FUTURO — I
Com foco nas eleições deste
ano para o Palácio do Planalto, o
tema local fica desacelerado. Isto
é, a sucessão em Piracicaba só vai
rolar mesmo a partir de 2023,
pensando em 2024, com vários
nomes se preparando para colocar na praça política, seja para o
Executivo, seja par ao Legislativo.
FUTURO — II
Com a certeza de que não
será candidato à reeleição —
como tem afirmado em várias
ocasiões —, o prefeito Luciano
de Almeida (União Brasil) pensa, agora, somente, em “administrar a Prefeitura de Piracicaba para dar o salto de modernidade que os serviços públicos
precisam, além de qualidade ao
cidadão”. E, pelo jeito, Almeida
está fazendo, com certas encrencas políticas que fazem parte.
FUTURO — III
Apesar de não comentar
nem autorizar a comentar o
tema, o secretário titular da Semdettur, José Luiz Guidotti Júnior (tem partido?), não deixa
de passar uma ligeira nuvem de
dedicação às atividades partidárias. Se é para depois, até que
está certo, mas tem a segurança da marca política dos Guidotti (ele é sobrinho-neto do
ex-prefeito Luciano Guidotti).
E mais a dedicação e acertos
na secretaria que comanda.
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IVAN
O presidente da Federação
Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo do Estado
de São Paulo (Febtur-SP), Ivan
Leyraud, de Guaratinguetá, é
amigo de infância do candidato
a vice na chapa de Lula, Geraldo
Alckmin (PSB). Ele sabe a dedicação do ex-governador, ex-deputado e ex-prefeito de Pindamonhangaba à vida pública,
além de médico que é Alckmin.
PRONUNCIAMENTO — I
O ex-candidato a prefeito pelo
PCdoB Francys Almeida ocupou a
Tribuna Popular da Câmara quinta (12) e falou sobre a divisão e a
harmonia entre os Poderes. Foi
brilhante na exposição, deu uma
aula de introdução ao exercício
democrático e foi solidário, especialmente com a vereador Ana
Pavão (PL), que agradeceu e elogiou. Vale a pena ouvir seus dez
minutos de ótimo trabalho.
PRONUNCIAMENTO — II
Também o vereador Zezinho
Pereira (União Brasil) cumprimentou o orador — Francys Almeida, agora, é advogado — e criticou o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil). Aliás, falta sintonia, ou melhor, continua faltando sintonia entre certa parte do
Legislativa e o Executivo. Todos
querem servir, mas algo está faltando em termos de harmonia.
HARMONIA
Aliás, a política necessita de
harmonia aqui e no mundo inteiro. Este Capiau, idoso e cansado, continua nos sonhos de,
um dia, ver que as pessoas se respeitam e se amam de verdade.
Quanta falta faz Thales Castanho
de Andrade a nos ensinar as coisas lindas e serenas nos caminhos
da educação. Ficou o livro “Saudade”, para quem quiser se dispor
a ler e reler as lições de Mário.
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NO ENGENHO CENTRAL
O prefeito Luciano Almeida realizou vistoria da montagem da estrutura da Festa das Nações e as obras da parte elétrica do Engenho Central. A visita ocorreu ontem, quinta-feira, 12/05, e foi acompanhada pelos secretários de Obras
(Semob), Paulo Sérgio Ferreira da Silva, e da Ação Cultural (Semac), Adolpho Queiroz, e do comandante da Guar-

da Civil, Sidney Miguel da Silva Nunes. A
Festa das Nações ocorrerá de 18 a 22/
05 e retorna após dois anos, devido à pandemia. O serviço na parte elétrica se tornou necessário para atualizar redes e
equipamentos elétricos que estavam depreciados e também devido a furtos de
fiação. De acordo com a Semob, entre
os serviços executados na parte elétrica

estão a reforma parcial da rede elétrica
aérea classe de 15KV, com substituição e instalação de cabos, chaves, cruzetas e para-raios em rede elétrica, e de
rede elétrica subterrânea de baixa tensão para atender quadros de distribuição.
O valor da obra é de 754.986,99, incluindo fornecimento de materiais, mão de
obra, direção técnica e equipamentos.

Prevenção: Prefeitura inicia a
vistoria em pontes e viadutos
Serviços começam pela Ponte Irmãos Rebouças, a do Mirante, que completa
147 anos domingo (15); exemplo de trabalho de engenharia no século XIX

COM LULA
Ivan Leyraud, de Guaratinguetá, um dos mais antigos diretores de jornais do Interior do
Estado de São Paulo, esteve
dia 12 com o ex-presidente
Lula, durante evento do Sindimais, em São Paulo, no Palácio do Trabalhador, no Bairro
Liberdade. “Lula fez um belíssimo discurso onde mostrou
didaticamente como teve sucesso para o trabalhador e a
população brasileira durante
seus 2 mandatos”, afirmando
que “investiu no mercado interno, valorizou o salário mínimo, só concedeu desonerações aos empresários condi-

cionadas a repasses aos trabalhadores”. Mais ainda: “pagou a dívida externa e ficou
com crédito junto ao FMI Fundo Monetário Internacional e,
ainda deixou uma reserva federal de 390 bilhões que está
segurando hoje a valorização
ainda mais do dólar”. No final
do seu discurso, segundo
Ivan, Lula deu a receita para o
desenvolvimento do Brasil:
“investir pesadamente na educação dos brasileiros”. Ivan é
presidente da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo do Estado de São Paulo (Febtur-SP).

A partir da próxima semana,
a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob),
inicia vistoria em pontes e viadutos de Piracicaba. Serão executados laudos técnicos estruturais
para estudos de recuperação e
manutenção, com prioridade para
as pontes e viadutos localizados na
Zona Urbana. A vistoria deve começar pela ponte Irmãos Rebouças, também conhecida como ponte
do Mirante, que completa 147 anos
no próximo domingo (15). A elaboração dos laudos técnicos e estruturais será feita pela empresa
ganhadora do contrato nº 0578/
2022, divulgado no Diário Oficial
de 05 de maio, que prevê a realização da prestação de serviço em
engenharia consultiva num prazo
de até 30 dias, no valor de R$ 31
mil. A partir desta data, a empresa terá um prazo de até 90 dias
para apresentar os laudos técnicos. Baseada neste levantamento,
a Prefeitura realizará as obras de
manutenção, quando necessárias.
Paulo Sérgio Ferreira da Silva, titular da Semob, comentou
que a vistoria em pontes e viadutos será realizada de maneira inédita em Piracicaba e faz-se necessária para evitar colapsos ou rupturas nestes locais. “Casos recentes de desabamento de pontes
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A Semob realizou nova pintura na Ponto do Mirante

mostram que o trabalho de prevenção é essencial para garantir a
longevidade destas estruturas”,
frisou. Ele lembrou que para se
averiguar se uma ponte ou viaduto apresenta problemas estruturais
é necessário, em primeiro momento, efetuar um cadastro detalhado com informações relativas aos
seus aspectos construtivos. Nesta
etapa, serão também inspecionadas
peças estruturais como pilares vi-

gas, muros de arrimo, tabuleiros e
juntas de dilatação e tubulações.
“Essa vistoria tem sido encarada como uma das prioridades da atual Administração e do
nosso prefeito Luciano Almeida”, explica Silva. Segundo ele,
no pacote de vistoria estão ainda as pontes do Morato, Caixão
e José Antonio de Souza (Zé do
Prato - ponte do Shopping).
ANIVERSÁRIO — A ponte

Irmãos Rebouças, que faz aniversário domingo, já recebeu melhorias nos últimos dias. Entre elas
a remoção de mato, limpeza e
nova pintura da sinalização. A estrutura foi inaugurada em 15 de
maio de 1875, sendo a primeira
de concreto armado do país, um
projeto que tinha o objetivo de tornar um canal de escoamento de
produtos agrícolas do interior do
Estado de São Paulo via ferrovia.
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DOIS EVENTOS
Para a deputada estadual
Professora Bebel (PT), estes dois grandes eventos,
ontem (13) e anteontem
(12), em São Paulo, mostram que a categoria está
unida contra o confisco nas
aposentadorias pelo Governo
do Estado de São Paulo. A4

A Tribuna Piracicabana
A2
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Narcotráficos e riscos
para a Saúde Pública
José Osmir
Bertazzoni

A

s indústrias farmacêuticas brasileiras têm como meta a venda de
seus produtos, quer
seja no mercado nacional, quer no exterior.
Contudo, certos fármacos são um perigo para a sociedade, e suas prescrições inadequadas de analgésicos opioides para controle da dor e o aumento de pacientes dependentes
desses narcóticos tornaram-se
motivos de muitas preocupações
para os médicos, e levantam temores de que o Brasil possa enfrentar uma "epidemia" com o
uso abusivo dessas substâncias.
Nos últimos anos, esses narcóticos saíram de controle nos Estados Unidos, tornando-se um
problema de saúde pública. Levantamentos minuciosos realizados
por instituições privadas já apontaram esse risco aqui no Brasil.
Segundo informações relatadas
pela Fiocruz em 2019, 4,4 milhões
de brasileiros já haviam usado ilegalmente (sem receita) um opiáceo, ou seja, 2,9% da população. O
número é três vezes maior do que o
uso de crack, consumido por 0,9%
da população ao longo da vida. No
caso da cocaína, 0,3% da população já experimentou a droga.
Um estudo preocupante, realizado em 2018 com publicação no
“American Journal of Public Health”, soou o alarme sobre o aumento do uso legal desses medicamentos. Desde 2016, as vendas de analgésicos a base de ópio
com prescrição tiveram um crescimento assustador: 465%, segundo dados da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).
Um medicamento que já se tornou de uso comum entre os brasileiros para dores moderadas e leves, a codeína, opioide indicado
para qualquer dor, responde por
mais de 90% das prescrições. Segundo médicos que atuam no atendimento clínico nas redes públicas
de saúde, o consumo desses fármacos aumentou na pandemia de Covid-19, mas os números brasileiros
ainda não estão fechados e a situação pode ser ainda mais grave.

Nos EUA, registraram-se mortes por overdose no uso dos opioides
(ultrapassaram 100.000
entre abril de 2020 e abril
de 2021), um aumento
de 28,6% em relação à
contagem anterior. Em
informação à imprensa,
a Anvisa compilou dados sobre venda e uso de
opioides até junho de 2021. No total, em 2020, foram vendidos
21.785.015 pacotes de analgésicos
narcóticos. Nos primeiros seis meses de 2021, foram 14.469.642.

A tragédia da
Covid-19 deixou
seus efeitos
colaterais no
sistema público
de saúde
A tragédia da Covid-19 deixou seus efeitos colaterais no sistema público de saúde, que já se
encontrava com problemas e baixos investimentos. Com isso, aumentou a procura por medicamentos sem controle e sem uma
avaliação médica que indique a
necessidade do uso, uma demanda que se aproveita das condições
de atendimento em unidades de
saúde, que ficaram comprometidas e ainda se encontram em reorganização devido à pandemia.
A saída dos médicos cubanos
foi uma das causas desse descontrole no atendimento ao público.
Repentinamente ficamos à mercê
dos poucos profissionais que ainda se dedicavam ao serviço público. Com a política de saúde no
Brasil em plena regressão, é possível que o mercado negro dos
medicamentos se intensifique e
provoque ainda maiores danos
aos cidadãos. Infelizmente não
temos muitas esperanças, para o
curto e médio prazo, de uma recuperação das nossas estruturas.
Vamos cobrar nossas autoridades para que aumentem a
fiscalização e melhorem os investimentos na contratação de profissionais da saúde, Piracicaba é
um exemplo desse desafio.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Compromisso de mais
recursos para cultura
Alexandre Padilha

R

etornamos às
reuniões da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, importante
espaço de resistência e
defesa da cultura e dos
artistas brasileiros no
Congresso Nacional.
Neste momento, nosso principal
foco é derrubar os vetos de Bolsonaro às leis Aldir Blanc 2 e Paulo
Gustavo, ambas asseguram mais
recursos para o incentivo à cultura.
Governos autoritários
morrem de medo da manifestação e produção cultural, de
como os corpos se expressam e
como a alegria expande as possibilidades de transformação.
Bolsonaro tenta a todo custo destruir e sufocar as políticas culturais construídas ao
longo de décadas em nosso país
e virou as costas para as trabalhadoras e trabalhadores do setor na pandemia da Covid-19.
A ajuda financeira só foi
possível graças ao Congresso
Nacional com a Lei Aldir Blanc
1, muito debatida nas discussões
da Comissão de Cultura. Sou um
dos autores desta lei que possibilitou R$ 1,5 bilhão em recursos para que os estados socorrerem o setor cultural. O estado
de São Paulo recebeu o aporte
de mais de R$ 265 milhões que
possibilitaram a sobrevivência
de estabelecimentos culturais

e aliviaram o sofrimento dos artistas.
Também sou autor da Lei Paulo Gustavo, que garante
mais recursos para o
setor em 2022, ainda
para atenuar os efeitos da pandemia, e
da Lei Aldir Blanc 2,
que cria a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento
à Cultura e assegura R$ 3 bilhões ao setor por cinco anos.

Governos
autoritários
morrem de medo
da manifestação e
produção cultural
Ambas foram aprovadas no
Congresso Nacional e vetadas
por Bolsonaro. Governos autoritários odeiam a cultura e como
as manifestações livres podem
incentivar a ampliação do pensamento e concepção da opinião.
Bolsonaro autoriza compra
de viagra e despreza o financiamento da cultura. Junto com o
setor cultural, estamos em forte
mobilização no Congresso para a
derrubada dos vetos. Vamos voltar a fazer com que a arte e os artistas brasileiros sejam o reflexo deste
país, com respeito e dignidade.
———
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

1922: o clima psicológico
Armando A.
dos Santos

C

ontinuemos,
neste artigo, a
tratar do clima
psicológico em que se
realizaram as comemorações, há 100
anos, do Primeiro
Centenário da Independência. Esse clima explica, na
nossa perspectiva atual, o que
então foi organizado e se realizou
para celebrar o acontecimento.
Como vimos, em 1922 estavam sendo apagados os últimos
rescaldos da Primeira Guerra
Mundial, que irrompera repentina e inesperadamente em 1914,
no contexto róseo e carregado
de otimismo da Belle Époque.
Tão prolongada, monstruosa e apavorante foi essa conflagração internacional que,
depois de seu término, em novembro de 1918, não poucos
otimistas a consideraram “a
última das guerras”, por acharem, no seu cândido wishful
thinking, que constituíra vacina suficiente para que nunca
mais o gênero humano ousasse
lançar-se em aventuras bélicas.
O francês Aristide Briand
(1862-1932), que tinha sido presidente do Conselho de Ministros do Governo francês durante o conflito, levou a ingenuidade a ponto de promover, na década de 1920, uma campanha
mundial de propaganda, para
que todos os países inserissem,
na letra das respectivas constituições, um artigo proibitivo das
guerras. Briand chegou a conseguir, ao cabo de vários anos
de tratativas diplomáticas, que

63 países firmassem
em 1928 um pacto –
gizado por ele e pelo secretário de estado norte-americano, Frank
Kellogg (1856-1937) –
conhecido como Pacto
Briand-Kellogg, ou
Pacto de Paris, condenando o recurso à guerra como meio de resolução de pendências internacionais e renunciando formalmente
a servir-se dele. Entre os signatários desse pacto estavam Itália,
Alemanha, Japão, Inglaterra e
Estados Unidos, países que, pouco mais de 10 anos depois, se envolveriam assanhadamente na
Segunda Guerra Mundial.
O projeto pacifista de Briand
e Kellogg parecia, no clima psicológico dos anos 20, não só generoso, mas francamente admissível e
realizável, de modo que os dois
políticos foram tomados a sério e
chegaram a ser premiados com o
Nobel da Paz, o francês em 1926 e
o norte-americano em 1929.
Seu sonho utópico, obviamente, foi rapidamente esquecido e o mundo se precipitou, como
se sabe, rumo a outro conflito
mundial – o de 1939 a 1945 –
que a todos fez parecer pequenina a guerra anterior que se pretendera a Grande Guerra, e que
passou a ser denominada, a partir daí, mais modestamente como
“Primeira Guerra Mundial”.
Outro fato, de natureza
muito diversa, também marcou profundamente, e de
modo bastante traumático, a
passagem da segunda para a
terceira década do século XX:
a pandemia da chamada Gripe
Espanhola, de 1918-1919, que

Desejo (V) - A Falta Constituinte

C

hamamos de relações objetais todas as relações que o
homem estabelece com o
mundo. O termo “objeto”
nesse contexto inclui as relações humanas, onde o objeto
de desejo pode ser a pessoa
que se ama, por exemplo.
O desejo se articula com
outras duas questões: necessidade e demanda. Temos necessidades biológicas que se
articulam diferentemente dos
animais num pedido endereçado ao outro, e que em Psicanálise é chamado de demanda.
O desejo é o que se tenta articular como um pedido, mas que
resta como algo impossível de ser
completamente articulado, motivo de ser constantemente reeditado assim que realizado. Enquanto
resto de uma articulação sempre

incompleta ele se realiza de um lado
e faz ressurgir em outro lugar.
É esse movimento que faz os
amantes se perguntarem repetidamente: “você me ama?” E por
mais que a pessoa tenha respondido reiteradas vezes, ela ressurge como uma demanda de amor.
Isso porque esse resto deixado,
essa falta, o provoca. A completude jamais é atingida porque os
objetos nunca nos completam, e
isso nos faz sempre desejar.
Outro aspecto muito relevante é que o bom senso nos
faz crer que o desejo seja conhecido nosso. Não é verdade.
Em sua essência ele carrega a
marca inconsciente, estamos
alienados dele. Questões como
‘o que é que ele quer de mim?’
ou ‘o que eu quero dele?’ denunciam essa sua característica.

INTERATIVO
Pretendo viajar à Europa dentro de alguns meses. Estou em um site de relacionamentos a procura
de alguém para me acompanhar, sem compromissos, cada um paga sua
conta. Interesse em cultura, arte, exposições, museus são desejáveis. Temo
que espertalhões apareçam, mas só queria a companhia. Se rolar alguma
coisa rolou, mas não é
uma condição. Deixo isso
claro no perfil ou não?
Ary, 20
A forma como descreve
sua pretensão tange certos
conceitos culturais. É certo
que é seu direito se apresentar
assim, mas seu receio tem fundamento na medida em que a
proposta soa atraente para certo tipo de homem, com estabili-

dade financeira e que vislumbra nessa ‘companhia’ mais
que apenas companheirismo.
Na melhor das hipóteses o
mais provável é que atraia esse
homem para lhe acompanhar
e não creio que o tipo espertalhão apareça, pois a condição
as despesas a cargo de cada
um está bem destacada.
Quanto a colocar ou não
no perfil é imprescindível que
sim, mas ficou claro que há
mais que interesse seu em
uma mera companhia e isso
não passará despercebido.
O modo como se relaciona
com as pessoas me chamou a
atenção. Faz lembrar uma prateleira de supermercado em que
os produtos estão ali para serem
escolhidos conforme nos agrada,
mas pessoas não são produtos,
exceto quando destituídos de sua
dignidade. E nisso parece haver
um conflito para sua escolha.
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O sentimento de
alívio de quem
acorda de um
terrível pesadelo
e se encontra
tranquilamente
deitado no
conforto da
própria cama
foi extremamente mortal no
mundo todo, e também no Brasil.
Segundo o Atlas Histórico da
Fundação Getúlio Vargas, cerca de
metade da população mundial foi
direta ou indiretamente atingida
pela pandemia, que ceifou um número de vidas estimado entre 20 e
40 milhões de pessoas, bem mais
do que os 10 a 15 milhões vitimados pela Guerra Mundial. No Brasil, foram registrados mais de 35
mil óbitos, sendo 1/3 deles (12.700
pessoas) no Rio de Janeiro. Em São
Paulo, que então possuía uma população de menos de 500 mil habitantes, morreram 5.328 pessoas. Em Porto Alegre, com 140 mil
habitantes, os mortos foram 1.316.
No Recife, que possuía 218 mil
habitantes, ocorreram, só no mês
de outubro de 1918, 1.250 óbitos.
Esses números de mortos, já de si
muito elevados, exprimem apenas
uma pequeníssima parcela dos
atingidos pelo morbo. A Parca ceifou vítimas em todas as classes
sociais, desde as mais humildes até
o presidente da República, Rodrigues Alves, que não pôde tomar
posse em 15 de novembro de 1918 e
faleceu nos primeiros dias de 1919.
Foi precisamente nesse
contexto que se celebrou o Centenário de nossa Independência. Como definir o clima psico-

lógico predominante entre os
sobreviventes da Grande
Guerra e da Espanhola?
De um lado, pelo sentimento de alívio, como o de quem acorda de um terrível pesadelo e se
encontra tranquilamente deitado no conforto da própria cama.
De outro lado, pela esperançosa
certeza de que o futuro seria tranquilo, risonho e carregado de benesses. A crença no mito de um
progresso incoercível para a
Humanidade, que embalara o
otimismo da Belle Époque, reaparecia então, acompanhada
por uma nota de desejo intenso
de concórdia, de harmonia, de
recusa a tensões e conflitos.
Teve precisamente esse caráter a realização no Rio de Janeiro, em 1922, da Exposição
Internacional comorativa do
Centenário da Independência,
um projeto grandioso que ensejou a modernização da Capital Federal, com a derrubada
parcial do Morro do Castelo,
para dar lugar a uma ampla
área na qual, bem no centro da
Cidade, puderam comodamente se instalar não só a Exposição
Nacional, mas também representações de 13 outras nações.
Falaremos dele na próxima semana.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

O tempo é silêncio e laborioso
trabalho da eternidade sobre nós

A

mparados pelos nossos
amigos espirituais da Colônia Manto da Luz, seguimos em trabalho socorrista.
Chegamos em uma maternidade e ao aproximarmos, vimos a
transparência cristalina do Ser.
Notamos, em seu interior, uma
espécie de rede elétrica que o percorria. A natureza expressava
novas formas no viver. Caiu o
silêncio sobre nós, como a sombra da noite que envolve o dia. A
mais pura fonte do Conhecimento, sob Luz fosforescente trazia o
silêncio absoluto. O espírito em
fase de evolução espiritual anunciava instintos pela matéria mais
tênue e física do mundo. E tudo
seguia no Tempo de Deus. E o
Mentor em diálogo disse. Ele vem
atravessando os milênios ao encontro de uma forma, porque no
Universo o Espírito busca ou se
adapta a uma forma. O moderno e o antigo é apenas uma forma. O tempo é Mensageiro de
Deus e amigo do Homem. Um
dia, encontraremos Deus em nós
mesmos. É preciso trabalhar e
viver em nós mesmos. Nós somos o Princípio e o Fim. A natureza é o artífice Universal que impulsiona as nossas forças interiores. Toda gestação é trabalho e
progresso, assim como há evolução enquanto esquecido de
tudo, adormecemos em nós mesmos, um laborioso trabalho da
eternidade. A cada nova geração,
o homem vai compreender que
tem em si as forças naturais e o
poder da natureza, para despertar as faculdades eternas, que lhe
darão, o conhecimento total do
Universo e que isso é ele mesmo,
que em seu próprio interior, dorme um Ser fabuloso, que é semelhante a Deus e que em Deus vive
e repousa. E assim, um clarão iluminou à nossa volta e em toda a
sala, ali no plano Espiritual, além
de nós, haviam centenas de seres ajoelhados, de túnicas, iluminados e de mãos postas, em
atitude de humildade. Entre eles
surgiu nosso amado Mestre Jesus Cristo e disse. Amados, em
Deus, coloco as minhas esperan-

ças e todo o meu amor e o meu
poder por Ele será feito por toda
a Eternidade. E os que crerem
em mim por causa do meu nome
viverão por todos os séculos. Ele
está em mim e Eu estou nele. E
um manto Celestial nos envolveu e quando me dei por conta,
despertava no Lar terreno.
Amados e queridos leitores.
Este é um mistério eterno. Não
nos iludamos, acreditando que
conquistaremos o ensinamento
sem vivê-lo. Todos os seres inteligentes do Universo, recebem o
Ensinamento pela palavra de um
Mestre, mas tem que vivê-lo para
entendê-lo e assimilá-lo. Por isso,
disse Jesus: "Tomai e comei, este
é o meu corpo. Tomai e bebei, este
é o meu sangue". Os ensinamentos de Jesus Cristo, são sangue,
corpo e vida. É preciso absorvêlo. Assimilá-lo, para que sejamos
um só com Ele. Não há outro
modo ou outro caminho. Quem
não entender assim, nunca o
compreenderá e o amará. Por
isso, também afirmou: "Ninguém vai ao Pai a não ser por
mim. Eu sou a Porta, a porta da
salvação e do Entendimento”. E
disse o Sábio Sócrates: "Conhece-te a ti mesmo". E se somos
uma grande família do mundo,
somos todos Um e irmãos. Devemos viver em paz e tranquilidade. Somos grãos de areia no
Universo imenso. Para nós, tudo
é mistério e silêncio. Deus fala
em todas as coisas da criação. O
pensamento é imagem a se concretizar. Sua missão é melhorarse, sempre e cada vez mais. Não
se preocupe com os equívocos
alheios. Evoluir dói. A essência
da cura está no amor. Uma mão
que te ajuda a levantar quando
cair, é muito mais importante
que centenas de abraços quando
você está em pé. Liberta-te do que
te impede de progredir. Enfim, o
Tempo é silêncio e laborioso trabalho da Eternidade sobre todos nós. Regredir para progredir. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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Abolição inacabada
Professora Bebel

JOVEM MUSA
Luísa Canziani dos Santos
Silveira (Luísa Canziani), advogada, 26 anos, deputada federal PR/PSD, é a mais jovem
parlamentar, e graças a boa
relação com o eleitorado com
16 e 17 anos, conquistou a simpatia do STF a ponto do ministro Edson Facchin convidála para uma parceria em bus-

ca do voto da garotada. Quando eleita, em 2018, era filiada
ao PTB, então com 23 anos. A
campanha nacional terminou
no último dia 4 de maio, com
o Brasil conquistando mais de
2 milhões de eleitores com 16
e 17 na os. Pesquisa apontou
que 48% desse eleitorado, ainda não decidiu em quem votar dia 2 de outubro 2022.

500 mil habitantes
em Piracicaba: Será?
Barjas Negri

D

epois de um
ano da atual
administração municipal foi apresentado o projeto “Pira
500” para tentar preparar Piracicaba com
500 mil habitantes.
Isso mesmo! 500 mil
habitantes! Não sei de onde a equipe do prefeito tirou essa informação. Talvez, a partir de dezenas de
faixas espalhadas pela cidade em
2009/2012 que destacavam “Piracicaba: 500 mil habitantes” e muitas pessoas acreditaram. Divulgado o censo demográfico pelo IBGE
em 2010 comprovou-se que Piracicaba tinha exatos 364.571 habitantes, bem distante dos 500 mil alardeados nas faixas que só beneficiavam a especulação imobiliária.
A estimativa do IBGE para
2020 foi de 407.252 habitantes,
a ser confirmado ou não pelo
novo censo demográfico que será
realizado no segundo semestre
deste ano. Mesmo assim está
muito distante desses 500 mil.
Para contrariar os ufanistas de
plantão estima-se que a população brasileira comece a declinar
a partir de 2040, o mesmo acontecendo no estado de São Paulo.
Ao que tudo indica, a população
de 2050 será menor ou igual a
de 2040. No caso de Piracicaba
dificilmente chegaremos a 450
mil habitantes, faltando 50 mil
para chegar a esses 500 mil.
Trabalhar com dados confiáveis ajudam no planejamento,
na implantação de políticas públicas e na boa aplicação de recursos públicos. Trinta anos podem passar rápido, mas não se
pode errar tanto. Por isso é bom
ler os bons textos da Fundação
Seade, do IBGE e do IPEA à respeito para entender um pouco do
que acontece e o que vai acontecer
com a evolução demográfica do
Brasil, de São Paulo e Piracicaba.
Vejamos algumas informações a respeito. Há muito tempo
temos em Piracicaba a redução do
fluxo migratório, que era causado
pela lavoura canavieira agora mecanizada e pela construção civil,
agora em crescimento normal. O
controle da natalidade e o planejamento familiar fazem parte das
novas famílias, o que tem reduzido muito a taxa de fecundidade –
número de filhos por mulher em
idade reprodutiva. Nos anos 1970,
o número médio de filhos por mulher no Brasil era de 4,7; nos anos
1990 havia caído para 2,6 e, atual-

mente, está em 1,9 e vai
cair mais. Com uma média inferior a 2 filhos por
mulher começa a haver
no médio prazo um declínio da população. É
isso que deverá ocorrer
a partir de 2040.
A expansão da economia piracicabana
promovida por ações
das nossas gestões à frente da Prefeitura, como os parques automobilístico e tecnológico, ocupação e
consolidação do Uninorte e Uninoroeste, além da modernização
e expansão dos setores comerciais e de serviços, da expansão das
escolas técnicas e universidades,
bem como a maior oferta de serviços públicos, em especial de educação e saúde com novos equipamentos à disposição da população, propiciaram a criação de empregos mais qualificados para os
nossos jovens, atraindo menos trabalhadores de outras localidades.
Um exemplo: 80% dos trabalhadores contratados no Parque Automotivo são piracicabanos.

Trabalhar com
dados confiáveis
ajudam no
planejamento, na
implantação de
políticas públicas
A nossa nova e vasta rede
de escolas técnicas profissionalizante e de cursos de tecnologia e universitários tem formado bem muitos jovens para o
mercado de trabalho, que tem
conseguido a preferência das
empresas da cidade, reduzindo
a demanda de trabalhadores de
outras cidades. Tudo isso também tem ajudado na redução do
fluxo migratório para Piracicaba.
Quem acompanha estatísticas do
registro civil no município também pode ver a redução do nosso crescimento populacional.
Por termos nos tornado
sede da nova Região Metropolitana do Estado aqui vai uma
dica: os municípios do nosso
entorno estão tendo crescimento populacional maior, o que requer um olhar diferenciado para
o desenvolvimento urbano integrado regional. Enquanto isso é
preciso planejar bem a cidade
com seus 408 mil habitantes,
para que seus bons indicadores
socioambientais não regridam.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Arquivo

RECEPÇÃO
Foto dos anos 40 naquilo que
parece ser o trecho da rua XV
de Novembro entre as ruas
Governador e Boa Morte. Sem
qualquer identificação, a não
ser da faixa presa de um lado
ao outro das calçadas, vendo

membros de alguma corporação da Força Pública de então.
Na faixa lê-se: "A Câmara Municipal apresenta boas vindas ao
digno governador do Estado de
São Paulo e sua ilustre comitiva". (Edson Rontani Júnior)

N

o dia 13 de maio
de 1888, a elite
brasileira, pressionada por uma constante e vigorosa luta
popular, decidiu colocar um fim ao regime
escravocrata no país.
No entanto, o fez de
acordo com seus interesses e nas
condições que lhe interessavam.
Assim, além de ser o último
país das Américas a abolir a escravidão, o Brasil jamais reparou
devidamente os crimes cometidos
contra de negros e negras africanos e seus descendentes. Ao contrário, o fez em condições que provocaram gravíssimas consequências sociais que perduram até nossos dias. Logo após a abolição, sem
políticas públicas voltadas para
ela, a população negra se viu provada de moradia e alimentação e,
sem outra perspectiva, teve que
assumir as ocupações mais mal remuneras, o trabalho pesado. Mui-

tos simplesmente ficaram sem nenhum trabalho assalariado. Via
de regra as famílias negras tiveram que morar
nas periferias ou nos
morros – como no caso
do Rio de Janeiro e outras cidades, sem nenhuma infraestrutura,
obrigados a viver em
comunidades improvisadas que se
tornaram as atuais favelas.
Maioria da população brasileira, ainda hoje negros e negras
precisam desdobrar-se para conquistar condições de vida dignas.
Sua inserção em determinados
segmentos da sociedade é desproporcional ao seu peso populacional e é vista com desconfiança e
preconceito. Poucos intelectuais,
professores, artistas, médicos, engenheiros e outros profissionais
negros e negras obtém justo reconhecimento pelo seu trabalho. Intencionalmente, a história registrada e difundida pelas elites costuma manter apagadas ou colo-

O racismo
estrutural no
nosso país é um
fato notório,
insofismável
cadas em segundo plano essas referências. Em muitos casos, a
maioria da população não sabe
que muitas das pessoas que se
destacaram na história brasileira e que dão nome a importantes logradouros eram negras.
O racismo estrutural no
nosso país é um fato notório,
insofismável. Os fatos se sucedem a todo momento e o preconceito está arraigado em expressões, costumes, atitudes e,
muitas vezes, resvalam para
ofensas e agressões. Ele está presente em muitas instituições, nos
meios de comunicação, na publicidade e, lamentavelmente, também no sistema educacional.
Os governos Lula e Dilma realizaram políticas importantes. A
criação da Secretaria Especial de

Políticas para a Igualdade Racial, com status de Ministério, o
Estatuto da Igualdade Racial,
política de cotas, ENEM, FIES e
outros programas que beneficiam a população negra foram possíveis pela confluência entre a
sensibilidade e compromisso desses governos e a mobilização dos
movimentos antirracismo.
Lamentavelmente, vemos
hoje a destruição dessas políticas e o recrudescimento da discriminação, violência, desamparo, desemprego, miséria e
fome, sob o incentivo do principal mandatário da nação e
suas políticas destruidoras.
Que a passagem deste 13 de
maio sirva sempre para nós fazer
lembrar tudo o que é preciso corrigir, construir e avançar para a
verdadeira libertação do povo negro superando a abolição inacabada marcada por esta data.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp

O legado de Isabel
Pedro Kawai

M

uitos acreditam que a filha do imperador Dom Pedro II tenha sido a princesa defensora dos negros e
que, num ato de bravura e altruísmo, tenha
assinado a Lei Áurea,
decretando o fim da escravidão
no Brasil, em 13 de maio de 1888.
Outros, defendem a tese de que o
Brasil, ainda sob o domínio português, sofria uma forte pressão
internacional para converter escravos em mão de obra assalariada, tendo em vista a explosão
de fábricas, decorrente da Revolução Industrial, na Europa.
Ao investigar mais profundamente os fatos históricos, narrados por pesquisadores e estudiosos, notadamente respeitados e
reconhecidos por suas produções
literárias e acadêmicas, é possível
descobrir fatos que não constam
em registros oficiais, o que torna a
nossa história pouco verdadeira.
O Brasil foi o último país do
Ocidente a libertar seus escravos

e, ao que se sabe, a Lei
Áurea foi, na verdade,
o resultado de um processo abolicionista. Em
1850, por exemplo, a
Lei Eusébio de Queirós
decretou o fim do tráfico de escravos. Vinte
e um anos mais tarde,
a Lei nº 2.040/1871,
tornou livres os negros
nascidos a partir de então e, em
1885, a Lei dos Sexagenários, deu
liberdade aos escravos que completassem 60 anos de idade.
Mas o legado de Isabel deixou
o país dividido. De um lado, os libertos foram, da noite para o dia,
despejados em uma sociedade que
os tratava como menos. A escravidão social continuou, embora, no
papel, fossem livres. Em direção oposta, a maior parte dos latifundiários,
obrigada a libertar seus escravos por
força de lei e, com a promessa de
serem ressarcidos pelo Império, não
recebeu os valores devidos pela
monarquia, o que impulsionou o
fortalecimento do movimento republicano, culminando com a Proclamação da República, um ano
após a abolição da escravatura.

O Brasil foi o
último país do
Ocidente a libertar
seus escravos
É possível imaginar as dificuldades vividas pelos ex-escravos, na tentativa de iniciar uma
nova história. O que não se tem
ideia é da intensidade do sofrimento que sentiram apenas por
terem o tom da pele mais escura. Sofrimento, aliás, que se sente até hoje, em um país que se
omite em valorizar a contribuição dos negros para o desenvolvimento da nação, para o fortalecimento da nossa democracia
e para os movimentos em defesa dos direitos humanos. Sim,
porque somos todos de uma mesma espécie: a espécie humana.
Parte considerável dos afrodescendentes não celebra o 13 de
Maio como um dia festivo, porque defende que tratou-se de um
dia de “despejo”, de “descarte”,
e não de acolhimento, como poderia ter sido. Uma grande ferida social, que até hoje sangra em
manifestações racistas nos cam-

pos de futebol, no mercado de
trabalho, e em brincadeiras inconvenientes no meio social.
Talvez, o legado de Isabel tenha sido maior do que ela poderia
imaginar que seria, pois, a luta pela
igualdade, pelo direito de ser diferente, ganhou mentes e corações,
ampliando-se para outras minorias, que igualmente sofrem a
opressão, são vítimas de discriminação, preconceito e violência.
O aumento da intolerância e
o ressurgimento de movimentos
extremistas na sociedade brasileira, acende a luz de alerta. O ódio
por aquele que pensa diferente
voltou a dividir nossa sociedade,
numa triste e vergonhosa evidência do retrocesso que estamos vivenciando em pleno século XXI.
Portanto, o 13 de Maio não é
apenas uma data para a reflexão
dos descendentes de escravos,
mas para todos nós, brasileiras e
brasileiros que desejamos um país
livre da ignorância e da maldade.
———
Pedro Kawai, vereador pelo PSDB e membro do Parlamento Regional de Piracicaba

O STF é um Colegiado?
José Renato Nalini

Q

uando estive no
Japão, integrando comitiva liderada pelo inesquecível
agregador ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, impressionei-me
com a Suprema Corte.
Reúne-se a portas
fechadas, suas decisões são concisas e exprimem a decisão do Tribunal. Não há votos vencidos, nem protagonismo de qualquer julgador.
Mais um motivo para a “santa inveja” do povo japonês, que
passou por guerras e sobreviveu
airosamente. Construiu civilização admirável, sobre faixa exígua de terra vulcânica. Sofre terremotos. Mas a têmpera de seu
povo o tornou uma das potências estratégicas, intelectuais e
tecnológicas mais exitosas.
O nosso Supremo Tribunal
Federal seguiu o modelo da Suprema Corte Americana, pois Rui
Barbosa era entusiasta da democracia ianque e importou o design. Só que a cultura tupiniquim
tornou a cúpula do Judiciário
brasileiro um Tribunal com inúmeras atribuições. A sua competência de “guarda precípua” da
Constituição resta prejudicada.
O amor ao segundo grau de
jurisdição tornou o sistema Justiça brasileiro uma epopeia de sacrifícios com final imprevisível
para quem, desesperado, procura
reparar vulnerações a seus direitos ou interesses. O STF é a quarta

instância de um sofisticado esquema de irresolução de conflitos.
Enquanto isso, o STJ,
concebido para ser
Corte de Cassação, é a
terceira instância.
Mas permaneçamos no STF. Ele julga
inúmeras questões
que não precisariam
chegar a Brasília. Pense-se que
representa o papel de Segunda
Instância dos Juizados Especiais! Demandas de menor relevância, aquilo que se passou a
chamar de menor potencial ofensivo ou delito insignificante, passa pelo crivo dos onze superlativos juízes da mais alta Corte.
Esta era de impropérios e de
polarização fez com que o STF viesse a ocupar uma vitrine indesejável na prolífica disseminação
de inverdades, ofensas, injúrias,
difamações e maledicências. É
contínua a divulgação de memes
e de aleivosias contra o Supremo
e seus integrantes. Algo inimaginável em país civilizado.
É óbvio que tudo isso é insuflado por quem, ao abusar do autoritarismo e do populismo, não
consegue vislumbrar a simbologia de um Judiciário respeitado,
fator imprescindível à aferição do
grau de democracia que se experimenta num país que tanto claudica em ascensão civilizatória.
Mas o STF contribui com essa
perda de respeitabilidade. Como a
sabedoria popular bem observa, “o
inferno está repleto de boas inten-

Japão construiu
civilização
admirável, sobre
faixa exígua de
terra vulcânica
ções”. A ideia do ministro Marco
Aurélio de tornar a Justiça “transparente”, gerou a TV Justiça. Foi
o bastante para que o saudável
hábito milenar de emitir um voto
“acompanho o Relator”, se convertesse em alentada e demorada
exposição de erudição e de retórica. Não é muito fácil, na arena
jurídica, dizer melhor e com outras palavras, aquilo que o relator já exauriu em seu voto.
O resultado é o prolongamento das sessões, a demora na definição daquilo
que é ou não compatível com
a ordem constitucional.
Outro evidente prejuízo para
a eficiência e para o prestígio do
STF é o “pedido de vista”. Não é
possível que, depois da atenta escuta de um voto elaborado com a
colaboração de assistentes qualificados, pois juízes de direito concursados em seu Estado de origem, ainda haja necessidade de
outros estudos. Um colegiado
precisa funcionar coeso. Cada magistrado tem de confiar no colega
de curul. Para o jejuno, os pedidos de vista sem prazo para devolução passam a sugerir interesses outros que não a concretização do justo. Isso em nada acrescenta honorabilidade ao STF.
Uma República que esco-

lheu uma Constituição analítica e prenhe de termos genéricos
e vagos, precisa compensar a
opção por um STF que decida e
não que tergiverse, procrastine,
consiga dormir ou viajar para o
Exterior sabendo que há direitos
relevantíssimos à sua espera.
O protagonismo não é a
melhor forma de obter respeito. Você conhece, por nome, os
juízes da Suprema Corte japonesa? Ou alemã? Ou os magistrados que integram esses Tribunais na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, na Irlanda, na
Inglaterra e mesmo na França?
Aqui, os onze responsáveis
pela “guarda precípua” da Constituição estão “na boca do povo”. Até
crianças os identificam. Aquilo que
antes ocorria com a seleção brasileira de futebol, hoje acontece com
os juízes do STF. Só que não estão
a merecer dos jovens brasileiros a
mesma estima e admiração antes
devotada aos jogadores. Basta
acompanhar o conteúdo das mensagens chulas e de mau gosto propaladas pelas redes sociais.
Voltar a ser colegiado, mais
decisão e menos exibição, só fará
bem ao STF e, portanto, ao Brasil.
Tão necessitado de bons exemplos.
———
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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Encontro e marcha querem fim
do confisco nas aposentadorias
Eventos, coordenados pela deputada Bebel, reuniram professores de todas partes
do Estado; foi ontem (13) na Capital do Estado, na Academia Paulista de Letras
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino no Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) coordenou o XI
Encontro Estadual de Aposentados,
realizado nesta quinta-feira, 12 de
maio, no período da tarde, na Academia Paulista de Letras, em São
Paulo, enquanto que na manhã
desta sexta-feira, 13 de maio, a II
Marcha Estadual dos Aposentados
ao Palácio dos Bandeirantes, numa
grande mobilização contra o confisco nas aposentadorias que vem
sendo praticado pelo governo estadual. Os eventos foram marcados
por amplo debate para pôr fim ao
confisco, sendo marcado pelo protocolo de documento das entidades do funcionalismo estadual ao
governador Rodrigo Garcia, exigindo o fim do confisco salarial
de aposentados e pensionistas.
Depois de realizarem um
grande encontro estadual de professores e professoras, que contou
com a participação de diversas lideranças, entre elas o ex-secretário estadual da Educação e ex-presidente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, José Renato Nalini,
quando foram debatidas estratégias para pôr fim ao confisco das
aposentadorias e pensões. “O auditório totalmente lotado de professoras e professores aposentados
e também da ativa de todas as regiões do Estado para debater e intensificar a luta contra o confisco
salarial renova minhas esperanças
e minhas energias para prosseguir
com mais garra para acabar com
essa criminosa injustiça. Essa luta
tem que prosseguir e crescer ainda mais e tenho certeza de que seremos vitoriosos. Estou trabalhan-

do para isso nas ruas, nas escolas,
conversando com nossa categoria
e demais servidores, junto ao poder judiciário, na Assembleia Legislativa e em todos os espaços.
Esse é um compromisso prioritário para mim, para a Apeoesp e
para nosso mandato popular. Uma
andorinha só não faz verão. Somente a luta coletiva poderá realmente conquistar essa vitória. Parabenizo todas as aposentadas e
todos os aposentados que vieram
de todas as regiões do Estado,
para participar desta mobilização.
Derrubar este confisco é prioridade total para a APEOESP e para
nosso mandato parlamentar”.
MARCHA — Já nesta sextafeira, aposentados e pensionistas,
carregando faixas e cartazes em
protesto ao confisco nas aposentadorias, realizaram a II Marcha
ao Palácio dos Bandeirantes, percorrendo ruas no seu entorno. Em
seguida, a deputada Bebel foi até
o Palácio dos Bandeirantes para
protocolar documento com assinaturas de entidades representativas do funcionalismo, para exigir o fim deste confisco. Ela esteve acompanhada por João
Marcos, da Afuse, e João Chaves, do Fórum das Seis/Adunesp.
Para Bebel, estes dois grandes eventos mostram que a categoria está unida contra o confisco
nas aposentadorias. A Professora
Bebel conta que juntamente com
Afuse, CPP e Apase, a Apeoesp ingressou com ação judicial em julho de 2020 contra o confisco.
“Chegamos a conquistar uma liminar que acabou suspensa e nosso recurso aguarda julgamento.
Como deputada, protocolei o PDL
39/2020, o PL 450/2020 e a PEC

Fotos: Divulgação

A deputada Bebel coordena a II Marcha dos
Professores Aposentados ao Palácio dos Bandeirantes

Bebel exibe o documento protocolado no Palácio dos
Bandeirantes, dirigido ao governador Rodrigo Garcia

6/2021 para acabar com o confisco. Outros deputados também têm
iniciativas, mas o que queremos é
que se vote o fim deste vergonhoso assalto aos reduzidos salários
de aposentados e pensionistas.
Não podemos parar, as mobilizações e tanto o encontro com a marcha dos aposentados visa refor-

çar esta luta do funcionalismo
paulista até que seja obtida a vitória aguardada por todos”, completa a presidenta da Apeoesp.

Raiz de árvore provoca
deslocamento de muro
O requerimento 370/22, de
autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), que solicita informações ao Chefe do Executivo
sobre extração de árvore na rua
Olívia Bianco, nas proximidades
do nº 406, no Bairro Jardim
Brasília, que já foi objeto da indicação 623/22, foi aprovado durante a 17ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (12).
A árvore fica ao lado da Escola Municipal Professor Heitor
Pompermayer e, conforme foi demonstrado por fotos anexas à indicação, a raiz está provocando o
deslocamento do muro do berçário e colocando em risco o local,
já que é possível que o muro desabe. Além disso, as raízes também estão danificando a calçada,
causando riscos aos pedestres.
De acordo com a propositu-

ra, em resposta à indicação, o
secretário municipal de Defesa
do Meio Ambiente, Alex Gama
Salvaia, informou que a árvore
seria vistoriada por um técnico
do setor de arborização. A resposta apresentada foi no mês de
março do presente ano e, até o
presente momento, Kawai afirmou que não foi informado sobre o resultado da vistoria.
Kawai questiona se o local foi
realmente vistoriado e, em caso
positivo, qual técnico do setor de
arborização realizou a visita. Pergunta também, em caso negativo,
por qual motivo até o presente
momento não foi realizada a vistoria no local. Qual foi a análise/
parecer do técnico, se foi deferido
ou não o pedido e, em caso de deferimento para a extração, qual o
prazo para a execução do serviço.
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Dez motivos para os professores
não optarem pela ‘nova carreira’
Salário passará a ser pago na forma de subsídio, ou seja, o professor
não contará mais com os adicionais, eis o primeiro ponto
Em comunicado dirigido à
categoria, a Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo)
aponta 10 motivos para os professores não optarem pela nova carreira do magistério paulista, conforme estudo feito pelo professor
titular da Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho,
doutor João Cardoso Palma Filho. De acordo com a presidenta
da Apeoesp, deputada estadual
Professora Bebel, o objetivo deste
comunicado, a partir deste estudo, que está no site da entidade, é
de conscientizar a categoria para
que não faça à adesão à nova carreira, que na prática é acabar com
a carreira do magistério no Estado de São Paulo. “Como o professor tem até dois anos para decidir,
a nossa recomendação é para que
aguarde o próximo governo, que
será eleito neste ano”, diz Bebel.
Entre os motivos apontados estão:
1- O salário passará a ser
pago na forma de subsídio, ou
seja, o professor não contará
mais com os adicionais por tempo de serviço e nem com a sexta
parte. Pela carreira atual, após
vinte anos de serviço, o professor tem direito a quatro quinquênios (20%) e mais a sexta parte.
2- O professor, caso opte pelo
subsídio, não poderá voltar atrás.
3- Com os descontos, o subsídio no valor de R$ 5 mil ficará
reduzido no máximo a R$ 3.800
(três mil e oitocentos reais), o
que atualmente corresponde ao
piso salarial nacional. “Portan-

to, temos que continuar nossa
luta pelo pagamento do piso salarial nacional no estado”, ressalta a presidenta da Apeoesp.
4 - O subsídio não contempla
os aposentados e pensionistas. Ou
seja, quando o professor chegar à
aposentadoria, ficará ao léu, sem
perspectiva de reajustes. Na prática, o professor sai da carreira.
5 - Muitas das gratificações
previstas você já tem direito.
6 - Muitas das medidas propostas ficam sujeitas à regulamentação (decretos e resoluções por parte
do poder executivo) e, portanto, não
se sabe qual será o seu conteúdo.
7 – O professor será avaliado, não pelo seu trabalho real,
mas por competências e habilidades, ainda não definidas.
8 - Toda a jornada de trabalho será feita na escola. Nesse
caso deixa de existir parte de jor-

nada em local de livre escolha.
9 – A evolução será feita com
base em provas e avaliações de
desempenho, cujos critérios ainda
não estão estabelecidos e carregam alta carga de subjetividade.
Depende de quem avalia (escola ou
Secretaria Estadual da Educação).
Na prática, a experiência e o seu
tempo de exercício profissional
não serão mais considerados.
10 - A chamada trilha de
evolução na carreira (15 referências) fará com que o professor leve pelo menos vinte e oito
anos para alcançar a 11ª referência, isso se tudo correr bem
durante o percurso da trilha.
REAFIRMANDO — “Portanto, reafirmo, o professor não
deve se apressar. Tem até 24 meses para decidir. Além disso, temos vantagem sobre o governo:
seis meses para concretizarmos
Divulgação

A deputada Professora Bebel percorreu diversas escolas da cidade
conscientizando a categoria sobre a farsa da nova carreira

a possibilidade real de mudar a
correlação de forças na Assembleia Legislativa e no Palácio dos
Bandeirantes e, assim, fazer resgatar a nossa carreira. Pense
bem e vote consciente”, defende
a deputada Professora Bebel.

Câmara inclui “Dia do Diretor
e da Diretora Escolar”
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite de
quinta-feira (12), durante a 17ª
reunião ordinária, o projeto de lei
45/2022 que institui, no Calendário Oficial de Eventos do Município, o “Dia do Diretor e da Diretora Escolar”, a ser comemorado
no dia 18 de Outubro. O autor da
propositura, Thiago Ribeiro
(PSC), justifica a data por lembrar dos profissionais responsáveis pela implantação das diretrizes da política educacional.
“São o ponto de equilíbrio da
unidade escolar, já que integram
os segmentos das comunidades,

junto de professores, pais, alunos
e funcionários, desenvolvendo a
cultura de participação e de transparência da gestão escolar”, escreve Ribeiro, na justificativa do PL.
Ele recorda que o trabalho dos
diretores e diretoras de escola não
se limita a “ficar sentado atrás de
uma mesa, assinando cheques, lidando com prestadores de serviços, fazendo compras, reposição de
materiais”, salienta. “Diretor é o
gestor da escola, a cabeça que pensa em todos os detalhes para que a
educação naquele espaço seja de
qualidade, assim como o atendimento à comunidade”, acrescenta.
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Secretário de Saúde pede apoio
para reajuste aos médicos
Filemon Silvano explicou a necessidade de reajustar o teto
salarial do prefeito para manter os médicos no município
“Eu vim aqui pedir apoio
para vocês porque a população
de Piracicaba passa por dificuldades, não estamos conseguindo contratar médicos”, afirmou
o secretário de Saúde, Filemon
Silvano. Ele ocupou a tribuna da
Câmara Municipal de Piracicaba
na noite desta quinta-feira (12),
durante a 17ª reunião ordinária
de 2022, para pedir que os vereadores apoiem o projeto de lei que
estende a recomposição salarial
de 10,56% aos agentes políticos
da administração municipal:
prefeito, vice, secretários municipais, chefe de gabinete, procurador-geral e presidentes de autarquias e empresas públicas.
O secretário explicou que a
remuneração do prefeito delimita o máximo que pode ser pago a
um servidor público e a correção
dos subsídios dos agentes políticos permitiria elevar o teto do
funcionalismo, especificamente,
o teto dos médicos do município.
Ele informou que existem mais
de 100 profissionais sem reajuste e, se nada for feito, até 2024 o
número aumenta para aproximadamente 250 profissionais.
“Os médicos preferem trabalhar
em outros municípios, até menores que Piracicaba, porque os
profissionais ganham muito

TREZE

DE

mais. Se tivéssemos esses valores
coerentes, nenhum profissional
teria perda alguma”, afirmou.
A recomposição salarial
para agentes políticos foi proposta no projeto de lei 92/2022,
de autoria do Executivo, e foi
retirada do texto pelo substitutivo da CLJR (Comissão de Legislação, Justiça e Redação) que
alegou "inconstitucionalidade"
(em parecer emitido em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara).
“É constitucional o que estamos pedindo e peço a colaboração
de vocês. O procurador-geral do
município fez todas as consultas e
ele vai explicar a parte legal. Se
vocês concordarem, amanhã encaminharemos à Câmara um projeto de lei para dar reajuste inflacionário ao prefeito”, afirmou.
Treze vereadores se manifestaram após a fala do secretário.
Todos declararam apoio para a
aprovação do reajuste do teto e
foi frisada a importância de trabalhar a questão legal dos projetos. O vice-presidente da Câmara, Acácio Godoy (PP), que estava presidindo a reunião ordinária, esclareceu que o aumento atual só foi retirado de votação por
um “critério técnico-jurídico”.
Ainda na 17ª reunião ordi-

Guilherme Leite

nária de 2022, os vereadores aprovaram, em regime de urgência, o
requerimento 383/2022, que convoca o secretário Municipal de
Saúde para audiência pública, no
dia 27 de maio, para discutir
ações de saúde no município.
O projeto de lei 32/2022, de
autoria do Executivo, que traz alterações na lei 6.246/08, que trata do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (Fmhis)
foi retirado da pauta por ter recebido emenda e o PL 59/2022, também de autoria do Executivo, foi
rejeitado por não ter atingido
número de votos necessários para
votação (quórum) que é de dois

"Dia da abolição da escravatura
é data para reflexão", diz Acácio
povo foi retirado de sua terra
de origem, sem ganhos, com
raríssimas exceções. Alguns
malucos tentam pegar a exceção
e transformar em regra", disse.
SAÚDE - Acácio Godoy falou também sobre o teto do salário dos médicos na cidade,
que não pode ser superior ao
do prefeito. "Quando falamos
que essa legislatura vai ter que
enfrentar essa questão do teto,
não importa o que as pessoas
pensem, vamos ter que ter coragem de enfrentar essa questão para contratarmos médicos
com salários justos, pois é um
profissional que, com menos de

10 anos, não está pronto. Trabalha com as nossas vidas e dos
nosso filhos e a remuneração
precisa ser compatível", afirmou.
Ele acrescentou que o salário precisa ser equiparado ao do
mercado. "Piracicaba não quer
pagar acima, queremos pagar o
referencial do mercado da profissão e não conseguimos. E acharemos uma boa solução. E ela
precisa ser técnica e real", disse.
APARTE - O vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala
Pira (PL) disse que "parece que
querem mesmo acabar com os
médicos da nossa cidade e colocar
empresas terceirizadas", afirmou.

E DUCAÇÃO

Alunos do ensino fundamental
são orientados sobre trânsito
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) utilizou o tempo regimental, durante a 17ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira
(12), para falar do maio amarelo,
mês de conscientização sobre o
trânsito. Ele contou que esteve no
Ciet (Centro Infantil de Educação
no Trânsito) para acompanhar o

trabalho realizado no local com
alunos do ensino fundamental.
"Foi uma emoção ver as crianças aprendendo. As crianças
têm que aprender a responsabilidade no trânsito já no ensino fundamental", afirmou. Ele ainda citou as escolas que estavam no Ciet.
SEMAE - Gustavo Pompeo

Gaetano Brancati Luigi,
idealizador do monumento
Marco da Paz, receberá o Título de Cidadão Piracicabano. O
projeto de decreto legislativo
21/2022, de autoria do vereador Gilmar Rotta (PP), foi aprovado na 17ª reunião ordinária
de 2022, na quinta-feira (12).
Natural de Orsomarso, província de Cosenza, na Itália, Gaetano Brancati Luigi nasceu no
dia 30 de março de 1937. Em
1945 os sinos da Europa ecoaram
por toda a Europa, anunciando
o fim da II Guerra Mundial.
Em 1969, Gaetano chegou a
São Paulo para trabalhar como
alfaiate, ajudando o pai, no Bairro da Lapa, na zona Oeste da Capital. No ano de 1999, percebeu a
ausência do toque do sino da
Igreja do Pateo do Collegio, local
de nascimento da cidade de São
Paulo e quis saber do padre o
motivo de a Igreja não ter sino,

recebendo como resposta que o
mesmo havia sido roubado.
Gaetano então resolveu arrecadar fundos para doar um novo
sino à Igreja. Com o apoio da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP), o novo sino foi colocado
na torre daquela histórica igreja
e, a partir desse momento, o sonho do homenageado começou a
se transformar no monumento
que hoje é denominado “Marco
da Paz”, sendo inaugurado no dia
25 de dezembro de 2000.
Construído em 2016, dentro
do Parque da Rua do Porto “João
Herrmann Neto”, o Marco da Paz
de Piracicaba é um dos 36 monumentos que estão espalhados pelo
Brasil e por diversos países. O monumento foi criado, entre outras
coisas, para inspirar na humanidade a importância da Cultura da Paz.
Por suas ações, o homenageado já foi indicado três vezes ao Prêmio Nobel da Paz.

Filemon Silvano ocupou a tribuna da Câmara na quinta-feira (12)

MAIO

O 13 de maio é o dia da abolição da escravatura e a data foi
lembrada pelo vice-presidente da
Câmara, vereador Acácio Godoy
(PP), em sua fala na tribuna durante a 17ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (12).
"Essa data tem que ser lembrada por nós, comunidade negra e
afrodescendentes, data de reflexão para relembrarmos os horrores da escravidão e celebrar o
fim deste crime", afirmou.
Ele acrescentou que, pelo
Brasil afora, ainda existem
trabalhadores em situação
análoga à escrava. "A vigilância permanece necessária. Um

Idealizador do Marco da
Paz será homenageado

disse também que estava verificando um problema de falta de água
na escola municipal Judith Moretti Accorsi. "O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) me informou - uma resposta rápida - que
foi encontrado um vazamento e foi
solucionado. Vale ressaltar a atuação do Semae nesse caso", concluiu.

terços. O projeto de lei recebeu 13
votos favoráveis. As demais proposituras que estavam na pauta da
Ordem do Dia foram aprovadas.
As sessões da Câmara Municipal de Piracicaba são transmitidas pela TV Câmara, nos canais
11.3 em sinal aberto, 4 da Claro/
Net e 9 da Vivo/Fibra, com retransmissão nas mídias sociais
oficiais da Casa, no Facebook e
no YouTube, e ainda no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br,
onde é possível acompanhar também pela Rádio Web. A partir das
20h, inicia a transmissão das reuniões na Rádio Educativa FM
(105,9 ou educativafm.com.br).

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

M ICROFISIOTERAPIA

Biblioteca sedia lançamento
de livro e palestra, hoje
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe neste sábado (14), às
9h30, o fisioterapeuta Adriano
Pereira, que ministrará a palestra
Conheça mais Sobre a Microfisioterapia, seguida do lançamento do
livro, o qual fez a tradução para o
português, Investigação da Etiologia em Microfisioterapia, de
Daniel Grosjean. O evento gratuito tem apoio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
No livro, o autor aborda a
teoria da microfisioterapia, incluindo a embriologia, filogênese e ontogenia, tópicos que também serão discutidos durante a
palestra, além de realizar uma
abordagem prática durante a
apresentação. Com toques suaves e precisos o profissional estimula o corpo a se auto-corrigir

de eventos vividos pela pessoa e
não eliminados pelo organismo.
"Desde a nossa concepção vivenciamos diversas situações desde o período gestacional, parto, recém-nascido e todo nosso crescimento, incluindo traumas físicos,
problemas psicossomáticos e somato emocionais, alterações tóxicas,
químicas, mudanças climáticas e a
todo momento nosso corpo está reagindo e se equilibrando em relação
a todos esses fatores", pontua Pereira e ainda complementa. “O método
possui embasamento em anatomia,
embriologia, filogênese e ontogenia.
Sendo assim os profissionais estudam todo o desenvolvimento dos
tecidos do nosso corpo para permitir assim trabalhar com esse método inovador de terapia manual”.
Confirmar presença pelo WhatsApp (19) 98935-1866. Gratuito.
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P RODUÇÃO

Sema visita propriedade
de agricultura familiar
Thais Passos/Sema

C ERIMONIAL

Divulgada classificação prévia
do concurso do Legislativo
Prazo para a apresentação de recurso contra a nota da prova de
redação e classificação prévia será nos dias 16 e 17 de maio de 2022

Secretária Nancy conversando com agricultor Vanderlei Sanches

A fim de aproximar os agricultores do Poder Público, a
Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), visitou, na quartafeira, 11, a propriedade do agricultor familiar Vanderlei Sanches, no bairro Kobayat Líbano.
Apesar de localizado dentro
do perímetro urbano, a propriedade de Sanches possui aproximadamente seis hectares e produz folhosas e legumes, como alface, couve, repolho, acelga, espinafre, almeirão, rúcula, brócolis, berinjela e cheiro verde. A
maior parte da produção é destinada para atendimento da merenda escolar e outra para a comercialização nos varejões municipais, coordenados pela Sema.
Sanches é agricultor há mais
de 40 anos e honra o trabalho deixado por seus familiares, que também viviam da agricultura. Ele é
atual presidente da Coopihort (Co-

operativa Piracicabana de Horticultores), que tem 52 cooperados,
com aproximadamente 70% dos
produtores de Piracicaba, sendo o
restante de municípios vizinhos.
A visita foi feita pela secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy Thame, que afirmou
que a Sema tem como principal
foco o fortalecimento da agricultura familiar em Piracicaba. “Nosso objetivo sempre foi ouvir esses
profissionais e buscar alternativas
juntos para aumentar a soberania
alimentar do município, com alimentos mais saudáveis e baratos e dar todo o suporte aos produtores locais”, ressalta Nancy.
“Fico honrado de receber a
equipe da Sema, que vem nos
ajudando muito com a Patrulha
Agrícola e demais políticas públicas que vê de encontro com
as necessidades do produtor rural. É um trabalho maravilhoso
e tem nosso apoio, carinho e atenção”, disse Vanderlei Sanches.

A DICÇÃO

Câmara homenageia voluntário
em casas de recuperação
Guilherme Leite

Voto de congratulações é de autoria do vereador Paulo Campos

Rene Primo Chapani, voluntário em casas de recuperação
para álcool e outras drogas, foi
homenageado com Voto de Congratulações da Câmara Municipal de Piracicaba. A homenagem
foi entregue na noite desta quinta-feira (12), pelo vereador Paulo
Campos (Podemos). Campos é
autor do requerimento 296/22,
que concede as congratulações.
De acordo com o vereador, há
três anos Rene realiza um trabalho social de evangelismo em casas de recuperação. Nesse período, passou por mais de cinco instituições voluntariamente. “Um
homem que desenvolve um traba-

lho de cunho social fantástico,
dando a oportunidade para aqueles que querem realmente mudança de vida. Um trabalho muitas
das vezes não é reconhecido pela
sociedade”, disse Paulo Campos.
Acompanhado da família,
Rene Primo Chapani declarou
que todo trabalho realizado é
com o único objetivo de ajudar
aqueles que necessitam de recuperação. “A nosso propósito vai
além porque depois que as pessoas saem, após terminar o tratamento, a gente ainda tenta
acompanhá-las porque é depois
que você sai do tratamento que é
difícil”, concluiu o homenageado.

A Fundação Vunesp (Fundação para o Vestibular da
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho")
publicou, nesta sexta-feira (13),
o edital com a classificação prévia do concurso público 1/
2022, promovido pela Câmara
Municipal de Piracicaba para o
preenchimento de sete vagas
para o cargo de assistente de
cerimonial. A publicação conta
também com o resultado da análise dos recursos da nota da prova objetiva e o resultado da nota
de redação dos candidatos.

No edital, estão disponíveis
a lista de pessoas com deficiência, a lista afro e a lista geral.
Em cada uma das relações, constam o número de inscrição, o
nome do candidato, o documento, a data de nascimento, os
acertos em Língua Portuguesa,
os acertos em Matemática, os
acertos em Legislação Municipal,
os acertos em Conhecimentos Específicos, o total de acertos, a
nota da prova objetiva, a nota
da prova de redação, a pontuação final e a classificação prévia.
Foram corrigidas as pro-

vas de redação dos candidatos habilitados na prova objetiva, que alcançaram a nota
de corte aplicada pela Vunesp
– nota 43 para a lista ampla;
nota 40 para a de candidatos
que se declararam afrodescendentes; e nota 33 para a lista
de pessoas com deficiência.
O prazo para a apresentação
de recurso da nota da prova de
redação e classificação prévia
será nos dias 16 e 17 de maio de
2022, o que pode ser feito na página da Vunesp, na área do candidato, no link Recursos. A clas-

sificação final do concurso público será divulgada em 3 de junho.
O cargo de assistente de cerimonial tem vencimento de R$
4.595,12 para uma jornada de 40
horas semanais e conta com benefícios de cesta básica (no valor
mensal de R$ 421,35), vale-refeição (no valor diário de R$
29,90) e vale-transporte mensal.
Em caso de dúvidas, a Vunesp pode ser contatada pelo
telefone (11) 3874-6300, de segunda a sábado, das 8h às
18h, e pelo link "Fale Conosco", no site vunesp.com.br.

A TRAÇÕES

Museu Luiz de Queiroz integra a 20ª Semana Nacional de Museus
Com o tema “O Poder dos
Museus”, acontecerá entre 16 e 22
de maio, a 20ª edição da Semana
Nacional dos Museus. Nesse contexto, o Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes “Luiz de Queiroz”, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP), preparou uma série de atividades gratuitas que culminará,
no dia 22/5, com o Domingo no
Museu, quando o Museu Luiz de
Queiroz estará de portas abertas
no período da tarde.
PROGRAMAÇÃO - Tour
pelo acervo do Museu “Luiz de
Queiroz”. De segunda-feira 16/05
até sexta-feira 20/05, das 8h às
17h. Atividade gratuita. Necessário agendamentos prévios para
grupos e escolas; - Espaço didático - “Sustentabilidade: do discurso à ação!”. Ambiente temático
conta com salas trabalhadas e aplicadas nos conceitos como sustentabilidade, consumo, resíduos, reciclagem, educação ambiental, 3
Rs, dentre outros assuntos que
abordam tais áreas, como residências sustentáveis e desperdício de
alimentos. De segunda-feira, 16,
até sexta-feira, 20, das 8h às 17h.
Atividade gratuita. É necessário
agendamento prévio para grupos
e escolas; - Atividades lúdicas e
interativas e experimentos com ciências naturais – CRECIN (Centro de Referência em Ensino de
Ciências da Natureza), que foca no
desenvolvimento de projetos que
objetivam a promoção do ensino
de Ciências da Natureza, por meio
do desenvolvimento de recursos

Museu Prudente de Moraes também integra semana
O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes
participa da 20ª Semana de
Museus, com programação
presencial e online, entre os
dias 16 e 22/05. A Semana
Nacional de Museus acontece anualmente para comemorar o Dia Internacional de Museus (18 de maio), quando as
instituições brasileiras, convidadas pelo IBRAM (Instituto
Brasileiro de Museus), desenvolvem uma programação especial em prol dessa data.
Nesta edição, com o tema
O Poder dos Museus, o Museu Prudente de Moraes preparou uma programação com
ações presenciais e virtuais,
como exposições de arte, visitas guiadas, oficinas de documentação e conservação,
lançamento de livro e exposições virtuais em sua página na plataforma Google Arts
& Culture e de seu site.

Durante a Semana de Museus estarão em exibição duas
exposições temporárias: A Escola Realista de Piracicaba,
com pinturas e esculturas de
grandes mestres das artes
plásticas de Piracicaba do século 20 e o Projeto Propagando
Arte, com abras de artistas da
APAP (Associação Piracicabana de Artistas Plásticos).
O Museu traz também visitação guiada ao espaço,
oficinas de Documentação e
Conservação de Acervos
Museológicos, ministradas
pela restauradora/conservadora Ana Torrejais e o lançamento do livro Geração
Selfie, de Rodolfo Capler.
Na plataforma Google Arts
& Culture há duas exposições
virtuais: uma que retrata a vida
pública e privada de Prudente
de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil e outra que aborda a história do Museu, que

este ano completa 65 anos. Já
no site, pode-se encontrar
parte do acervo digitalizado,
história da cidade de Piracicaba e também do presidente, além de jogos online.
A programação completa
pode ser conferida no site
www.museuprudentedemoraes
.piracicaba.sp.gov.br ou nas
redes sociais do museu.

didáticos e ensino STEAM. Na
“Semana dos Museus”, o grupo
realizará, em parceria com o Museu “Luiz de Queiroz”, atividades com o intuito de incentivar a
prática de metodologias ativas
nas escolas. De segunda-feira 16/
05 até sexta-feira 20/05, das 8h
às 17h. Atividades gratuitas, exclusivo para grupos e escolas, mediante agendamento; - Domingo
no Museu. No dia 22 de maio, domingo, em uma proposta especial, o Museu “Luiz de Queiroz” es-

tará aberto excepcionalmente no
período da tarde, das 14h às 18h,
de forma gratuita! Durante a visitação, o público poderá explorar as salas temáticas e o acervo
exposto, bem como realizar atividades com os experimentos científicos e práticos no Clubinho de
Ciências “Luiz de Queiroz”, além
de aproveitarem o espaço lúdico
que a mostra “Sustentabilidade:
do diálogo à ação!” oferece.
Neste dia, não será necessário
agendamento e haverá monito-

ria em todos os ambientes para
orientar e recepcionar o público.
Na USP em Piracicaba, a 20ª
Semana Nacional de Museus é
uma realização do Museu Luiz de
Queiroz, a partir do Serviço de
Cultura e Extensão Universitária
(SVCEx) da Esalq. Tem parceria com
o CRECIN, o Serviço de Gestão Ambiental/PUSP-LQ, Programa USP
Recicla Piracicaba/Superintendência de Gestão Ambiental da USP
e o Plano Diretor Socioambiental do campus “Luiz de Queiroz”.

D EMANDA

SERVIÇO
20ª Semana Nacional de
Museus, de 16 a 22/05, no
Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes
(rua Santo Antônio, 641, Centro). Exposição virtual pelo
Google Arts & Culture: https:/
/artsandculture.google.com/
partner/museu-prudentede-moraes e pelo site:
www.museu prudentede
moraes.piracicaba.sp.gov.br.
Gratuito. Informações:
(19) 3422-3069.

T RÂNSITO

Escola municipal solicita apoio Parlamentar questiona execução do
para manutenção de horta
Plano de Emplacamentos de Vias
Divulgação

O Plano Municipal de Emplacamentos de Vias Públicas
motivou o vereador Pedro Kawai (PSDB) a apresentar o requerimento 369/2022, que foi
aprovado durante a 17ª reunião ordinária, na noite desta segunda-feira (12). Uma outra indicação 1053/2022, sobre
o mesmo assunto, já havia sido
elaborada à Prefeitura.
O documento questiona o
Executivo Municipal se o plano
de emplacamentos do município

já executou levantamento da
quantidade de placas necessárias a serem instaladas ou trocadas na cidade. Kawai quer saber
se existe algum processo licitatório para a compra ou confecção
de placas. "Se, sim, qual é o andamento do presente processo”,
complementa o parlamentar.
Além dessas perguntas, o
requerimento indaga qual o
profissional que é o coordenador do Plano Municipal de Emplacamentos de Vias Públicas.

O vereador Gilmar Tanno (PV) e a secretária de Agricultura e
Abastecimento, Nancy Thame, visitaram local nesta quinta-feira (12)

C ÂMARA

Nesta quinta-feira (12), a secretária municipal de Agricultura
e Abastecimento, Nancy Thame, e
o vereador Gilmar Tanno (PV),
acompanhados de suas respectivas equipes, estiveram presentes
na Escola Municipal Profa. Elizabeth Consolmagno Cruz, em atendimento à solicitação de apoio por
parte da diretora Juliana Morato
Rosada Possignolo e da coordenadora Hérika Lúcia Machado.
Segundo as educadoras, as
dificuldades para manutenção
da horta escolar referem-se à obtenção de mudas e ao suporte
para o seu manejo, por meio de
atividade voluntária durante
duas ou três vezes por semana.

Área para ampliar condomínio
industrial passa em 2ª discussão

Para Nancy Thame, “o próximo passo é criar um grupo
com representantes de algumas
escolas com este tipo de demanda e agendar reunião para
aprendizagem coletiva e identificação de oportunidades
para cooperações mútuas”.
Gilmar Tanno, por sua
vez, mencionou que viabilizará a doação de 30 mudas para
plantio na horta em questão,
sendo 10 mudas de couve, 10
de alface crespa e 10 de alface
americana, além de propor a
organização de visita dos alunos a alguma horta comunitária do município para intercâmbio de experiências.

Foi aprovado, em segunda
discussão, o projeto de lei 263/
2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a desincorporação de uma área do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto),
mediante doação para a administração direta. A intenção é, posteriormente, destinar o terreno para
a ampliação do Distrito Industrial
Uninorte. A matéria voltou a ser
apreciada na 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba, nesta quinta-feira (12).

O terreno, de 46 mil metros quadrados, localizado no
bairro Capim Fino, era de propriedade da Prefeitura de Piracicaba, mas foi doado em
2001 ao Semae. No local, foi
implantada uma Estação de
Tratamento de Esgoto, que
funcionou até 2012. Com a estação desativada, a intenção
do Poder Executivo é retomar
a propriedade da área para futuramente destinar à implantação dos lotes industriais.
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Valores destinados a programas
ambientais são questionados

Isenção de IPTU para
produtores rurais é
debatido em reunião
Assessoria Parlamentar

Requerimento dirigido à Ares-PCJ aborda programas de educação ambiental executados
a partir de recursos alocados no contrato da Piracicaba Ambiental com a Prefeitura
Requerimento aprovado
pela Câmara na 17ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (13),
cobra informações da Ares-PCJ
(Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) sobre os programas de educação ambiental
executados a partir de recursos
alocados no contrato da Piracicaba Ambiental com a Prefeitura.
A importância de tais iniciativas para conscientizar os cidadãos sobre os impactos de suas

ações no meio ambiente é ressaltada pelos sete autores do requerimento 373/2022: a vereadora
Rai de Almeida (PT) e os vereadores Gilmar Tanno (PV), André
Bandeira (PSDB), Zezinho Pereira (União Brasil), Cássio Luiz Barbosa (PL), Paulo Campos (Podemos) e Pedro Kawai (PSDB).
Eles querem saber da AresPCJ qual porcentagem do contrato da Piracicaba Ambiental a agência recebe para então destinar a
programas de educação ambiental,
qual foi o valor médio recebido nos

últimos 12 meses e, caso os valores tenham se acumulado, qual é
o montante atual disponível.
Os vereadores também perguntam qual é o setor responsável pelo gerenciamento dos
programas e como isso se dá,
quais iniciativas de educação
ambiental são oriundas dos valores repassados pelo contrato,
quais locais são contemplados
por elas e que público alcançam.
"Os programas de educação
ambiental precisam alcançar o
maior número de pessoas possí-

vel, uma vez que é através da atuação coletiva que o impacto dessas
ações se tornam efetivas", assinalam os autores do requerimento.
"Sabemos que é repassado
um volume grande de recursos
para a Piracicaba Ambiental em
razão da PPP [parceria públicoprivada] e queremos saber qual
é esse montante e as políticas e
programas desenvolvidos pela
Ambiental que atende às políticas ambientais", reforçou Rai
de Almeida, ao apresentar justificativa de voto na tribuna.

S ESC P IRACICABA

Zezé Motta é atração da Mostra Preta, hoje, 14
Atriz, cantora e importante
ativista da resistência contra o
racismo, Zezé Motta participa
hoje, 14, da I Mostra Preta Periférica de Teatro de Piracicaba.
Atração das mais aguardadas,
o bate-papo acontece no Sesc Piracicaba, às 17h45, e será conduzido pelos coordenadores da
Mostra – Eva Prudêncio, Myara Kristina e Fábio Martins. Ingressos começarão a ser distribuídos nas bilheterias da unidade uma hora antes do evento.
Zezé Motta falará sobre a trajetória de 54 anos de carreira (nos
quais atuou em televisão e teatro,
enfrentado corajosamente tempos
sempre muito difíceis como o da
ditadura militar), sobre arte e cultura, sobre a luta antirracista e
sobre questões que envolvem a sua
vida de mulher negra no Brasil.
A MOSTRA - Tendo começado no último dia 12, também no
Sesc Piracicaba, com a apresentação da peça de teatro “Macacos”,
a I Mostra Preta Periférica de Te-

atro segue desenvolvendo suas atividades até domingo, dia 15. Para
este sábado, além do bate-papo com
Zezé Motta, a Mostra oferece ao
público piracicabano uma série de
atividades a serem desenvolvidas
em diferentes espaços da cidade e
que pode ser conferida nas páginas da Mostra nas redes sociais
(@mostrapretaperifericadeteatro).
Idealizada pela atriz e produtora Eva Prudêncio, a I Mostra Preta Periférica de Teatro
foi contemplada em edital do
PROAC. Tendo na produção o
“Coletivo Coisa Preta”, a mostra é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado
de São Paulo e tem a parceira
da Semac e do Sesc Piracicaba.
SERVIÇO
Bate-papo com Zezé Motta.
Sesc Piracicaba. Hoje, 14,
17h45. Entrada franca. Ingressos serão distribuídos
uma hora antes do evento

Divulgação

Divulgação

Atriz estará no Sesc dentro da Mostra Preta Periférica de Teatro

Divulgação

Estação da Paulista recebe 6° Encontro de Capoeira

SERVIÇO
6° Encontro de Capoeira.
Domingo, 15, às 10h, Parque da Estação da Paulis-

ta l o c a l i z a d o n a Av. D r.
Paulo de Moraes, 1580,
bairro Paulista. Gratuito.

SANT
A O LÍMPIA
ANTA

Sema soluciona problema de
erosão em ponte do bairro

Equipe da Sema solucionando o problema de erosão

foi realizada na sede da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento) a reunião ordinária do Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural). De acordo com informações
divulgadas pela Prefeitura, durante o encontro foi discutida a prorrogação do prazo para solicitação
de isenção do IPTU de propriedades rurais na zona urbana em
2022, anunciada pela Prefeitura
na semana passada. Também foi
apresentado o zoneamento urbano definido pelo novo Plano Diretor (Lei Complementar 405/2019).
Gilmar Rotta disse que entrará em contato com a Prefeitura para obter mais informações
sobre a isenção do IPTU e também sobre o zoneamento. "Vou
verificar o que estão discutindo
e o que pode ser feito para melhorar a situação desses produtores rurais que, devido ao clima, sofrem com a produção abaixo do esperado e ainda assim precisam pagar o IPTU", afirmou.

Legislativo aprova moção de repúdio
a declarações do ex-presidente Lula

Estação da Paulista recebe 6° Encontro de Capoeira
trabalho com a comunidade.
Tudo sempre é feito com carinho
e afinco”, diz Mestre Nambu.
Adilson Aparecido do Nascimento, o Mestre Nambu, nasceu no dia 7/09/1962, em Piracicaba. Iniciou na arte da capoeira
em 1981. É presidente e fundador da Associação de Capoeira
Quilombos do Corumbataí. A associação realiza projetos em escolas municipais, estaduais e
para pessoas carentes com o objetivo de incentivar e educar crianças, jovens e adultos a praticar
capoeira e seguir seus fundamentos. Atualmente com sede localizada na rua Benjamim Constant,
927, no centro de Piracicaba, recebe alunos semanalmente para
aulas e palestras educativas.

A isenção do IPTU (Imposto
Predial, Territorial e Urbano) para
produtores rurais foi tema de uma
reunião do presidente da Câmara,
vereador Gilmar Rotta (PP), e do
vice-presidente, vereador Acácio
Godoy (PP), realizada na última
segunda-feira (9). Segundo informações de produtores rurais, a
isenção do IPTU para propriedades rurais na zona urbana só é
garantida quando a produção
agrícola mínima é atingida.
Os produtores explicaram
que as oscilações do clima, principalmente a quantidade de chuvas durante o plantio, interferem
na produção. Desta forma, muitas vezes eles não atingem o mínimo estabelecido e acabam tendo que pagar o imposto, causando ainda mais dificuldades aos
produtores. Eles pedem uma alteração no zoneamento da cidade, para que não paguem mais
IPTU, mesmo quanto a produção mínima não é alcançada.
Na mesma segunda-feira (9)

V O TAÇÃO

E VENTO

No domingo, 15, às 10h,
acontece no Parque da Estação
da Paulista o 6° Encontro de
Capoeira - Batismo e troca de
graduação da Associação Quilombos do Corumbataí Mestre
Nambu. A organização do evento é do Mestre Babuíno, supervisão do Mestre Nambú, com
apoio da Secretaria Municipal
da Ação Cultural (Semac).
Na programação haverá
apresentação dos Mestres e
suas associações e grupos,
roda livre com convidados,
roda dos Mestres, batizado e
troca de graduação dos alunos.
“Nosso objetivo é levar nossa arte e cultura da capoeira para
as pessoas. Sigo na luta em nossa cidade para divulgar nosso

Presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (PP), e vice-presidente,
vereador Acácio Godoy, se reuniram com produtores rurais

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento), esteve nesta
semana no bairro Santa Olímpia para solucionar o problema
de erosão na cabeceira da ponte
da estrada PIR 016/330, atendendo a pedidos de moradores,
que estavam com dificuldade para
a passagem de alguns veículos.
Na região do mesmo bairro, a
equipe fez o corte de mato e limpeza do acostamento da PIR 330, que
liga Santana a Santa Olímpia. Na
PIR 290, no bairro Paredão Vermelho, foi feita limpeza de ponte
e poda de mato e também reparos na ponte do bairro Passa
Cinco, na estrada PIR 010/260.
A estrada do Cruz Alta (PIR
192), que teve 6 quilômetros reparados pela Sema com lajão britado, foi concluída nesta sema-

na, com o auxílio das máquinas
motoniveladora e rolo-compactador. No bairro Limoeiro, a
equipe esteve na PIR 294, para
dar sequência ao serviço iniciado na semana passada, realizando a aplicação de lajão britado. A previsão de conclusão é
até o final da semana que vem.
Ainda nesta semana, a
Sema fez manutenções na estrada PIR 246, do bairro Almeida,
com aplicação do material pedregulho, com o rolo compactador, motoniveladora e com auxílio do caminhão-pipa, para
ajudar na compactação do material na estrada. A equipe responsável pelas manutenções dos
varejões municipais fez reparos
elétricos, como troca de lâmpadas e ajuste de tomadas em vários espaços, entre eles os varejões
do Cecap, Alvorada e São Jorge.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite de quinta-feira (12), durante a 17ª reunião ordinária, a moção de repúdio 65/2022, que critica às declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) referentes à
médica Nise Yamaguchi. Autor da
propositura, o vereador Fabrício
Polezi (Patriota) classifica as falas
como “machista” e “xenofóbica”.
A votação se encerrou em 10 x 5.
Durante a discussão da moção, a vereadora Ana Pavão (PL)
relatou que, por conta da reunião
passada, precisou se ausentar
durante a votação da mesma
propositura e sofreu ato machista quando, em mensagem por
celular, “um parlamentar me disse: ‘quinta-feira, você fica na
sessão, não se ausente dos seus
direitos e vote consciente, e todos viverão felizes para sempre’”.
Ana Pavão relatou que, por
conta de sessões de quimioterapia que realiza quinzenalmente,
ela precisa ir nas reuniões com
uma bomba de infusão. “Eu venho aqui legislando por quem
votou em mim”, salientou, ao informar que a quimioterapia causa
sintomas de inquietude, náuseas,
dores nas juntas e diarreias, “e esses podem ser algum dos motivos
que eu saio das sessões”, explicou.
Ela enfatizou que, quando sai
de qualquer tipo de reunião “é porque realmente eu preciso me ausentar”, disse e criticou o “machismo
cultural instaurado nesta Casa”.
Embora tenha votado ‘sim’
para a moção de repúdio, a vereadora disse que “o sim não é por
quem pediu para mim e não é porque fizeram carinha (quando precisou se ausentar da reunião),
mas meu voto é ‘sim’ por todas as
formas de preconceito, então, eu
voto ‘sim’ pelo ato (do ex-presidente Lula) e não pelo autor”.
A vereadora Rai de Almeida
(PT) voltou a criticar a moção de
aplausos – como já havia feito na
semana passada, quando a propositura não foi votada por falta de
quórum – e classificou como “fake
news” o conteúdo da moção, “já que
o ex-presidente Lula não é ex-condenado, porque não tem nenhum
processo que ele tenha sido condenado, todos os processos foram nulos, a ONU (Organização

das Nações Unidas) jogou uma
pá de cal em cima”, acrescentou.
Rai ainda criticou a “fala
preconceituosa” do autor da moção sobre a deficiência do ex-presidente Lula. “Vemos reproduzido esse preconceito, essa discriminação do vereador para o presidente e, ainda, a médica citada
na moção foi responsável pela
morte de muitas pessoas por conta de seu negacionismo”, disse.
O vereador Rerlison Rezende,
o Relinho (PSDB), disse que o expresidente Lula errou e é isso que a
moção está dizendo. “Ele não foi
absolvido, ele é condenado”, destacou, ao salientar que irá “votar naquilo que sempre votei, se é certo ou
errado, e a moção diz que ele feriu a
honra das mulheres”, concluiu.
Em aparte, o vereador Fabrício Polezi (Patriota) questionou
que se o ex-presidente Lula ficou
preso por dois anos, “então foi
algo da nossa cabeça”, sugeriu.
O vereador Zezinho Pereira
(União Brasil) disse que via “com
tristeza” a moção apresentada na
Câmara. “Todos cometem erros
e eu acho que essa não melhora
a nossa cidade, ela não contribui com a nossa cidade”, disse.
Zezinho questionou se a moção
de repúdio seria mais importante do que uma proposta de
emenda voltada para atendimento de crianças e adolescentes autistas, “e que o autor desta propositura votou contra”, disse, ao
definir o voto “não” à moção.
Também contrário à moção
de repúdio, o vereador Pedro Kawai (PSDB) disse que não está tomando um lado, “não sou lulista, não sou bolsonarista”, salientou, ao lembrar que “em nenhum momento existem apenas
dois lados na Democracia”. O
parlamentar pediu para as discussões focarem no contexto geral.
“Vamos discutir a inflação de dois
dígitos e o desemprego. Não podemos levar a política para o lado
pessoal. Eu sou contrário às moções de repúdio daqui”, concluiu.
Na justificativa de voto, o
vereador Paulo Camolesi (PDT)
criticou as discussões em torno
de políticos, “em meus 70 anos,
não vi e tenho certeza que não
verei político algum que irá salvar a Humanidade”, disse.
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Escuta ativa exige atenção,
diz psicóloga em palestra
Dedicar atenção àquilo que
outra pessoa está lhe dizendo é o
principal requisito para desenvolver a escuta ativa. O conselho
foi dado pela psicóloga Carla
Betta em evento da Escola do Legislativo realizado em parceria
com a Fumep (Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba) na
tarde desta quinta-feira (12).
Mais de 50 pessoas assistiram à palestra "Escuta ativa: a
arte de escutar", transmitida ao
vivo pelo YouTube. A psicóloga,
que recebeu as boas-vindas do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
diretor da Escola do Legislativo,
interagiu com o público com
exercícios e respondendo a comentários. Contadora de histórias, Carla também interpretou diálogos para mostrar a importância
da comunicação interpessoal.
A palestrante, que trabalha
na Fumep, classificou o ato de
escutar como "arte" e "terapia".
"Escutar é muito mais que ouvir: é compreender a mensagem
do outro na sua totalidade, prestando a atenção nos gestos, nas
emoções e nas entrelinhas daquilo que é demonstrado ao longo
da comunicação. É ouvir prestando a atenção e percebendo
como está o outro", conceituou.
A escuta, continuou, é premissa das relações humanas.
"Somos seres sociais: a nossa
sobrevivência depende da interatividade, de estarmos juntos.
Escutamos pelo desejo de ter
novos conhecimentos, para obter
informações, por curiosidade,
pelo desejo de ampliar os horizontes, pela necessidade de estabelecer novos relacionamentos."
De acordo com Carla, a escu-

ta ativa presume "o forte objetivo
de compreender a fala da outra
pessoa" e, por isso, exige de quem
ouve "um grande esforço consciente" para "perceber as expectativas, os temores e a dificuldade do
outro". "É preciso procurar conhecer o outro e a mensagem que ele
está tentando lhe passar; observar como faz, por que faz e qual
o sentimento", acrescentou.
Além de atenção, o aprimoramento da escuta ativa requer a
observação de outros comportamentos pelo ouvinte, como manter a posição firme, ter a outra pessoa em seu campo visual e evitar
interrupções sistemáticas e distrações. Tais gestos, ressaltou
Carla, demonstram que uma pessoa está escutando quem lhe fala.
"Você deixa claro que ouve
quando estabelece contato visual, balança a cabeça afirmativamente, resume de algum modo o
que a pessoa falou, constrói novas ideias a partir do que foi dito
e faz perguntas do que não entendeu ou para checar se compreendeu corretamente", completou a palestrante, para quem,
pelo treino, "é possível aumentar a capacidade de escutar".
Os entraves para alcançar
uma escuta ativa eficaz também
foram listados por Carla e incluem a indiferença e a impaciência
do ouvinte, além de preocupações que o façam desviar a atenção da conversa. Da mesma forma, trazem prejuízos para a escuta ativa preconceitos em relação à outra pessoa, seja com sua
classe social, a maneira de se vestir, seu sotaque, a gesticulação
que usa ou as palavras complexas ou gírias de seu vocabulário.

Z OONOSES

CCZ vai castrar 50 gatos, hoje,
dentro da ação CastraFácil
Ação tem apoio de protetores independentes e Unimep e
o objetivo de controle populacional dos animais na cidade
Cinquenta gatos serão castrados hoje, 14, pelo CCZ (Centro
de Controle de Zoonoses), vinculado à Secretaria de Saúde de Piracicaba. A ação intitulada CastraFácil, que acontece das 8h às
16h, visa o controle populacional
de gatos de rua, bem como de
núcleos de gatos localizados em
bairros carentes da cidade e tem
apoio de protetores independentes de animais, Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba)
por meio do curso de Medicina
Veterinária, e da vereadora e protetora Alessandra Bellucci.
Matheus Santos, coordenador do CCZ, explica que não haverá livre demanda para castração,
tendo em vista que a data foi reservada especial para atender a
demanda solicitada pelos protetores de animais. “Entendemos
ser importante o controle da população dos núcleos de gatos na
cidade, por isso, quando os protetores vieram com a demanda
nós já nos organizamos para que
ela fosse atendida”, informou.
Segundo Souza, os protetores
visitaram diversos núcleos de gatos em áreas carentes da cidade e
perceberam a necessidade da castração. “Eles levantaram a demanda para nós. Analisamos tudo e
vimos que era necessário, por isso,
reservamos previamente essas 50

vagas para castração dos gatos.
Todas as vagas já estão preenchidas e não haverá atendimento por
livre demanda nesta data, apenas
o atendimento de urgência que já
é rotina no CCZ”, completou.
Filemon Silvano, secretário de
Saúde, reforça que é importante
dar suporte ao trabalho das equipes do CCZ bem como dos protetores independentes. “Além do CCZ,
os protetores fazem um trabalho
crucial, pois chegam em locais que
muitas vezes nossas equipes não
chegam. Essa integração no trabalho é importante para a sociedade e também para os animais
que terão uma qualidade de vida
melhor em seus núcleos”, aponta.
Nesta ação, o CCZ está com
equipe com dois veterinários, supervisor de equipe e agentes de
zoonoses, além disso, dez alunos
e professor do curso de Medicina Veterinária da Unimep darão
o suporte no pré e pós-operatório realizado nos gatos. “Esses
mutirões ocorrerão de acordo
com a avaliação da equipe da
Sedema, por meio do Núcleo de
Bem-Estar Animal, quinzenalmente, de acordo com a gravidade da situação e dos bairros
que encontram animais sem esterilização”, explicou Souza.
Para a protetora de animais e
vereadora, Alessandra Bellucci,
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A ação intitulada CastraFácil, que acontece das 8h
às 16h, visa o controle populacional de gatos de rua

esta ação mostra que o trabalho
de controle da população de animais de rua e da promoção do
bem-estar animal está no caminho
certo. “Sou defensora dos animais
há décadas e somente agora vemos uma efetiva melhora nos as-

suntos de cuidado com os animais, prevenção de zoonoses e
promoção do bem-estar animal.
Parabéns aos protetores envolvidos, equipe do CCZ e da Unimep que estão juntos nesta importante campanha”, destacou.
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Seminário aborda manejo Emendas são destinadas para projeto de espaço esportivo
A vereadora Ana Pavão irá oferecer oficinas de capacitade resíduos sólidos
(PL) apresentou ao deputado ção para os moradores do bairro.
Guilherme Leite

Empresários e gestores terão
a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre o PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos)
no seminário Manejo de Resíduos
Sólidos: Como Isso Afetará o Seu
Negócio, que acontece no próximo
dia 17, das 19h às 20h30, no auditório da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). O
evento é uma realização conjunta
da Acipi com o Simespi (Sindicato
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições
de Piracicaba, Saltinho e Rio das
Pedras) e o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba). A participação é aberta
aos interessados e gratuita.
Estabelecido por lei complementar e decreto municipal, o
PGRS é um documento técnico que
identifica os resíduos gerados nos
estabelecimentos e indica as práticas ambientalmente corretas para
sua destinação final. É obrigatório para todas as empresas que
geram mais de 200 litros/dia, assim como empresas de tratamento de água e esgoto, drenagem de
água pluvial; indústrias em geral;
serviços de saúde; construção civil; geradores de resíduos perigosos; serviços de transporte; atividades agropecuárias e silvi-

culturas; estabelecimentos comerciais, institucionais e de serviços
que geram resíduos não equiparados aos resíduos domiciliares.
No dia 17, o tema será abordado no seminário pelo secretário municipal de Defesa do Meio
Ambiente, Alex Salvaia, e por
Adriana Nolasco, professora
doutora da Esalq/USP (Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz). A mediação será feita
pela sanitarista Tatiana Koroiva.
O evento abrirá espaço para perguntas dos participantes.
“Com a entrada em vigor dessa legislação, os empresários têm
manifestado muitas dúvidas sobre
como proceder no manejo dos resíduos sólidos e na elaboração do
PGRS. Por isso, Simespi, Acipi e Sincomércio se uniram para levar as
informações necessárias e dirimir
eventuais dúvidas”, afirma Euclides
Libardi, presidente do Simespi.
“O seminário será fundamental para entendermos o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e orientarmos os associados à
Acipi. Portanto, pensamos em realizar este importante evento justamente como uma oportunidade
para que as empresas esclareçam
suas dúvidas e se planejem da melhor forma possível”, diz o presidente da Acipi, Marcelo Cançado.

federal Guiga Peixoto (PSC), na
manhã desta sexta-feira (13), os
investimentos das emendas parlamentares que foram enviadas
pelo parlamentar a Piracicaba,
através da articulação da vereadora. Os parlamentares visitaram o Lar dos Velhinhos de Piracicaba e um terreno no bairro
Jardim Gilda, onde será construído um Espaço Multiuso.
Na visita ao Jardim Gilda,
Ana Pavão e Guiga Peixoto se
encontraram com o secretário
de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes Ferreira
Balbino, que apresentou o projeto do complexo esportivo.
De acordo com o secretário
de esportes, o projeto envolve a
prática física e esportiva para levar um serviço que seja social.
Está prevista no projeto a construção de espaços de modalidades esportivas como futebol, vôlei
de praia, pista de skate e academia ao ar-livre. O espaço também

“Nós tínhamos um sonho
de fazer uma coisa diferente
para a cidade, que era favorecer a população através do esporte, da cultura e lazer. Quando o secretário apresentou o
projeto do complexo esportivo,
articulamos com o deputado
Guiga Peixoto e aí veio a emenda parlamentar de um milhão
de reais”, afirmou Ana Pavão.
Para a vereadora, o valor da
emenda parlamentar será o “início de tudo” e, juntamente com a
contrapartida da prefeitura, será
possível acolher, atender e dar um
futuro melhor para as crianças
do Jardim Gilda que estão em situação de vulnerabilidade.
LAR DOS VELHINHOS –
Na visita ao Lar dos Velhinhos
de Piracicaba, instituição que recebeu uma emenda parlamentar
de 100 mil reais do deputado federal, os parlamentares foram
recebidos pelo presidente do local, Yvens Santiago Marcondes.

GILMAR TANNO

serviços de terraplenagem. A
expectativa é que em 10 dias
dar-se-á início às instalações
da grama sintética, traves,
alambrados, instalação de iluminação e piso da tabela da
quadra de basquete (3x3).

jeto de combate ao incêndio e prevenção aqui no lar”, afirmou.
Guiga Peixoto declarou que a
parceria com a vereadora Ana Pavão foi fundamental para que algumas demandas necessárias chegassem a Piracicaba. “Nós temos
um compromisso com as pessoas,
sempre colocamos as pessoas em
primeiro lugar, principalmente
quando se trata de política”, disse.

Vereador realiza vistoria Semae realiza manutenção
em bairros da zona leste na estação do Capim Fino
Assessoria parlamentar

Demandas levantadas por moradores são conferidas em visita aos
bairros Noiva da Colina, Morumbi, Pompeia e Parque Chapadão

VEM VIVER

De acordo com o presidente,
a instituição, que possui 154 mil
metros quadrados e abriga 352
idosos, sendo 205 carentes, utiliza praticamente todas as emendas parlamentares enviadas por
deputados para a aquisição de
equipamentos. “Tem inclusive
uma emenda que vai nos ajudar
na parte do Corpo de Bombeiros.
A gente quer emendar todo o pro-

A BASTECIMENTO

Assessoria Parlamentar

O vereador Paulo Henrique
(Republicanos), na manhã de
ontem, 13, visitou o loteamento Vem Viver, na região da Vila
Sônia, distrito de Santa Teresinha, para acompanhar o andamento das obras finais nos

Ana Pavão visitou locais que receberam emendas parlamentares

Problemas apontados por cidadãos, por meio de comunicação com
o gabinete do vereador Gilmar Tanno (PV), foram averiguados na manhã desta sexta-feira (13), durante
visita em bairros da zona leste.
Os problemas incluem um terreno com entulho e com calçada e
guia danificadas no Noiva da Colina; buracos em via do mesmo
bairro; e árvore em situação perigosa na avenida Antônia Pazinato Sturion, no Morumbi. O afun-

damento de uma boca de lobo, a
sujeira em uma área verde e o
mato alto em uma rua do Parque
Chapadão também foram verificados, bem como as condições do
asfalto da avenida Pompeia.
Diante das situações observadas, o vereador afirmou que "trabalhará juntamente com a equipe do seu gabinete para protocolar as proposituras correlatas,
solicitando as devidas providências do Executivo piracicabano".

No próximo domingo, 15, o
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) realizará manutenção
preventiva elétrica nas instalações
da Estação de Tratamento de
Água – ETA Capim Fino, Captação
do rio Corumbataí e Estação Elevatória de Água e Esgoto Marechal – Casa de Bombas Marechal.
Para realização das melhorias, o abastecimento será paralisado. “Ressaltamos a importância dos usuários cumprirem a
determinação da Agência Reguladora- ARES-PCJ, que prevê que
toda unidade residencial deve ter
um mínimo de reservação, ou
seja, uma caixa d’água com capacidade de 250 litros por dormitório, sendo que a reservação

mínimo é de 500 litros. Pois nesse caso que vamos paralisar a
ETA Capim Fino, principal estação que abastece Piracicaba, o usuário que não tem caixa, ficará imediatamente desabastecido”, explicou Maurício André Marques de
Oliveira, presidente do Semae.
A retomada do abastecimento será logo após a conclusão dos
serviços de manutenção, entretanto, a recuperação será gradativa, sendo que a normalização do
abastecimento ocorrerá durante
a madrugada da segunda-feira,
16/05. Durante a segunda-feira
poderá ocorrer pressões baixas
nas redes de abastecimento e
eventuais períodos de falta de
água nos bairros mais distantes.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

A Tribuna Piracicabana
A10

Sábado, 14 de maio de 2022

A Tribuna Piracicabana
A11

Sábado, 14 de maio de 2022

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

A Tribuna Piracicabana
A12

Sábado, 14 de maio de 2022

E SGOTO

P ERSONALIDADE

PPP acelera universalização
do saneamento na cidade

Presidente da Hyundai
Motor Brasil comparece
a evento em Piracicaba
Divulgação

Benefícios são observados na saúde, meio ambiente e desenvolvimento social
Os efeitos positivos que o saneamento básico promove na vida
de um indivíduo vão muito além
de ter água na torneira e o esgoto
coletado e devolvido ao meio hídrico devidamente tratado. Os benefícios são percebidos nos índices de saúde, geração de emprego,
educação, turismo, atração de novos investimentos da iniciativa
privada e autoestima da comunidade, que usufrui desses serviços,
reduzindo desigualdades sociais.
Dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) demonstram e confirmam a relevância do saneamento.
As cidades que usufruem da
universalização desse serviço,
chamadas de cidades saneadas,
resultam da combinação de gestão, eficiência operacional e investimentos. Em Piracicaba, essa
conquista foi viabilizada através
da complementariedade do poder público com o privado.
Através da iniciativa privada,
que entrou com uma gama relevante de investimentos em infraestrutura e aportou novas tecnologias e capacidade operacional, o
município segue no atendimento
à população, na fiscalização dos
serviços e na administração das
contas, consagrando Piracicaba
como cidade saneada, entre as
primeiras colocadas, tanto no
Ranking de Saneamento Básico
do Brasil, realizado anualmente
pelo Instituto Trata Brasil, quanto no estudo realizado pela ABES

(Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental).
Há dez anos, a concessionária Mirante, empresa do Grupo
Aegea, atua em Piracicaba na coleta e tratamento de esgoto com
um modelo de gestão focado na
eficiência operacional. “Nos dois
primeiros anos de atuação, universalizamos a prestação deste serviço na cidade. O setor privado,
quando acontece por meio de PPP
ou concessão, possui capacidade
de alavancar e executar os investimentos necessários em curto período, um diferencial que muitos
estados e municípios não conseguem na mesma intensidade”, afirma a diretora presidente da Mirante, Silvia Leticia Tesseroli.
O novo marco legal do saneamento básico deve estimular o
aumento da concorrência e abrir
maior participação das empresas
privadas em parceria com as empresas públicas, atraindo recursos para acelerar a universalização. “O formato de parcerias ganha força frente às obrigações de
cumprimento de metas que o
novo marco traz. Uma das principais vantagens da lei é a segurança jurídica e institucional
para que as cidades busquem
parcerias para atingi-las. Só
unindo forças que o cenário do
setor vai mudar”, explica Silvia.
Os reflexos do saneamento
não ficam apenas no município
que universaliza, mas contri-
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Angel Martinez (agachado), vice-presidente de Vendas da Hyundai,
Daniel Kelemen, presidente da Associação dos Concessionários
Hyundai, Jonas Kim, CEO do Banco Hyundai, Thiago Sanchez,
diretor da HMB Caminho, Ken Ramirez, presidente e CEO da Hyundai,
e Aldinei Roling (agachado), diretor do Banco Hyundai

buiu para toda a região onde
está inserido, assim como o contrário também acontece, um
município que não conta com saneamento, afeta outras cidades
ao seu redor, contaminando o

corpo hídrico, causando doenças,
entre outros efeitos indiretos.
Sanear vai além da melhora
na área da saúde, também representa ganhos econômicos e sociais
nos municípios universalizados.
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O presidente e CEO da Hyundai para as Américas Central e do
Sul, Ken Ramirez, esteve na quarta-feira, 11, em Piracicaba em encontro com clientes e amigos da
concessionária HMB Caminho, na
Vila Rezende. O evento foi realizado com o intuito de promover a
próxima etapa da Copa Shell
HB20, que ocorre neste final de
semana no Autódromo Velocitta,
em Mogi Guaçu. Além do executivo, estiveram Daniel Kelemen,
presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai – ABRAHY, e Jonas Kim, CEO
do Banco Hyundai. O anfitrião foi
o diretor administrativo da HMB
Caminho, Thiago Sanchez.

Durante o encontro, o presidente Ken Ramirez aproveitou
para anunciar a doação de um
Creta Nova Geração Comfort 1.0
Turbo para a rifa da Festa das
Nações, principal festividade anual da cidade, que acontece na próxima semana. Patrocinadora da
Festa desde de 2010, a Hyundai
tradicionalmente doa um carro
HB20, porém a doação especial do
SUV é uma das ações da montadora em comemoração aos 10 anos
de sua fábrica no Brasil. O veículo, também fabricado em Piracicaba, está entre os mais vendidos
do País e trouxe para o segmento
dos SUVs itens de tecnologia,
conforto e segurança inéditos.

C OVID -19

Alex de Madureira comemora obra em estrada de acesso Saúde altera atendimento
Alex de Madureira comemorou o início das obras, que tiveram início nesta semana, dia 10,
e que irão recuperar toda a extensão da estrada PIR-330, que
liga o bairro de Santana ao KM
176 da rodovia SP-308. Após visita ao local, no dia 29 de abril,
quando se comprovou o precário
estado de conservação da via, o
deputado estadual acionou a concessionária Eixo-SP que se responsabilizou pelo serviço após
acordo firmado com o Ministério
Público do Estado de São Paulo
(MP-SP) e a Prefeitura de Piracicaba em reunião do dia 2 de maio.
“Estive visitando os dois bairros, acompanhado do vereador
Anilton Rissato, e verificamos a
urgente e necessária reforma na
estrada municipal que liga os bairros Santana e Santa Olímpia à região central de Piracicaba. Fiquei
muito satisfeito com o andamento do processo, que foi agilizado

com muita rapidez por todas as
parte para a solução do problema”,
afirmou Alex de Madureira.
Além da recuperação do pavimento, a concessionária também fará a pintura da sinalização
de solo. O prazo para execução do
serviço é de 20 dias, contados a
partir de 4 de maio, quando ocorreu a assinatura da ata da reunião por todos os participantes.
“A via estava cheia de buracos, deformidades no asfalto e necessitava de melhores condições de
infraestrutura para a segurança
dos condutores. Portanto, não
podia me furtar de colaborar para
uma demanda tão importante
como essa, pois estou trabalhar e
colocando todo meu gabinete a
disposição da cidade de Piracicaba e de toda sua população”, ressaltou Alex de Madureira.
A via foi pavimentada pela
concessionária Eixo-SP em
2020. Agora, após a conclusão
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Deputado visitou o local em abril e acionou concessionária Eixo-SP

da obra, a Prefeitura irá proibir
o tráfego de caminhões pesados
na via, como de transporte de
pedras e de cana-de-açúcar.
“As demandas desta região
também foram discutidas com o

vereador Paulo Campos que, após
interceder junto aos moradores dos
bairros de Santana e Santa Olímpia, levou até meu gabinete as pendências desta região da cidade”,
completou o deputado estadual.

C ATEGORIA

Gustavo Pompeo apoia evento Delivery Seguro
Divulgação

Evento será voltado para trabalhadores que atuam com entregas

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante), que é coordenador do
Fórum Municipal Permanente de
Educação para o Trânsito na Câmara Municipal de Piracicaba,
está apoiando o evento Delivery
Seguro, voltado para trabalhadores que atuam com entregas,
o que inclui motoboys, bikeboys,
carros de aplicativos e até entregadores com caminhões.
O evento acontecerá no dia
14 de junho e é organizado pela
Secretaria de Saúde, através do
Cerest (Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador), em
parceria com o Ministério Público do Trabalho de Campinas,
Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,

Trânsito e Transportes) e Sest/
Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte).
O evento tem por princípio a
melhoria na qualidade de trabalho dos prestadores de serviços
na área de entregas e terá como
foco a saúde ocupacional, educação no trânsito e direção defensiva. Os participantes poderão até
mesmo regularizar alguns documentos no dia. O evento será
aberto para toda a população,
mas os organizadores querem alcançar o maior número possível de
profissionais que atuam na área.
Mais informações sobre horário e o local do evento serão
divulgados posteriormente.

E XECUTIVO

Requerimento cobra informações sobre contrato com empresa
Na noite desta quinta-feira (12), na 17ª reunião ordinária, foi aprovado em discussão única o requerimento Nº
366/22, de autoria do vereador Zezinho Pereira (União
Brasil), que solicita ao Execu-

tivo, através da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, informações sobre o contrato
com a empresa Ecoterra.
Na propositura, perguntase por quanto tempo o Executivo da cidade permaneceu sem

renovar o contrato de equipamentos com a referida empresa
e qual foi o destino do dinheiro
inicialmente reservado ao seu
pagamento que, pela não renovação, não foi a ela destinado.
Questiona-se também, no

texto, se esse valor não poderia ter sido direcionado à
aquisição de novos equipamentos, como máquinas retroescavadeiras e caminhões, e,
por fim, demais informações
que forem julgadas necessárias.

nos centros de testagem
Devido à baixa procura da
população pelos testes rápidos de
Covid-19 oferecidos pela Prefeitura de Piracicaba nos Crabs (Centros de Referência da Atenção Básica) Piracicamirim e Santa Terezinha, a Secretaria de Saúde vai
alterar o horário de funcionamento dos Centros de Testagem por
demanda espontânea para investigação epidemiológica de Covid19 e contactantes. A partir de segunda-feira, 16/05, as coletas serão feitas às segundas, quartas e
sextas-feiras, das 17h às 19h30.
Iniciado em 25/04, as duas
centrais de testagens realizaram
juntas um total de 235 exames de
antígeno e, deste total, apenas 65
pessoas tiveram diagnóstico positivo para a doença, ou seja, média
de 4,6 novos casos/dia até 07/05.
“Essa baixa procura junto ao baixo número de novos casos positivos nos permite alterar a oferta
dos testes rápidos. Apesar disso,
se notarmos alta na procura ou
no número de positivados, podemos alterar novamente o funcionamento das centrais e ampliar o
atendimento”, enfatizou o secretário de Saúde, Filemon Silvano.
Para ter acesso ao teste rápido, a pessoa deve procurar alguns
dos Crabs (Piracicamirim ou San-

ta Terezinha) com documento pessoal com foto e CPF. Farão o teste
as pessoas que apresentarem sintomas gripais e respiratórios ou
que tiveram contato com alguém
suspeito/positivo para a Covid-19.
Devido à dificuldade de aquisição do material nos últimos meses, a ação está sendo realizada
após envio dos testes pelo governo do Estado de São Paulo, atendendo a um pedido da SMS.
Em caso de resultado positivo, a pessoa será devidamente
orientada pela equipe da unidade quanto aos sintomas, tratamento e isolamento. Caso o paciente precise de atestado médico, ele será encaminhado para
atendimento em qualquer uma
das quatro UPAs da cidade.
CASOS – De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, em janeiro deste ano foram
38.441 notificações para Covid-19,
sendo 10.360 positivos e 57 óbitos; em fevereiro foram 16.207 notificações, com 5.734 positivos e
70 óbitos; em março foram 10.840
notificações, 1.620 positivos e 15
óbitos por Covid-19; em abril foram 3.074 notificações, 683 positivos e seis óbitos. Em maio, até
hoje, 12/05, são 962 notificações, 299 positivos e três óbitos.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Cantata de Páscoa promovida
por igreja motiva homenagem
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou durante a 17ª
reunião ordinária de 2022, realizada na noite desta quinta-feira (12), o requerimento 365/
2022, que concede voto de congratulações à Igreja do Evangelho Quadrangular - Central e ao
diretor da Cantata de Páscoa,
evento cênico neste ano denominado "Á última páscoa do Rei".
De autoria da vereadora
Ana Pavão (PL), a propositura
destaca que "o evento é realizado anualmente dentro do calendário de solenidades do ministério, juntamente com eventos de
menor expressão", e lembra que
ele "aconteceu no dia 17 de abril,
e contou com o empenho de gran-

de parte da membresia, totalizando a participação de aproximadamente 119 pessoas, permeando todos os ministérios da igreja".
O requerimento ainda diz que
o espetáculo, que combina teatro,
música e dança "se tornou um dos
momentos mais aguardados pelos
membros e visitantes da IEQ Central, surpreendendo de forma admirável na transformação de vidas e cooptação de suas crenças."
A honraria será entregue
ao diretor responsável pelo
elenco da obra, Valdinei Oliveira Costa, o "Tiquinho", e ao
vereador piracicabano e reverendo da Igreja do Evangelho
Quadrangular - Central, Rerlison Teixeira de Rezende.
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Unimed Piracicaba promove Semana
Os encontros trarão debates, reflexões e compartilhamentos de saberes sobre temáticas atuais da profissão
A Unimed Piracicaba promove, a partir de segunda (16),
a Semana da Enfermagem 2022,
que tem como tema ‘A arte de
cuidar’. Em parceria com a Universidade Corporativa da Instituição, os encontros, que reunirão equipes que atuam na Instituição e profissionais da saúde,
trarão debates, reflexões e compartilhamentos de saberes sobre
temáticas atuais da profissão,
estimulando a troca de experiências inovadoras na enfermagem.
“O evento reconhece o papel
fundamental desses profissionais,
principalmente no que se refere aos
cuidados com o tratamento e acolhimento dos pacientes, uma marca da nossa Cooperativa. Durante
nossa jornada contra a Covid-19,
entendemos mais ainda a importância dos enfermeiros no contexto da
saúde, pois muitos dedicaram
suas vidas nessa missão de cuidar
do outro”, disse Carlos Joussef,
presidente da Unimed Piracicaba.
Na programação estão cursos e palestras sobre saúde men-

tal: humanização no atendimento do paciente em sofrimento psíquico e o cuidado ao cuidador,
importância da lavagem das
mãos, atendimento de pessoas
com doenças neuromusculares,
qualificação em urgência e emergência: atendimento da dor torácica, humanização cardiopulmonar avançada para enfermeiros e
humanização na assistência de enfermagem. Os ciclos serão conduzidos pela equipe da Cooperativa.
A temporada conta, ainda,
com homenagens especiais para a
enfermeira e coordenadora da UTI
Adulto e do Pronto Atendimento
Adulto do Hospital Unimed Piracicaba, Marisa Severino, que atuou
na linha de frente durante a pandemia, e o enfermeiro Luiz Mário Pereira de Lima, colaborador
com mais tempo na Instituição.
Inspiração para os colegas de
profissão, Jane Pereira, gerente de
Enfermagem do Hospital Unimed,
conta que escolheu a área há 29
anos para somar na vida das pessoas. “Sou enfermeira por amor e
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Equipes participarão da Semana que começa neste segunda (16)

acredito que o sucesso profissional só é alcançado quando fazemos por vocação. E, isso, engloba
ainda dedicação, empenho, empatia, solidariedade, atenção, destreza e altruísmo. Cuidamos de
pessoas em momentos de felici-

dade e de extrema dor. Vibramos
com a cura, choramos com a perda. Lidar com a vida é saber que
não estamos ali por acaso”.
Marisa Severino, uma das
homenageadas da Semana da Enfermagem da Unimed Piracicaba,

recebeu a notícia do título com entusiasmo e emoção. “Tudo o que
faço, faço com o coração. E, aqui,
não é diferente. Além de cuidar
dos pacientes, procuro amparar as
equipes para que eles consigam
compartilhar essa humanização

com os nossos beneficiários”, revelou. Para participar, os interessados podem se inscrever, gratuitamente, em https://linktr.ee/semanaenfermagemunimed e confirmar
validação do cadastro. Mais informações, ligue (19) 3124-3475.

M UNICÍPIO
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Semana da Criatividade
e Inovação é aprovada

Saúde vai ampliar para 15 o número
de tutores sobre Aleitamento Materno

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei 40/22, que
institui no calendário oficial de
eventos da cidade a Semana Municipal da Criatividade e Inovação. A
matéria, de autoria da vereadora
licenciada Sílvia Morales (PV), do
mandato coletivo “A cidade é sua”,
define que as comemorações acontecerão anualmente na semana do
dia 21 de abril, data em que se comemora o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, celebrado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Serão realizadas atividades
como reuniões, palestras, seminários ou outros eventos, tendo
como objetivo destacar, valorizar, incentivar e celebrar a criatividade e a inovação para a solução de problemas e no avanço
das metas de desenvolvimento
sustentável. O objetivo é promover a economia criativa no município, além de reunir empreendedores sociais, líderes empresariais, tecnólogos, formuladores de políticas, pesquisadores,
educadores e outros agentes.

A Secretaria Municipal de
Saúde começou, ontem, 13, a realizar ações para a ampliação da
Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno
(EAAB), incentivada pelo Ministério da Saúde desde 2015 em
Piracicaba. Para este ano, a intenção do município é ampliar o
número de tutores da EAAB, de
três para 15. Neste sentido, as
oficinas de capacitação destes
novos profissionais começaram
ontem, 13, e seguem na segunda-feira (16), terça-feira (17) e
quinta-feira (19), na USF IAA
2, CRAB Santa Terezinha, UBS
Alvorada e PSF Tatuapé 2.
“Durante a realização das oficinas, as Unidades permanecerão
fechadas para atendimento, pois é
uma exigência do Ministério da
Saúde que todos os profissionais
participem da capacitação. Em
cada uma destas unidades, ao lon-

go do último mês, as equipes já
informaram a população sobre esta
suspensão do atendimento no dia
da capacitação, além disso, as unidades afixaram cartazes informando à comunidade”, informa
Tatiana Bonini, coordenadora de
enfermagem do departamento de
Atenção Básica de Piracicaba.
Conforme explica Andresa
Garcia Mendes, nutricionista e
coordenadora do Comitê Municipal de Aleitamento Materno e
Alimentação Complementar Saudável, a Estratégia Nacional para
Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
(EAAB) tem como objetivo qualificar o processo de trabalho dos
profissionais da atenção básica
com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação

saudável para crianças menores
de dois anos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), instituída em setembro de 2013.
“Em Piracicaba, o início das
ações para implementação começou em 2015, e atualmente conta
com o trabalho de apenas três tutoras. Mas, a partir deste mês
ampliaremos o número de tutores para 15, com a formação por
meio de um curso oferecido pela
plataforma do UNASUS, com a
participação dos tutores já formados. Serão capacitados enfermeiros, dentistas, nutricionistas
e assistentes sociais. Esse reforço
no grupo de tutores refletirá nos
índices de aleitamento materno e
na melhora do perfil alimentar e
nutricional das crianças menores de 2 anos, inclusive impactando na redução nas taxas de
mortalidade infantil”, explica.
Ana Paula Vioto Ferraz, nu-

tricionista da CPAN (Coordenadoria em Programas de Alimentação e Nutrição) e tutora da
EAAB, lembra que para dar início à implementação da Estratégia em uma Unidade de Saúde,
o tutor realiza uma Oficina de
Trabalho para discutir a prática
do aleitamento materno e alimentação complementar saudável
com os profissionais das unidades de saúde e planejar ações de
incentivo à alimentação saudável na infância, de acordo com a
realidade local. “Essa oficina é o
ponto de partida para o desenvolvimento de ações com o objetivo de promover, proteger e apoiar a prática do aleitamento materno e alimentação complementar saudável no maior número
possível de Unidades de Saúde
de Piracicaba. Após estas oficinas o Ministério da Saúde promove a certificação dos tutores”.

SINDICATO DOS CONTABILISTAS
DE PIRACICABA E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital o SINDICATO DOS CONTABILISTAS
DE PIRACICABA E REGIÃO convoca todos os Associados
que estejam em pleno gozo de seus direitos sociais, à comparecerem a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia
22 de junho de 2022 às 16:00 horas em primeira convocação, não havendo o número legal de convocados para a instauração dos trabalhos, será realizada em segunda convocação às 17:00 horas com qualquer número de associados
presentes na sede da Entidade, à Rua Pascoal Guerrini, 55,
Bairro: Castelinho, para discutirem e deliberarem sobre as
seguinte ordem do dia:
1 – Leitura, discussão e votação das contas da Diretoria referente ao ano 2021, abrangendo Balanço Patrimonial, Receitas e
despesas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal.
2 – Outros assuntos de interesse dos associados.
Piracicaba, 13 de maio 2022.
DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
PRESIDENTE

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 04/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
DE ESGOTO “SAMAMBAIA” E “HORTO FLORESTAL” NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO.
Data da Sessão Pública: 26 de maio de 2022. Horário de Início da Sessão Pública:
14:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua Malaquias Guerra, nº 37,
Centro, São Pedro, Estado de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos interessados, que no local, data e horário indicados, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES
DE TRATAMENTO DE ESGOTO “SAMAMBAIA” E “HORTO FLORESTAL” NO MUNICÍPIO DE
SÃO PEDRO. O edital completo poderá ser retirado no endereço supracitado ou através do site
do SAAESP (www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na página principal. Não
serão enviados editais pelo correio ou por e-mail. São Pedro, 13 de maio de 2022.
DANILO DE ALBUQUERQUE - Diretor Presidente do SAAESP
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

SR. MARCELO FOLEGOTI faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 49 anos, filho dos finados Sr. Luiz Folegoti e da Sra.
Olga Firmino Folegoti, era casado com a Sra. Dulcineia Aparecida Lopes Folegoti; deixa os
filhos: Sabrina Lopes Folegoti
e Bianca Lopes Folegoti. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala “B” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANEDINA GUALBERTO DE
SOUSA faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos
finados Sr. Jose Gualberto Teixeira e da Sra. Joana Maria de
Jesus, era viúva do Sr. Deoclides Caetano de Souza. Deixa
os filhos: Dirce; Nilson, já falecido; Cleonilson; Eunice, já falecida; Elenice e Wilson, já falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do
Velório do Cemitério Parque
Gramado na cidade de Americana/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
DIEGO PIVA CIARAMELLO faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 39 anos, filho do Sr. Aristei Ciaramello e
da Sra. Marici de Fatima Piva
Ciaramello, já falecida; deixa os
irmãos: Fernando Piva Ciaramello, casado com a Sra. Shelry Alves da Silva Ciaramello;
Gabriela Piva Ciaramello e Milena Piva Ciaramello. Deixa demais familiares e amigos. Seu
corpo foi tansladado ontem às
15h00 para o Crematório
Unidas-Bom Jesus na cidad e d e Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. RUTH HASELBAUER MIRANDOLA faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, fi-

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

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

Vendo Terreno, com
1.400 m² no bairro
Paud'alho. Loteamento das Palmeiras, valor
R$ 100 mil aceito contra-proposta. Fone (19)
9.97310226, Cidinha.

lha dos finados Sr. Antonio Haselbauer e da Sra. Irmgard Frida Haselbauer, era viúva do Sr.
Mario Mirandola; deixa os filhos:
Renata Haselbauer Mirandola
Orsini, casada com o Sr. Reginaldo Jose Orsini; Marcia Haselbauer Mirandola do Prado,
casada com o Sr. João Donizete do Prado e Renato Haselbauer Mirandola. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 10h30 da sala 01 do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MARCOS AURELIO DE
MOURA faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras – SP, contava 60 anos, filho dos finados
Sr. João Ferreira de Moura e da
Sra. Maria da Gloria de Moura,
era casado com a Sra. Francisca da Silva de Moura, deixa os
filhos: Ana Clara; Marcos; Cinthia; Ana Beatriz; Marcos Junior
e Luisa. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00
do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras – SP,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SR. ADAILTON BEZERRA DANTAS faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho do
Sr. Jose Bezerra Dantas, ja falecido e da Sra. Maria de Lourdes Bezerra Dantas, era casado com a Sra. Eva da Cunha;
deixa o filho: Adailton Bezerra
Dantas Junior, casado com a
Sra. Andressa Caroline de Moraes Dantas. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
15h30 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. LUZIA ROMERA DANIEL
faleceu anteontem na cidade
de São Pedro 87 anos de
idade.Era viúva do Sr.Mauro
Luiz Daniel. Era filha dos finados Sr.Francisco Romera e da
Sra. Rosa Gonçalves de Almeida Romera. Deixa as filhas:
Rosa Maria e Maura Marinete.
Deixa neta, demais parentes e
amigos.O seu sepultamento
deu se anteontem ás 13:30 h
saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro
onde foi inumada em jazigo
da família. Está sala possui
serviço de velório on-line consulte os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MERCEDES SVAZATTI faleceu anteoentemna cidade
de São Pedro aos 76 anos de
idade Era filha dos finados Sr.
Santo Svazatti e da Sra. Yolanda Galante Svazatti . Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento deu se anteoentem
ás 15:00 h a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus –sala 2 seguindo para o
Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO ESTETER faleceu anteontem na cidade de
São Pedro aos 75 anos de
idade. Era filho do Sr.Benedito

Esteter e da Sra.Carmelia
Lina Martins. Deixa os fihos:
Rosemeire, Ronaldo e Rosa.
Deixa netas e demais parentes .O seu corpo foi transladado para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento deu se anteontem ás 17:00
h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal daquela localidade onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IVANI COLOMBO BOMTORIN faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 68
anos de idade. Era casada
com Sr.Luis José Bomtorin
Era filha dos finados Sr.Alvaro
Colombo e da Sra.Cenira Dibern Colombo. Deixa os filhos:
Luis Fernando Bomtorin casada com Juliana Ap.Andreotti
Bomtorin, Nathalia Fernanda
Bomtorin casada com Maikon
de Godoy e Nadia Vanessa
Bomtorin Matarazzo casada
com Sergio Luiz Matarazzo.
Deixa netos, parentes e amigos. O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro
e o seu sepultamento deu se
ontem ás 16:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumada em jazigo da família. Está sala possui serviço de velório on-line
consulte os familiares. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Roberto Morais entrega
equipamentos na cidade
Fotos: Divulgação

A TRAÇÃO

Mais de 5 mil participaram
da Laranjal Moto Fest 2022
Evento, realizado na na Praça Armando Salles de Oliveira, chegou a sua
10ª edição, uma mistura de velocidade, adrenalina, música e gastronomia
Foi um grande sucesso. Depois de nove anos de espera, a Laranjal Moto Fest voltou e com força total. Mais de 5 mil pessoas passaram pelo evento, realizado na
Praça Armando Salles de Oliveira,
em uma mistura de velocidade,
adrenalina, música e gastronomia.
Além do grande público, 10
clubes de moto da região também participaram, representando as cidades de Tatuí, Tietê,
Conchas, Botucatu, Sorocaba,
Jundiaí, Itapetininga e São Paulo.
A comissão organizadora
agradece ao apoio da Prefeitura
de Laranjal Paulista, através do
prefeito Dr. Alcides de Moura
Campos Junior e do vice-prefeito Carlos Alberto Rugolo.
A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal também prestaram
apoio ao evento, assim como as
secretarias municipais de Cultura e Turismo; Juventude, Esporte
e Lazer; Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; Saúde;
Segurança Pública e Trânsito e
Serviços Públicos Municipais.
Já os patrocinadores foram:
Came Ocupacional, Roma Equipamentos, Hiper Materiais de Construção, Comercial Goldoni, Vicampe Transporte e Turismo, Auto
Posto Bella Vista Shell, Eucaliptos
Laranjal, MiniMercado Juninho,

O deputado estadual Roberto Morais atendeu a solicitações
por parte do município para dar melhores condições de
manutenção de vários setores, em especial para o agrícola

O deputado Estadual Roberto
Morais esteve no município de Laranjal Paulista nesta segunda-feira (9) onde entregou novos equipamentos para a infraestrutura do
município. Os equipamentos foram
destinados ao município pelo Governo do Estado de SP por intermédio do Deputado, através de
emendas parlamentares. Durante a
entrega estiveram presentes o viceprefeito Carlinhos, o vereador Granzotto, Ivete Migliani - presidente da
AMA – Associação Mão Amiga de
apoio aos portadores de câncer de
Laranjal, o secretário da Agricultura Vicente di Santi, o vereador Kant

Jr, Emílio e os demais funcionários da Secretaria da Agricultura.
Morais atendeu a solicitações por parte do município para
dar melhores condições de manutenção de vários setores, em
especial para o agrícola, que passa a contar com maquinário novo
e moderno para atender as necessidades da população. “Nós
estamos sempre procurando entender as necessidades dos municípios e encontrar meios de atender as justas solicitações. Estou
feliz em promover essa entrega
porque sei que será muito útil à
população”, destaca Morais.
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Evento com shows de rock, entre eles o cover do AC/DC

Inform-C Informática, Usual Brinquedos, Brinquedos Anjo, Cerâmica São Roque, FM Transportes,
JFZ Elevadores, Pet Brasil Rações,
Djalma Bordignhon, Frigorífico
Jumirim, FD Net, Salgadinhos
Bill, Márcio Barbosa, Bar do

I NFRAESTRUTURA

Oswaldo, Marcon AgroFértil, ACE,
Roma Brinquedos, Vale Verde Palace Hotel, Milk Brinquedos, Samba Toys, Pimp Metalização, Pintura e Engenharia, Munhra Motos,
Nicácio Multimarcas, WP Eventos,
Steganha Transporte, TransPivet-

ta, Milkshake Mix, Bellotto, HCC Energia Solar, RT Máquinas Agrícolas, Laranjal Automóveis, Super Marcon, Balarini & Baggio
Corretora de Seguros, Água Fácil
Poços Artesianos, Lowe Sports,
Sapico Motos e Contábil Cunha.
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Ruas Nicola Deneno e João Motta Mais de 68 mil doses da vacina
começam a ser recapeadas
já foram aplicadas na cidade
Asfalto novo. Boa notícia
para os moradores das ruas Nicola Deneno e João Motta. As
vias, localizadas no bairro São
Roque, começarão a ser recapeadas neste sábado, 14. A Secretaria de Serviços Públicos Municipais solicita aos moradores que
não deixem carros estacionados
nas ruas para facilitar o trabalho
da equipe e para evitar danos aos

veículos. Caso haja chuva a programação poderá ser alterada.
O investimento passa dos R$
535 mil, através de recursos do
Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com
contrapartida dos cofres do próprio município. A empresa responsável pela obra é a DNP, vencedora do processo de licitação.

Laranjal Paulista passa das
68 mil doses já aplicadas da vacina contra o coronavírus. A informação faz parte da mais recente edição do vacinômetro, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. O município chegou a 68.606 doses aplicadas,
sendo 26.315 relativas à primeira dose, 24.483 à segunda,
649 à dose única e 17.159 às
doses de reforço, incluindo ter-

ceira e quarta doses. O total de
doses recebidas é de 71.000.
Na semana passada, 29 novos casos de coronavírus. Os suspeitos de COVID-19 agora são atendidos nos próprios postos de saúde de cada bairro, com solicitação
de testes e atendimento dos resultados positivos. A testagem terá
coleta no Laboratório Municipal,
das 7h às 10h, de segunda a sexta-feira. Exceto aos feriados.
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Oficina de fotografia
tem inscrições abertas
Estão abertas as inscrições
para a Oficina de Fotografia “O
que eu olho, me move”. O curso
acontece no sábado, 21 de maio,
das 9h às 13h, no Centro Cultural “Dr. Victor Rodrigues Machado”, que fica na Rua Nicolau Jacob, 465, Vila Campacci.
A didática irá abordar a fotografia como documento de memória. Documento de afeto, documento que conta uma história. A fotografia documental contemporânea. A oficina vai abordar alguns nomes da fotografia
documental e suas formas de
narrar histórias diversas. O intuito é estimular o participante a
observar e encontrar uma linha
narrativa em seu cotidiano.

Será proposto uma atividade de documentação a partir de
um texto. Em duplas, os participantes deveram simular uma
história e registrar o processo.
A curso será ministrado por
Natália Tonda, fotógrafa de formação, realiza oficinas de fotografia analógica e digital. É professora de fotografia na Escola
Vera Cruz (São Paulo, SP) e atua
como oficineira no projeto Pontos MIS, do Museu da Imagem
e do Som, em São Paulo.
As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas Praça Antônio Alves Lima, 135 – Centro.
Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones (15)
3283-4308 ou (15) 3283-3271.

P ROGRAMA

Cata-Treco será realizado
nos meses de maio e junho
Laranjal Paulista realiza nos
meses de maio e junho o Programa Cata-Treco. A iniciativa tem
como meta recolher materiais inservíveis que sirvam de criadouros para proliferação do mosquito Aedes Aegypti que também é
transmissor de outras doenças
como a zikavirus e a chikungunya. A população pode e deve
participar separando e colocando em frente as casas, logo pela
manhã, no dia certo de coleta,
objetos como garrafas, latas, va-

sos de planta, pneus, móveis e
outros. Não serão recolhidos entulho, restos de construção civil, poda e aparas de madeira.
A programação da primeira semana inclui, na segundafeira (16), Bairro Pedro Pinto e
Vila Zalla; na terça-feira (17),
Vila Zalla; na quarta (18), Jardim das Palmeiras e Cohab São
Roque; na quinta (19), Cohab
São Roque e Residencial São Roque, na sexta (20), Jardim Europa, Vila Felix e São Benedito.

A frota da Prefeitura de Laranjal Paulista está renovada. O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior entregou, no último final de semana, 11 novos veículos: um
caminhão pipa, um trator
agrícola com implementos,
duas viaturas da patrulha
rural, um carro para a Defesa Civil, duas ambulâncias,
três vans para a saúde e um
carro para o Procon. O trabalho é fruto de parceria entre a Prefeitura e o Governo
do Estado, através do Programa Nova Frota. O último lote
de carros, sete no total, foi
entregue na última sexta-feira
(6), em visita do governador
Rodrigo Garcia a Itapetininga.
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Leis históricas da Alesp destacam
combate ao racismo no Estado
Normas da Alesp foram fundamentais para o enfrentamento da discriminação no Estado de São Paulo

Na sexta-feira, dia 13, foi
comemorado 133 anos da abolição da escravatura no Brasil,
uma data que homenageia a assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel, que marcou o fim
de anos de exploração e trabalho escravo contra os negros.
Apesar da distância entre a
instituição da norma que libertava a comunidade negra e os
dias atuais, a discriminação e o
racismo ainda se fazem presentes nos dias atuais, embora mais
de um século depois. O Parlamento paulista atua para reverter esse quadro e promover a
equidade de raça no Estado.
Essa informação é confirmada pelos dados da Secretaria de Justiça e Cidadania do
Estado de São Paulo, que apontam que entre janeiro e abril de
2022, 174 denúncias de racismo já foram registradas, enquanto no mesmo período do
ano passado, esse número foi
de 24 queixas. Os dados ainda
chamam atenção para o fato de
que neste ano, mais denúncias
foram realizadas do que em todo
o ano de 2021, ao todo 155 registros de discriminação racial.
A Alesp foi relevante na implementação e aprovação de normas que contribuíram para o
combate ao racismo e à discriminação, ao longo dos anos. Um dos
exemplos desses feitos é a Lei
5.466/86, de autoria do Executivo, que cria o Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra em São Paulo. Entre as atividades do grupo,
é prevista o desenvolvimento de

estudos, debates e pesquisas relativos à comunidade negra.
Há também a Lei 10.237, criada em 1999 pelo ex-deputado
Paulo Teixeira, que institui a política para a superação da discriminação racial no Estado. No mesmo sentido, foi instituída em 2010
e atualizada em 2018, com uma
emenda da deputada Leci Brandão (PCdoB) a Lei 14.187, que estabelece penalidades administrativas para prática de atos de discriminação racial. A norma inicial foi proposta pelo Executivo.
TRAMITAÇÃO - Na Alesp,
há diversas proposituras em tramitação, que tem o objetivo de
promover a pauta. Entre elas, está
o Projeto de Lei 141/21, que institui o Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política
contra Mulheres Negras, LBTQIA+ e Periféricas, comemorado em 14 de março. A iniciativa
homenageia Marielle Franco, uma
vereadora do Rio de Janeiro que
foi assassinada em um crime político. É uma parceria entre as
deputadas Erica Malunguinho e
Monica da Mandata Ativista,
ambas do PSOL, e Leci Brandão e
Isa Penna, ambas do PC do B. O
projeto segue na Comissão de
Constituição, Justiça e Redação.
Para a deputada Monica da
Mandata Ativista, a data representa resistência da população
negra paulistana. "Ao meu ver,
não é uma data de comemoração e sim de luta contra as mazelas vividas pela população negra provocadas pelo racismo,
como a falta de acesso a um ar
limpo e saneamento básico nas
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periferias, o descaso com a educação pública e a violência", disse.
Além disso, com o objetivo
de promover o desenvolvimento
sustentável com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos, foi ins-

tituído, pela deputada Erica Malunguinho, o Projeto de Lei 952/
19, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais. A proposta
que atualmente está pronta para

ser votada em Plenário, visa implantar políticas públicas destinadas a garantir o desenvolvimento sustentável das comunidades
negras, indígenas e quilombolas.
DENÚNCIA - Para registrar uma denúncia de caso de

racismo ou discriminação, basta
a vítima realizar a denúncia por
meio do site da Secretaria da Justiça e Cidadania no link https://
justica.sp.gov.br/index.php/
contato/denuncia-online/ com
os documentos necessários.

S UMMIT HOTELS

Summit inova com a criação de um novo segmento
A Summit Hotels, já consolidada no trade como administradora e arrendatária de diversos hotéis nos estados de São
Paulo e Minas Gerais, apresenta ao mercado mais uma novidade: a Summit Pousadas.
Na forma de franquia, a Summit Pousadas oferecerá ao público
final e agentes de viagens, em uma
só plataforma, pousadas nos mais
importantes destinos do país, com
empreendimentos de alto nível e
todo o charme de quem procura
esse segmento de hospedagem.
A Summit Pousadas será a
primeira rede do gênero no Brasil,
proporcionando aos proprietários,
que manterão o nome tradicional
de seu negócio, a oportunidade de
ter uma divulgação a nível nacional, com a utilização do marketing da Summit, ampliando assim
seu público, sem qualquer modificação característica de negócio.
Destinos como Fernando de
Noronha, Campos de Jordão,
Ilhabela, Jericoacoara, entre outros tão procurados principal-

mente para férias e finais de semana e por quem busca, além de
lazer, o aconchego para momentos de experiências únicas, estão
no foco da Summit Pousadas.
Com a central de reservas e
rede de distribuição da Summit,
ficará mais fácil descobrir e reservar pousadas encantadoras
por todo o país. Segundo Rui
Uchôa, CEO da Summit Hotels,
a nova plataforma deverá estar
no ar a partir do segundo semestre, já como opção de busca de
pousadas para o período da primavera e das férias de verão.
Os empreendimentos do segmento que quiserem fazer parte da
Summit Pousadas deverão entrar
em contato pelo e-mail contato@
summithotels.com.br para avaliação. Já para quem busca uma pousada charmosa, é só esperar mais
um pouquinho para achar a melhor no destino desejado.
SERVIÇO
Mais informações em: www.
summithotels.com.br.
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Summit Pousadas oferecerá, em uma só plataforma, pousadas do país
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Alimento ou energia?
Arnaldo Jardim

Por que milhões de evangélicos
estão abandonando suas igrejas?

S

egundo o último
senso do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE), em 2010,
o número de “cristãos
evangélicos não determinados”, era de 9,2
milhões, o que perfazia 21% dos evangélicos na época. Os cristãos “indeterminados” são uma
categoria de evangélicos que não
romperam com as confissões
dogmáticas do Cristianismo, porém se desvincularam da forma
institucional das igrejas. Conhecidos popularmente no seio do
evangelicalismo brasileiro como
desigrejados, esse contingente de
fiéis não para de crescer, chegando hoje – segundo alguns estudiosos do fenômeno -, à marca
de mais de 16 milhões de pessoas, o que os elegeria (se fossem
uma denominação), como o segundo maior grupo confessional do país, ficando apenas
atrás das Assembleias de Deus.
Em linhas gerais, os desigrejados consideram que a igreja está desvirtuada em sua natureza, na essência, na proposta relacional comunitária e em
sua oferta de missão e serviço.
Eles denunciam a distância entre o que se vê hoje na prática
nos ambientes religiosos e o que
poderia ser feito visando o melhor dos fundamentos colocados por Jesus e seus apóstolos.
Para o teólogo Nelson Bomilcar,
autor da obra “Os sem igreja:
buscando caminhos de esperança na experiência religiosa”, os

seguintes subgrupos
integram o fenômeno, a
saber: a) Os assumidos
sem-igreja: aqueles que
se identificam como
não pertencentes a nenhuma igreja e portanto não possuem vínculos, parcerias ou compromissos institucionais com comunidades
e denominações; b) Os desencantados com a igreja: pessoas que
se decepcionaram com a instituição formal religiosa e permanecem a uma distância preventiva
da experiência comunitária de
ser igreja; c) As pessoas inseridas como membros de uma igreja ou como líderes eclesiásticos
que vivem relacionamentos superficiais e quase nulos na igreja; d) fiéis recolhidos em pequenos grupos que se reúnem informalmente em casas, escritórios,
salões alugados, parques ou escolas, e que não querem serem
vistos ou reconhecidos como
uma organização; e) indivíduos
que foram alvos de abuso espiritual por parte da liderança e que
estão decepcionadas com as relações e a instituição; g) os semigreja que acompanham mensagens e reflexões pela internet.
São muitos os fatores que refletem na subsistência do fenômeno dos desigrejados, porém se destacam os aspectos internos (eclesiásticos) e os aspectos externos
(sociológicos). Entre os fatores internos, se encontram a decepção
com promessas feitas em nome de
Deus e que nunca se cumpriram,
desapontamentos relacionais,

São muitos os
fatores que
refletem na
subsistência do
fenômeno dos
desigrejados
além das práticas e ensinos questionáveis ministrados em ambientes eclesiásticos e a repulsa com os
maus exemplos e corrupções das
lideranças (pastores, bispos e apóstolos). Já os fatores externos podem ser compreendidos dentro do
momento histórico em que vivemos - da chamada pós-modernidade ou modernidade radicalizada -, fortemente marcado por
uma visão de mundo pragmática
e utilitária e por uma pluralidade
de escolhas religiosas, que permite ao indivíduo experimentar conteúdos religiosos diversos.
O fenômeno dos desigrejados
deve levar os cristãos evangélicos
e suas lideranças a refletir em pelo
menos duas grandes questões:
Isso seria apenas mais uma crise
que acompanha a igreja desde
seus primórdios, mas hoje com
uma nova roupagem e com novos argumentos teológicos? Ou, o
fenômeno é uma prova incontestável de que as igrejas evangélicas necessitam de uma reforma
eclesiológico-institucional?
Penso que a última pergunta
se faz mais pertinente e, por este
motivo, requer um olhar mais
atento não só dos cristãos, mas
do público geral, pois as igrejas
evangélicas, via de regra, se posicionam de forma distante das
demandas dos seus fiéis e fomen-

tam estruturas institucionais
pouco atrativas às pessoas. Com
as inúmeras mudanças sociológicas provocadas nos últimos 50
anos e com o advento das redes
sociais on-line, o perfil do fiel
evangélico mudou drasticamente. Hoje o evangélico deseja participar das decisões institucionais de suas comunidades de fé,
almeja ambientes mais democráticos e transparentes e é muito mais flexível em questões
comportamentais. Por estas razões, ou seja; em decorrência da
obsolescência das igrejas, têm
havido uma deserção de milhões
de cristãos evangélicos no Brasil, que diariamente engrossam
as fileiras dos desigrejados.
A tendência nos próximos
anos é o número de evangélicos
“não determinados” aumentar
no mesmo ritmo do crescimento
das igrejas evangélicas, que - segundo prospecções de estudiosos
- em 2036 se tornarão hegemônicas no cenário religioso. Infelizmente, grande parte dos pastores no Brasil não se atentou
para este fenômeno, que em essência, é uma contundente denúncia do status quo. As igrejas
evangélicas estão cada vez mais
cheias, porém as suas portas dos
fundos se tornam progressivamente mais largas a cada dia.
———
Rodolfo Capler, teólogo, colaborador da Revista Veja e pesquisador do Laboratório de
Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo/PUC-SP

Dúvida sobre as urnas, sério problema eleitoral
Dirceu Cardoso

C

om uma eleição importante
para ser preparada e levada
a termo, o que menos poderíamos esperar – e por isso incomoda – é o embate entre o presidente do Tribunal Superior eleitoral (TSE), Edson Fachin, e o da
República, Jair Bolsonaro, sobre as
urnas eletrônicas e outros pormenores do pleito. Todas as dúvidas
do processo eletrônico e suas nuances já deveriam ter sido devidamente esclarecidas entre uma e
outra eleição e jamais às vésperas
de uma em que se renovarão os
mandatos do presidente da República, de governadores das 27
unidades federativas, um terço
do Senado e a totalidade da Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais. É a grande eleição e, para o bem do processo,
da Nação dos eleitos, não deveria padecer de questionamentos.
Criada há 90 anos, a Justiça Eleitoral – estrutura que promove, administra, julga os problemas e dá posse aos eleitos – é
um emaranhado de leis que, com
o tempo, foram se criando para
acomodar situações dos participantes e o desenvolvimento do
próprio sistema. Além de cuidar
de todo o processo, é também a

titular da solução de dúvidas.
Isso é ruim quando o questionamento se dá ao próprio processo
– caso específico das urnas eletrônicas que desde o ano passado sofreu críticas ácidas do presidente Bolsonaro e a defesa intransigente do ex-presidente do
TSE, Luiz Roberto Barroso, hoje
sucedido por Edson Fachin. Por
mais que Bolsonaro tenha falado e Barroso se contraposto, a
dúvida não foi esclarecida e há o
questionamento hoje colocado
nas m&atild e;os das Forças Armadas para, com a cultura e o
conhecimento dos seus integrantes, oferecer sugestões. Aí vem a
provocativa declaração de Fachin de que eleições devem ser
feitas com “forças desarmadas”.
Penso que a única participação das Forças Armadas nas
eleições deva ser o comparecimento dos seus integrantes para
votar no dia das eleições. Se, no
entanto, seus estudiosos tiverem
sugestões, devem apresentá-las
como contribuição ao aperfeiçoamento do processo, mas num
período específico de revisão,
não às vésperas das “eleições gerais”. Afinal, os militares têm
missão suprapartidária e, quando optam pela militância politica, deixam a caserna. Não temos,

A discussão sobre
a urna eletrônica é
mais um elemento
da inconveniente
polarização
política
no momento, o risco concreto de
voltarmos ao passado onde os
fardados intervinham sob o pretexto de preservar a democracia.
Desde que as urnas eletrônicas começaram a ser empregadas,
nos anos 90, ouvimos muitas estórias sobre a sua insegurança e
favorecimento a esse ou outro concorrente tanto nas eleições gerais
quando nas municipais. Possivelmente, muitos desses relatos tenham sido insustentáveis e nem
apontaram problemas concretos
que justificassem apuração. Mas
deixaram o caldo de informação
que leva facilmente à suposição de
que o processo é inseguro e poderá
guindar aos postos em disputa
concorrentes que não tenham, necessariamente, o maior número de
votos. Para as eleições desse ano,
lamentavelmente, essa é uma
dúvida que – se existe – terá de
ser tolerada tanto por candidatos quanto pelos votantes. Até
porque não teremos tempo físico
e nem a devida isenção para pro-

mover a auditoria técnica e independente do processo e, principalmente, aceitar pacificamente os resultados dessa apuração.
A discussão sobre a urna eletrônica é mais um elemento da
inconveniente polarização política. Passadas as eleições de outubro, o prudente seria chamar a
auditoria técnica do processo que,
com dois anos de folga até a sua
próxima utilização – nas eleições
municipais de 2024 – poderá receber a chancela de técnicos e instituições insuspeitos que deveriam ter toda a liberdade para sugerir alterações e, conforme suas
observações, até vetar a continuidade do uso do artefato eletrônico se ele não for realmente seguro. Quanto à Justiça Eleitoral, poderia passar por desburocratizações e, por exemplo, ser desobrigada do julgamento das pendências do processo. Estas poderiam
passar para a alçada da ju stiça
comum, que dispõe de maior número de magistrados e foros...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br

A

Guerra no Leste
Europeu retomou a discussão em torno da dependência do petróleo e da
necessária transição
para uma matriz energética com participação,
cada vez maior, de energias renováveis - isso assegurará
resiliência à economia mundial.
Para isso, será necessário aumentar a produção de energia eólica, de energia solar (fotovoltaica) e, principalmente, de energia
gerada a partir da biomassa, a
chamada AGROENERGIA, como
o Etanol e o Biodiesel. Porém,
na transição para esse novo modelo, surge uma questão importante: aumentar a produção dos
biocombustíveis pode comprometer a segurança alimentar?
O Brasil é o quinto maior país
do mundo em extensão territorial, com 850 milhões de hectares mais da metade ainda coberta
com vegetação nativa. Utilizamos,
para a produção de grãos, 70 milhões de hectares e, para a produção de biocombustíveis, outros
10 milhões. Se precisarmos aumentar a área plantada, estimase que ainda haja um estoque de
36 milhões de hectares de pastagens degradadas que podem, facilmente, acomodar a expansão
do cultivo por várias décadas.
Se não há concorrência por
área, a produção vai muito bem.
Segundo a Única (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), o Mix
do setor Sucroenergético tem se
mantido, constante, ao longo dos
últimos 20 anos, numa média de
46% de açúcar e 54% de etanol, suficiente para atender o mercado interno e ainda ser o maior exportador mundial - em 2020, foram 30,7
milhões de toneladas de açúcar exportadas principalmente para China, Argélia, Bangladesh e Índia.

Na Indústria de
Óleos, ainda que o
consumo do biodiesel
tenha triplicado nos
últimos 10 anos - de
2,4 para 6, 4 bilhões
de litros-, a produção de óleo de soja
saltou de 6 para quase 10 milhões de toneladas, atendendo
adequadamente a demanda
interna, que ,em 2021, foi de 9
milhões de toneladas. Não esquecendo, é claro, da expectativa de uma safra recorde, para
2022, de aproximadamente 259

Temos uma clara
vocação para a
produção de
energia a partir
da biomassa
milhões de toneladas de grãos.
Além disso, temos um potencial imenso de geração de energia
a partir do biogás, pelo processo
de biodigestão dos resíduos da
produção agrícola, como a vinhaça. O biometano pode substituir
até 70% de todo o óleo diesel consumido no Brasil, sem a utilização
de um único hectare a mais.
Com extensas áreas agricultáveis e clima propício, temos
uma clara vocação para a produção de energia a partir da biomassa. E os dados mostram que
a maior inserção da agroenergia
na matriz energética brasileira
em nada prejudicará a participação do Brasil nesse esforço
para alimentar a população
mundial, que, em 2050, poderá
chegar a 10 bilhões de pessoas.
É o Agro nos colocando
na vanguarda da nova economia!!!!!!!!!
———
Deputado Arnaldo Jardim, presidente da Frente pela Valorização do
Setor Sucroenergético

Vencer a crise demanda
trabalho e fé
Paiva Netto

J

esus, em Seu Evangelho, consoante
Lucas, 4:4, recordando o Deuteronômio de Moisés, adverte: “Nem só de pão
vive o homem, mas de
toda a Palavra de
Deus”. Igualmente
ocorre na Economia. Contudo,
quantos dão a merecida importância ao ensinamento? A não
ser quando a dor bate.
Por oportuno, reporto-me ao
que proferi durante Prece ao Divino Estratego, em janeiro de 1991:
Grandes nações avantajaram-se nas horas de embate;
os mais destacados caracteres
revelaram-se nas ocasiões
tempestuosas. A crise é o teste
da inteligência. A luta instiga
o nosso valor. Por que temer
os desafios? É a maneira escolhida por Deus para premiar a nossa capacidade. E qualquer vitória no campo espiritual e físico exige sacrifício.
Um fato singular é digno
de apontamento: Jesus sobrepujou a dolorosa crise da crucificação! Quando julgaram
havê-Lo morto, ao erguer o
Seu corpo dorido para escárnio da multidão em suspense,
foi então que O glorificaram,
colocando-O acima da craveira comum. E todos os povos,
perante a História, puderam
contemplá-Lo. Depois, houve
a magnífica Ressurreição...
Como exclamou o Irmão Flexa Dourada (Espírito), pela psicofonia do sensitivo cristão do
Novo Mandamento Chico Periotto, durante manifestação espiritual no Rio Grande do Sul: “Feliz
de quem suporta a prova com resignação, mas suporta mesmo!
Para os Céus, é isso que importa!”
E foi assim que Jesus fez:
suplantou o martírio da crucificação! Em seguida, como fênix, ressurgiu vitorioso das cinzas da morte, razão por que
Deus Lhe confirmou o Poder.
Você não entende bem o
Poder de Jesus?!
Vamos, então, continuar a
analisá-lo juntos.
VALORIZAR O CAPITAL

DE DEUS - O exemplo
de fé do Divino Mestre
inspira-nos coragem,
tendo em vista o panorama planetário, que
suscita vigorosa criatividade para superar os
óbices que pelo caminho
aparecerem, mormente
os econômico-financeiros. É inadiável valorizar o Capital de Deus, ou seja, a
criatura humana e seu Espírito
Eterno, molas propulsoras do
progresso, o cerne da economia
altruística, segundo escrevi, em
1987, na Folha de S.Paulo.

O exemplo de fé
do Divino Mestre
inspira-nos
coragem, tendo
em vista o
O SOCIAL VEM PELO
ESPIRITUAL - E retorno a um
ponto que considero indispensável termos sempre em pauta: a
reforma do social vem pelo espiritual. Em 1983, no Programa
Boa Vontade, exibido na época
pela Band, fiz este comentário:
Muita gente pensa que Jesus seja uma ficção religiosa ou
uma figura apenas a ser lembrada nos respeitáveis cultos das
devoções cristãs. Todavia, vamos além. Estamos convictos de
que o Sublime Taumaturgo deva
ser constantemente perquirido,
porque, em Suas prédicas, encontramos não só o lenitivo,
mas a resposta para as indagações que nos afligem. É Ele Quem
diz: “Minha Paz vos deixo, minha Paz vos dou. Eu não vos
dou a paz do mundo. Eu vos
dou a Paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração nem se arreceie, pois estarei convosco, todos
os dias, até ao fim do mundo”
(Evangelho do Cristo, segundo
João, 14:27; e Mateus, 28:20).
Trata-se de uma promessa e tanto, sobre a qual precisamos meditar, pois há bastante que aprender com Ele.
———
José de Paiva Netto, Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv. org.br —
www.boavontade.com
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Carmen M.S.F Pilotto
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Ivana Maria França de Negri

CAMINHOS

ALZHEIMER

VERSO

O MUNDO DO FAZ DE CONTA

Helena Curiacos Nallin

Leda Coletti
Vamos viver por instantes o mundo do faz de conta?
Na verdade, todos nós tivemos (será que ainda não o temos?) um real
e outro da nossa imaginação, ou talvez, o do desejo de não ser apenas
espectador, mas sim participante.
Assim, quando crianças, fazíamos de conta que éramos adultos, brincando de enfeitar com cacos de louça nossas casas, (que nessa hora
eram casas de verdade) representávamos papéis de mãe, filha, comadre,
vizinha etc.
Quantas vezes contrariávamos nossos pais e nossos bons anjos da
guarda, subindo em árvores altas balançando em seus galhos, só para ter
o gosto de imaginar que éramos como os passarinhos. Nem ligávamos
para os arranhões que ganhávamos, nem para as manchas roxas que
marcavam partes expostas do corpo, em consequência dos tombos.
Como era gostoso acompanhar a galinha que chocava os ovos no
capão do mato! Quando encontrávamos o ninho, parecia-nos ter encontrado um rico tesouro.
Deixando um pouco de lado as saudosas lembranças, falemos um
pouco dos nossos sonhos atuais, os quais poderiam ser reais, se não
houvesse o faz de conta, que predomina única e exclusivamente, porque
grande parcela da humanidade assim o quer.
Seria tão bom se as crianças marginalizadas tivessem um lar harmonioso, onde seus pais lhe dessem amor e o essencial, para terem uma vida
decente e digna.
Seria maravilhoso se as nações não se digladiassem; que os orientais
convivessem como irmãos com os ocidentais e vice-versa; que os irmãos
de sangue exercitassem a lição do amor e do perdão...
Enfim, se a ganância, a sede pelo poder cedesse o lugar para a
concórdia e a paz, como o mundo seria feliz!

Não há caminhada sem
tropeços, nem estrada
sem percalços.
Não há vida sem
trabalho, nem luta
sem cansaço
Só nosso criador
pode nos abençoar
e nos fazer vencer
os tropeços
e não nos perdermos nos atalhos
Só Ele guiara nossos
passos e nos dará
sabedoria e coragem
Deus Pai, ilumina
nossos caminhos e nunca
nos deixe sozinhos
só assim seremos felizes
e chegaremos à meta
que nos traçastes.

Maria Cecilia Gouvêa Waechter
Vejo-te nessa cadeira
velho, sem forças, cansado
e meus olhos enchem-se de lágrimas
contidas um pouco a cada novo dia.
Lembro-me de quando te conheci
belo, galante, alegre
e sinto que me enfraqueço também
junto contigo. Meu amor!
Por países distantes me levaste
a contar histórias que eram tuas
de tempos mais distantes ainda
e eu sorvia cada palavra, apaixonada.
E anos foram-se passando
e nós envelhecendo sem sentir
até que nessa cadeira me deparo
com o homem belo, galante que eras tu.
E olho-me no espelho. Também
eu mudei, amor, quero te acompanhar
no entardecer da vida e terminarmos
de mãos dadas no calor de nosso quarto.

ooOoo

LUA DE MAIO
Carmen Pilotto
Ela me espia
Sorrateira sorri
Me abduz ao sonho
E embora os místicos insistam
Que traz má sorte
Eu me envolvo
E flutuo no delírio noturno
Da solidão dos poetas
Que não dormem
Mas devaneiam nas palavras...

ooOoo

PRECE

ooOoo

TEMPO, PASSATEMPO, CONTRATEMPO
Aracy Duarte Ferrari
Se eu pudesse escrever tudo que intenciono utilizaria várias folhas.
Registro de histórias do tempo passado-presente, projeções, sonhos, entremeados de passatempos.
Referir-se às passagens altruístas bem coloridas e matizadas sendo
algumas intrigantes, envolvendo amigos e amores. Todas as pessoas de
idades diferentes ao acompanharem o texto, ficarão emotivas porque com
elas ocorreram semelhantes envolvimentos. Irão sorrir, levando pequenos
sustos e emitirão gestos espontâneos de surpresas… pura emoção!
Idealizo também pintar uma tela com pontos gravados: interrogação, exclamação, vírgula, ponto final, ponto e vírgula em cores
vibrantes amenizadas com perguntas e respostas em tonalidades claras, as quais em conjunto formarão uma figura.
Estranho! Figura? De quem?
A minha encontra-se no meu relicário, a sua, abra o seu e cuidado! Ao
abri-lo, o coração pulsará descompassadamente, porém os envolvimentos
amorosos passados ou atuais darão conta de acalmá-lo, tornando-o feliz e
ritmado. E, tudo no seu tempo exato, como os fenômenos naturais acontecem segundo as regras precisas da física, nós também, para que ocorram
as assertivas, devemos ser sensíveis: enviar cumprimentos à alguém e se
possível com gotículas de amor junto ao vento; festejar datas comemorativas, aos sons de baladas, valsas, boleros, tangos, sambas, axés… juntos
cantar, cantar, cantar. Enviar palavras coerentes, estimuladoras a quem
precisa elevando a autoestima, e se preciso usar palavras diretas, firmes, estilo olho-no-olho. Também nos confrontamos com contratempos necessários na rotina diária, sendo importante de cada situação
extrair os pontos positivos eliminando os negativos e seguir.
Concomitante a todas estas passagens, não esquecer da importância dos entretenimentos necessários para enriquecer e fortalecer o viver e dar vazão às fantasias.

Elisabete Bortolin
Como elevar a luz de Deus
Que é eterno e imutável
Chegar a ele e dizer
Torna meu ser conquistável.
Deus, Tu sabes tudo
o que não sei
Vê onde não posso enxergar
Ouve a música
mais distante
Peço, me faz
também brilhante.

NOTÍCIAS:
• Sobre geladeirotecas de livros na cidade. Devemos ter em mente que apostilas e livros didáticos devem ser doados diretamente à Biblioteca Municipal que dispõe de uma estante que
fica na entrada para retirada do material por
estudantes interessados. Para doações as demais geladeirotecas da cidade devem ser priorizados livros de ficção. A geladeiroteca do
Museu Prudente de Moraes precisa muito de
livros infantis e infanto juvenis pois recebe grupos de crianças de escolas publicas e particulares que gostam de sair com seu exemplar.
Esta aí uma boa forma de incentivar literatura!
• No Colégio Prudente de Moraes, pela brilhante iniciativa de sua diretora Cristina Nigro, uma vez mais a Literatura valorizada em um lindo evento, como parte da programação jogral feito com poema de nossa amiga e
Acadêmica Ivana Negri. Já na Escola de Música, a lenda da cobrona de
Ivana sendo contada na mini biblioteca. Pequenas ações que incentivam
a literatura e a divulgação das lendas locais.

ooOoo

SINCERIDADE
Maria Madalena TTricânico
ricânico
Brinco com as palavras
e com as pessoas
Como se a vida fosse
um tabuleiro de xadrez
Envolvo as pessoas
no que elas têm
De mais puro e sincero...
Seus sentimentos.
Hoje estou triste, muito triste,
Não tem sol e sinto-me órfã.
Cai uma chuva mansinha e
Renova os mais puros
sentimentos.
Sou a poesia, a trova,
O poema e o soneto...
Sou as palavras que tanto
Tanto você quer ouvir
Para viver um grande amor.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro "O menino sem imaginação" de Carlos Eduardo Novaes fala sobre uma dependência
que muitos nem se dão conta que tem, a dependência de estar constantemente ligado à programação televisiva.
Tavinho costuma dizer que a televisão imagina por ele... aliás ele tinha três televisores em
seu quarto, e cada uma tinha um apelido carinhoso. Mas acontece que de uma hora para outra,
uma pane deixa de sintonizar os canais, e a televisão não transmite mais nada. Foi a maior confusão
e um desespero geral. Uma história divertidíssima
que nos leva a uma grande reflexão, e se de repente ficássemos assim, tipo, sem internet? Hum...
Recomendamos!
Faixa etária: 05 a 99 anos

PALAVRA

• Lançamento do livro dos 50
anos da Escola José Martins de
Toledo no Distrito de Artemis,
autor William Rodrigues, apoiado pelo Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba, mantem o ritmo do apoio das publicações históricas de nossa cidade, perpetuando os registros
para futuras gerações.

DO

ESCRITOR:

“É preciso ter o caos dentro de si para gerar
uma estrela dançante.”
Friedrich Nietzsche

• E mais um evento envolvendo nossos
Acadêmicos para o mês de maio envolvendo nossos Acadêmicos da Academia
Piracicabana de Letras distribuindo Cultura e Arte pela cidade.

Friedrich Wilhelm
Nietzsche foi um filósofo,
filólogo, crítico cultural,
poeta e compositor
prussiano do século XIX,
nascido na atual
Alemanha. Escreveu vários
textos criticando a
religião, a moral, a cultura
contemporânea, filosofia e
ciência, exibindo uma
predileção por metáfora,
ironia e aforismo.
Nascimento: 15 de outubro
de 1844, Röcken, Lützen, Alemanha
Falecimento: 25 de agosto de 1900,
W eimar
eimar,, Alemanha
Fonte: Wikipédia
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Novo estatuto no XV de Piracicaba
é aprovado por aclamação
A Assembleia foi conduzida
pelo presidente do Conselho Deliberativo do XV de Piracicaba,
Luis Guilherme Schnor e também
teve na mesa diretora o atual presidente da Diretoria Executiva,
Rodolfo Geraldi, e seus dois antecessores, Arnaldo Bortoletto e
Celso Christofoletti. Ao todo, foram 81 sócios presentes. Eles votaram por aclamação, com 74 votos favoráveis para a mudança
estatutária e sete contrários.
“Agradeço aos sócios que

compareceram nesse momento
histórico para o XV. O novo estatuto deixa o XV atualizado, especialmente com a Lei da SAF, e
isso é de extrema importância
para o futuro do clube. Seguiremos o processo com muito pé no
chão, mas com uma possibilidade
enorme de crescimento do XV através de futuros investimentos que
possam vir”, declarou Schnor.
“Hoje é um marco na história
do XV. A votação expressiva pela
mudança do estatuto mostra que

estamos no caminho certo. Agora
vamos aguardar para ver o que
vai acontecer no futuro, mas com
uma boa perspectiva”, completou
o presidente Rodolfo Geraldi.
Confira quais são as principais mudanças no Estatuto
Social do XV:
ELEIÇÕES - Antes ocorridas em novembro, agora as eleições para o Conselho Deliberativo foram antecipadas para o terceiro sábado de outubro. Outra
mudança é que para concorrer

para a Diretoria Executiva (presidente e vice), os interessados
terão que fazer a inscrição da chapa sete dias antes da eleição. No
atual estatuto, a chapa poderia
ser formada no dia da eleição.
CONSELHEIROS VITALÍCIOS - O novo estatuto também tem novas regras para que os
conselheiros se tornem vitalícios.
No estatuto antigo, as regras eram
ser presidente ou vice da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo por 18 meses ou cumprir três mandatos seguidos, na
íntegra, como conselheiro efetivo.
No estatuto aprovado, presidente
e vice da Diretoria ou Conselho
precisarão ter dois mandatos
completos e os conselheiros efetivos um período de 144 meses, não
necessariamente consecutivos.
SAF - O novo estatuto do XV
também permite a criação de uma
Sociedade Anônima de Futebol
(SAF) pelo clube, assim como permitido pela Lei Federal 14.193/
2021. Na prática, é uma empresa
que tem como atividade principal
o futebol em competições profissionais. Pelo estatuto, o XV pode
negociar até 90% dos ações, ficando com o restante, mas com poder
de vetos em assuntos como mudança de nome, símbolos identificativos e de cidade, entre outros.

74 VEZES 7 = AGORA VAI?!
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, já atuou em
Tribunais Desportivos e
ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vicepresidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria
executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde
é conselheiro vitalício e
presidiu a Comissão de
Direito Desportivo da OAB de
Piracicaba nas gestões de
2007/2009 e 2019/2021

No último dia 10 de maio participei da assembleia de associados do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba na condição
de conselheiro vitalício cuja pauta
na ordem do dia, ou da noite, era
a alteração do estatuto do nosso ?
ao menos por enquanto ? Nhô
Quim. Em que pese o edital constar como local da reunião a Sala
Bauma que é aquele contêiner localizado no interior do gramado
do Estádio Barão da Serra Negra,
ao lado da pista de atletismo, cuja

lotação máxima não passa de 50
pessoas, a reunião foi realizada no
Ginásio municipal Waldemar
Blatskauskas, abrigando, assim, os
81 associados que compareceram.
Eu já vinha alertando que o local
era impróprio, já que foi divulgado que o número de associados
aptos a deliberar era de aproximadamente 600 e, finalmente, tomaram uma providência, ainda que
irregular. Na minha visão e com
todo o respeito, quem a presidiu
deixou de cumprir com o edital,
que constou um endereço e foi
para outro sem prévia divulgação,
oras, imagine um associado chegar aso Barão e ver que não há
praticamente ninguém na sala
Bauma e dar meia volta achando
que não terá a reunião, é uma hipótese plausível, daí a necessidade de se cumprir com os formalismos necessários para evitar supostas ilegalidades. Disse, repito, assino e não me escondo, o associado do XV merece todo o nosso respeito, ele paga suas mensalidades
e quando chamado para opinar a
ele devemos toda a nossa consideração e satisfação, ele faz parte do
clube e tem seus direitos e deveres
decorrentes do estatuto neste modelo societário. A transparência é
um princípio que deveria nortear
os clubes de futebol, todavia tal
preceito nem sempre é cumprido.
A justificativa que ouvi na assem-

bleia é que não imaginaram que
viriam 81 associados, além de outras pessoas que, estranhamente,
lá estavam. Ao final, os questionamentos foram parcos, eu indaguei algumas questões, propus que
fosse aprovada uma emenda em
que os associados deveriam ser
ouvidos em relação à constituição
da SAF e dos eventuais investidores interessados, todavia o presidente da assembleia não acatou
uma proposta justa, já que os associados e, eu sou um deles, foram chamados para DISCUTIR e
DELIBERAR e não simplesmente
carimbar algo pronto, ontudo
houve o compromisso de apresentar tal proposta em outra data.
Mesmo que alguns me olhem com
cara feia ou com reprovação, procuro sempre ser participativo e propositivo, aliás até quando não estou presente envio minha manifestação, não fico em cima do
muro e não vou aonde o vento sopra, tenho consciência crítica e estudo toda e qualquer matéria. Fui
presidente do Conselho Deliberativo por aproximadamente 10 anos,
aclamado e também eleito pelo
voto, além de vários outros cargos
de relevância no “XV” e tenho dedicado parte do meu tempo para
estudar a questão clube-empresa
e posso afirmar com absoluta convicção, o XV precisa é de administradores com visão empresarial e

com gestões profissionais, transparentes e eficientes, tudo isso somado à CORAGEM para separar,
caso haja, o joio do trigo. Todos os
modelos societários e associativos
têm seus pros e contras, mas o que
não pode faltar, em todos eles, é
um planejamento estratégico sério
e que através dele possa atrair,
evidentemente, investidores que
aceitem um projeto de médio e longo prazo. Todo cuidado é pouco,
há investidores sérios e que se conduzem de forma a cumprir a legislação e há os oportunistas que vendem ilusão em reuniões de “mesa
de restaurante”, todo cuidado é
pouco. Ao final, por 74 votos a favor e 7 contra, a alteração almejada e em tempo recorde, foi aprovada, agora só o tempo dirá se a
aprovação “salvará” o XV. E o
sete? O número cardinal que vem
na sequência do número seis é
um número emblemático e bíblico. Existem diversas expressões
com o sete, “bicho de sete cabeças”, “enterrado a sete palmos”,
“ as sete vidas do gato”, “os sete
dias da semana”, “ os sete pecados capitais”, “os sete sacramentos”, “sete cores do arco íris”,
dentre outras. A que mais me
identifico é a que o Mestre nos
ensinou: 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Perdoar sempre, esquecer jamais. Saudações XVzistas e
Jus Desportivas e até a próxima!

MURI!
João Luis de Almeida

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,
corredor e quinzista sofredor

Bom dia caros leitores!
Foram apresentados semana passada a nova comissão técnica e gestor de futebol do alvinegro, temos a volta de Cléber
Gaúcho como técnico, seu auxiliar Ronaldo Guiaro e o gestor
de futebol Douglas Pimenta.
Sobre a volta de Cléber o que
podemos dizer é que foi interessante, pois, desde sua última passagem ele vem num crescimento
de patamar. Campeão da A3 com
o Velo de Rio Claro, campeão Goiano com o Grêmio Anápolis, passagem por equipes da série B do
brasileiro e A do mineiro, essas
últimas sem muito sucesso!
Douglas Pimenta, por sua
vez, vem de um trabalho de 2
anos no Rio Branco do Espíri-

to Santo como gestor, em 2021
parou nas semi-finais e em
2022 nas quartas de finais.
Li alguns torcedores torcendo o nariz para a contratação de
Douglas, chamando o de fracassado. De minha parte prefiro esperar o começo de seu trabalho
como gestor no XV, algo que ele
ainda não o fez. Em suas outras
passagens foi técnico, uma das
quais perdeu o acesso em 2004
em virtude do roubo (depois confirmado pelo próprio Edilson de
Carvalho) contra o Noroeste de
Bauru, com a anulação do gol legítimo do falecido Michel!
Acredito que seria de bomtom dar um voto de confiança
a Douglas, até porque, ele tem
uma linda história como atleta do XV, com mais de 200 jogos com a camisa zebrada.
E já que falamos de história com a camisa do alvinegro,
gostaria de lembrar um grande atleta e que trabalhou depois por longo tempo no Nhô
Quim, tanto como técnico das
bases, como tapando buraco
no time principal também.
Falo de Mauri Gagheggi Albers, ou simplesmente Muri!
Muri, nascido em Santa Cruz
da Conceição, começou a carreira

em 1966 no Guarani de Campinas, como meia direita do time de
aspirantes, dispensado por Zé
Duarte, então técnico do Bugre,
voltou para sua cidade natal.
Num amistoso da equipe
de sua cidade contra a Ferroviária de Araraquara, chamou
a atenção da ferrinha que o
levou para a “morada do sol”,
lá ficou de 1968 a 1975.
No ano de 1974, foi emprestado ao Operário do Mato
Grosso, para participar de uma
excursão de 85 dias jogando
em países africanos, Emirados
Árabes e Europa.
Muri chegou ao XV em
1975, foi campeão do Torneio
José Ermírio desse mesmo ano,
vice-campeão Paulista de 1976
e após o campeonato paulista
foi emprestado a Portuguesa de
Desportos, onde junto de Elói e
Nardela, disputou o campeonato brasileiro daquele ano.
Voltando ao alvinegro em
77, disputou os brasileiros de
77, 78 e 79, caiu com o XV em
80, fez parte da campanha do
vice-campeonato da A2 em 81,
deixou os gramados como jogador no ano de 82 em virtude
de uma contusão na coluna.
Trabalhando como técnico

das bases foi campeão dos jogos
regionais e do interior entre os
anos de 83 e 90, durante a carreira, Muri jogou 190 partidas
como titular do Nhô Quim, infelizmente faleceu aos 59 anos em
2008 deixando saudades!

SA
Daniel Campos

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

Olá amigos quinzistas de todo
território nacional, um prazer estar mais uma vez aqui nesse projeto maravilhoso o qual participo
com muito orgulho, venho hoje
conversar com vocês a respeito do
assunto do momento que é a aprovação da SAF no XV de Piracicaba. Foi aprovado o novo estatuto,
por aclamação no último dia 10 de
maio, por 74 votos favoráveis e
sete contrários numa reunião com
81 sócios. Com isso, num futuro
breve, o XV de Piracicaba abre as
portas para, na prática, quem sabe,
transformar numa SAF (Sociedade Anônima do Futebol), fechando parceria com empresas interessadas em investir na equipe.
No meu ponto de vista tem
que ter muita cautela no assunto
pois do mesmo jeito que pode ajudar pode afundar também o que
me deixa mais tranquilo de momento é que o presidente do conselho Rodolfo Geraldi assegurou
ainda, que o modelo de compra
baseado na SAF parte dos 10% e
pode chegar aos 90%. E que o clube não sairá da cidade ou será descaracterizado. E ainda vai manter suas tradições, como uniforme, cores, escudo, entre outros
detalhes. Mas fiz uma pesquisa
para mostrar a você leitor sobre
exemplo que deu errado e exemplos que deram certo ou vem dando certo para você torcedor, leitor
tirar suas próprias conclusões.

Figueirense-SC Em 2017, tentou negócios com uma empresa
holding de investimentos Elephant, vendendo 95% de sua participação, mas deu tudo errado.
O clube faliu e chegou até a terceira divisão do Brasileirão.
Parma tradicional time italiano. O Botafogo de Ribeirão preto, time tradicional, em 2018 o
clube se transformou em Botafogo Futebol S/A, mas os resultados dentro de campo não foram
acomodados. Quase rebaixado
para a segunda divisão no estadual e acabou caindo para a terceira do Campeonato Brasileiro.
Agora vamos falar dos que
deram certo ou que está dando
resultado entre eles, o Bragantino, que desde que foi comprado
tem feito boas campanhas no Brasileirão. Também chegou ao final
da Sul-americana em 2021. O clube foca principalmente em comprar jovens jogadores, dar espaço, e vender para a Europa.
O Cuiabá que subiu como um
foguete O time brasileiro é um clube-empresa desde sua fundação,
apesar de vermelho por vários
anos viver, em 2021 o clube se
manteve na Série A do Brasileirão
e terminou com saldo positivo.
O novato Athletic ,clube mineiro tornou-se um clube rendido
como empresa e tem resultados
bons na primeira divisão do estadual. E temos também Botafogo
RJ e o Cruzeiro que estão em processo de testes ainda então leitor
tire suas próprias conclusões sobre esse tema que divide opiniões
em todo território nacional. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e
vamos aguardar mais notícias sobre nosso quinzão de Piracicaba
que ainda estamos feriados devido aos últimos acontecimentos.

Série B1
Campeonato Paulista
A terceira rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paulista foi realizada neste
ultimo final de semana domingo dia (8). Os resultados da rodada derrubaram um dos dois
times que estavam com 100%
de aproveitamento, somente o
Taquaritinga conseguiu chegar aos nove pontos em três

rodadas. A rodada deste fim
de semana ficou marcada pelo
equilíbrio entre os resultados,
foram seis vitórias dos mandantes, seis empates e seis vitórias dos visitantes. A maior
goleada da rodada foi do Joseense, a equipe de São José
dos Campos visitou o Atlético
Mogi e venceu por 8 a 0.

RESULTADOS DA 3ª RODADA DA SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A
Andradina 3 x 1 América
Fernandópolis 1 x 1 Penapolense
Inter de Bebedouro 0 x 0 Catanduva
GRUPO B
Assisense 0 x 1 Vocem
Santacruzense 1 x 4 Grêmio Prudente
Itararé 1 x 1 Osvaldo Cruz
GRUPO C
XV de Jaú 1 x 0 São-Carlense
Taquaritinga 2 x 1 Batatais
São Carlos 0 x 0 Francana
GRUPO D
Itapirense 3 x 2 Rio Branco
Paulista 0 x 2 Independente
União São João 0 x 3 Amparo
GRUPO E
Manthiqueira 2 x 1 União Mogi
Atlético Mogi 0 x 8 Joseense
Guarulhos 0 x 0 Flamengo
GRUPO F
SKA Brasil 4 x 0 Jabaquara
Mauaense 1 x 2 Mauá
ECUS 2 x 2 Colorado Caieiras
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Dízimo mirim: o que é?
Pe. Celso de Jesus Ribeiro
Coordenador da Pastoral Diocesana do Dízimo
As crianças precisam aprender desde pequenas que o dízimo é um gesto de amor, de partilha e de gratidão a Deus para
que, quando forem adultas e já
possam contribuir com seu dízimo, elas o façam como expressão de fé em Deus. Portanto, torná-las comprometidas
com o Reino de Deus é o objetivo do dízimo mirim. É um
tema que não pode deixar de
ser tocado durante a catequese, pois, se entendemos que o
dízimo é um compromisso de
todo batizado, devemos ensinar
isso às crianças desde cedo.
A maioria das crianças conversa com seus pais sobre tudo o
que experimentam na vida e podemos ter certeza que ao evangelizar as crianças sobre a partilha dos bens estaremos alcançando também seus familiares.
Neste sentido, elas transmitirão a seus pais o ensinamento
que receberam sobre a importância do dízimo como expressão de fé e amor a Deus e aos
poucos teremos famílias cada
vez mais comprometidas com a
evangelização e com o senso de
pertença à Igreja que se dá também pela contribuição ao dízimo.
Da mesma forma que os
adultos, as crianças são parte da
comunidade e por isso devem se
sentir acolhidas e responsáveis
por ela. E para que isso aconteça
elas precisam receber orientações
a esse respeito e a forma propícia
para isso é através da catequese.
As crianças de hoje são o
futuro e, por isso, precisam saber que elas também podem contribuir para o sustento da Casa
de Deus. O dízimo mirim poderá
despertar em seus corações o
sentido da partilha, do amor ao
próximo, do cuidado com a comunidade e com a manutenção
da igreja da qual fazem parte.
O Livro de Provérbios diz:

“Ensina à criança o caminho
que ela deve trilhar e ela nunca se esquecerá dele” (Pr 22,6).
Neste sentido, dando formação às crianças sobre a importância do dízimo, estaremos
colaborando para que se tornem adultos cada vez mais
comprometidos com a Igreja.
O egoísmo e o egocentrismo são características de muitas de nossas crianças e o fato
de tomar consciência e exercitar o dízimo mirim faz com
que elas sejam capazes de vencer essas dificuldades e crescer na solidariedade, na prática da justiça e do amor.
Preparar nossos catequistas no sentido de conscientizar e implantar o dízimo mirim é fundamental quando se
pretende fornecer uma catequese integral e verdadeira
aos nossos catequizandos.
É indispensável que as crianças compreendam porque
devemos ser gratos a Deus e
que o dízimo é um gesto concreto de gratidão a Ele por todas as graças que recebemos.
Também as crianças precisam tomar consciência de que o
dízimo não deve ser partilhado a
partir do que nos sobra, mas que
o dízimo deve ser resultado de
uma renúncia particular: “Deixar de comprar um doce, uma
roupa ou um brinquedo para
partilhar o dízimo”, por exemplo.
Se conseguirmos implantar
no coração dos pequenos e dos
jovens a importância e a necessidade da contribuição consciente e generosa com o dízimo, a
longo prazo, conseguiremos
também conscientizar os adultos, fazendo com que a maior
parte dos batizados assumam a
sua missão enquanto dizimistas
como expressão de fé, amor a
Deus e colaboradores do seu
Reino de Justiça e de Paz.

BORBOREMA (SP)

Técnico de Análise da Secretaria de Turismo do Estado de
São Paulo para obter a sua Lei do título de Município de Interesse Turístico. Como se sabe, as verbas do turismo não podem ser aplicadas em outras finalidades senão ao próprio
turismo local e, assim, o Conselho Municipal de Borborema já
aprovou projetos de paisagismo, rotatórias, canteiros das vias
de acesso, ampliação da ciclovia, instalação da sinalização
turísticas, entre outros projetos que agradarão aos turistas.
A PÉR
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A
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Prainha de Borborema (SP)

Uma simpática cidade localizada na região central do Estado de
São Paulo, banhada por Rio Tietê e afluentes, muito boa para
lazer e descanso é a cidade de Borborema. Nos dias de hoje o
seu desenvolvimento se baseia na indústria do bordado, cultivo
da cana e é um dos principais produtores de amendoim. Agora,
no entanto, quer exibir as suas qualidades de cidade turística,
com seus hotéis no centro da cidade, no campo e, ainda, duas
dezenas de ranchos e pousadas à beira do rio. Para visitação tem
um parque turístico, a prainha, a pista de ciclismo, a hidrelétrica
Nova Avanhandava, e suas lojas e fábricas do gênero resultando
lhes darem o nome de “Território dos Enxovais e Bordados”.
PEREGRINO EM BORBOREMA

RETIRO – Festejando o mês de
maio, mês dedicado à Mãe de
Deus e nossa, o Setor Juventude
da Diocese de Piracicaba realiza,
neste domingo (15), o Retiro
Mariano com o tema "Todas as
gerações me proclamarão Bemaventurada!" (Lc 1,48). O Retiro
acontecerá na Capela Nossa Senhora de Fátima, na cidade de
Rio Claro, e contará com pregações e celebração da Santa Missa.
O evento é gratuito e aberto a todos os interessados em participar.

VOCACIONAL – Acontece
neste final de semana mais um
encontro com interessados em
seguir a caminhada vocacional, com vistas ao sacerdócio,
na Diocese de Piracicaba. As
reuniões são no sábado (14) e
domingo (15). Para mais informações e programação dos
próximos encontros, basta entrar em contato com o Seminário Propedêutico “Imaculada Conceição”, na Rua Alagoas, nº 316, na cidade de Santa
Bárbara d’Oeste. WhatsApp:
(19) 99822-5048. Facebook e
Instagram: @sav.piracicaba.
MUTIRÃO – Em parceria
com o projeto Dermato na
Rua, o Exército de Formiguinhas e a Diocese de Piracicaba
realizam, neste sábado (14), o
Mutirão Dermatológico. O
atendimento será no salão de
festas da Paróquia Sant’Ana,
em Piracicaba, das 9 horas às
11h30. Agendamento obrigatório e mais informações pelo
WhatsApp: (19) 99600-4362.

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba
Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br
Site: www.diocesedepiracicaba.org.br

Evidentemente, com o Rio Tietê à sua mercê, Borborema se destaca em passeios náuticos. Em seus espaços à beira rio existem
muitas áreas verdes, restaurante, recreações variadas e, em épocas normais, eventos e shows ao vivo. Mas a pesca esportiva se
sobressai através de vários Guias de Pesca que a cidade dispõe. O interessado tem à sua disposição, em Borborema, toda
sorte de apoio para apetrechos de pesca, barcos, enfim tudo o
que vier a precisar, e sempre com um atendimento exemplar.
Os amantes do gênero precisam conhecer o que tem de bom na
cidade de Borborema, ela que os espera de braços abertos.
PALEONT
OL
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Borborema homenageia o peregrino

Foto Travel Finder

A cidade faz parte do Ramal Centro Paulista do Caminho da
Fé, juntamente com outras oito cidades, sendo a distância de
Borborema até Aparecida de 742km. Para homenagear os
praticantes daquelas caminhadas foi erguido o Monumento
ao Peregrino, concepção artística muito interessante, com pedras no caminho, representando as dificuldades que eles têm
nas caminhadas e, no final, a imagem da santa em lugar mais
elevado. Nesse monumento é onde os peregrinos registram a
sua passagem pelo ponto de apoio em Borborema.
POLO DE TURISMO
Museu de Paleontologia de Uchoa (SP)

IGREJA EM NOTÍCIAS
EM FOCO – Nesta segunda-feira (16), faz um ano que o tradicional jornal diocesano “Em Foco”,
que teve edições impressas durante 15 anos, se tornou site de
notícias da Diocese de Piracicaba (www.emfoco.org.br). Lançado durante a missa solene da
Ascensão do Senhor e de ação de
graças pelo Dia Mundial das
Comunicações Sociais, o veículo
nasceu com objetivo de levar informações da Igreja a mais pessoas, de forma ecologicamente
correta e com custo menor.

O Guia de pesca Jhonatan comanda as ações em Borborema

COMTUR de Borborema (SP)

A Embratur reconhece Borborema, Araraquara e Ibitinga como
polos de turismo da respectiva região de governo. A cidade
aguarda agora o exame e a possível aprovação do Grupo

Em 2016 foi inaugurado na cidade de Uchoa (SP) o Museu
de Paleontologia, resultado de mais de três décadas de pesquisas e um crédito para um torneiro mecânico da cidade
que tinha por hobby coletar fósseis em terras de Uchoa e
região. Por isso, o museu leva o seu nome: Pedro Candolo.
Estão em exposição mais de 700 fósseis, entre eles um de
dinossauro herbívoro e três de carnívoros, todos descobertos na região. Os paleontólogos também encontraram e catalogaram insetos e fósseis de peixes. O único problema para
o visitante, contrariando toda lógica do turismo, tratar-se de
um museu que fica fechado nos fins de semana e feriados!
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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.
------------------------------------------

Vendo Terreno, com 1.400
m² no bairro Paud'alho.
Loteamento das Palmeiras, valor R$ 100 mil aceito
contra-proposta. Fone
(19) 9.97310226, Cidinha.
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
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