CPI DO SEMAE
Os integrantes da CPI do Semae informam que apresentarão, hoje, 18, às 15h, no Plenário
da Câmara, o relatório dos trabalhos. Além dos vereadores e
das pessoas que contribuíram
para as atividades da CPI, o convite para a participação é extensivo à imprensa, ocasião em que
os parlamentares responderão
às duvidas sobre o material apurado nos meses de trabalho.
ALTA – I
monsenhor Jorge Simão
Miguel, de 94 anos, recebeu alta
hospitalar na manhã de ontem,
17, após ter sido internado com
Covid-19 na semana passada.
Padre Jorge, que atua na Paróquia Imaculada Conceição, em
Piracicaba, estava no Hospital
Unimed desde a noite da última
quarta-feira (11), quando não
pôde celebrar a missa por apresentar sintomas da doença.
ALTA – II
Apesar da internação, o estado de saúde do monsenhor não se
agravou e não houve necessidade
de ele ser entubado. No final de
semana, apresentou melhora e, na
segunda-feira (16), já respirava sem
nebulizador. Agora ele está em casa,
onde deve permanecer em isolamento até o final de semana, conforme orientação médica. O Capiau deseja melhoras ao amigo…
Edição: 16 páginas

Guilherme Valdanha

MÁ QUALIDADE! – I
O vereador Gilmar Tanno
(PV) reclamou da má qualidade
do asfalto das vias públicas da
cidade. Ele contou que é motociclista e precisa trafegar a 30
km/h por causa dos buracos. “O
nosso asfalto está muito difícil
de andar na nossa cidade, em
vários bairros que a gente
anda”, contou. “Está na hora do
nosso secretário de Obras colocar essa massa asfáltica”, disse.

37ª FESTA
DAS NAÇÕES
COMEÇA HOJE!
Depois de dois anos sem
a realização da Festa das
Nações, por conta da pandemia, começa hoje, 18, a
37a edição do evento mais
tradicional do Município de
Piracicaba, que reúne
gastronomia de 15 diferentes nações no intuito
de gerar renda para 19
entidades assistenciais
que atuam na cidade, com
diferentes públicos. Aproximadamente 1.700 pessoas, entre voluntários e
funcionários de empresas
terceirizadas, fazem os
ajustes finais para receber
o público, que será atendido por cerca de 5.000
voluntários durante os cinco dias da festa. A presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba (Fussp), que promove
a festa, Andréa Almeida,
também comemora o retorno da festa. “As instituições dependem muito desta festa para se manterem
e ficamos muito felizes em
poder promover e ajudar
com nosso trabalho. A12

MÁ QUALIDADE! – II
Vereador por 30 dias pela
sexta vez, Tanno recorda que no
período em que foi administrador regional havia uma previsão se iria faltar algum produto, então fazia a licitação com
três meses de antecedência. A
reclamação dele é que, quando
leva o problema à Prefeitura,
sempre é informado que não tem
massa asfáltica disponível.
MAIS AUMENTO – I
Já o vereador Zezinho Pereira (União Brasil) voltou a criticar o aumento das taxas no
Município. O ex-líder de governo – agora, opositor ferrenho
de Luciano Almeida – disse que
não é necessário aumentar o
valor da (taxa da) água para
aumentar a receita. “Precisa resolver os vazamentos’, disse, ao
lembrar da quantidade de perda no sistema de saneamento.
MAIS AUMENTO – II
Zezinho também criticou a
falta de água na cidade, o aumento da passagem de ônibus
que, segundo ele, é inadmissível pela qualidade do serviço
oferecido. “Veja hoje o quanto
subiu o IPTU e a coleta de lixo,
nós precisamos ver realmente o
que está acontecendo”, disse. De
acordo com ele, a prefeitura “não
é uma empresa para arrecadar”.
Divulgação

Aprovada doação de área para
sede da Delegacia da Mulher
Projeto do Executivo visa a doação de área institucional do "Portal
do Astúria" ao Estado para a construção e implantação da DDM
A DDM (Delegacia de Defesa
da Mulher) está próxima de ter a
sua sede própria. Projeto de lei do
Executivo – 95/2022 – que autoriza o município de Piracicaba a desincorporar da classe comum do
povo e incorporar à classe de bens
patrimoniais do município, área de
sua propriedade, para posterior
doação ao governo do Estado, foi
aprovado na noite desta segundafeira (16) durante a 18ª reunião
ordinária da Câmara Municipal.
Localizada na avenida Professor Alberto Vollet Sachs com a
rua Santa Catarina, no bairro

Nova América, a área de 1.550,38
m², de acordo com o Ipplap (Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba), é institucional
e está inserida no “Portal do Astúria”. O espaço abrigará a nova
sede da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O texto, porém,
foi aprovado em primeiro turno
e, depende de mais uma aprovação, para depender, apenas, da
sanção do prefeito municipal.
O Executivo argumenta, que
retirou a pedido do Estado, os
prazos para conclusão das obras
como forma de agilizar o proces-

Divulgação

GILMAR ROTTA
O presidente do Parlamento
Metropolitano e da Câmara Municipal, Gilmar Rotta, participou ontem, 17, de audiência com o novo
governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e secretários
estaduais. Na mochila, Gilmar levou as demandas que tem captado
junto aos vereadores que compõem
as 24 câmaras da Região Metropolitana, principalmente na área de

saúde e infraestrutura. Gilmar tem
percorrido secretarias estaduais e
planeja, ainda para maio, uma peregrinação a Brasília para buscar
diretamente nos Ministérios saídas
para os problemas das cidades. Vale
lembrar que, para todas as 24 cidades da RMP, há apenas dois deputados federais e que Piracicaba,
com exatos 301.723 eleitores, não
elegeu nenhum na última eleição.

EM DEFESA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

S EMAE
By Elson
de Belém

A13 a A15

CONVOCA
20 NOVOS
SERVIDORES

A5

Presidente da Apeoesp e deputada estadual, a Professora Bebel (PT) irá solicitar uma
audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo para barrar a proposta de extinção de varas do
trabalho, que está contida na
Resolução 296 do CSTJ
(Conselho Superior do Tribunal de Justiça do Trabalho).

O compromisso de trabalhar
contra a redução de varas do
trabalho foi assumido na tarde de segunda-feira, 16, em
visita ao Sindiquinze (Sindicato dos Servidores Públicos
Federais da Justiça do Trabalho da 15° Região), em Campinas, onde foi recebida pelo
presidente da entidade, Ivan
Bagini, e por Ana Bonardo. A5

so de doação junto à Secretaria
de Estado da Segurança Pública, “uma vez que a manutenção
do prazo de construção implicaria na necessidade de aprovação
de lei autorizativa por parte da
Alesp (Assembleia Legislativa
Paulista) ”, complementa a informação contida no projeto.
A sede, depois de concluída,
não poderá ter outra finalidade a
não ser para os trabalhos da Delegacia de Defesa da Mulher, conforme a planta, o memorial descritivo e matrícula, “que ficam fazendo parte integrante desta lei”. Atu-

almente a DDM está instalada em
um prédio alugado na rua Alferes
José Caetano, na área central.
“Neste sentido, a proteção e
defesa dos direitos da mulher e
o atendimento de suas demandas por segurança pública especializada, além da investigação,
combate e punição aos abusos
domésticos são tema de extrema
importância nos dias atuais, com
altos índices de ocorrência que
indicam a necessidade de uma
atuação mais presente do Estado nesta questão”, informa uma
das justificativas do projeto.

A Tribuna Piracicabana
A2

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Técnica do Golpe de Estado
Almir Pazzianotto
Pinto

P

oucos devem ter
ouvido o nome
Kurt Erick Suckert, natural de Prato,
Itália, onde nasceu em
9/6/1898, falecendo em
Roma no dia 19/7/1957.
Foi jornalista, dramaturgo, cineasta, militar e diplomata. Ficou célebre pelos livros A Pele,
Kaputt e, sobretudo, A Técnica do
Golpe de Estado, escritos sob o pseudônimo de Curzio Malaparte e traduzidos para diversos idiomas. Estão esgotados. Quem se interessar,
talvez os encontre em algum sebo.
Para Curzio Malaparte há
duas modalidades de golpe de Estado. O golpe de força e o golpe
tático. A História do Brasil registra a preponderância do golpe de
força. Assim ocorreu em 1889 na
Proclamação da República; em
1930; 1945; 1964; 1969 (o golpe
dentro do golpe). Em todos, a deposição do governo foi provocada
pela ruptura da ordem institucional, com violação da Constituição
e emprego das Forças Armadas.
Algumas tentativas de golpe não
surtiram resultados, ou porque
foram mal planejados, conforme
aconteceu em 1935, ou porque os
líderes não dispunham de efetivo
apoio militar, como em 1937.
Curzio Malaparte testemunhou a Revolução de outubro de
1917 na Rússia, que depôs o czar
Nicolau II (1868-1917). Para Malaparte, se Vladmir Ilych Lenin
(1870-1924) foi o estrategista, o
animador, “o deux ex machina”, a
Lev Davidovich Trotsky (18791940), teórico da revolução permanente, se deve o desenvolvimento
do golpe tático que implantou o regime bolchevista na Rússia.
O golpe de outubro de 1917
dependeu menos da força do que
da astúcia. Ao invés de grandes
massas, tropas, combates ou greve geral, determinaram a queda
do regime czarista a desorganização social, a desmoralização do
exército, batido pelos alemães na
guerra de 1914, a perda de autoridade do governo imperial. Para
Trotski bastaria “operar com
pouca gente em terreno limitado,
concentrar os esforços sobre os objetivos principais, atacar direta e
duramente”. Em castelhano: “Las
cosas peligrosas son siempre extraordinariamente sencillas. Para
triunfar no hay que desconfiar de
las circunstancias desfavorables
ni fiarse de las que son favorables.
Hay que ferir em el vientre: eso
no hace ruido” (Plaza & Janes
Editores, Barcelona, 1960, 21).
O presidente Jair Bolsonaro
não esconde que alimenta o desejo
de recorrer a golpe para se manter
no poder. Provavelmente sem emprego de força. Talvez esteja convencido de que não contaria com
apoio unânime das Forças Armada. Não deixará, porém, de forjar
pretexto, se perder ou correr real

perigo de derrota nas
eleições. Para detoná-lo
contará com a sombra
de comandos do Exército, Marinha, e Aeronáutica, com o cretinismo
do Poder Legislativo
controlado pelo ‘centrão’, o fanatismo bolsonarista, a divisão dos
partidos de centro e de
esquerda, a mídia a seu serviço, a
desmobilização política da sociedade recém-saída da pandemia e envolvida por problemas de sobrevivência provocados pela inflação,
a desordem gerada pela alta do
custo de vida e desemprego.

O povo fiscalizará
o pleito; dispensa
a presença das
Forças Armadas
Do Poder Judiciário não será
possível exigir resistência material.
O Supremo Tribunal Federal observa ministros sendo atacados sem
cessar pelo presidente Bolsonaro.
O Tribunal Superior Eleitoral enfrenta permanentes acusações às
urnas eletrônicas, alimentadas por
pessoas de boa e de má-fé. As primeiras não conseguem entender que
o voto eletrônico é seguro por ser
sigiloso. As segundas porque participam do programa de descrédito,
como instrumento da permanência
de Bolsonaro à frente do poder.
Trotsky tinha razão. O golpe
de estado não necessita, necessariamente, do emprego das Forças Armadas e do derramamento de sangue. Em 10/11/1937 Getúlio Vargas fez de imaginário
perigo de subversão comunista,
“exigindo remédios de caráter
radical e permanente” o pretexto
para editar a sua Constituição.
Falsos pretextos voltaram a ser
usados para o Ato Institucional
(nº 1) de 9/4/1964, nº 2, de 27/
10/1965, nº 5, de 13/12/1969 e para
a decretação da Emenda nº 1 de
1969 à Constituição de 24/1/1969.
A sociedade civil deve entrar em estado de alerta. Estamos em campanha eleitoral. O
Estado Democrático de direito
exige eleições livres de ameaças,
para que a soberania do povo se
manifeste por meio do “sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com igual valor para
todos” (Art. 14 da Constituição).
O povo fiscalizará o pleito.
Dispensa a presença das Forças
Armadas, cujas atribuições se
restringem à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, à defesa da lei e da ordem. Eleições livres rejeitam a
presença de equipamentos bélicos.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi Ministro do Trabalho,
presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Correio Braziliense, 15/5/2022, pág. 11

A lei do Sexagenário
Camilo Irineu
Quartarollo

I

a escrever sobre o
Treze de Maio.
Agora me resta
admitir que sou um
sessentão esquecido.
Se o patrício velhinho do século XIX
conseguisse pitá até
os sessenta, suportasse chibatadas e os grilhões da “pátria
mãe gentil” era beneficiado com
a Lei do Sexagenário. Ainda não
chegamos à lei áurea, não me
esqueci não, acho que retrocedemos à lei do sexagenário.
Livre aos sessenta! Não, o
cativo do século XIX trabalhava mais três anos para o mesmo patrão, e para indenizá-lo,
se saísse do município ou da
fazenda era punido como vagabundo, tradição preconceituosa
que vigora até hoje na estrutura de opressão contra a sociedade civil mais pobre e negra.
Após a reforma trabalhista o

trabalhador brasileiro
virou cana de garapeira,
moído com seu abacaxi
até a última gotinha. O
cidadão correndo com
entregas relâmpagos de
pizzas, lanches, marmitas com moto sua ou alugada sobre o asfalto esburacado, sob chuviscos,
tem opções solitárias e
inadiáveis como saciar a sua própria fome e a de alguém que o espera com um sorriso. Por sua conta e
risco no trânsito, num escorregão
na via pública, num atalho sobre o
meio fio, numa brecha ultrapassada no rush, passagens apertadas de
repelão na corrida frenética sobre a
moto ocupado com o aplicativo que
lhe aponta caminhos entre carros,
árvores e destinos do Waze, mas
as políticas públicas atuais não chegam ao cidadão. Os senhores da
motocada com seus batedores e rodovias interditadas não sabem
nem quem são os corredores das
quebradas de um Brasil a delivery.
A Câmara Federal aprovou

Após a reforma
trabalhista o
trabalhador
brasileiro virou
cana de garapeira,
moído com seu
abacaxi até a
última gotinha
neste mês o projeto melindroso chamado Programa de Serviço Civil
Voluntário, para ferrar de verde e
amarelo o pobre sem condições de
negociar com o patrão – o cara já
entra em desvantagem. O projeto
institui e “naturaliza” o subemprego. Pasmem, nessas contratações
o projeto prevê um pagamento
abaixo do salário mínimo nacional, uns quinhentos reais. A desculpa é a de subempregar os desalentados jovens, com 18 a 29 anos
e os maiores de 50 anos – jabuticaba! Como sempre, a exceção vira
a regra por aqui! Se podem pagar
menos demitirão o coitado e recontratarão por menos, claro.

A quebra de direitos continua e na semelhança entre a Lei
do Sexagenário e a do desmonte
da Previdência. Há os brâmanes
intocáveis aos quais nenhuma
reforma chega, aliás, chega para
aumentar seus proventos. Outras categorias mais fracas e
divididas foram atingidas em
cheio como a população em geral.
Por uma leizinha aprovada na Assembleia os servidores de São Paulo, mesmo velhos
e aposentados, terão de continuar pagando, até morrer. Ora,
já contribuíram com dinheiro
e trabalho, e são aposentados!
Fico a pensar se ainda não grudarão algum jabuti de emenda
para cobrar da viúva pensionista pelo seu cônjuge morto.
Temos os nossos brâmanes
no topo nesse país pária do
mundo. Isso precisa mudar!
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

Limits to Growth, o colapso ambiental e econômico
José Osmir
Bertazzoni

É

possível que
você tenha se
deparado com
este alerta: “The Limits to Growth” consiste em um estudo
que aponta que a economia não pode continuar crescendo para sempre.
Entretanto, não é somente
isso: ele também evidencia que,
se continuarmos a explorar os recursos naturais e não nos preocuparmos com a poluição, as coisas podem começar a ficar muito
ruins. De fato, muito ruins.
Quando? Os cálculos apresentados no livro dizem que os nós
chegariam ao seu auge durante
as primeiras 1-2 décadas do século XXI. Não tenho dúvida alguma sobre o acerto deste estudo. Estamos chegando lá agora?
Por analogia a uma aranha
que tece suas teias, fundamentada
em suas necessidades, no espaço
que ocupa, assim como no aproveitamento daquele seu universo próprio, ela sabe onde é o limite.
Assim, os Limites do Desenvolvimento traziam uma mensagem que não era facilmente digerida na década de 1970, muito difícil
de digerir até hoje. Esse estudo foi
criticado e combatido ao longo dos
anos e, ainda é por uma ideologia
de prosperidade que não busca
entender seus limites, suas necessidades e o espaço ocupado.
Nunca houve nada de errado com o estudo, apenas as inevitáveis incertezas na avaliação
dos parâmetros de um sistema

complexo. A questão é
que o próprio fato de
que houve essa demonização pesada prova
que ele estava dizendo
algo de importante.
Algo de fundamental
para a nossa sobrevivência como civilização e talvez até como
espécie humana.
O que havia de especial naquele livro? Tudo era especial: entre
tantas afirmativas, aquele fora o
primeiro estudo que ousou apontar problemas do futuro da humanidade de forma "sistêmica", usando um modelo que, para a época,
era incrivelmente sofisticado.
A premissa maior é que hoje
se fala muito em "inteligência artificial", tendo esse conceito nascido nos anos de 1960. O estudo
dos Limites do Desenvolvimento
fazia parte desse conceito de se
usar o computador como ferramenta de auxílio à inteligência
humana. Quiçá com objetivos
imaginários de se reduzir o uso
de determinadas matérias primas, o que importaria em preservação ambiental? A tribulação
dos seres humanos em avaliar as
consequências de suas intervenções na natureza e nas novas dinâmicas que se apontavam é complexa, existe e é importante.
Vamos perguntar para
qualquer pessoa quais são as
razões para os vários desastres
que estamos enfrentando?
A grande maioria responderá a você com coisas como:
"superpopulação", "as alterações climáticas!", "muitos imigrantes" "a dívida pública",

Club of Rome
e o Smithsonian
Institute
organizaram
um simpósio —
Perspectives on
Limits to Growth:
Challenges
to Building a
Sustainable
Planet, em
W ashingt
on,
ashington,
D.C. 2012
"pico do petróleo", assim por diante. Mas qual desses problemas
é o realmente importante? Ou
talvez sejam todos importantes?
Aquele estudo não se tratava
de uma profecia, não era um programa político, não tinha nada a
ver com religião ou moral. O modelo “Limits to Development” simplesmente respondeu à pergunta "o
que acontecerá se...?" Os resultados foram inesperados, especialmente em uma era de otimismo,
quando não havia limites de qualquer tipo para o crescimento econômico. Mas não: o modelo dizia
que a economia permaneceria orientada para o crescimento a todo
custo, mais cedo ou mais tarde
atingiria os limites físicos planetários. E o problema não era apenas que o crescimento econômico
iria parar. Foi muito pior: o modelo previa o colapso do sistema.
NOTA — (Publicado em 1972,
o livro “Limits to Growth” (Os limites do crescimento) de Donella
H. Meadows, Dennis L. Meado-

ws, Jørgen Randers, e William W.
Behrens III, foi um dos primeiros
estudos a destacar os impactos do
crescimento econômico e populacional dos sistemas humanos sobre a Terra, um planeta com recursos finitos. Utilizando cinco
variáveis – população mundial, industrialização, poluição, produção
de alimentos e esgotamento de recursos -, os autores exploraram
possibilidades de se chegar a um
padrão sustentável, que poderia
ser atingido alterando as tendências de crescimento entre essas cinco variáveis, em três cenários distintos. O livro foi recebido com críticas na época de seu lançamento
justamente por apontar que a Terra é finita e a demanda crescente
gerada pelo crescimento populacional e consumo levaria o planeta
ao colapso antes de 2070. Três
décadas mais tarde, em junho de
2004, os autores publicaram uma
nova versão, com dados atualizados e expandidos, chamado “Limits to Growth: The 30-Year Update” (Os limites do crescimento:
a atualização de trinta anos), corroborando as tendências apontadas anos antes. Finalmente, em
agosto de 2014, um grupo de pesquisadores de Melbourne, na Austrália, utilizando dados recentes
fornecidos pelas Nações Unidas,
Unesco e dados de outras instituições dos Estados Unidos, contra os dados do estudo de 1972,
observaram que as previsões de
“Os Limites do Crescimento” estavam surpreendentemente acuradas com o momento atual.)
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Fake news e eleições
Antonio Belarmino Jr.
Marcelo Aith

N

os últimos dias intensificaram os debates acerca do
combate sobre Fake News
visando integridade das
eleições que ocorrerão nos
próximos meses. A eleição
é o ponto principal do
exercício da Democracia. E no Estado Democrático de Direito existem regras a serem seguidas para
preservação do bem jurídico que a
legalidade e lisura do escrutínio.
As últimas eleições foram
marcadas pelo avanço da propaganda política em redes sociais e
a proliferação das campanhas em
redes sociais, sendo que a disseminação de notícias falsas por
perfis sociais verdadeiros ou
fakes, possuem potencialidade de
desequilibrar um pleito eleitoral.

Na última semana o Tribunal Superior Eleitoral realizou
parceria com a Spotify para combater fake News no Brasil, assim
como também firmou durante o
transcurso deste ano parceria
com Google, Telegram, Facebook
e Wattsapp para o mesmo fim.
A liberdade das redes sociais
gera a falsa sensação de ausência
de regramento, entretanto nas
eleições presidenciais de 2022 estará em vigor o tipo penal que prevê criminalização de “Fake News”,
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através do Art. 326-A, § 3º que
dispõe em seu texto que, incorrerá no delito, quem comprovadamente ciente da inocência do
denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato
que lhe foi falsamente atribuído.
A pena prevista é de reclusão,
de 2 a 8 anos, e multa, o objetivo
do tipo penal, é garantir a efetividade dos princípios constitucionais, sendo que jamais uma notícia falsa divulgada poderá ser considerada liberdade de expressão,
assim como os famosos disparos
maciços em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas,
quando inidôneos, violam os direitos fundamentais, inclusive a
verdade, que é uma das bases da
democracia. A criminalização de
conduta ilegal visou a dar maior
credibilidade ao debate políticoeleitoral e coibir tais abusos.

ASSINE
E
ANUNCIE:
2105-8555

Ainda, o TSE através da Resolução n. 23.610/2019, prevê
acerca da desinformação na propaganda eleitoral através do Art.
9º-A. no qual traz que é vedada a
divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, sem
o prejuízo das sanções legais, ou
seja, penais, de abuso de poder ou
de uso indevido de comunicação.
A proliferação das redes sociais, com incursão por movimentos políticos, partidários e
sociais, e atualmente com os
fandoms permitiu o surgimento de uma nova classe, os “influenciadores digitais”, os quais
são atualmente responsáveis
pelo cenário de debate político,
sua narrativa e dinamismo.
Partindo da propagação digital, em um contexto histórico
o Tribunal Superior Eleitoral,
através do RO 060397598, cassou em outubro de 2021, o Deputado Estadual eleito pelo Estado do Paraná, nas eleições
2018, Fernando Francischin, por
divulgar notícias falsas contra o
sistema eletrônico de votação,
condenando o deputado por uso
indevido dos meios de comunicação, além de abuso de poder

A proliferação
das redes
sociais, com
incursão por
movimentos
políticos,
partidários e
sociais, (...)
permitiu o
surgimento dos
“influenciadores
digitais”
político e de autoridade, práticas ilegais previstas no artigo 22
da Lei Complementar nº 64/1990,
em uma total demonstração de
aplicação da legislação em face da
disseminação de falsas notícias.
Além da tipificação penal, a
qual não foi o caso do deputado
cassado, as consequências podem
abranger a esfera política, com a
perda do mandato, caso eleito, e
a eleição de 2022, será a primeira
com a tipificação penal em vigor,
acerca das fake News, entretanto, muitas vezes as notícias falsas exorbitam a honra e a imagem, podendo ainda o ofensor ser
condenado por mais estes crimes
(calúnia, injúria e difamação).
Apesar de o eleitor e o cidadão terem acesso facilitado às

plataformas digitais por meio de
qualquer dispositivo eletrônico, a
vasta informação encontrada
nem sempre é plural, correta e de
fonte segura. Tudo isso, obviamente, repercute no cenário eleitoral, sendo está a maior preocupação para as próximas eleições a
qual visa assegurar a democracia, que se encontra diariamente
colocada em cheque por discursos falaciosos e factoides, os quais
no período eleitoral, disseminados serão tipificados como crime.
A liberdade de expressão
é assegurada pela Constituição
Federal, porém, não é absoluta e deve obedecer aos limites
da Lei, e o combate a fake
News, visa assegurar a lisura
e o equilíbrio do pleito e o pleno exercício da democracia.
———
Antonio Belarmino Junior, advogado, mestre em Direito Penal e
Ciências Criminais
pela Universidade de
Sevilha – Espanha.
Marcelo Aith, advogado,
latin legum magister
(LL.M) em direito penal
econômico pelo Instituto
Brasileiro de Ensino e
Pesquisa – IDP, especialista em Blanqueo de
Capitales pela Universidade de Salamanca.
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CASAMENTO DE LULA
A ordem hoje (18), é ficar
confinado no hotel. A noiva disse que ele (o noivo) não pode vêla antes da cerimônia. Luís Inácio Lula da Silva (Lula), vai se
casar nesta quarta-feira (19 horas) pela terceira vez. Primeiro
casamento em 1969 (Maria de
Lourdes) e segundo casamento
em 1974 (Marisa Letícia). Com
76 anos, se unirá a Rosangela da
Silva, conhecida como Janjá, 52
anos, natural de São Paulo, mas
que escolheu Curitiba para viver.
A noiva causou (e causa), ciúmes por dar opiniões e ordens a
Lula, dizendo o que é certo e errado, antes uma exclusividade
de pessoas próximas. A lista de

convidados começou com 100
pessoas e chegou segunda-feira
(16) a 250. Nada de celular e todos serão revistados. No convite
(elaborado em formato QR Code)
não consta o endereço do evento
que será conhecido apenas hoje
(18). Janjá, socióloga, vestirá
modelo assinado pela estilista
Helô Rocha. Vestido longo, tecido de seda, com bordados exclusivos feitos por moradoras de
Timbaúba dos Batista, no sertão
do Rio Grande do Norte. Para
servir os amigos de Lula e Janjá,
haverá onze ilhas com variadas
possibilidades, mais água, refrigerantes e vinhos, um total de
250 unidades de origem argentina, chilena e espanhola.

Reengenharia da Polícia
Civil: “do Deinter 9 ao DEIC
Barjas Negri

A

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

mento de 56 cidades
foi assinado em 2020,
ainda durante a nossa
gestão como prefeito e
sua nova sede, localizada na rua Dom Pedro I, nº 2.231, na Vila
Monteiro, foi inaugurada pelo governador
João Doria em 18 de
março deste ano.

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

Edição histórica vai marcar
comemoração dos 200 anos
Ações comemorativas ao bicentenário integram o projeto de
decreto legislativo 24/2022, aprovado nesta segunda-feira (16)
Prestes a completar 200 anos
de existência, a Câmara Municipal de Piracicaba vai marcar as comemorações do bicentenário com
a edição do livro histórico “A Serviço de Piracicaba - Os duzentos
anos de instalação da Câmara Municipal de Piracicaba, 1822 - 2022”,
de autoria da historiadora Marly
Therezinha Germano Perecin. As
ações comemorativas ao aniversário estão descritas no projeto
de decreto legislativo 24/2022, de
autoria da Mesa Diretora, aprovado na 18ª reunião legislativa, nesta segunda-feira (16).
A programação inserida no
projeto foi elaborada por uma comissão interna, criada por meio de
ato da presidência e formada por
servidores da Câmara. A comissão
iniciou os trabalhos no mês de janeiro, para efetuar o planejamento, organização e desenvolvimento dos eventos e ações alinhados
aos objetivos estratégicos da Câmara, em torno da comemoração
histórica. O projeto foi endossado
pela Mesa Diretora da Casa.
Oficialmente, a instalação
da Câmara ocorreu em 11 de
agosto de 1822, um dia depois
que a freguesia às margens do rio
Piracicaba ––com 3.000 habitantes–– recebeu o status de Vila

Nova da Constituição. Antes disso, Piracicaba era classificada
como “freguesia”, sendo subordinada administrativamente às vilas paulistas de Itu e Porto Feliz.
A primeira sessão camarária
em Piracicaba aconteceu em 11 de
agosto de 1822, na residência do
juiz ordinário, o capitão João José
da Silva. O juiz ordinário era
quem acumulava o lugar de presidente da Câmara. Além dele, a
reunião teve a presença dos vereadores Xisto de Quadros Aranha,
Garcia Rodrigues Boeno, Miguel
Antonio Gonçalves e o procurador Pedro Leme de Oliveira.
Essa sessão histórica também
estará retratada no livro comemorativo ao bicentenário, cujos
direitos autorais foram cedidos
ao Poder Legislativo pela historiadora Marly Therezinha Germano Perecin. A Câmara ficará responsável pela impressão e distribuição gratuita de mil exemplares da publicação, que será lançada em agosto e disponibilizada
ainda em plataformas virtuais.
SELO - O projeto também
prevê a instituição de um selo comemorativo dos 200 anos da Câmara Municipal, que deverá ser
utilizado em documentos oficiais,
no site oficial da Casa e servirá

D

ados do PISA
(Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes) revelam que a média de desempenho
dos estudantes, cujos
pais acompanham a
vida escolar dos filhos,
é maior do que daqueles que não acompanham. No entanto, muito se tem criticado a
ausência da participação da família no cotidiano escolar e, além
disso, sobre como ela tem transferido sua responsabilidade na
educação dos filhos para a escola. Assim, antes de falarmos sobre a importância da família na
vida escolar de crianças e adolescentes, é necessário também delimitar a função de cada uma dessas instituições no que tange à
educação em sentido amplo.
A família - ou melhor, “famílias”, de todos os tipos e formatos
existentes – é a instituição responsável pela socialização primária dos indivíduos. O que significa que cabe a ela o ensino de noções básicas da vida em sociedade em determinada cultura, que
vão desde a língua e os costumes,
até os valores e princípios éticos e
morais. Claro que a escola também cumpre um importante pa-

pel nesses aspectos,
mas de maneira complementar, pois sua função primordial está na
transmissão, construção e reconstrução do
conhecimento científico.
Ocorre que, em
um mundo cada vez
mais competitivo e
pautado pelo consumo, que exige maior
dedicação dos indivíduos ao trabalho, as famílias têm tido pouco tempo para se dedicarem aos
filhos. Assim, parte importante
da formação acaba sendo negligenciada, pois a escola não tem
como, sozinha dar conta de todo
o processo educativo. Porém, se
os pais ou responsáveis não dispõem de muito tempo para a educação dos filhos, como então podemos esperar que participem
mais do cotidiano escolar? O que
fazer diante dessa contradição?
Estabelecer uma parceria em
que cada uma das partes se comprometa, dentro das suas possibilidades, a cumprir suas funções
dentro do processo formativo. A
escola pode estabelecer cronogramas de reuniões em turnos diferenciados, criar diferentes canais
de comunicação institucionais
com as famílias via redes sociais, promover festas e eventos que
reúnam toda a comunidade es-

homenageados em nome de todos
os vereadores que passaram pela
Casa Legislativa. O evento também
contará com o descerramento de
placa alusiva ao bicentenário.
Outras atividades comemorativas serão promovidas, como a
criação de um novo layout de cunho institucional para o site oficial
da Câmara e a produção de uma
coletânea virtual com depoimentos
de servidores aposentados da
Casa, a partir de entrevistas e fotografias. A comissão ainda poderá definir outras atividades de integração social na programação.
A comissão responsável pela
elaboração do cronograma de eventos comemorativos ao bicentenário
é composta pelos servidores: os
chefes dos departamentos Mariane Pereira de Souza (Legislativo),
Milena Petrocelli Furlan Dionísio
(Administração e Documentação),
Rodrigo Alves (Comunicação Social) e Adriano Albuquerque (Tecnologia da Informação), além da chefe da Procuradoria Legislativa,
Patrícia Midori Kimura, e da assessoria especial da presidência,
Valéria Rodrigues. Do Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo, fazem parte a arquivista Giovanna Fenili Calabria e o servidor Bruno Didoné de Oliveira.

A terceira via cada dia mais improvável
Dirceu Cardoso Gonçalves

E

stá cada dia mais inviável a
decolagem de uma terceira
via nas candidaturas a presidente da República. Sonho de
muitos brasileiros que se sentem
alijados na polarização BolsonaroLula (ou Lula-Bolsonaro), essa alternativa já perdeu a esperada adesão do União-Brasil (resultado de
DEM e PSL) e patina com os tucanos, onde João Dória ganhou a
prévia mas não consegue se impor
aos dissidentes de sua candidatura. Depois da desfiliação de Geraldo Alckmin, hoje declarado candidato a vice-presidente de Lula, destacados tucanos namoram a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB/MS) e o ex-governador
paulista ameaça judicializar a questão. Isso dividiria ainda mais o partido, que já teve a dissidência de
Eduardo Leite – ex-governador do
Rio Grande do Sul – que, após perder a prévia, deixou o cargo num sinal de que ainda está disponível para
alguma solução de emergência.
O certo é que a política da forma que foi encaminhada nas últimas três décadas, embora priorizasse o discurso genérico da democracia, foi desenvolvida mais na

direção da formação de líderes incontestes – com feições de caudilhos – que se contrapõem. E o povo
recebeu o estímulo para idolatrar
em vez de analisar as ações de seus
políticos. O resultado é que agora
temos: uma multidão que apoia
Bolsonaro, outra que diz preferir
Lula e poucos dispostos a apoiar a
terceira via, onde nomes medianos
da política – a maioria sem expressão nacional – tentam se transformar em forças, mas não tem a humildade de reconhecer a própria
inviabilidade e direcionar sua ação
e militância a outro pretendente
que reúna melhores condições para
a tarefa. Parece simples, mas a participação na montagem de uma força alternativa para o encaminhamento político da Nação é algo mais
complexo e exigente de renúncias
pessoais. Para poder se aproximar
dos ditos líderes populares, o grupo teria de escolher um nome de
consenso e com ele marchar durante a campanha e até as eleições. Decolado o nome de consenso, os demais veriam suas
chances se esvaírem, especialmente porque há a reeleição, quem se
eleger certamente concorrerá a
um segundo mandato. Muitos
dos pretendentes não chegarão

Família e escola: parceria necessária
Maria E. Rodrigues

para identificar os eventos relacionados às comemorações do bicentenário. O selo também poderá ser utilizado em troféus, medalhas e títulos honoríficos de
eventos realizados pela Câmara.
O selo é composto por três elementos principais: o brasão de Piracicaba, um tipograma fazendo
referência ao símbolo de infinito e
as cores atualmente usadas pela
Câmara Municipal. Juntos, esses
elementos buscam passar a imagem da Câmara como uma instituição sólida e perene, que, ao
mesmo tempo, não tem medo de
abraçar o novo e o moderno para
se aproximar da população.
O texto do projeto de decreto legislativo aprovado nesta segunda-feira recebeu substitutivo e emenda ao substitutivo,
ambos da CLJR (Comissão de
Legislação, Justiça e Redação).
Na próxima reunião ordinária, na
quinta-feira (19), será apreciado
pelo plenário em redação final.
SOLENE - O projeto ainda estabelece a realização de uma sessão solene no Salão Nobre Helly de
Campos Melges, no dia 11 de agosto de 2022, em homenagem à primeira reunião camarária. Na solenidade, os presidentes da Câmara
das legislaturas anteriores serão

As famílias devem
ser aliadas
da escola,
favorecendo
o processo
de ensinoaprendizagem
colar e implementar uma gestão
que seja, de fato, democrática.
As famílias devem ser aliadas da escola, favorecendo o
processo de ensino-aprendizagem ao se proporem a ouvir e
dialogar com os educadores em
relação a questões disciplinares
e de desempenho acadêmico. Reservar um tempo para realizar
as tarefas em conjunto com os
filhos (e não só cobrá-los) e
sempre que possível, estar presente na escola. Atuando de forma conjunta, nenhuma das instituições é sobrecarregada e
cria-se um ambiente de acolhimento necessário ao desenvolvimento cognitivo, psicológico e afetivo de crianças e adolescentes.
———
Maria Emília Rodrigues, mestra em Sociologia e professora da
Área de Humanidades,
do curso de Sociologia
do Centro Universitário
Internacional Uninter

O quadro
político-eleitoral,
como se vê, não
traz novidades
ao final dos oito anos vindouros
ainda com vigor físico e plenas
condições para enfrentar a luta.
A política brasileira está cheia
de imprevistos. Um dos maiores foi
a ascensão de José Sarney que, deixando a presidência do partido que
apoiava os governos militares, acabou tornando-se vice do oposicionista Tancredo Neves e com o adoecimento deste na véspera da posse e morte tempos depois, assumiu
o governo. Fernando Collor, que
prometia um Brasil novo, especialmente acabar com os “marajás” do
serviço público, foi atropelado pelo
impeachment que levou o vice Itamar Franco ao poder. Itamar produziu o Plano Real, que baixou a
inflação, mas deixou os louros da
vitória para Fernando Henrique
Cardoso (seu ministro da Fazenda), que se elegeu presidente e conseguiu aprovar a reeleição para cargos executivos, ficando 8 anos no
poder. Depois dele veio Lula, o primeiro ex-operário a chegar lá, também governou por oito anos. Sua

sucessora, Dilma Rousseff, foi afastada ao meio do segundo mandato, assumindo o vice Michel Temer,
que não ousou candidatar-se à reeleição. Finalmente, em 2018, Bolsonaro, até então um deputado de
pouca expressão, decolou como candidato de direita em oposição aos
petistas e seus aliados que pretendiam se reabilitar após o impeachmanet de 2016. Agora temos Bolsonaro buscando o segundo mandato e
Lula – solto da prisão e reabilitado
pelo STF que suspendeu suas penas – busca voltar ao Palácio do
Planalto. Diferente de Bolsonaro,
que reúne multidões, suas aparições públicas enfrentam protestos
mas, mesmo assim, aliados acreditam na possibilidade de vitória.
O quadro político-eleitoral,
como se vê, não traz novidades. É
mais do mesmo. Demonstra, apenas, que precisamos de reformas
profundas e a sociedade parece
desconhecer essa realidade...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). Email:
aspomilpm@terra.com.br.

Agenda 2030 de Piracicaba
Josué Adam Lazier

A

Agenda 2030 preconizada
pela Organização das Nações Unidas - ONU encontra ressonância em Piracicaba,
considerando seu histórico com
a Agenda 21, lançada em 2001 e
conhecida como Piracicaba
2010. A ressonância se dá por
conta das inúmeras consultas,
audiências, diálogos e reuniões
realizadas pela Oscip Pira 21 –
Piracicaba Realizando o Futuro,
onde a voz do cidadão piracicabano é ouvida e interpretada pelos especialistas da Oscip, compondo, assim, o conjunto de
ações indicado no planejamento
estratégico. Para além disso, a
Agenda 2030 é um apelo global
para os países assumirem os
compromissos para o desenvolvimento sustentável, mas também o desenvolvimento humano e valorativo da vida. E Piracicaba, tendo sido o quarto município no Brasil a assumir a
Agenda 21, é um dos primeiros a
apresentar a Agenda 2030, por
meio de uma Organização Social
de Interesse Público voltada exclusivamente para a construção
de forma coletiva do planejamento estratégico. A Agenda foi apresentada no dia 13 de abril de 2022,
ocasião em que as organizações
mantenedoras da Oscip e patro-

cinadoras da Agenda 2030 foram
homenageadas. O prefeito também recebeu a sua Agenda 2030.
Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são acolhidos e interagem com as ações
propostas pela Agenda 21 para o
decênio 2016-2025, e as qualificam para serem efetivadas nos
próximos anos. A Agenda 2030
de Piracicaba alinhava as ações
que estão imbricadas com os 17
ODS e aponta a integralidade da
vida como uma das principais
metas a serem alcançadas e dá os
indicadores que são avaliados pela
Confederação Nacional dos Municípios. Assim, a Agenda 2030 é
um apelo para que a sociedade organizada assuma os valores contidos na Agenda 2030 e se mobilize para vê-los sendo cumpridos.
A Agenda será fonte de consulta para os municípios da Região Metropolitana de Piracicaba, assim como para outros documentos voltados para o planejamento estratégico que venham
a ser desenvolvidos. A Agenda
publicada por uma Editora Universitária, a Editora Unimep, dá
um lastro nacional para o planejamento estratégico de Piracicaba e se constitui em mais um
marco no seu compromisso com
o desenvolvimento sustentável.
No apelo global feito pela
ONU e assumido por Piracica-

Os 1
7 Obje
tiv
os do
17
Objetiv
tivos
Desenvolvimento
Sustentável são
acolhidos e
interagem com as
ações propostas
pela Agenda 21
ba em sua Agenda 2030, que
constitui o planejamento estratégico do município, há apontamentos insistentes no que diz
respeito à qualidade de vida dos
munícipes e à superação dos fatores que contribuem para a
fragilização da vida humana.
São, portanto, situações e fronteiras da vida e da sociedade
que repercutem nas ações a partir dos objetivos do desenvolvimento sustentável apresentados
pela Agenda 2030. O apelo global se torna num convite local
para o engajamento em prol da
vida com qualidade, desenvolvimento com sustentabilidade
ambiental e social e contínua
construção do município como
lugar excelente para se viver.
———
Josué Adam Lazier, secretário-executivo da
Oscip Pira 21 – Piracicaba Realizando o Futuro e
diretor de Extensão e
Cultura da Unimep
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Presença de alérgenos em produtos
é abordada em palestra da Sema

Hyundai doa Creta
Nova Geração à 37ª
Festa das Nações
Divulgação

Evento da Escola do Legislativo, realizado no Varejão da Paulista, nesta
segunda-feira, abriu a 5ª Semana de Conscientização da Alergia Alimentar
Na abertura da 5ª Semana de
Conscientização da Alergia Alimentar, feirantes e produtores locais
receberam orientações sobre como
informar e prevenir o cliente sobre
ingredientes que ele pode acabar
encontrando em itens que consome. Isso porque, dependendo da
forma como uma matéria-prima
é obtida, há chances de ela conter
frações de outros componentes
que geram reações alérgicas.
É o caso, por exemplo, da
aveia, que, embora seja naturalmente livre de glúten, pode "carregá-lo" se tiver sido armazenada em
estruturas que, antes, guardaram
trigo. O alerta foi dado pela bióloga
Érica Speglich, que integra o coletivo Acolhimento Alimentar, em palestra ao público que compareceu
ao Varejão da Paulista na segunda-feira (16), em parceria da Escola do Legislativo com a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento.
"É importante que os produtores de varejões tenham o conhecimento de todos os caminhos por
onde um alimento passa, o que geralmente é fácil, pois são eles que o
produzem. Saber o substrato que
usam, qual substância colocam nas
produções, para poderem informar
quando o consumidor pergunta",
ressaltou Érica, que falou sobre o
tema "Rótulos seguros: as embalagens de alimentos devem ter alerta
para quem tem alergia alimentar".
A palestra foi a primeira de
uma série de três que acontecem
durante a Semana de Conscientização da Alergia Alimentar (as
outras duas serão nesta terça e
quarta-feira), instituída na Câmara pelo decreto legislativo 17/
2018, de autoria da ex-vereadora Nancy Thame. Hoje secretária municipal de Agricultura e
Abastecimento, ela participou do

O RADOR

evento de abertura e destacou as
ações da pasta para expandir o
conhecimento sobre o assunto.
"Temos 14 programas na Secretaria e dois deles conversam diretamente com a questão da alergia alimentar. Um deles é o Selo do
Produto Local: temos um número
muito grande de produtores locais
e precisamos qualificar esses produtos e estimular a população a
consumir o que é nosso, fortalecendo a economia circular. Paralelo ao
Selo, estamos num projeto já bastante adiantado da Cozinha Experimental, em que essas pessoas que
produzem no município vão receber qualificação, para intensificarmos esse mercado", explicou.
Aos comerciantes e produtores, Érica, que também é membro do Conselho de Alimentação
Escolar em Piracicaba, listou os
principais causadores de alergias alimentares: leite, crustáceos,
ovos, peixes, amendoim, soja,
castanhas, látex natural (presente em algumas frutas) e o grupo
formado por trigo, centeio e cevada, em razão do glúten.
"Esses alérgenos são responsáveis pela maior parte dos problemas de quem tem alergia. Por isso,
a rotulagem de alimentos é essencial; digo que isso salva a minha
vida todos os dias", comentou Érica, que é celíaca. Ela classificou
como "muito boa" a legislação brasileira que trata da exigência de
informar nas embalagens a composição dos produtos alimentícios,
com destaque para o regramento
estabelecido pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).
Segundo a bióloga, as informações devem abranger todas as
fases até a chegada do alimento à
mesa, entre elas o processo produtivo, o armazenamento das

Guilherme Leite

Patrocinadora desde 2010, a Hyundai tem doado veículos ao evento

Evento ocorreu numa parceria entre a Escola do Legislativo e a Sema

matérias-primas e o transporte.
Érica usou o exemplo do milho,
que pode passar a conter glúten
se tiver sido estocado num silo
que, em outro momento, foi usado para guardar trigo. Risco semelhante tem a aveia. "A aveia é
colocada em rotatividade com
outras culturas, como o trigo, e
só de ser plantada no mesmo ambiente e usar o mesmo transporte
e armazenamento que ele, ela passa a conter glúten, já que pode ter
trigo misturado no meio dela."
Por essa razão, explicou a palestrante, a legislação obriga que os
rótulos informem sobre a potencial presença de alérgenos num produto. "Os alérgenos podem não estar nos ingredientes principais usados para a produção, mas aparecerem em algum cruzamento na embalagem, no transporte; por isso, é
preciso que a fabricante coloque no
rótulo que esses traços estão presentes. A decisão final do consumo
é do consumidor", reforçou.
Francine Tavares de Souza,
feirante no Varejão da Paulista
que há oito anos comercializa
produtos derivados do milho,

contou que os alertas já fazem
parte da relação que mantém com
seus clientes. "No meu suco de
milho vão leite condensado e leite, então toda vez que vou vender
eu pergunto ao cliente: 'Você é
intolerante a lactose?', e a pessoa
compra ou não", exemplificou.
Já o bolo de milho que Francine faz é livre de glúten. "Eu já anuncio falando: ele não tem glúten,
porque não vai trigo, nem fermento. Faço com todos os cuidados que
o produto pede: um liquidificador
e um forno próprios, só para ele.
Tenho muitos clientes do meu bolo
de milho porque é sem risco nenhum para quem tem alergia, porque não vão ovo, manteiga nem leite: é 100% milho", garantiu.
O vereador Gilmar Tanno
(PV) também trouxe a experiência
das pessoas que compram produtos de sua horta. "Todo o pessoal
que vai lá vê como é plantado, colhido, lavado e embalado", contou.
Ele acompanhou a palestra junto
com a vereadora licenciada Silvia
Morales (PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, que é a diretora da Escola do Legislativo.

POPULAR

Docente defende "Luiz de Queiroz” para “Medalha de Mérito Estudantil”
Na reunião ordinária da noite
desta segunda-feira (16), o docente aposentado da Esalq (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"), professor doutor Sérgio Oliveira Moraes, fez uso da Tribuna
Popular para defender a aprovação da “Medalha de Mérito Estudantil Luiz de Queiroz”.
A honraria defendida pelo orador está no substitutivo nº 1 ao
projeto de decreto legislativo 8/
2022. O PDL 8/2022 é de autoria
do vereador Fabricio Polezi (Patriota) e institui a Medalha de Mérito
Estudantil “Professor Olavo de
Carvalho”, a ser entregue aos três
alunos de Piracicaba que tiveram
maior pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
“Estou aqui para defender a
Medalha de Mérito Estudantil.
O apoio aos estudantes em geral
é muito importante, principalmente no Ensino Médio, mas não
concordo com o professor Olavo
de Carvalho, e sim com Luiz de
Queiroz”, declarou o orador.
Ele esclareceu aos vereadores que os argumentos apresentados seriam de natureza técnica. “A primeira questão é o artigo
160, parágrafo quinto, sobre o
Título de Cidadania Honorária,
aos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade.
Mas se colocarmos lado a lado o

serviço prestado à comunidade
por Luiz Vicente de Souza Queiroz
e pelo senhor Olavo de Carvalho
não tem comparação”, afirmou.
O docente aposentado frisou
a importância da Esalq para Piracicaba. “Nós temos em nossa cidade uma Escola Superior de Agricultura que tem quase metade da
idade de Piracicaba. Formou ministros, vereadores, prefeitos e profissionais que trabalham com pesquisa, contra doença do campo. São
milhares e milhares de estudantes
formados ao longo de 121 anos, que
levam o nome da Esalq e da Instituição não só pelo Brasil mas para
todo o exterior também”, afirmou.
Sérgio Oliveira Moraes também frisou que a Esalq é um “monumento vivo do Brasil” e que uma
medalha ao Ensino Médio tem que
ter o objetivo casado com o homenageado, caso contrário, “não estamos ajudando e motivando o estudante”. “O senhor Luiz de Queiroz é um símbolo vivo, não é só
um significado legal e regimental,
mas vivo na cidade e também acessível na comunidade”, afirmou.
Na tribuna, o orador leu uma
declaração de Olavo Carvalho
proferida em novembro de 2013:
“Informo aos interessados que jamais prestei um vestibular, não
tentei e não poderia fazê-lo. Minha inscrição, se a fizesse, jamais
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Fabrice Desmonts

Sérgio Oliveira Moraes ocupou a Tribuna Popular nesta segunda (16)

seria aceita. Saí da escola no quarto ano do ginásio, PARA NUNCA
MAIS VOLTAR, firmemente decidido a buscar instrução por vias
alternativas. Pelos resultados obtidos, acho que fiz a coisa certa. ”
O professor doutor Sérgio
Oliveira Moraes declarou que não
tem nada contra o autodidatismo e a informalidade, mas questiona como uma pessoa que prega o ensino informal e o autodidatismo pode ser homenageado
com uma medalha que formaliza
o estudo. “Eu imagino que o senhor Olavo deve estar muito bravo com isso, porque é justamente

o contrário do que ele fala. Como
pode um estudante ser premiado
com uma medalha de alguém que
sequer fez o Ensino Médio, se
vangloria de não ter feito e não
deixou os filhos fazerem, como as
senhoras e senhores podem consultar a declaração da filha mais
velha de outrem”, afirmou.
A votação do projeto de decreto legislativo 8/2022 estava
prevista para a noite desta segunda (16), mas a propositura
acabou não sendo votada por
falta de tempo hábil, já que a
reunião ordinária precisou ser
encerrada, regimentalmente.

P ROGRAMAÇÃO

municipais. Com isso, permite-se
a posterior doação do terreno de
mais de 860 metros quadrados à
Associação Brasil Parkinson Núcleo Piracicaba. A entidade ganharia, assim, espaço próprio destinado à construção e implantação de sua sede no bairro Pompeia, contando com o prazo de 36
meses para finalização das obras.

te, saúde e para todas as faixas etárias. Toda a arrecadação, o que inclui a venda das rifas do carro doado pela Hyundai, é aplicada na
finalidade de cada uma das instituições sociais participantes. Após
a Festa das Nações, a FENAPI pode
promover outras ações de apoio aos
projetos sociais realizados pelas
entidades da cidade e, neste ano,
seguiremos vendendo a rifa como
uma ação complementar depois do
término do evento. O carro doado
neste ano é um SUV de maior valor, como presente pela comemoração dos 10 anos da montadora
em Piracicaba, o que deve motivar
uma procura ainda maior pelas
rifas”, comenta Fábio do Amaral
Sanches, presidente da FENAPI.
A venda da rifa é coordenada pela FENAPI – Associação
Cultural Festa das Nações de Piracicaba, em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade
(Fussp), que anunciarão em breve o regulamento para este ano.
O Creta Nova Geração
Comfort possui preço sugerido de
R$ 119.690 no Estado de São Paulo e de R$ 115.790 nos demais estados do Brasil. O modelo chama
atenção por seus atributos de conforto, segurança e tecnologia, aliados ao visual marcante e inovador, inspirado na atual linguagem
de design da Hyundai, a Esportividade Sensual, e impressiona por
sua imponência e estilo inconfundível, totalmente renovado e ainda mais elegante e sofisticado.
Equipado com motor 1.0l Turbo GDI de injeção direta de combustível, o Creta Nova Geração
Comfort conta com propulsor de
três-cilindros que entrega potência
de 120 cv. O modelo ainda sai de
fábrica com seis airbags, controle
de estabilidade, assistente de partida em rampa, freio a disco nas
quatro rodas, sistema de monitoramento de pneus, luzes diurnas
em LED, multimídia de 8 polegadas, câmera de ré, controle e limite de velocidade, ajuste de altura
e profundidade do volante e rodas de liga leve de 16 polegadas.

"ALTA R ESPONSÁVEL”

Projeto que destina terreno à Secretaria Municipal de
Brasil Parkinson é aprovado Obras atua em quatro regiões
O projeto de lei 39/2022, de
autoria do Executivo, foi aprovado em votação na 18ª reunião ordinária, na noite desta segundafeira (16). A partir dele, o Município fica autorizado a migrar uma
área de sua propriedade, localizada na Avenida Pompeia, da classe
de bens de uso comum do povo
para a classe de bens patrimoniais

A Hyundai tem presença confirmada na 37ª Festa das Nações
como patrocinadora Ouro e, para
celebrar seus 10 anos de operação no Brasil e o orgulho de fazer
parte da história de Piracicaba,
irá dar um presente especial para
o evento: a doação de um Creta
Nova Geração, fabricado na cidade, como prêmio da rifa beneficente promovida pelo Fundo
Social de Solidariedade (Fussp).
Patrocinadora desde 2010, a
Hyundai tem doado veículos,
principalmente o modelo HB20,
ao evento. Em 2022, em sintonia
com as comemorações dos 10
anos do orgulho de ter Piracicaba como casa, a montadora presenteia a cidade doando, pela primeira vez, o SUV da linha Creta
Nova Geração, na versão Comfort
1.0 Turbo. Esta mais recente geração do Creta foi lançada no
Brasil em setembro do ano passado e trouxe para o segmento
dos SUVs tecnologia, conforto,
luxo e sofisticação inéditos em sua
categoria, figurando rapidamente entre os mais vendidos do País.
“Queríamos agradecer aos piracicabanos, que há 10 anos nos
acolhem com tanto carinho. Neste
ano tão especial, a Hyundai irá
doar para a Festa das Nações o SUV
Creta Nova Geração, produzido
aqui em nossa fábrica pelo trabalho habilidoso de verdadeiros piracicabanos, e que conquistou o
Brasil, posicionado entre os líderes
de sua categoria desde seu lançamento”, explica Ken Ramirez, presidente e CEO da Hyundai para as
Américas Central e do Sul.
Além do automóvel, a
Hyundai irá oferecer atividades gratuitas aos visitantes da
festa, que terão a oportunidade de conhecer mais sobre a
cultura coreana, os fatos importantes na relação da marca com
a cidade de Piracicaba e veículos de destaque nestes 10 anos.
“Participam da Festa das Nações 20 entidades que atuam em
uma ou mais causas sociais, como
educação, assistência social, espor-

A Secretaria Municipal de
Obras (Semob) está atuando em 4
bairros, nesta semana, com as
equipes de águas pluviais, boca de
lobo e guias e sarjetas estão executando reparo de guias e sarjetas, além da retirada de borrachudo na Rua Lima com Rua Dom
Manuel, Jardim Ibirapuera. A Semob destacou hoje, uma equipe de

elétrica para atuar na manutenção nos seguintes locais, Engenho
Central, bairro Vila Resende. As
equipes que operam as Máquinas
e Equipamentos estão executando
melhorias com máquina no Vivendas Laranjeiras, bairro Ibitiruan.
Já a equipe de Obras Civis, executa
serviços de carpintaria e solda na
Central de Obras, Vila Monteiro.

Santa Casa de Piracicaba sedia
encontro de dirigentes de saúde
Divulgação

Em pauta, a continuidade da assistência na rede de atenção básica

Representantes do DAB (Departamento de Atenção Básica),
do PAD (Programa de Atendimento Domiciliar), enfermeiros
dos serviços de apoio do município de Piracicaba e representantes dos Hospitais da cidade estiveram reunidos durante toda a
manhã desta sexta-feira, 17, na
Santa Casa de Piracicaba, sob a
coordenação da DRS-10 (Departamento Regional de Saúde).
Em debate, as ações vinculadas
à "Alta Responsável", que continuaram ativas durante a pandemia,
embora o grupo de trabalho responsável pela condução deste processo
tenha suspendido as reuniões presenciais, retomadas recentemente.
“Vamos realizar apresentações

sobre as rotinas atuais para contextualização e diagnóstico situacional pós-Covid, com o intuito de
organizar os processos de atendimento das equipes e instituições de
saúde de forma a garantir a transposição do cuidado entre hospital
e a atenção básica”, disse a Enfª
Milena Pessoa, do NUSP/ Núcleo
de Segurança do Paciente da
Santa Casa de Piracicaba.
Segundo ela, a proposta é
discutir e integrar as rotinas de
maneira que o paciente possa ter
acesso aos cuidados de saúde de
forma continuada dentro do
hospital e fora dele, após a alta
hospitalar, na rede de atenção do
município. “É disso que trata a
Alta Responsável”, considerou.
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Deputada Bebel quer impedir
extinção de varas do Trabalho
A deputada estadual Professora Bebel (PT), também presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), irá solicitar audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e
trabalhar junto aos demais deputados e obter os apoios necessários
para barrar a extinção de varas da
Justiça do Trabalho. A proposta de
extinção de varas do trabalho está
contida na Resolução 296 do CSTJ
(Conselho Superior do Tribunal de
Justiça do Trabalho) e Bebel diz que
esse desmonte afeta diretamente
os direitos dos trabalhadores.
O compromisso de trabalhar
contra a redução de varas do trabalho a parlamentar assumiu na
tarde desta última segunda-feira, 16
de maio, em visita ao Sindiquinze
(Sindicato dos Servidores Públicos
Federais da Justiça do Trabalho da
15° Região), em Campinas, onde foi
recebida pelo presidente da entida-

de, Ivan Bagini, e pela Dra. Ana Bonardo. De acordo com a deputada
Bebel, um dos serviços públicos que
vem sendo muito atacado é o da
Justiça do Trabalho, principalmente a partir de 2018, com a eleição
de Jair Bolsonaro, onde foram impostas as pautas neoliberais.
A principal queixa da categoria é com relação à extinção de varas do trabalho, que estão na resolução 296 do CSTJ, que dispõe sobre a padronização da estrutura
organizacional e de pessoal e sobre
a distribuição da força de trabalho, recomendando aos TRTs a extinção de Varas do Trabalho.
Na visita, Bebel conheceu o
painel de fotos que conta a história de luta dos profissionais da
Justiça do Trabalho e dos trabalhadores em geral. “Foi um encontro em que coloquei o meu mandato popular na Alesp à disposição da luta dos trabalhadores da
Justiça do Trabalho”, completa.

J OVENS

Vereador debate importância
do esporte na formação
Assessoria Parlamentar

Apeoesp critica uso de
“QR Code” para controlar
merenda nas escolas

“É mais um ataque do PSDB à alimentação escolar. Esse governo vem reiteradamente
rebaixando a qualidade”, disse a Professora Bebel, presidente da entidade sindical
A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) faz
duras críticas à iniciativa da Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo de implementar a
utilização do sistema QR code
para controlar a alimentação fornecidas aos alunos da rede pública do Estado. O procedimento, de
acordo com a parlamentar, visa
constranger estudantes e impedir que possam alimentar-se mais
de uma vez, assim como não permitir que professores e funcionários possam também se alimentar.
A Professora Bebel considera
inaceitável a atitude do governo do
Estado de criar um controle digital
(QR Code) para controlar a alimentação nas escolas. “É mais um ataque do PSDB à alimentação escolar. Esse governo vem reiteradamente rebaixando a qualidade dessa alimentação, muitas vezes reduzindo-a a bolachas secas, ao mes-

mo tempo em que envia alimentos vencidos ou, por descontrole, permite que alimentos estraguem e sejam descartados”, diz.
Para a presidenta da Apeoesp,
o governo de Rodrigo Garcia, que é
continuidade do iniciado por João
Doria, do qual fez parte o ex-secretário da Educação, Rossieli Soares,
que ao longo destes quase três anos
só em feito ataques à educação
pública no Estado, não tem a menor preocupação com a alimentação ou aprendizagem dos estudantes. “Preocupa-se somente em criar mais e mais controles, até para
justificar a redução do envio de alimentos às escolas, o verdadeiro
objetivo por trás deste QRCode.
Diante da crise da economia, com
a redução no número de oportunidades de empregos, muitos dos
alunos têm na merenda escolar oferecida nas escolas públicas do Estado a única fonte de alimentação
no dia”, conta, defendendo que esta
fiscalização tem que ser repudiada por toda sociedade paulista.

Divulgação

Em seu mandato, a deputada Professora Bebel tem
defendido a merenda escolar de qualidade para todos

T ALENTO

Revelação do kickboxing, lutador busca patrocínio
Reunião aconteceu na segunda-feira (16) no gabinete do parlamentar

O vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o Cássio Fala Pira, recebeu na tarde de segunda-feira
(16) o presidente da Associação
Esportiva Cane Cutters, Luiz
Antônio de Souza Franco, cujo
time está disputando atualmente o Campeonato Paulista de Futebol Americano Tacle (com equipamentos). Caso vença seu próximo jogo, que acontece no dia 22
de maio, às 14h, na cidade vizinha
de Rio das Pedras, segundo o presidente da Associação, o time
tem grandes chances de ir de
forma antecipada aos play-offs.
De acordo com ele, a grande
dificuldade da equipe é conseguir

um local fixo e apropriado para treinar e jogar, "pois isso melhoraria
muito as chances de vitórias no
campeonato", já que o Cane Cutters tem se utilizado de espaços de
outras modalidades esportivas
para a prática da modalidade.
O vereador Cássio Luiz aproveitou a ocasião para discutir a
importância dos esportes na formação dos jovens, principalmente
nas comunidades, e aproveitou
para incentivar o trabalho desenvolvido pelo presidente do Cane
Cutters e propor um mini torneio
para atletas e jovens de Futebol
Americano Flag Feminino, ao que
ele sinalizou ser uma boa ideia.
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Semae convoca 20 novos servidores
Como política de boas-vindas do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 16, no Museu da Água, a
recepção de 20 novos servidores, classificados no Concurso
Público 01/2020. No evento de
integração os novos servidores foram recepcionados com um café
da manhã pelo presidente do Semae, Maurício André Marques de

Oliveira, e pela diretora administrativa, Karina Lima Santos.
Dos 20 servidores, seis ocuparão o cargo de leiturista de hidrômetro, cinco de encarregados de
equipe, um fiscal hidrometrista, cinco para encarregado de serviço,
quatro para o cargo de encanador, três para pitometria e um
operador de máquinas. No início
de junho, está prevista a convocação de mais 20 classificados.

O jovem piracicabano Weslley
Gustavo Pereira da Silva, 16 anos,
tem travado uma luta fora do tatame para conseguir um patrocinador e dar continuidade a sua
carreira no kickboxing. Na categoria Sub-17 já participou de seis torneios, tendo conquistado cinco títulos. Ele mora no Jardim Gilda e
conta com o apoio de sua família,
principalmente da mãe, Daiane
Patrícia Pereira Silva, que não se
cansa de vender pizzas e rifas para
ajudar o filho nas viagens.
Weslley estuda na Etec Fernando Febeliano da Costa e no contraturno da escola aproveita para
treinar de segunda a sexta-feira na
Brock Team Fighters, na Vila Industrial. Nos finais de semana trabalha como ajudante de garçom,
ganhando R$ 80 por dia. Com esse
dinheiro, paga algumas de suas
despesas – R$ 90 mês da academia –, mas o dinheiro não é suficiente para participar de mais torneios e ganhar visibilidade.
Ele começou a praticar o esporte há um ano. Se adaptou muito bem e tem demonstrado potencial nas lutas, que foi descoberto
por dirigentes de Osasco, que têm
garantido as inscrições em alguns

torneios. A meta agora, segundo
Weslley, é disputar o 31º Campeonato Brasileiro de Kickboxing –
Adulto e 25 Sub-17, que acontece
de 16 a 19 de junho em Vitória (ES).
A inscrição foi paga por Osasco, mas
o lutador precisa de, pelo menos, R$
1.500 para as despesas de viagem, hospedagem e alimentação.
Para garantir a participação,
Weslley, sua mãe e a equipe da academia estão vendendo pizza, mas
não tem sido fácil conseguir o recurso. Ele continua trabalhando
nos finais de semana, juntando o
dinheiro. Mas a sua esperança é
conseguir um patrocinador em Piracicaba que possa garantir parte
do dinheiro para essa disputa.
Com muita esperança de participar do campeonato brasileiro, tem
treinado mais de duas horas, ao
invés de uma, todos os dias, para
aprimorar a sua técnica e, se possível, conquistar mais um título.
Ele sabe que no brasileiro terão
excelentes atletas e deve estar
preparado para os combates.
COMO AJUDAR - Quem estiver interessado em ajudar pode
entrar em contato por WhastApp
com a mãe de Weslley – (19) 9 96919531 (Daiane Patrícia Pereira Silva)

Divulgação

Weslley Silva venceu cinco dos seis torneios em que disputou
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Maus-tratos serão punidos com multas e advertências Reunião sobre
segurança
A previsão em lei complementar de advertências, multas
e o pagamento das despesas com
no trânsito
transporte, hospedagem, alimentação e serviços veterinários por
é cancelada
quem maltratar animais foi
Fabrice Desmonts

aprovada na noite desta segunda-feira (16) durante a 18ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba.
De autoria dos vereadores
Laércio Trevisan Jr. (PL) e Alessandra Bellucci (Republicanos) o
projeto de lei complementar 06/
2022, aprovado em plenário, busca acrescer artigos à lei complementar 178, de 11 de janeiro de
2006, que dispõe sobre a Consolidação da legislação que disciplina o
Código de Posturas do Município.
O projeto original previa a perda da guarda ou posse do animal
pelos infratores por até 5 anos.
Essa previsão, no entanto, foi suprimida em projeto substitutivo,
assinado pela CLJR (Comissão de
Legislação, Justiça e Redação).
Na justificativa, os autores
destacam que “o presente projeto
de lei complementar visa cumprir
com o dever do Estado de zelar pelo
bem-estar animal” e diz que, “além
da responsabilização criminal, é

Alessandra Bellucci (Republicanos) e Laércio Trevisan Jr. (PL)
são autores do Projeto de Lei Complementar 6/2022

necessário responsabilizar o agressor pelos danos decorrentes do seu
ilícito. O Estado deve atuar de diversas formas, na educação, na
conscientização e sendo sancionador. Não se pode esperar, apenas,
que cada ser humano, que cada
consciência, faça o seu papel no
respeito à dignidade animal”.
O texto ainda lembra que há
um custo elevado “com exames e
tratamentos” desenvolvidos pelas
diversas entidades dedicadas à

causa animal e, daí, depreende-se
a necessidade de que tais gastos
sejam ressarcidos pelos agressores:
“essa lei complementar dará aos
protetores independentes e ONGs,
a certeza que esse crime não ficará
impune e que as despesas serão
pagas não por eles e nem pelo Município”, conclui a justificativa.
A propositura ainda será
apreciada em segunda discussão
e, caso aprovada, segue para
sanção do prefeito e publicação.

A reunião pública sobre
segurança no trânsito, que
aconteceria na Câmara Municipal de Piracicaba no próximo
dia 24, foi cancelada a pedido
do autor da proposta, vereador
Gustavo Pompeo (Avante).
Coordenador do Fórum
Municipal Permanente de Educação para o Trânsito, o parlamentar havia solicitado o evento no requerimento 368/2022,
inclusive convocando a secretaria municipal de Mobilidade,
Trânsito e Transportes, Jane
Franco, dentro da programação
da campanha “Maio Amarelo”.
Mas no ofício 335/2022, encaminhado ao presidente da Casa,
vereador Gilmar Rotta (PP), Pompeo solicita o cancelado alegando
“uma situação particular”. Ele ainda pede que o cancelamento seja
levado ao conhecimento dos departamentos da Câmara, principalmente Legislativo e Comunicação.
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A GRONOMIA

S EGURANÇA

Modelo inovador traz desafios
para estudantes de engenharia

Alex de Madureira se reúne com
comandante da Guarda Civil
Aldo Guimaraes

Companhia Suzano de Celulose e Papel busca identificar talentos e oferece
prêmios e bolsas aos melhores times e alunos de disciplina de graduação
A disciplina Recursos Florestais em Propriedades Agrícolas é
oferecida para alunos do 3º e 4º
ano do curso de Engenharia Agronômica da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP). Coordenada pelo professor
Weber Antônio Neves do Amaral,
do departamento de Ciências Florestais, oferece a oportunidade
para que os estudantes conheçam
alguns dos principais problemas
enfrentados pelo setor florestal.
A partir desse semestre, uma
parceria com a Companhia Suzano
de Celulose e Papel traz realidade
para este desafio. “Esse modelo inovador de parceria possibilitará o
engajamento dos futuros engenheiros agrônomos em problemas
reais que possuem interface entre
agricultura e floresta”, aponta o
docente. O projeto foi lançado nos
dias 12 e 13 de maio, no Anfiteatro
do departamento de Ciências Florestais, com a presença de representantes da empresa, da Diretoria da Esalq e do departamento.
O engenheiro Cesar Bonine,
gerente executivo de Pesquisa &
Desenvolvimento da Suzano, falou aos estudantes e destacou o
pioneirismo da companhia de se
aproximar da academia. “A intenção é mostrar aos estudantes o que temos feito, os desafios que temos enfrentado a fim

de engajá-los e para encontrar
soluções para nossas demandas, auxiliando-os a adotarem
uma visão de empreendedores”.
De acordo com o executivo, o
contato com futuros agrônomos
poderá ainda identificar novos talentos para a empresa. “Essa parceria permite mostrar a estes futuros talentos como seria trabalhar
em uma grande empresa de papel e
celulose e identificá-los para participarem dos nossos programas de
estágio, trainee ou mesmo dos nossos processos de contratação.
Na prática, os estudantes terão contato com demandas do setor e poderão propor soluções
aplicadas em desafios definidos
em três pilares. “Trabalharemos
temas relacionados à valorização
de produtos madeireiros, prontidão tecnológica e aos sistemas de
Integração Lavoura Pecuária Floresta”, explica Weber do Amaral.
O Presidente do Conselho
Deliberativo da EsalqTec, professor Felipe Pilau, destacou a iniciativa que une uma das principais
empresas do setor de celulose e
papel com uma das melhores universidades do mundo em Ciências Agrárias. “Ações que valorizem
a inovação e o empreendedorismo precisam ser cada vez mais
fomentadas na USP, ainda mais
neste caso, que permite vivenciar

Gerhard Waller

Encontrou serviu para conhecer as demandas da instituição

“Esse modelo inovador de parceria possibilitará o
engajamento dos futuros engenheiros agrônomos
em problemas reais”, avalia o professor Weber Amaral

um ambiente de inovação já em
uma disciplina de graduação.
Com certeza esse será o diferencial
na formação desses estudantes”.
PREMIAÇÃO – Como estímulo na busca por soluções aos
desafios, a empresa oferecerá
uma premiação aos melhores times, além de contemplar os dois
melhores alunos da disciplina
com uma bolsa de iniciação científica de 12 meses. “O resultado
da premiação poderá se configu-

rar em uma trilha para contratação. Tudo isso deverá ser convertido em ações supranuais da Suzano, demonstrando um compromisso de longo prazo desta empresa com a formação de talentos e com a inovação. Também
significa mudança do mindset para
trazermos de fato o tema de empreendedorismo e inovação para
dentro da graduação e a criação
de um prêmio de inovação a partir
desta iniciativa”, finaliza Amaral.

IPTU

Vereador aponta cobrança indevida em zonas de produção rural
Na 18ª reunião ordinária,
ocorrida na noite desta segundafeira (16), o vereador Acácio Godoy (PP) ocupou a tribuna ao fazer
uso do artigo 44, que proporciona
5 minutos de fala a líderes partidários, para relatar cobrança indevida de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) em propriedades que são
destinadas à produção rural.
Acácio Godoy declarou que
os produtores rurais procuraram
seu gabinete e o do vereador Gilmar Rotta (PP) solicitando auxílio, já que, segundo o parlamen-

tar, o avanço do perímetro urbano está sendo prejudicial a eles,
uma vez que, no novo zoneamento, esses territórios foram registrados como urbanos, mesmo
possuindo atividade agrária. “Em
algumas áreas, a produção é inferior ao valor do imposto que está
sendo cobrado, desincentivando
os produtores rurais a continuarem suas atividades”, afirmou.
Para o vereador, a legislação federal que norteia a delimitação das áreas deveria ser
adaptada pelos municípios de
acordo com cada realidade, me-

lhorando, assim, o critério utilizado na cobrança dos impostos.
Como encaminhamento, Acácio Godoy afirma a decisão por
uma audiência pública, com participação de entidade representativa
dos produtores rurais, bem como
de secretários do Executivo, discutindo a questão, dessa forma, de
maneira pública, clara e técnica.
O parlamentar aproveitou,
ainda, para mencionar reunião
ocorrida no mesmo dia com a
Sedema (Secretaria de Defesa
do Meio Ambiente), na figura
do secretário municipal Alex

Gama Salvaia. Nela, foi apresentada proposta de ocupação
de espaços públicos, sobretudo
nas periferias da cidade, transformando-os, assim, em áreas
de convívio social da comunidade. Conforme pontua o vereador, essas áreas estão, no momento, “servindo para descarte de materiais, lixo e entulho”.
Acácio Godoy finalizou a
fala indicando que, já na próxima semana, deve realizar visitas
aos locais e estabelecer diálogo
com as lideranças dos bairros
para dar continuidade ao projeto.

S AÚDE

"Não tinha médico para atender", diz vereador sobre visita a UPA
De acordo com o vereador
Paulo Campos (Podemos), há
falta de médicos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
da Vila Cristina: "tinha uma
contingente muito grande de
pessoas ali, e infelizmente não
tinha médico para atender",
disse o parlamentar ao comentar uma visita por ele feita à
unidade na manhã desta segunda-feira (16). A declaração foi
dada em discurso, na condição

de líder de partido, durante a
18ª reunião ordinária de 2022.
Segundo Paulo Campos, não
há médicos suficientes na unidade
para dar conta da demanda: "faltou médico na pediatria, faltou
médico na clínica geral e, aí, a situação torna-se muito complicada,
com pessoas aguardando quatro,
cinco, seis horas para serem atendidas", disse. Ainda segundo o vereador, os médicos lotados na
unidade estão sobrecarregados.

D EMANDA

Durante seu discurso, o
parlamentar também criticou a
falta de manutenção em vias
públicas da cidade, inclusive na
região central: "a cidade está tomada pelo mato, tomada por
buracos e, infelizmente, aí está
a situação da nossa cidade",
disse Paulo Campos ao exibir
fotos das ruas XV de Novembro e Barão de Piracicamirim.
O vereador ainda agradeceu
ao secretário municipal de Obras

F EST
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e à concessionária Eixo por terem
tapados os buracos na via que liga
as comunidades de Santana e
Santa Olímpia à região central.
Paulo Campos criticou uma
suposta ausência do prefeito à
abertura da Festa do Divino
deste ano: "Há 70 anos um prefeito não deixa de comparecer
na inauguração da Festa do Divino. Infelizmente, ele disse
que, por agendas, ele não vai
se fazer presente", concluiu.

N AÇÕES

O deputado Alex de Madureira se reuniu nesta segunda-feira (16)
com o Comandante da Guarda Civil
Municipal de Piracicaba (GCMP),
Sidney Miguel da Silva Nunes. O
encontro acontece na sede do comando e foi acompanhada pelos
guarda civis Furlan e Nakahodo.
“A reunião foi pautada na necessidade de aquisição de armas
não letais, também conhecidas
como armas de choques para a
corporação”, afirmou Alex de
Madureira. “Porém, o profícuo
encontrou também serviu para
conhecermos um pouco mais sobre as demandas da instituição”,
completou o deputado estadual.

A SSOCIAÇÃO

Amigos do XV realiza
eleição, hoje, às 18h
A Associação Amigos do XV
de Piracicaba realiza, hoje, 18,
com a primeira chamada às 18h,
com a maioria dos associados, a
eleição para a diretoria que irá
atuar no biênio 2022/2024. A segunda chamada é às 18h30, com
qualquer número de associados.
Podem votar os associados do XV
e quem contribui na conta de
Água do Semae. A entidade fica
localizada dentro do Barão da
Serra Negra (Rua Silva Jardim,
849). Entrada no Portão 2.
AMIGOS DO XV - A Associação Amigos do XV de Piracicaba teve seu início, no dia 25 de setembro de 2001, na Acipi (Associa-

ada a indicação 515/2022 solicitando um estudo para as demandas
apresentadas pelos moradores e
como resposta o Executivo informou que “em vista a grande demanda de solicitação dos vereadores, e que não há recursos orçamentários, sugerindo uma reunião em momento oportuno”.
No requerimento 384/2022, o
vereador questiona qual o momento oportuno para o agendamento da reunião citada na resposta da indicação e se existe planejamento financeiro para se obter os recursos orçamentários necessários para atender tais demandas. Também é questionado
se nas demandas de solicitações
dos vereadores, citadas na resposta da indicação 515/2022, estão
projetos semelhantes ao apresentado e quais os projetos que foram atendidos até o presente momento.

Cerca de 100 mil pessoas são
aguardadas durante os quatro
dias de realização da 37ª Festa
das Nações de Piracicaba (SP),
estima o vereador Pedro Kawai
(PSDB) ao comentar sobre esse
evento gastronômico na noite
desta segunda-feira (17), durante a 18ª reunião ordinária.
A festa, que é promovida
anualmente pelo FUSSP (Fundo
Social de Solidariedade de Piracicaba), sofreu interrupções durante a pandemia, “mas se alguém
quiser trabalhar como voluntário é só procurar as entidades”,
convida o parlamentar, destacando que a mobilização é uma forma
de financiar as instituições. Está
prevista para acontecer a partir
desta quarta-feira (18) até o próximo domingo (22) nas dependências do Engenho Central.
Adepto a festas, Kawai comen-

tou que não é contra a realização
de nenhum evento, mas pondera
que a Festa do Torresmo, promovida na Estação da Paulista, no
último fim de semana, poderia ter
sido realizada em outra data e outro local para não tirar o brilho da
Festa das Nações. "Além disso, não
havia vagas ao entorno da Paulista e nem no estacionamento da
Estação, foi mau planejado, tinha
fila para todo lado”, lamenta.
“Qual é o grande atrativo do
comércio da Paulista? É o estacionamento. Não ficamos com o estacionamento na sexta, sábado e
domingo, não tinha uma vaga de
carro na rua do Rosário até a
Benjamin Constant, no sábado,
das 18h às 18h30, no entorno da
Igreja dos Frades, não tinha uma
vaga de estacionamento. A Festa
do Torresmo tinha que ser realizada no Engenho", concluiu.

ção Comercial e Industrial de Piracicaba), com o objetivo de ajudar na
reconstrução do XV de Piracicaba.
Toda a população piracicabana pode contribuir com o XV de
Piracicaba, por meio da conta do
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto). Para fazer isso é simples:
na hora de pagar a conta de água
em qualquer lugar, basta pedir para
incluir o R$ 1 (residências) e para
quem é do comércio a contribuição
é de R$ 10. Este dinheiro ajuda
exclusivamente a categoria de
base, que são aproximadamente
30 garotos, onde tem oito profissionais que trabalham para formar
atletas para o time profissional.

E SCOLA

Dia do Diretor e da Diretora
entra no Calendário Oficial
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em segunda
discussão, o projeto de lei 45/
2022, do vereador Thiago Ribeiro (PSC), que inclui o Dia do Diretor e da Diretora Escolar no
Calendário Oficial de Eventos do
Município. A votação aconteceu
nesta segunda-feira (16), durante a 18ª reunião ordinária.
No dia 12 de maio, durante a
17ª reunião ordinária da Câmara,
o PL 45/2022 já havia sido votado
e aprovado em primeira discussão.
O autor da propositura justifica a data por lembrar dos profissionais responsáveis pela implantação das diretrizes da política educacional. “São o ponto de equilíbrio

Moradores do Jardim dos Maracás Pedro Kawai estima 100 mil
solicitam quadra poliesportiva pessoas durante 37ª edição
Informações sobre construção
e implementação de uma quadra
poliesportiva no bairro Jardim dos
Manacás são solicitadas no requerimento 384/2022, de autoria do
vereador Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL). A propositura foi aprovada durante a 18ª reunião ordinária de 2022, realizada
na noite desta segunda-feira (16).
O autor da propositura relata
que foi procurado em seu gabinete
por moradores do Jardim dos
Manacás e eles solicitaram o estudo da construção e término da área
de lazer do Parque Linear Itaicy,
com a implantação de uma quadra
poliesportiva (futebol, voleibol e
basquetebol), bebedouros, iluminação, bancos, lixeiras, playground e
uma academia ao livre, sendo que
hoje nesta área foi construída somente a pista para caminhada.
Segundo o vereador, foi envi-

Na ocasião, Alex de Madureira foi cumprimentado pela inspetora Valdirene, responsável pelo
departamento de Direito Animal,
devido a Emenda Parlamentar de
R$150 mil destinada pelo deputado para a aquisição de uma viatura voltada exclusivamente para o
núcleo de proteção animal.
“Estaremos trabalhando para
apresentar essas necessidades ao
Governo Estadual e estaremos pleiteando pelo menos um armamento para cada viatura da Guarda
Civil de Piracicaba, além de também solicitar recursos para a reformulação do Canil Municipal”,
informou Alex de Madureira.

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.
Assessoria Parlamentar

RAMPA
Atendendo à solicitação da
população, encaminhada
pelo vereador Gilmar Rotta
(PP), a Secretaria Municipal
de Obras (Semob) realizou
na manhã desta segunda-feira (16) a manutenção da rampa de acesso na calçada da
rua São José, esquina com a
rua Boa Morte, no Centro. A
obra se fazia necessária pois
a rampa de acesso estava

danificada, impossibilitando
a passagem de uma calçada
a outra e aumentando o risco
de acidentes, devido ao grande fluxo de carros que trafegam diariamente pela região.
Com a rampa, o acesso aos
cadeirantes foi garantido,
possibilitando o livre acesso
de uma calçada a outra com
praticidade e sem empecilhos para a cadeira de rodas.
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C OVID -19

VacinaPira libera vagas
para agendar a vacina
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), liberou novas
vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19 pelo site VacinaPira (https://vacinapira
.piracicaba.sp.gov.br/cadastro/
blk_inicial/). Confira abaixo os
grupos que podem agendar.
1ª DOSE – Estão disponíveis vagas para a 1ª dose de crianças de 6 a 11 anos, de adolescentes de 12 a 17 anos e de adultos com 18 anos ou mais.
2ª DOSE – Podem agendar
a 2ª dose as pessoas que tomaram a 1ª dose da vacina Pfizer
(adultos) até 27/04; da Pfizer
(adolescentes) até 24/03; pediátrica até 23/03; da AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz até 23/03; e da
CoronaVac/Butantan até 21/04.

ADICIONAL – As pessoas que tomaram a dose única
da Janssen até 17/03 podem
agendar a dose adicional.
3ª DOSE – Podem agendar
a 3ª dose (1ª dose adicional) pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há, pelo menos,
quatro meses e adolescentes (12 a
17 anos) com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose
há, pelo menos, oito semanas.
4ª DOSE – Podem agendar a 4ª dose (2ª dose adicional) pessoas com 60 anos ou
mais que tomaram a 3ª dose (2ª
dose adicional) há, pelo menos,
quatro meses e pessoas com 18
anos ou mais com alto grau de
imunossupressão que tomaram
a 3ª dose (2ª dose adicional) há,
pelo menos, quatro meses.

L IMPEZA

Após pedido, árvores são
podadas em vários locais
O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL), ao usar a tribuna durante
a 18ª reunião ordinária realizada
nesta segunda-feira (16), elencou
vários locais da cidade que foram beneficiados com melhorias, principalmente em relação à
poda de árvores, executadas pela
Prefeitura após sua solicitação.
Ele mostrou imagens dos
locais. Um deles foi a rua Monsenhor Francisco Rosa. "Neste
local, ninguém conseguia passar, por conta das árvores que
são frutíferas", afirmou. Ele
disse também que solicitou o
trabalho em três praças. "Uma
delas tem o nome do bispo Dom
Melillo. Há décadas não acontecia esse tipo de poda na cidade, não só nesta praça, mas na

praça do Protesto, na saída da
Ponte do Mirante, também foi feito. Poda corretiva, segurança pública e visualização de um local
para outro, também realizado perto da Igreja Santana", afirmou.
Trevisan falou também sobre
sinalização de vagas, limpeza de
entulho e criticou a demora da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura) em atender os pedidos apresentados. Ele descreveu
as solicitações feitas há vários
meses e mostrou a data de cada
uma delas, todas sem solução.
APARTE - O presidente da
Câmara, vereador Gilmar Rotta
(PP) endossou a fala de Trevisan e disse que também fez um
pedido à Sema no começo do ano
passado e não foi atendido.

Z ELADORIA

Requerimento pede esclarecimentos
ao Executivo sobre poda de árvore
O requerimento 377/2022, de
autoria do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), que solicita ao Executivo informações sobre poda de árvore na Rua São José, no centro,
foi aprovado na 18ª reunião ordinária, ocorrida nesta segunda-feira (16). Conforme relata o parlamentar, a situação vem causando transtornos aos moradores da região.
Segundo o texto do requerimento, a poda já havia sido requerida ao Serviço de Informação a
População (SIP), pelo número 156
da Prefeitura, sob protocolo nº
149624, bem como através da indi-

cação Nº 1357/2022, encaminhada à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema).
A resposta da indicação, formulada pelo órgão, afirmava que o
serviço seria vistoriado dentro de
60 dias. O requerimento aponta,
no entanto, que até agora nenhuma providência foi tomada.
Questiona-se, na propositura, se a Sedema tem conhecimento da necessidade de realização do serviço de poda da referida árvore, a previsão para
sua execução e demais informações que se julguem necessárias.

S ÃO D IMAS

Poda de árvore no bairro
é motivo de requerimento
Requerimento 378/2022,
aprovado na noite desta segunda-feira (16), durante a 18ª reunião ordinária, questiona a Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente) se a
secretaria tem conhecimento da
necessidade de realização de
serviço de poda de uma árvore
localizada na rua Edu Chaves,
824, no bairro São Dimas. O documento é assinando pelo vereador Laércio Trevisan Jr. (PL).

No texto, o parlamentar quer
saber, também, se a Sedema tem
previsão para execução do serviço solicitado de poda, “tendo em
vista que tal situação vem causando transtornos aos moradores daquela localidade". Trevisan
justifica no texto do requerimento, que o pedido já foi feito pelo
telefone 156 da Prefeitura Municipal, sob o protocolo nº 2020106.177, “mas até a presenta data,
nenhuma providência foi tomada.

J OVEM P AN

Emissora recebe homenagem
por 28 anos de atividade
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 18ª reunião
ordinária, nesta segunda-feira
(16), o requerimento 381/2022, de
autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC), que concede voto de
congratulações à Rádio Jovem
Pan FM pelo aniversário de 28
anos de atuação em Piracicaba.
A emissora passou a operar
na cidade em 3 de junho de 1994,
quando a 103 FM passou a ser

retransmissora via satélite da
Rádio Panamanericana (Rádio
Jovem Pan), sendo a primeira
entre as 54 afiliadas da Rede
Jovem Pan a entrar no ar.
Segundo o parlamentar, a
emissora chega aos 28 anos
com sucesso na programação
considerada de alto nível, com
promoções irreverentes e ouvintes fiéis, tornando-se uma potência dos meios radiofônicos.

S MADS

“Crianças precisam saber como
se proteger”, destaca secretária
Representantes da Smads abordaram o tema em alusão ao Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente, em sessão da Câmara
O Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual da
Criança e Adolescente, celebrado
em 18 de maio, foi abordado pela
Câmara Municipal de Piracicaba
através de uma apresentação da
secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclídia Fioravante, e da diretora do
Departamento de Proteção Social
Especial, Veridiana Ricci, na noite
desta segunda-feira (16). O expediente da 18ª reunião ordinária
foi suspenso para um debate sobre o tema, a partir do requerimento 292/2022, de autoria do
vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (Republicanos).
De acordo com a secretária,
este ano, o objetivo é expandir o
debate sobre o tema do abuso, para
que não fique restrito aos técnicos
da área e usuários da assistência
social, mas que seja levado à população em geral. “Justamente para
as informações, a importância de
saber onde denunciar e como proceder. As crianças têm que saber
como se proteger. Isso é uma mudança de cultura, as famílias têm
que aprender a trabalhar este tema
também”, disse a secretária.
Esse trabalho também será
executado durante a Festa das
Nações, que tem início nesta quar-

ta-feira (18), em Piracicaba, através de um estande da Smads (Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social), para
a distribuição de material informativo e realização de atividades
para crianças. O tema também
tem sido abordado pelos serviços
sociais da pasta nos bairros, com
rodas de conversa, palestras, passeatas e ações estendidas.
A diretora Veridiana Ricci
explicou que o Dia Nacional foi
instituído em 18 de maio porque,
em 1973, uma criança de oito
anos, Araceli, que morava em Vitória (ES), foi encontrada sem
vida seis dias depois do seu desaparecimento. O corpo estava em
estado de decomposição por ácido e ela havia sido violentada de
todas as formas. O caso tomou
proporção nacional porque os
agressores não foram punidos.
“O abuso sexual se revela de
diversas formas. Acontece quando adultos, com intuito sexual,
abusam de crianças e adolescentes. São considerados abusos a socialização de vídeos pornográficos, a masturbação na frente da
criança, o pegar, o encostar, o se
esfregar na criança, manter relações sexuais na frente da criança. Tudo isso causa situações de

Fabrice Desmonts

18 de maio é Dia Nacional de Combate ao Abuso
e Exploração Sexual da Criança e Adolescente

muita insegurança, de impotência,
de não acreditar que um adulto
possa e deva protegê-la”, explicou.
Ela disse que grande parte dos
abusos acontece dentro de casa,
com pessoas conhecidas pela criança e adolescente. “Nós recebemos casos de crianças que sofrem
abuso desde a primeira infância,
antes dos três anos, e quando ela
é muito pequena, ela não consegue ter o discernimento que aquilo é errado”, disse. “Conforme ela
vai crescendo, ela vai percebendo,
até que ela revele uma situação”.
Segundo a diretora, a rede

de atendimento e a sociedade devem estar atentas a esses sinais,
para garantir que a criança esteja protegida do autor da agressão e trabalhar com a criança formas de identificar as situações de
abuso sexual. Ela disse que, em
2019, foram denunciados 141
novos casos de abusos na cidade; em 2020, foram 142; em 2021,
os registros chegaram a 121 e, em
2022, até o mês de maio, foram
denunciadas 55 situações. “São
números altos e alarmantes, as
situações de violência são cada
vez mais severas”, relatou.

H OMENAGEM

Voto de congratulações reconhece trabalho de escola na pandemia
A Escola Municipal de Educação “Professor Renato Passeri” receberá Voto de Congratulações da Câmara Municipal de
Piracicaba por ações desenvolvidas com pais e alunos durante o
isolamento social. De autoria do
vereador Paulo Campos (Podemos), o requerimento 376/2022,
que concede a honraria, foi
aprovado na noite desta segunda-feira (16), durante a 18ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba.
A propositura reconhece o

trabalho “Novos Olhares para a
Educação”, desenvolvido pela
equipe da unidade escolar durante a pandemia, e traz em seu
texto que: “todos os funcionários se uniram para pensar sobre o bem-estar da comunidade
e a continuação da aprendizagem e desenvolvimento das crianças, trabalhando em cima de
pesquisas para levantamento de
necessidades das famílias, criação da página do Facebook (para
divulgar ações e proporcionar
interações), ligações telefônicas,

troca de cartas, varal literário,
confecção de kits de experiências e campanhas solidárias."
Ainda segundo o texto do requerimento, as ações realizadas
durante a pandemia possibilitaram a consolidação de “estratégicas mais eficazes para ampliar
o vínculo afetivo entre escola e família” e permitiram à equipe escolar “conhecer melhor a realidade das famílias e compreende-las
e respeita-las, levando em consideração suas particularidades e
a maneira como se organizam”.

O projeto “Novos Olhares
para a Educação” foi um dos participantes do Prêmio Gestão Escolar 2020, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de
Educação (CONSED) e que, de
acordo com o site da entidade,
“busca reconhecer boas práticas,
incentivar o aprimoramento dos
processos de gestão e promover
ações que possibilitem a troca de
experiências entre gestores, multiplicando boas estratégias”.
A data da entrega da honraria ainda será definida.

A BASTECIMENTO

Semae não realiza ligação de água em condomínio de mais de 30 anos
O requerimento 379/22, do
vereador Laércio Trevisan Jr (PL),
que solicita informações ao Executivo sobre pedido de ligação de água
feito ao Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto), foi aprovado
durante a 18ª reunião ordinária,
realizada nesta segunda-feira (16).
De acordo com o texto da
propositura, o munícipe fez a so-

licitação de ligação de água (sem
esgoto) na Estrada Quinze, nº
65, no bairro Colinas de Santa
Izabel, na região do Distrito de
Tupi, que existe há mais de 30
anos e, no caso do solicitante, todos os imóveis vizinhos do mesmo já possuem ligação de água
devidamente ligadas pelo Semae.
Em reposta, o Semae afirmou

E DUCAÇÃO

que o pedido está suspenso "tendo em vista se tratar de parcelamento irregular de solo". Trevisan
encaminhou ao Semae o ofício
090/2022 e não obteve resposta.
Trevisan questiona se o Semae
já analisou o pedido de ligação de
água; qual o motivo e em qual tese
jurídica ou fundamento legal o Semae se baseia para justificar a “sus-

pensão” do referido pedido do solicitante; se existe a possibilidade da
Comissão para Análise de Ligações
de Água e Esgoto rever tal solicitação; qual a razão do Semae não ter
respondido o ofício 090/2022 e se
o Semae tem ciência dos prazos de
respostas de pedido de informações previstos em lei e, se sim, qual
a razão do não cumprimento.

P ARQUE O RLANDA

Escola precisa de manutenção Com problemas há anos, escola
e obras de infraestrutura
do bairro será reformada
O requerimento 390/2022, do
vereador Paulo Campos (Podemos), que solicita informações ao
Executivo sobre a falta de estrutura e danificação da Escola Municipal Profª Ida Francez Lombardi, foi aprovado em caráter de
urgência durante a 18ª reunião
ordinária, realizada nesta segunda-feira (16). Campos visitou a escola e ouviu os relatos de mães e
alunos sobre a falta de estrutura
do local. Desta forma, ele indaga
o Executivo sobre os prazos para a

execução das melhorias necessárias. O vereador questiona se existe conhecimento do Poder Público
sobre a o início das obras na escola; quais serão as providencias tomadas de imediato para liberação
de quatro salas interditadas; se
existe um planejamento para a segurança das crianças e para não
ficarem sem aulas, durante a execução das obras e, por fim, considerando a média total de crianças, qual a a data prevista para o
início e a conclusão da obra.

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) exibiu um vídeo durante a 18ª reunião ordinária,
realizada nesta segunda-feira
(16) da escola José Antônio Souza, o Caic Parque Orlanda. No
vídeo, o vereador está acompanhado do secretário municipal
de Educação, Bruno Rosa, que
informou que a unidade está há
30 anos sem passar por reformas
e que em breve o local receberá as
melhorias necessárias. “Não

adianta construir escola e não
reformar”, disse o secretário.
Anilton Rissato também
mostrou fotos da situação
precárias de algumas escolas.
"Tem que olhar para o retrovisor porque isso ocorre há
mais de 21 anos. O que a administração anterior fez que
não percebia isso aí? Nós tivemos um secretário municipal
de Educação que foi prefeito e
não viu isso", questionou.
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ZELADORIA

Piracicaba possui mais
de 295 mil m² de áreas
disponíveis para adoção
Interessados devem se responsabilizar pela manutenção dos espaços;
adotantes podem associar sua marca à preservação do meio ambiente
Piracicaba possui mais de 295
mil m2 de áreas disponíveis para
a adoção, entre rotatórias, canteiros nas avenidas e parques, segundo informação da Secretaria
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema). A possibilidade, estabelecida através do Decreto nº 17.742/
2019, que criou o "Programa Adote uma Área" e fez melhorias no
programa de adoção que já existia, permite que munícipes e empresas privadas adotem áreas públicas, onde os adotantes se tornam responsáveis por toda a manutenção e jardinagem destes espaços. Em contrapartida, eles podem associar a sua marca à preservação do meio ambiente e responsabilidade social através de
placas de sinalização e publicidade nas mídias sociais da Sedema.
Para iniciar o processo de adoção, os interessados devem primeiramente identificar o espaço público que lhes interessa e, posteriormente, protocolar no Térreo 2 da
Prefeitura o requerimento padrão
preenchido, a documentação necessária e o croqui da área. Caso não
tenha uma área em mente, o interessado poderá entrar em contato
com a Sedema pelo telefone (19)
3403-1256, para conhecer as áreas
passíveis de adoção disponíveis.
Algumas das áreas disponíveis
para adoção são: o canteiro central e rotatórias da Av. Francisco
Luiz Rasera (16.726 m²), canteiro
central e rotatórias da Av. 31 de
Março (79.564 m²),canteiro central
e rotatórias da Av. Higienópolis
(51.003 m²), canteiro central e rotatórias da Av. Limeira (23.323
m²), canteiro central e rotatórias
da Av. 1º de Agosto (25.423 m²),
Parque Sta. Terezinha (14.483 m²),
Parque Cecap(38.762 m²), Parque
Estação da Paulista (35.449 m²)e
Praça da Boyes (10.320m²).
Conforme explica Alex Gama

Justino Lucente

Aldo Tumolin disse que parceria socioambiental traz benefícios para todos

Salvaia, titular da Pasta, os interessados podem apresentar um
projeto próprio de adoção para as
áreas ou optar por um dos pacotes
oferecidos pela secretaria. Há o pacote básico, que inclui os serviços
de manutenção de áreas verdes
(roçada, despraguejamento e varrição); o pacote intermediário, que
além da manutenção das áreas verdes, incluiu poda de indivíduos
arbóreos, além do eventual plantio
de espécies ornamentais (arbustos
e forrações) e o pacote completo,
que incluiu além do previsto nos
pacotes anteriores, a recuperação e
manutenção de edificações, equipamentos, instalações e mobiliário.
Há também o pacote ambiental,
voltado especificamente para áreas verdes e protegidas (APP´s), que
inclui no pacote a remoção de leucenas e plantio de enriquecimento
com espécies nativas.
ADOTANTES - O engenheiro Thiago Cella, como pessoa física, adotou recentemente a Praça

Maria Cecília Seguezzi Binato, localizada na Av. Armando Salles de
Oliveira, que possui aproximadamente 120 m² . Cella apresentou
projeto contemplando iluminação,
implantação de lixeiras recicláveis,
bancos e toda a parte de paisagismo. Ele revelou que tomou a iniciativa para honrar a promessa que
fez a um colega de profissão, com o
compromisso de beneficiar assim
todos os moradores do bairro.
Lúcia Lacorte, responsável
pelo núcleo de Responsabilidade
Socioambiental da Unimed Piracicaba, disse que a empresa participa
do Adote uma Área desde 2002,
antes mesmo que o programa passasse pelas alterações promovidas
pelo Decreto nº 17.742/2019, cuidando atualmente de trechos das
avenidas Carlos Botelho, Pádua
Dias, Antonia Pazinato Sturion e
Parque da Zona Leste, além da
praça Pio XXIII, a conhecida praça dos Frades. "A Unimed Piracicaba, dentro de suas premissas

de envolvimento com a comunidade, tem entre os escopos a responsabilidade ambiental. Portanto, além de ser positiva a associação da nossa marca à adoção de
áreas, sabemos que estamos em
consonância com as boas práticas
de sustentabilidade", disse Lúcia.
A Helpmóvel realiza mensalmente ações de despraguejamento
e manutenção dos gramados e
plantas nas avenidas Independência e Centenário. Neste momento,
a empresa tem se dedicado ao plantio de coqueiros danificados na Av.
Centenário. Segundo o diretor administrativo, Aldo Tumolin Jr., a
Prefeitura tem uma alta demanda
de serviços e essa parceria ajuda
que todos cuidem da cidade. "Toda
iniciativa socioambiental traz benefícios para as partes envolvidas.
Para nós não foi diferente, pois a
população acaba atrelando a nossa imagem de cuidado com vidas
através de socorro médico com o
cuidado com a natureza", frisou.

PRIMEIRA
O empresário e artista plástico piracicabano Palmiro Romani teve
uma ideia inspiradora que se transformou numa curiosa realidade.
Nos anos 90, durante a longa guerra do Vietnã, John Lennon e Yoko
Ono mandaram confeccionar outdoors que foram espalhados pelos
Estados Unidos e Europa com dizeres: “A GUERRA ACABOU – Se
você quiser”. Foi uma mensagem otimista e estratégica ao mesmo
tempo, que fez sucesso, recebendo apoio inclusive do presidente
dos EUA, Richard Nixon (1969/1974). Agora, com a guerra entre
Rússia e Ucrânia, Palmiro Romani decidiu repetir a receita e enviou
seu trabalho com os dizeres (WAR IS OVER! / A GUERRA ACABOU
– Ser você quiser) a ONU, União Europeia, Rússia e Ucrânia. O
artista plástico Palmiro estudou, analisou e finalizado o cartaz artístico, primeiramente endereçou-o (via internet) a Yoko Ono que
aprovou. Diz o artista piracicabano que o real motivo da nova iniciativa (no passado considerado uma vitória da arte), é o mesmo,
igual, ou seja, conscientizar, e dando total crédito a Yoko Ono.
Palavras do empresário Romani, proprietário da loja a Nacional
(rua Morais Barros 865): “Quando a guerra vai acabar ninguém
sabe, no entanto, acho correto todo tipo de atitude ou providência
pelo fim de um conflito que só provoca destruição e dor”. Palmiro
Romani: talentoso, criativo, e sempre surpreendendo.
OUTRA POLÊMICA
O prefeito Luciano Almeida,
com certeza, não quis criar qualquer discussão, mas, é inegável
que determinadas atitudes acabam provocando controvérsias.
Ele que decidiu mudar a Pinacoteca, fechar o Albergue Noturno, recusar Hospital Veterinário,
o programa Bom Prato (e outras
coisas mais), agora, abrindo mão
de ser festeiro da Festa do Divino, uma primazia dos prefeitos, provoca reações. Talvez
para ele, uma conduta natural,
mas que repercute muito. Afinal, o tal procedimento é de
um dirigente público envolvendo um evento religioso e tradicional de quase duzentos anos.

FAL
TANDO MÉDICO
ALT
A Secretaria de Saúde do
município de Piracicaba encontra
dificuldades para contratar médicos em razão do baixo salário. Ninguém pode na Prefeitura Municipal ganhar mais que o prefeito
municipal, e o salário do mesmo
está defasado. A informação é que
Barjas Negri não autorizava o aumento dos seus próprios vencimentos. A Câmara Municipal convocou
uma reunião para o final de maio
(dia 27 às 16 horas), quando debaterá esses e outros assuntos que
prejudicam o serviço direcionado a
saúde da população, tais como possível mal atendimento, falta de remédios e frequente adiamento de
consultas, exames e cirurgias.

COBRANDO QUALIDADE
Quinzistas não escondem a
curiosidade quanto a qualidade do
elenco e o time que o XV montará
para a Copa Paulista. Para o torcedor a história e tradição do XV,
impede-o de montar um time que
não tenha condições de disputar
título. Mas, o diretor Douglas Pimenta e o técnico Cleber Gaúcho
podem surpreender. Por que não?

E, O GRAMADO?
Diretores do XV de Piracicaba, com razão, se mostram preocupados com o time para a Copa
Paulista e também a SAF. Sem
querer ser insistente, lembremos:
não esqueçam da recuperação do
péssimo gramado do “Barão da
Serra Negra”. Malconservado, ele
prejudica a qualidade do futebol
e, o pior, provoca contusões.

FINALMENTE CHEGOU
Depois de dois anos sem o
grande evento, finalmente chega mais uma Festa das Nações.
Começa hoje (18) e vai até domingo (22), levando milhares
de pessoas de Piracicaba e
Região até o Engenho Central.
Dois detalhes: você pode reservar o ingresso pela internet e,
hoje (quarta) mais amanhã (quinta), todos pagam meia entrada.

P AR
CERIA OPORTUNA
ARCERIA
Uma iniciativa diferenciada e
que merece aplausos: dia 31 de
maio, (das 8 às 17 horas), no Ginásio de Esportes “Waldemar Blatkauskas”, haverá um esquema especial para receber currículos de
desempregados que queiram trabalhar no setor metal mecânico. Simespi e Sindicato dos Metalúrgicos montam uma parceria e, de posse dos currículos, os organizadores
formarão um banco dedos para consultas as empresas de Piracicaba e
Região em busca de vagas.

POR QUE MAJORAR?
Quando vier a funcionar o
novo estacionamento rotativo
(zona azul) em Piracicaba, os valores se apresentarão acrescidos.
Duas horas (120 minutos) por
exemplo, passarão a valer R$
3,50 (antes, R$ 2,65). Pergunta:
numa época de dificuldades financeiras, a Prefeitura Municipal não
poderia fazer um agrado e colaborar com a população? Parece
que não. Vai contra a conduta
política do prefeito Luciano Almeida nada afeito a rotina dos
tradicionais homens públicos.
TEREMOS SOLUÇÃO?
Lembram da mortandade de
peixes dias atrás no rio Piracicaba? Uns dizem que a Cetesb nada
faz, enquanto outros garantem
que ela agirá. Aguardemos.

BA
TENDO NA PORT
A
BATENDO
PORTA
Nesta segunda quinzena de
maio poderemos ter uma amostra do frio que enfrentaremos em
junho e julho. O mais importante:
doe o agasalho (em bom estado)
que está guardado e você não usa.
MOMENT
O PREOCUP
ANTE
MOMENTO
PREOCUPANTE
Com os sucessivos aumentos
dos valores dos combustíveis, impossível a economia não sentir o
reflexo. A população sofre diariamente frequentando supermercados e varejões. Outra situação: queda de movimento no comércio, que
foi vista e sentida na semana passada pelos piracicabanos. Essa caída é até normal depois do dia 20 e
não logo após o dia 10 do mês.

FOCO
Nancy Thame, responsável pela Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento de Prefeitura de Piracicaba, fala do prefeito, deputado e secretário Antonio Carlos de
Mendes Tham, com imenso carinho
e admiração. Ninguém mais do que
ela é capaz de dimensionar o valor
de um político que se dedicou de
corpo e alma ao serviço público. Diz
que aprendeu e muito e por isso desempenha seu trabalho com segurança. Nancy com certeza estará
presente como candidata nas próximas eleições. Disputará o comando
da Prefeitura Municipal? Voltará a
ser vereadora? Que tal deputada em
Brasília? Tudo é possível. Por enquanto ela garante estar totalmente focada em fazer o melhor na SEMA,
onde se sente muito bem. Nem poderia ser diferente: agrônoma (ESALQ),
está preparada graças a sua capacidade de ver e administrar.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Sempre existiu preocupação com jogadores de futebol cujos apelidos eram (ou são) por demais folclóricos ou esquisitos. Tem quem
lembre que esse detalhe é facilmente superado quando o dito cujo é
craque consagrado. Sicupira, nascido no Paraná em 1944, foi um
meio campista talentoso, dono de jogadas bonitas e, como gostava
de avançar e finalizar, fez muitos gols. Melhor momento aconteceu no
Atlético Paranaense, onde no final dos anos 60, fez 154 gols. Jogou
também no Corinthians Paulista e Botafogo carioca. Quando parou
virou comentarista de rádio em Curitiba. Faleceu em 2001. Gentil
Cardoso, um dos mais folclóricos técnicos do futebol do Brasil, admirador do futebol de Sicupira, um dia resolveu fazer um discurso: “Você é
craque, bom demais, porém, se quer chegar na Seleção Brasileira, tem
que mudar seu nome. Sicupira não dá?” É o meu sobrenome, respondeu o jogador. “Então, usa o primeiro nome”, retrucou Gentil Cardoso. Sicupira esclareceu: “Meu nome de batismo é Barcímio”. Gentil
coçou a cabeça e concluiu: “Bom, é melhor deixar Sicupira mesmo”.
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P ATRIMÔNIO

R EP
ASSE
EPASSE

Vereador entrega emendas para
Hospital e Lar dos Velhinhos
Assessoria Parlamentar

Esalq recebe visita técnica no
Museu Prudente de Moraes
Interação com profissionais do Museu Luiz de Queiroz ocorre no âmbito da 20ª
Semana Nacional de Museus; no próximo domingo, 22, haverá visitação gratuita

O objetivo, segundo o vereador Fabrício Polezi,
é melhorar o atendimento na saúde de Piracicaba

O vereador Fabrício Polezi
(Patriota), acompanhado de seus
assessores parlamentares, visitou, na tarde desta segunda-feira (16), o Hospital dos Fornecedores de Cana e o Lar dos Velhinhos para entrega de emendas
parlamentares voltadas à saúde,
no valor total de R$ 320 mil.
No HFC (Hospital dos Fornecedores de Cana), o ofício com
a descrição dos valores destinados através de emenda parlamentar federal foi entregue à assessora de capacitação de recursos, Daniele Rodrigues. Já no Lar
dos Velhinhos, o ofício foi entregue à assistente social Maria Salete Fleurys. As duas agradece-

ram tanto ao vereador Polezi
quanto ao deputado federal capitão Guilherme Derrite pelo apoio
prestado aos cuidados filantrópicos da cidade de Piracicaba.
Segundo Polezi, essas emendas foram frutos de um trabalho
realizado em parceria com o deputado federal Derrite para atender solicitações feitas ao seu gabinete. “Não é de hoje que trabalho para ajudar a trazer mais recursos e projetos de melhorias em
diversas áreas da nossa cidade.
Faço isso priorizando a parceria
com amigos fieis ao governo federal, assim como o meu grande
aliado, deputado capitão Guilherme Derrite”, disse Polezi.

C OCÃO

Tradicional na cidade, sorveteria
será homenageada na Câmara
A tradicional sorveteria Cocão será homenageada pela Câmara Municipal de Piracicaba.
Na noite desta segunda-feira
(16), durante a 18ª reunião ordinária, foi aprovado o requerimento 375/2022, de iniciativa do
vereador Paulo Campos (Podemos), que concede voto de congratulações ao empreendimento.
No texto da homenagem, o
vereador recorda que a sorveteria
Cocão teve início em 1984, quando o empreendimento foi adquirido pela família de Thiago Stieva-

no, que continua, como terceira
geração, na gestão do espaço.
“O Thiago entrou para gestão em 2016 e já está há seis
anos, mantendo a qualidade, a
tradição e tudo o que sempre
foi feito, sempre muito feliz
com o que faz e conquistando
cada vez mais clientes”, observa Campos, no texto do requerimento, ao lembrar que o gestor busca a “máxima qualidade
em tudo”, “estudando novos sabores” e levando “comodidade
e praticidade para os clientes”.

Na manhã de ontem, 17, o
Museu Luiz de Queiroz, da Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq/USP), recebeu a visita de uma equipe do Museu Prudente de Moraes, de Piracicaba. O
encontro entre as equipes teve
como objetivo aumentar a interação entre as entidades e celebrar a
20ª Semana Nacional de Museus,
que ocorre de 16 a 22 de maio.
Na Esalq, a equipe do Museu
Prudente de Moraes foi recepcionada pelo Especialista em Projetos de Museografia, Edno Aparecido Dario, que reforçou a necessidade de interação entre as instituições do gênero no município.
“Essa visita tem caráter técnico e
permite compartilhar nossas experiências de êxito e também nossos desafios diários, incluindo dificuldades pertinentes a todos os
museus no País. Lutamos há muito tempo por essa integração entre os museus de Piracicaba e cada
vez mais vemos a importância de
estarmos unidos no objetivo de
levar conhecimento à população”.
Para Erica Frasson, diretora
do Museu Prudente de Moraes,
o intercâmbio entre os museus de
Piracicaba permite aprimorar os
serviços prestados à população.
“No Museu Prudente de Moraes
temos tem um acervo permanente, com visitação aberta ao público, que guarda uma série de objetos do primeiro presidente civil
eleito no Brasil. São mais de 12
mil itens no acervo, dos quais
uma parte se encontra na exposição permanente. Essa vinda até a
Esalq permite conhecer um pouco mais sobre o acervo do Museu
Luiz de Queiroz e, além disso, possibilita identificar a realidade de
outras instituições afim de aprimorar os serviços que prestamos”.
OFICINA – A aproximação
entre as instituições museológicas
ocorreu a partir da oficina Conservação e Documentação de Acervos
Museológicos, oferecida no Museu
Prudente de Moraes entre março e
maio deste ano. A coordenadora

Gerhard Waller

Visita técnica aconteceu na manhã de ontem, 17, no Museu Luiz de Queiroz

da iniciativa é a portuguesa Ana
Torrejais, conservadora e restauradora de bens culturais que atua
no Museu Prudente de Moraes.
A atividade está dividida em
três módulos e aborda Gestão de
Riscos e Higienização de Acervos,
Sistemas de Classificação e Catalogação de Acervos e Diretrizes e Procedimentos de Conservação de
Acervo. “A oficina foi pensada para
levarmos a ciência da conservação
e restauro às instituições que trabalham com essa temática aqui na
região de Piracicaba. A visita na
Esalq está inserida no terceiro módulo e estamos aqui para conhecer
as metodologias de conservação
empregadas nas instituições museológicas. Isso permite aproximar
as duas instituições”, conta Ana

Torrejais. Na oficina participam representantes do Museu Prudente,
Museu Luiz de Queiroz, Centro de
Documentação da Câmara Municipal de Piracicaba e Museu Gustavo Teixeira, de São Pedro/SP.
DOMINGO NO MUSEU –
Inserido na programação da 20ª
Semana Nacional de Museus, no
próximo domingo, 22, o Museu
Luiz de Queiroz estará aberto no
período da tarde, das 14h às 18h,
de forma gratuita. O público poderá explorar as salas temáticas e o
acervo, bem como realizar atividades com os experimentos científicos e práticos no Clubinho de Ciências Luiz de Queiroz, além de aproveitarem o espaço lúdico da mostra “Sustentabilidade: do diálogo
à ação!”. Neste dia, não será neces-

sário agendamento e haverá monitoria 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 (Centro de Referência em Ensino de Ciências da
Natureza), 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.
SERVIÇO
Contato e agendamento:
museulq@usp.br
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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

A Tribuna Piracicabana
A11

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

FALECIMENTOS
SRA. ELISABETE APARECIDA
MARTINS BENITES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos,
filha dos finados Sr. João das Neves Martins e da Sra. Candida Ribeiro Martins, era casada com o Sr.
Ramon Sandalo Benitez Caceres;
deixa os filhos: Ana Elizabeth Benitez Martins, casada com o Sr. Alan
Pinheiro; Cristian Ramon Benitez
Martins, casado com a Sra. Liz Rosana e Cesar Augusto Benitez Martins, casado com a Sra. Erica Canetto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade,
sala 04, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CLOVIS BONIFACIO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
79 anos, filho dos finados Sr. Antonio Bonifacio e da Sra. Ercilia da
Silva, era viúvo da Sra. Rosalina
Ferraz Bonifacio. Deixa sobrinhos,
primas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala 02,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENJAMIN NUNES FERREIRA
faleceu ontem, na cidade de Rio das
Pedras/SP, contava 75 anos, filho dos
finados Sr. Jose Antonio Ferreira e
da Sra. Emilia Nunes, era casado com
a Sra. Vanilde Pirola Ferreira; deixa
os filhos: Donizete Aparecido Ferreira, casado com a Sra. Cilene Mariano Ferreira; Marcos José Ferreira, casado com a Sra. Keile Cristina
Movio Ferreira; Robson Carlos Ferreira, casado com a Sra. Roseli Fer-

reira e Maria Joziara Ferreira. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 15h30 do Velório Municipal de Rio
das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz, na cidade de Rio das
Pedras/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DOMENICO DI MATTEO faleceu ontem, nesta cidade, contava
80 anos, filho dos finados Sr. Fiorentino Di Matteo e da Sra. Filomena
Mascia Di Matteo, era casado com
a Sra. Geny Vicentin Di Matteo; deixa os filhos: Giovanna Di Matteo
Valerio, casada com o Sr. Fabio
Cesar Valerio; Filomena Di Matteo
Fernandes, casada com o Sr. Marcos Alberto Fernandes e Maycon
Domenico Di Matteo, casado com a
Sra. Cristiane Barros Di Matteo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30
da sala “D” do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CARLOS ALBERTO DE PAULA MARTINS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 56 anos, filho dos
finados Sr. Francisco de Paula Martins e da Sra. Syria de Almeida Martins; deixa os filhos: Gabriela Carneiro de Paula Martins, casada com
o Sr. Erick Ricardo Mazaro da Silva;
Isabela Carneiro de Paula Martins e
Matheus Carneiro de Paula Martins.
Deixa netas, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
15h00 do Velório da Saudade, sala
“03”, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. CÂNDIDA GARCIA CORRÊA
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e
era casada com o Sr. Angelo Correa. Era filho do Sr. Manoel Garcia
e da Sra. Conceição Benegas Martins, ambos falecidos. Deixou filhos: Roberto Garcia Correa, Marco Antonio Garcia Correa casado
com Talita Daiane Silva, Ulisses
Garcia Correa casado com Luciene Cardoso, Valeria Garcia Correa
casada com Diogo Manerich e Denise Garcia Correa casada com
Devair Galhardo. Deixa netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O seu corpo foi transladado ontem
as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do velório do Cemitério Parque
da Ressurreição – sala D, seguindo para o Crematório Bom Jesus –
Unidas, onde foi realizada a cerimônia de Cremação as 17:30 hs.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de
idade e era casada com o Sr. João
de Oliveira. Era filha do Sr. Lucio
Soares de Oliveira e da Sra. Ana
Rodrigues da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Reginaldo de Oliveira
casado com Jaqueline Bruno da
Costa de Oliveira, Janete Oliveira de
Lima casada Jhoni Rafael dos Santos Lima, Rosalem de Oliveira, Luzinete Rodrigues Barreiros casada
com Geraldo Rodrigues Barreiros,
João Batista de Oliveira casado com
Luzicreia Maria de Jesus e Renato
de Oliveira casado com Samara
Vilela. Deixa também netos e bis-

neto. O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério
de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO JOSÉ PINTO DO NASCIMENTO faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 84 anos de idade,
era filho do Sr. Sebastião José Pinto
do Nascimento e Sra Francisca Maria de Jesus. Deixa filhos: Sônia
Aparecida do Nascimento, Edna
Solange Rodrigues Nascimento casada com Pedro Gilmar Costa, Shirlei Regina do Nascimento, João Claúdio de Jesus do Nascimento, Claúdia Antonia do Nascimento, Marcia
do Nascimento e Priscila Nascimento Nalin casada com Fhelipe Nalin.
Deixa netos e bisnetos e demais
parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição
– sala B, seguindo para o Crematório Bom Jesus – Unidas e sua cerimônia de Cremação deu-se as 19:00
hs, (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. DENESIO SOARES faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos
96 anos de idade.Era casado com a
Sra.Maria Brunossi Soares. Era filho dos finados Sr.Ilydio Soares e
da Sra.Maria Paula. Deixa as filhas:
Iara Soares, Marcia Soares e Renata Soares Eisenmann casada com
Alexandre Augusto Nogueira Eisenmann. Deixa netos demais
parentes.O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e
o seu sepultamento deu se ontem
ás 17:00 h saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus –
sala2 seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade onde

foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JOANA TERESA PESSOLATO CARVALHO faleceu ontem na
cidade de São Pedro aos 69 anos
de idade.Era viúva do Sr.Cicero
Jose de Carvalho. Era filha dos finados Sr.Osvaldo Pessolato e da
Sra.Elza Furlan Pessolato. Deixa
irmãos, cunhados, sobrinhos, demais parentes e amigos.O seu sepultamento dar se hoje ás 10:00 h
saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –sala 1
seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde
será inumada em jazigo da família.
Está sala possui serviço de velório on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FABIO DE LARA CARDENAS
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 41 anos de idade, era filho do Sr. Dirceu Cecílio Cardenas e
Sra. Antonia Heloisa Fustaino de
Lara Cardenas. Deixa o filho Kaique Graça Cardenas, demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 15hs, saindo da
urna murtuária do Velório Parque da
Ressurreição – sala “C”, seguindo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º 499/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 07/2022
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Material Químico.
Sessão de disputa dos preços: 31 de maio de 2022 às 09:00 horas.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos interessados, que na data e horário indicados neste preâmbulo, realizará licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAL QUÍMICO. O presente Edital e seus anexos serão disponibilizados para consulta, ou para aquisição, a partir do dia 18 de Maio de 2022, no Departamento de Licitações, na
Rua Malaquias Guerra nº 37, Centro, São Pedro/SP, nos seguintes horários: das 8:00 às 16:00
horas. Será ainda disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico www.saaesp.sp.gov.br e
www.compras.gov.br. Não serão enviados editais pelo correio ou por e-mail. São Pedro,
17 de Maio de 2022. Danilo de Albuquerque Diretor Presidente do SAAESP
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

A Prefeitura Municipal de Mombuca torna público, para conhecimento dos interessados,
que está aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço, por
item, para Registro de Preço, para aquisição futura de alimentação especial (leite em pó
fórmula infantil para lactante, alimento para nutrição enteral e outros, para pacientes
enfermos e crianças com desnutrição).
Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entregues no dia 01 de junho de 2022 às
09:00h na sede da Prefeitura Municipal de Mombuca, sito à Rua Amadeu Amaral, nº 255,
sendo que a sessão será realizada a seguir, nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima e poderá ser retirado no
horário de expediente até 24 horas que antecedem a data de recebimento dos envelopes e
ainda solicitá-lo através do e-mail mombuca@uol.com.br.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal através do telefone
(0xx19) 3488-6262.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 32/2022, Processo:
915/2022, que tem por objeto a Aquisição de Dietas Enterais, conforme necessidade
da Secretaria Municipal de Saúde. As propostas serão acolhidas com início no dia 18/
05/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 31/05/2022. O início da sessão de
disputa de preços ocorrerá às 09:00 horas do dia 31/052022. Deve ser observado o
horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da
Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital
completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a
Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br . São
Pedro, 17 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 06/2022- Processo nº 919 /2022. Objeto: Obras de Reforma do Telhado e Acessibilidade do Museu Gustavo Teixeira. INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA: 06/06/2022. Os envelopes dos licitantes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, sito à
Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do dia 06/06/2022. O
início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 06/06/2022, na Sala de
Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O edital
completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações,
ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São Pedro,
17 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Concorrência Pública - Registro de Preços nº 03/2022 - Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes dos licitantes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de
Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do
dia 20/06/2022. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 20/06/
2022, na Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas . São Pedro, 17 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal.

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 07/2022 . Objeto: Obras de Construção do Viveiro Municipal.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 08/06/2022. Os envelopes dos licitantes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do dia 08/06/
2022. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 08/06/2022, na
Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O
edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São Pedro, 17 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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DOIS ANOS

Festa das Nações começa, hoje, no Engenho
Bilheterias serão abertas às 19h; às 20h, as Rainhas que representam as 15 nações, neste ano, e autoridades fazem a abertura oficial

O momento esperado por todos - realizadores, apoiadores, instituições sociais, pessoas atendidas
por elas e público – chegou. Após
um intervalo de dois anos, o Engenho Central volta a receber a Festa
das Nações de Piracicaba, a partir
de amanhã, quarta-feira, 18, até
domingo, 22/05. Aproximadamente 1.700 pessoas, entre voluntários
e funcionários de empresas terceirizadas, fazem os ajustes finais para
receber o público, que será atendido por cerca de 5.000 voluntários
durante os cinco dias da festa, que
une gastronomia, cultura e solidariedade. Hoje, a festa começa
às 19h e, às 20h, haverá a abertura oficial, com apresentação das
rainhas, seguida de shows musicais, com encerramento à 0h.
Fábio do Amaral Sanches, presidente da Fenapi (Associação Festa das Nações de Piracicaba), realizadora do evento, comemora o retorno. De acordo com ele, além de
ser fonte de renda para as instituições e atendidos, a festa funciona
como uma vitrine e momento de
troca de relacionamento com pessoas e empresas que passam, até, a
contribuir de forma permanente
com os projetos sociais. “A Festa
das Nações tem a colaboração de
toda a sociedade. São quase 2.000
pessoas envolvidas na montagem,
preparação, além de mais de 5.000
pessoas voluntárias. A festa é uma
unanimidade, um evento que todos admiram e gostam porque a
festa não é das instituições sociais,
não é da Fenapi. A Festa das Nações é de Piracicaba”, ressalta.
Nesta edição, a 37ª, a renda
da festa será revertida a 19 instituições sociais que atendem milhares de pessoas em Piracicaba.
A presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Piracicaba
(Fussp), que promove a festa, Andréa Almeida, também comemora
o retorno da festa. “As instituições
dependem muito desta festa para
se manterem e ficamos muito felizes em poder promover e ajudar
com nosso trabalho. Todas as secretarias municipais estão envolvidas na realização. Então quero
agradecer a todos os servidores e a
todos os voluntários e trabalhadores neste momento”, disse.
INGRESSOS E ACESSO –
Ingressos antecipados para a 37ª
Festa das Nações estão à venda
pela internet. Para adquirir o seu
é só entrar no endereço festa

dasnacoes.org.br, clicar no botão
Ingressos e escolher os dias. Além
do ingresso, também é possível comprar o bilhete para o estacionamento. Os ingressos neste ano custam
R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada). Na quarta-feira, 18/05, e
na quinta, 19/05, todos pagam
meia-entrada. Serão aceitos cartões de crédito, débito e dinheiro.
Haverá três acessos ao Engenho Central, onde também haverá
bilheterias para a compra na hora.
Elas ficarão nas entradas do Engenho pelo Parque do Mirante (avenida Maurice Allain), passarela
Pênsil (avenida Beira Rio) e passarela Estaiada (avenida Beira Rio).
Também no botão Ingressos
estão todas as informações sobre
gratuidade e meia-entrada. Os termos para a entrada de menores de
idade na Festa das Nações também
está no botão Ingressos: o acesso
de menores de 16 anos só será possível na companhia de uma adulto ou responsável e com o preenchimento da declaração necessária, disponível, também, no botão Ingressos e nas bilheterias.
Na quarta, quinta e sexta,
dias 18, 19 e 20, a festa começa às
19h, Na quarta se encerra à meianoite, na quinta, à 1h, e na sexta,
às 2h. No sábado começa às 11h e
termina às 2h, e no domingo começa às 11h e termina às 18h. No
botão Ingressos também estão horários de início e fim das bilheterias e do estacionamento.
ESTACIONAMENTO – Os
valores do estacionamento são R$
25 (automóveis e caminhonetes) e
R$ 12 para motos. O público terá à
disposição bolsões de estacionamento criados nas ruas no entorno no Engenho Central. Os valores
estabelecidos são R$ 25 para automóveis e caminhonetes e R$ 12
para motos. As áreas de estacionamento contarão com seguranças e
orientadores para os motoristas.
O público vai poder estacionar
nos bolsões que têm entrada pela
avenida Beira Rio (antes do Museu da Água) e pela rua Dom João
Bosco com avenida Dona Lídia, na
Vila Rezende. E por outras entradas secundárias: rua 13 de Maio,
São José, Antonio Correa Barbosa,
no Centro, e avenida Dona Maria,
rua João Nery, travessa da Cana e
rua Assis Chateaubriand, pela Vila
Rezende e Nova Piracicaba.
O acesso ao estacionamento de
serviço será pela ponte do Morato.

Patrocinadores, artistas e funcionários da Secretaria da Ação Cultural acessam pela avenida Maurice Allain (ponte do Mirante).
TRANSPORTE PÚBLICO, APP e PCDs – As pessoas
que preferirem podem chegar com
facilidade até a Festa das Nações
de ônibus e também por carro de
aplicativo. No caso dos ônibus, a
Secretaria Municipal de Mobilidade, Trânsito e Transportes (Semuttran) criou a Linha 001, que
vai funcionar entre os dias 18 e
22/05, com viagens do Terminal
Central de Integração (TCI) até o
Engenho Central, a cada 30 minutos. A linha será gratuita até as
18h, após esse horário haverá cobrança normal de passagens. A linha sairá da plataforma B1 do
TCI e seguirá até a avenida Beira
Rio com desembarque final entre
as ruas XV de Novembro e Rangel
Pestana. O retorno ao TCI começa
a partir das 17h15, até as 23h15.
No sábado, as saídas acontecem a
partir das 9h, também sem cobrança de tarifa até as 18h. O retorno
do ponto entre as ruas XV de Novembro e Rangel Pestana começa
a partir das 9h15 até as 23h15.
No domingo, saídas do TCI
das 9h até as 19h, sem cobrança
até as 18h. O retorno para o TCI
será das 9h15 até as 17h45. Todas
as informações podem ser acessadas no site da Transporte TUPi
(https://www.tupitransporte.
com.br/) em Linhas e Itinerários.
Os veículos por aplicativo
também terão um local próprio
para embarque e desembarque na
avenida Beira Rio, entre as ruas XV
de Novembro e Rangel Pestana.
As pessoas com deficiência
também terão atenção especial para
curtir a Festa das Nações. Veículos
do Elevar, sistema de transporte
adaptado da Prefeitura de Piracicaba, farão embarque gratuito de
pessoas com deficiência (PCDs), em
área no estacionamento do posto
de combustíveis 3S (avenida Presidente Kennedy). A pessoa com deficiência poderá embarcar com um
acompanhante. Na quarta, quinta
e sexta, as vans do Elevar fazem o
transporte das 17h às 23h. No sábado e domingo, das 9h às 23h.
GASTRONOMIA – A 37ª
Festa das Nações terá 15 restaurantes, que vão servir pratos típicos da Alemanha, Brasil, Coreia do Sul, Espanha, Estados
Unidos, Holanda, Índia, Itália, Ja-

Divulgação

Rainhas farão show na abertura da 37ª Festa das Nações, hoje, no Engenho

pão, México, Nações Árabes, Nova
Zelândia, Portugal, Reino Unido e
Suíça. O cardápio completo dos restaurantes está disponível no site
festadasnacoes.org.br, no botão
Instituições e Cardápios. É só acessar, clicar na bandeira da nação
e conferir. É importante lembrar
que não há mais jantares fechados. Dessa forma, a festa e os
restaurantes serão abertos a todos, todos os cinco dias de festa. Quem quiser, pode adquirir
jantares antecipadamente.
Para isso, deve entrar em contato com a instituição responsável pelo restaurante escolhido.
SHOWS – O Palco Principal
da 37ª Festa das Nações terá mais
de 20 atrações, durante os cinco
dias, com artistas de Piracicaba e
de diversas outras cidades. Hoje,
às 21h, haverá apresentação de
jazz com a banda instrumental
Eloy Porto e Brasuká Sexteto. Na
sequência, sobe ao palco o Água
de Vintém, grupo de choro. Na
quinta, 19/05, os shows são com
André Grella Trio, e Hot Club de
Piracicaba. Na sexta, 20/05, haverá apresentação de música e
dança indianas, e da Orquestra
Piracicabana de Viola Caipira.
No sábado, os shows começam às 12h, com Grupo Karon
Cali, de dança árabe, seguido do
Choro de Saia, Maracatu Baque
Caipira, Samba de Lenço, Orquestra Sanfônica, do grupo de
tradição suíça Tanzgruppe Helvetia, de dança gaúcha CTG
Meu Pago. Às 19h, o público poderá acompanhar apresentação
cultural coreana, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba e a Orquestra
Paulistana de Viola Caipira.
No domingo a apresentação
Aprendendo com a Música abre a
programação de shows, às 12h, se-

SOLIDARIEDADE

Oji Papéis e Regispel doam
120 mil ingressos impressos
A Oji Papéis, em parceria com a Regispel, doou os
ingressos impressos para a
Festa das Nações deste
ano, que acontece em Piracicaba SP, de 18 a 22 de
maio. São 120 mil unidades
impressas no papel térmico
produzido pela empresa, o
Papel TermoScript KPH 80.
“A Festa das Nações é um
patrimônio sociocultural de Piracicaba, com reconhecimento nacional, e que beneficia algumas instituições. Temos orgulho em produzir e doar o
papel que dá entrada a este
evento maravilhoso, que conta as histórias de cada país e
sua influência em nossa cultura local”, conta Mónica Salles, que coordena a Responsabilidade Social na Oji Papéis.
“Após dois anos sem eventos, ficamos lisonjeados de re-

ceber o convite junto com a Oji
Papéis para participar novamente, convertendo os ingressos, da maior e mais tradicional festa da cidade. Esse é
nosso 5º ano como parceiros
deste evento solidário que
atende a tantas entidades, sendo uma das principais fonte de
renda dessas instituições”, falou Bruna Dantas, assistente
de Marketing da Regispel.
A Oji também é patrocinadora da barraca japonesa, que
terá sua renda revertida à Avistar (Associação de Atendimento à Pessoas com Deficiência
Visual de Piracicaba). A instituição é uma antiga parceira
da empresa e o tema cultura
japonesa vem ao encontro de
um dos objetivos empresa,
que faz parte do grupo japonês
OJI Holding, de disseminar a
cultura oriental no Brasil.

guida da Congada do Divino Espírito Santo, do grupo de dança Cor
& Corpo, do Grupo Santa Olímpia
de Danças Folclóricas, do grupo de
dança folclórica Raízes de Portugal e da Orquestra Educacional de
Piracicaba, que fecha o evento.
As Rainhas da 37ª Festa das
Nações, que representam as 15
nações, se apresentam todos os
dias no Palco Principal, às 20h,
na quarta, quinta, sexta e sábado. No domingo, a apresentação
será às 15h. Durante todos os cinco dias da festa uma banda de
jazz vai percorrer o Engenho.

SERVIÇO
37ª Festa das Nações de Piracicaba. De 18 a 22 de maio,
no Engenho Central, avenida
Maurice Allain, 454. Ingressos
custam R$ 12 (inteira) e R$ 6
(meia-entrada). Na quarta, 18,
e quinta, 19/05, todos pagam
meia. Venda antecipada no
site festadasnacoes.org.br,
botão Ingressos e escolher os
dias. Além do ingresso, também é possível comprar o bilhete para o estacionamento:
R$ 25 (automóveis e caminhonetes) e R$ 12 (motos).
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Show da banda Circuladô de Fulô em
Piracicaba foi um sucesso de público
A banda Circuladô de Fulô se apresentou
no sábado passado no Clube Saudosista para
delírio dos seus fãs piracicabanos que não se
intimidaram e se lançaram na pista de dança
ao som do forró caliente da banda. Com 20
anos de carreira, a banda cantou seus maiores

sucessos e não deixou ninguém parado. A Circuladô de Fulô foi formada em São Paulo em
2000, mesmo ano de lançamento do primeiro
CD pela gravadora EMI. Hoje, é uma das bandas que melhor representa a renovação do
forró pé de serra.

Atualmente formada por Thiaguinho (vocal),
Gustavo Bortoleto (zabumba) e Eduardo Wenceslau (guitarra e violão), a Circuladô tem 20 anos de
estrada, cinco álbuns de carreira, um DVD e uma
coletânea especial, em celebração aos 15 anos do
grupo, lançada em 2018. No Saudosista a banda

apresentou e sucessos como "Águas Mansas",
"Loucuras de Amor" e "O Sol, a Lis e o Beija-Flor".
No comando do evento que vem fazendo o diferencial na cidade com suas promoções, Felipe Bragion produções e Jefferson Silva.
Fotos @ricardorobertoraya

Sarau Cultural marca a volta do Natural Music Studio
O #1 Sarau Natural promovido pelo Natural music studio no ultimo final de semana alcançou seu objetivo ao apresentar ao publico
a volta das atividades do espaço cultural com
uma variedade de segmentos artísticos como
teatro, música, declamações, dança e performances. O local ficou pequeno para a grande
quantidade de apreciadores da arte. O anfitrião Ramon Saci agradeceu a grande receptividade e a todos que estiveram presentes no
intuito da abertura de novas ações culturais.
Fotos @ricardorobertoraya

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

INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES

Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em destaques na sessão Curtidinhas. A Pirarazzi esteve fazendo várias
coberturas no último final de semana, uma delas no show da Banda Circuladô de Fulô, a exposição da ilustradora Carmelina
de Toledo Piza entre outras. Além da agenda cultural e outros assuntos culturais.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi, promova sua imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10 anos de existência, lançamos uma proposta para você dar
mais visibilidade ao seu trabalho num conceituado jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais prestigiada coluna da região, a Pirarazzi. Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos por renomadas
personalidades e empresas do cenário local. o presente que estamos oferecendo é a sua participação no perfil da
coluna, onde você terá MEIA PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Pergunte nos como através do WhatsApp (19) 99663 9903 ou no e-mail pirarazzi@gmail.com
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 155 maio/2022 Piracicaba SP - Elson de Belém Artista e comunicador cultural- #espalhepaz
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ESTREIA DE
DOCUMENTARIO
MÃES GUERREIRAS
O documentário conta a história de cinco mulheres iracemápolenses, cinco mães
guerreiras que enfrentam diariamente problemas e dificuldades com uma sociedade
despreparada para lidar com o autismo. através de seus depoimentos, elas terão suas
histórias contadas de forma leve e objetiva, tendo como finalidade a conscientização coletiva sobre a inclusão de crianças com
necessidades especiais. Sobre o projeto:
Mães Guerreias foi um projeto aprovado pela
Lei Federal, Aldir Blanc em 2021, através
de edital da Prefeitura Municipal de Iracemápolis, por meio da Coordenadoria de Ação
Cultural. O Autismo é um tema pouco discutido atualmente em nossa sociedade, visto que ainda há pouca informação sobre o
espectro, isso torna o documentário um dos
poucos conteúdos sobre o tema, no Brasil.
Iracemápolis, hoje é uma referência em toda
a região, na questão de tratamento, tanto
gratuito, quanto de clínicas particulares.
Sendo assim se torna quase que indispensável retratar essa abordagem e evidenciar
o trabalho desses profissionais. O documentário tem depoimentos de profissionais especializados em TEA (Transtorno do Espectro Autista), participação da ARIL - Iracemápolis, assim demonstrando a seriedade do
trabalho desenvolvido. Pré-estreia: O documentário será exibido nos canais oficiais da
prefeitura de Iracemápolis, no dia 29/05
(Domingo), por tanto, o evento de pré-estreia tem a intenção de fornecer conteúdo
para pautas e matérias jornalísticas, bem
como de colocar os veículos de comunicação em interação com as autoridades locais,
profissionais da área e com as participantes. Ressaltamos que a presença da imprensa local é muito importante para a divulgação do tema e para ajudar na conscientização coletiva. Objetivo: primário - conscientização coletiva sobre a inclusão de crianças com necessidades especiais. secundário - homenagear todas as mulheres,
mães e guerreiras que residem em Iracemápolis e na região, servindo como comemoração ao mês das mães.
Fonte Ator Chico Santos
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45 ANOS DO ESPAÇO QUE
RESPIRA ARTE E DESCOBRE
NOVOS TALENTOS PARTE III

Historia (continuação)
Assim o Studio 415 foi sendo construído,
cada tijolinho tem um nome e todos que de
alguma forma contribuíram na construção desta
historia tem um valor enorme, pis deixaram sua
contribuição. Em 2005 uma nova sociedade é
constituída por Marina Guidotti (Nina) e Adriana Dedini Ricciardi ( Tula) , novos sonhos, nova
sede agora na avenida Torquato da Silva Leitão, o espaço não era tão amplo como a sede
anterior, mas abrigava plenamente os bailarinos, projetos educacionais e grandes produções como os importantes ballet de repertorio " O Quebra Nozes", " A Bela Adormecia" lá
recebemos varias homenagens, como a Moção de aplausos concedida pelo vereador Luciano Junior e homenagens na câmara doa vereadores e na assembleia Legislativa de São
Paulo concedida pelo roberto Felício. Nosso
saudoso mestre Rodrigo Baptista, esteve colaborando enriquecendo a nossa historia como
bailarino e como professor em vários espetáculos de encerramento do ano letivo e apresentações em festivais nacionais em Piracicaba e outros estados, nosso eterno agradecimento. O Studio 415 mudou-se para a avenida independência, onde permaneceu por 07
anos, construindo sua nova sede na rua Luiz
de Queiroz, espaço amplo com todas as condições que a dança de qualidade exige. O Studio 415 é uma escola dedicada inteiramente
ao ensino da dança. Com tanta dedicação, o

CARMELINA EXPÕE
ILUSTRAÇÕES DE MULHERES
A escritora, contadora de histórias e agora ilustradora
Carmelina de Toledo Piza abriu a exposição "Perfil Mulher em você" depois de passar uma temporada na Casa
do médico em homenagem às mulheres e especialmente
à deusa Elza Soares. A exposição está no Gran espaço
bem viver e ficará todo o mês de maio para visitação pública. Carmelina está muito feliz, pois além da exposição a
ilustração que fez para o livro "Nem tão grande nem
tão pequena do escritor Anderson Brongna está concorrendo ao prêmio "Jabuti" e também ao prêmio de
ilustrações no Museu de ilustrações no Mexico.
Gran Espaço bem viver
Endereço Rua Santo Antônio, 264, centro
Entrada franca
Fotos: @ricardorobertoraya

Studio 415 já formou, e continua formando, profissionais da dança, que hoje
atingiram níveis de excelência e ocupam
papéis importantes em companhias ao redor do mundo. A escola conquistou, inclusive, diversas premiações em importantes festivais de dança no Brasil. Como
o foco é o desenvolvimento técnico e
social, o intuito da escola sempre foi
a formação da pessoa como um todo,
já que acreditamos que a arte, em
todas as suas formas, é o mais profundo espelho do ser humano, contribuindo assim para que a dança cumpra seu papel: artístico, técnico, didático e social. A escola proporciona esta
oportunidade a todos, inclusive àqueles que não têm condições sócias econômicas, como é o caso de vários projetos sociais sustentados pelo Studio
415, que gentilmente oferece a formação técnica e artística aos interessados pela dança.
Contatos
Instagram: studio415
Facebook: studio415 escola de ballet
YouTube: studio415 escola de ballet
WhatsApp: +55 19 99162-9977
E-mail:
studio415@terra.com.br
Colaboração: Adriana D. Ricciardi Tula
Fotos: Tiago Rochetto

OEP SE APRESENTOU NO
CENTENÁRIO THEATRO SÃO PEDRO
COMO ORQUESTRA CONVIDADA
DENNIS RIBEIRO
ENTREVISTOU A
MESTRA BATUQUEIRA
MARTA JOANA

COMEÇAM OS
PREPARATIVOS
PARA O NOART
MOSTRA ARTISTICA
BEM VIVER
Começaram os preparativos para o Noart Mostra artística Bem Viver que será realizada
no próximo dia 26 de maio a partir das 19:30
h, o ingresso é 1 k de alimento não perecível,
será realizado no Gran Espaço Bem Viver, sito
a Rua Santo Antônio, 264, centro. Já estão
confirmadas mais de 10 artistas de diferentes
segmentos entre dança, música, teatro, performance, arte drag entre outros. Haverá sorteios de brindes e comida e bebida a venda
no local. A direção artística está a cargo do
Colunista Elson de Belém com apoio da Pirarazzi entretenimento, Rádio Metropolitana de
Piracicaba e Jornal A Tribuna Piracicabana.
Fonte Gran Espaço Bem Viver

Dona Marta Joana é fundadora do Quintal Quilombo
do Batuque na cidade de Capivari. Com toda sua simpatia e vivência abriu o coração e contou um pouco sobre
sua trajetória ao longos dos 71 anos de vida, os preconceitos sofridos e a importância de levar cultura a crianças
e jovens e de que maneira a sociedade civil pode ajudar
nesse projeto. Dona Marta Joana ainda participou do
Longa Metragem "O dia de preto" que será lançado no
dia 22/05/2022 e estará disponível no Youtube, e para
quem quiser assistir o Quintal estará aberto a população. Essa mulher é sinônimo de luta, cultura, força, perseverança e esperança. Conheçam a Dona Marta!!
Sigam a Dona Marta nas Redes Sociais: https://
www.facebook.com/marta.joana.9699
Fonte
Dennis
Ribeiro
https://
www.instagram.com/dennisribeirooficial/
O concerto aconteceu no último domingo (15) e encantou o público da capital paulista com repertório composto de músicas de
concerto, trilhas sonoras de filmes e games
e o momento didático, onde puderam ouvir
uma música de cima do palco em meio a orquestra - "Foi uma experiência incrível e única" disse entusiasmado o músico internacional Ricardo Freitas ao descer do palco. A orquestra esteve neste mesmo teatro em 2019
e, pelo reconhecimento de todo o seu trabalho, a administração resolveu ceder o centenário e icônico Theatro São Pedro. A viabilização do concerto se deu por conta da
Lei Rouanet, patrocinada pela Oji Papéis Especiais e Samapi Distribuidora de Medicamentos. Dentro deste mesmo projeto, a OEP ainda fará apresentações em Araras e Santos.
"É a Orquestra Educacional de Piracicaba levando o nome da cidade por todo o estado"

comenta o produtor executivo Carlos
Cardozo.
SOBRE O THEATRO SÃO PEDRO –
É um teatro na cidade de São Paulo, construído pelo português Manuel Fernandes Lopes e inaugurado no dia 16 de janeiro de
1917 com a apresentação das peças A Moreninha e O Escravo de Lúcifer. É um dos
poucos teatros que permanecem ativos
de uma geração de casas de espetáculos inauguradas entre os séculos XIX e
XX. Ele fica localizado na Rua Dr. Albuquerque Lins, número 207, no bairro
Campo Elísios, com fácil acesso ao transporte público, a quatrocentos metros da
Estação Marechal Deodoro do metrô.
Fonte jornalista Marcelo Basso
Engenho da noticia
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ELSON DE BELÉM
APRESENTA TEXTO DE
ARIANO SUASSUNA HOJE
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Solo inspirado no texto "O auto da compadecida"
na cena "Julgamento de João Grilo" de autoria do escritor Ariano Suassuna com interpretação do ator paraense Elson de Belém. No inferno João Grilo é desafiado
pelo diabo que usa de todos seus argumentos e com
a intercessão de Nossa senhora é absolvido da sentença e tem nova oportunidade para voltar ao plano terrestre, porém tendo como garantia se tornar uma
pessoa melhor. A iniciativa de apresentar este trabalho
se deu quando o ator foi descoberto por um produtor
que viu semelhanças com o ator Matheus Nachtergaele interprete do personagem João Grilo no filme O
Auto da Compadecida, texto de Ariano Suassuna. A
foto do Elson foi parar no quadro "Com quem você se
parece" do Programa Altas horas da Rede Globo. Depois desse fato o produtor investiu no monologo adaptado por Elson e a partir daí foi apresentado em diversos espaços, instituições e escolas nos anos 2015 a 2017.
Sobre o artista
Elson de Belém é natural de Belém do Pará.
Idealizador da Pirarazzi entretenimento é também
palestrante, roteirista, contador de histórias (especialista em lendas Amazônicas), locutor, colunista, comentarista cultural, produtor cultural, ator,
diretor teatral, técnico em artes cênicas com DRT
nº 0040533/SP emitido pelo SATED SP.
Serviço
Participação especial: Fabiana dos Santos e Iza
Peroni - Duração: de 15 a 30 m - Classificação: livre
Direção e adaptação do texto: Elson de Belém
Foto Assessoria do artista
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Filme "A Balada da Nobre
Senhora" estreia na Europa
Longa com Camilla Amado será exibido em Portugal
Último trabalho realizado pela saudosa atriz
Camilla Amado, o filme "A Balada da Nobre Senhora" alça voo e estreia na Europa no dia 17 de maio,
durante o Festróia/Clit Festival Cinema, que acontecerá em Setúbal, Portugal. O longa foi produzido através da Lei Aldir Blanc, com direção de Hsu
Chien e atuação de Guilherme Quadrado e Camilla
Amado nos papéis principais. A produção brasileira
será um dos 92 filmes que compõem a atual edição do festival, que será realizada entre os dias 13
e 22 de deste mês. Para chegar à seleção das
películas, a organização do evento realizou uma
extensa curadoria, na qual cerca de 4000 trabalhos foram avaliados. "É incrível poder ver algo
que idealizamos chegar tão longe e ser visto por
tantas pessoas. Toda vez que recebo a notícia de
que entramos para algum festival, eu me lembro
de Camilla, que era muito 'Amada' dentro do set
por todos, mostrava o quão feliz estava por estar
fazendo o que ela mais amava. Eu me sinto imensamente feliz em ter contribuído com isso em seu
último trabalho", declara Guilherme Quadrado. O
filme já percorreu os festivais 5º Curta Suzano,
25º Inffinito Brazilian Film Festival, 28º Festival de
Cinema de Vitória, 4ª Mostra SESC de Cinema,
11º Festival Internacional de Cinema em Balneário
Camboriú, entre outros. Depois de passar por Miami (EUA), a estreia em solo europeu acontece
no Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e
Transfobia.
Camilla Amado - História
Camilla Amado colecionou dezenas de trabalhos em teatro e televisão, onde atuou em grandes produções, como Um Gosto Amargo de Festa
(1969), A Casa das Sete Mulheres (2003) e Éramos Seis (2019). A atriz faleceu dois meses após
a estreia de seu último filme, "A Balada da Nobre

Fiofhó de Belém fará parte da equipe que irá cobrir a 37ª Festa das Nações pela Pirarazzi, Rádio
Metropolitana e Jornal A Tribuna Piracicabana que
irá acontecer de 18 a 22 de maio no Engenho
central, juntamente com os jornalistas Danilo Telles, Mauricio Ribeiro, e Zuleyde Oliveira, na técnica
Enzo Felipe, Felipe Carboni e Jobson Silva fazendo
transmissões ao vivo direto da festa. Na equipe também estará o fotografo oficial da Pirarazzi, Ricardo Roberto Raya que irá registrar os acontecimentos e
as personalidades que por ali farão presenças.

A segunda edição do projeto Paradas pro sucesso conta com a parceria da Pirarazzi entretenimento e nesta edição apresentamos os jurados
que irão escolher os melhores trabalhos. O evento acontecerá na próxima quinta-feira das 13:30
às 17:00, com a composição da banca de avaliação das obras do 2° Concurso Cultural Paradas pro
Sucesso. A banca examinadora será composta por
membros da Diretoria de Ensino, André Calazans,

Roteirista
Flávia Guimarães
Direção
Hsu Chien
Elenco
Guilherme Quadrado
Camilla Amado
Carol Leipelt
Luana Farnezi
Adassa Malagolini
Gabriel Figueira
Fonte Jornalista Mauricio Ribeiro

Joyce Camila e Rosane Felicio, pela médica Juliana
Previtalli, por um representante da classe artística, ator e colunista Elson de Belém, da música
cantora Patrícia Ribeiro e a escritora Carmelina de
Toledo Piza. A reunião será realizada nas dependências da Diretoria de Ensino de Piracicaba.
Edição de arte Pirarazzi entretenimento
Coordenação do Projeto: Dra. Juliana Barbosa Previtalli

MAITÊ PROENÇA EM PIRACICABA
A grande atriz conhecidíssima do publico brasileiro por relevantes papeis nas novelas, Maitê
Proença esteve no ultimo final de semana no Teatro Erotides de Campos Engenho central apresentando o monologo "O Pior de mim" que na
ocasião autografou o livro que deu origem ao espetáculo. A cobertura foi através das transmissões
ao vivo pela Rádio Metropolitana by jornalista Mauricio Ribeiro e do fotografo Roberto Ricardo Raya,
exclusivo Pirarazzi.
Fotos @ricardorobertoraya

HOMENAGEM IN
MEMORIAN A
CLAUDIA PALEO
Faleceu em Piracicaba, no último dia 11
de maio a ex diretora da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, Claudia Paleo, muito
conhecida na cidade e que deixa um legado a cultura local pelos relevantes projetos executados como gestora daquela casa
de arte. Fica aqui nossa homenagem a esta
ilustre personalidade piracicabana.
Foto reprodução redes sociais

Foi lançado na Biblioteca Municipal de Piracicaba o livro "Palavra por palavra" escrito pelo Padre Edvaldo Nascimento que enfatisa que a obra é composta
de frases que convidam à prece. O evento contou
com personalidades ilustres do cenário piracicabano
como Rosangela Camolese e Barjas Negri. Padre
Edvaldo está atualmente como pároco na Paróquia Bom Jesus, em Rio Claro. Está com um canal
no instagram chamado @ecosdapalavra onde leva
as pessoas a refletirem sobre a palavra de Deus.
Foto @ricardorobertoraya

Senhora", em junho de 2021, vítima de câncer.
Sinopse
Duas vidas que se cruzam com os mais sinceros sentimentos de afeto. Duas pessoas que na
maioria das vezes são colocadas às margens da
sociedade. Porém, em um acorde, eles se entrelaçam no amor.
Ficha Técnica

APRESENTAÇÃO DOS JURADOS DO
CONCURSO PARADAS PRO SUCESSO
PARCEIROS ASSOCIADOS
NA COBERTURA DA
FESTA DAS NAÇÕES DE
PIRACICABA

PADRE EDVALDO LANÇA
LIVRO EM PIRACICABA

#PirarazziIndicaEDaADica
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