
TÁ FRIO!
A frente fria que chegou a

Piracicaba nesta semana esfriou
também os ânimos políticos, até
o caldeirão deu uma esfriada.
Sendo assim, este Capiau – ido-
so, cansado e bem agasalhado –
aproveita, durante esta semana,
37ª Festa das Nações, que acon-
tece no Engenho Central, e onde
é possível comer bolinho “Man-
du”, na Barraca da Coreia do
Sul, e ao mesmo tempo aprovei-
tar o vinho quente da Barraca
Brasil Sul. Sempre lembrando
que a frieza destes dias nunca
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será maior do que a quentura
da solidariedade para as enti-
dades que, juntas, atendem cer-
ca de 30 mil pessoas na cidade.

ESCLARECIMENTO
A Prefeitura de Piracicaba in-

forma que na tarde de ontem, 19,
em que pese a inconstitucionali-
dade da emenda apresentada pela
Câmara Municipal, o Executivo
promulgou o artigo 4° da Lei
9.725 de 6 de maio de 2022, em
virtude do equívoco cometido pela
Procuradoria Geral do Município.
O texto abre alternativas para
compensação dos dias de greve
pelos servidores públicos munici-
pais. A assessoria da Prefeitura
informa, no entanto, que a pro-
mulgação será submetida à aná-
lise judicial, uma vez que a emen-
da apresenta vício de origem.
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EM SANTA GERTRUDES
Edvaldo Brito, comunicador
do PiraPop, esteve reunido
com Rogério Pascon, ex-
prefeito de Santa Gertrudes,
onde discutiram os proble-
mas que afeta a nossa Re-

gião. Na oportunidade, fo-
ram firmadas parcerias para
o Projeto de Todos Nós. O
vereador Gustavo Pompeo,
do Avante de Piracicaba,
acompanhou o encontro.

CONTRA O ABUSO SEXUAL
Cartazes, tambores, filipetas informativas, balões e flores pro-
duzidas com papel foram utilizados durante passeata, na
quarta-feira, 18, realizada por estudantes dos Centros de
Atendimento Socioeducativo (Case), para marcar o Dia Na-

cional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes. “Essa ação foi realizada para mobilizar
as comunidades por meio das crianças e adolescentes”, ex-
plicou Mariana Venturini, coordenadora do Case Jaraguá. A4
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Após visita em Pedreira, prefeito
defende barragem no Corumbataí
Luciano conheceu detalhes técnicos e ambientais, já pensando em projeto

que prevê construção de barragem no rio que abastece Piracicaba
O prefeito Luciano Almeida

realizou ontem, 19, visita técnica à
obra da barragem do município de
Pedreira, que está sendo implan-
tada no rio Jaguari. No encontro,
agendado pelo Consórcio PCJ, em
parceria com o Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Es-
tado de São Paulo (DAEE), fo-
ram apresentadas informações
sobre o cronograma de obras da
barragem e esclarecimentos so-
bre os procedimentos de desvio
do leito e seus impactos na região.

Luciano aproveitou para co-
nhecer detalhes técnicos, burocrá-
ticos, de segurança e ambientais,
já pensando no projeto que prevê
a construção de uma barragem no

rio Corumbataí, em Piracicaba, que
vai beneficiar os municípios de
Analândia, Charqueada, Cordeiró-
polis, Corumbataí, Ipeúna, Itira-
pina, Rio Claro, Santa Gertrudes,
além da própria Piracicaba.

A barragem de Pedreira está
sendo implantada no Vale do rio
Jaguari, abrangendo os muni-
cípios paulistas de Pedreira e
Campinas. Tal obra tem como
objetivo principal aumentar a
reserva e a disponibilidade hídri-
ca na bacia do rio Jaguari, per-
mitindo segurança no abasteci-
mento público de água, principal-
mente em épocas de estiagem pro-
longadas, bem como outros usos
sustentáveis de uma represa.

Luciano realizou a visita di-
ante de perspectivas diferentes. A
primeira delas, como presidente do
PCJ federal e paulista, procuran-
do entender quais foram os proce-
dimentos adotados para atender
as demandas ambientais susten-
táveis e na segurança de barra-
mentos para toda a região. A se-
gunda perspectiva foi marcada
pelo desejo de aplicar o conheci-
mento adquirido no projeto que
prevê a construção da barragem
do rio Corumbataí no município
de Piracicaba, uma das princi-
pais bandeiras da sua gestão.

“Ficou claro durante a visita
que o projeto da construção da
barragem no rio Corumbataí em

nosso município será de menor
dimensão e custo inferior do que
se observou no caso de Pedreira.
Além disso apresentará menores
impactos ambientais, com uma ca-
pacidade superior de reservação
hídrica natural devido à maior va-
zão comparativa do rio Corumba-
taí em Piracicaba”, frisou Luciano.

Participaram também do en-
contro Fábio Tadeu Lazzerini, di-
retor do Instituto de Pesquisas e
Planejamento de Piracicaba (Ip-
plap); Mário Celso Botion, prefei-
to de Limeira; Tibério Valescchi Jr,
arquiteto responsável pela obra em
Pedreira; e os engenheiros Gui-
lherme Mendes e Lígia Christine
Oliveira, representando o DAEE.

TELHAS MERLLOTIS
Os empresár ios Mauríc io
Roberto da Silva e Gabriel
Roberto Merlotti da Silva, da
empresa Merllotis, de Santa
Bárbara D’Oeste, visitaram,
ontem, 19, a cidade de Pira-
cicaba. Atuando no ramo de
telhas galvanizadas, t ipo
galvalume e sanduiche, a
empresa possui vários cli-
entes na cidade e em toda
Região Metropolitana, além
de Campinas e São Paulo.
Na foto, Maurício (esquerda)
e Gabriel (direita) foram re-

cebidos pelo jornalista Eval-
do Vicente, em visita espe-
cial à redação de A Tribuna
Piracicabana, que mantém
parceria de impressão e pu-
blicidade com o jornal Bair-
ro em Bairro, com circulação
em Santa Bárbara D’Oeste,
Americana, Sumaré e Nova
Odessa. A Merlottis está loca-
lizada na rua XV de Novembro,
1858, e atende pelos telefo-
nes (19) 3455-0910 e 3463-
2381, e pelos celulares (19)
9.92387381 e 9.99786867.
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Roberto Cabrini e Zé Boquinha serão homenageados na Câmara
O jornalista Francisco Ro-

berto Cabrini receberá hoje, 20,
durante solenidade a ser reali-
zada no salão nobre “Helly de
Campos Melges”, com início às
19h30, o título de “Piracicaba-
nus Praeclarus”, numa inicia-
tiva do vereador Laércio Trevi-
san Jr (PL). O título homena-
geia autoridades e personalida-
des nascidas no município que
prestaram serviços relevantes à

sociedade. Piracicabano, ini-
ciou a carreira no jornalismo
aos 16 anos na extinta Rádio
Alvorada AM (580 KHz), além
de passagem em jornal local.

Um ano mais tarde, surgiu a
oportunidade de trabalhar na
EPTV Campinas – à época, TV
Campinas. Começava naquele ins-
tante a trajetória jornalística que
proporcionou a Cabrini desempe-
nhar trabalhos em mais de 60 pa-

íses, com elaboração de reporta-
gens premiadas na Rede Globo, no
SBT, na Band e na TV Cultura.

ZÉ BOQUINHA - Na mes-
ma solenidade, haverá a entre-
ga do título de "Cidadão Piraci-
cabano" ao esportista José Ro-
berto Lux, o Zé Boquinha. O ho-
menageado nasceu em Santa
Bárbara d'Oeste (SP) em 27 de
julho de 1944. É um dos nomes
mais respeitados do basquete

brasileiro, porém iniciou a car-
reira esportiva no futebol, nas
categorias de base do União Bar-
barense, onde atuou até 1964.
Paralelamente, deu início a uma
promissora carreira no juvenil
do basquete do Esporte Clube
XV de Novembro de Piracicaba
em 1960, permanecendo no al-
vinegro até 1968. Atualmente,
Zé Boquinha é comentarista
dos canais esportivos ESPN.
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PRESIDENTE DO CRCSP
O presidente do CRCSP,
José Aparecido Maion, visi-
tou, na terça-feira (17), o pre-
feito Luciano Almeida e os
secretários municipais de
Finanças, Artur Costa San-
tos, e de Assistência e De-
senvolvimento Social, Euclídia
Fioravante. Maion visita diver-
sas prefeituras como forma
de aproximar o CRCSP da
administração e para refor-

çar a importância do profis-
sional da contabilidade. O
encontro em Piracicaba ocor-
reu no gabinete do prefeito e
contou com a participação do
conselheiro Mariano Ama-
dio, do delegado represen-
tante do CRCSP em Piraci-
caba, José Aref Sabbagh Es-
teves, e do diretor de Tecnolo-
gia e Infraestrutura do CRCSP,
Domingos Sávio Mota.
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Da irracionalidade
humana

José Renato Nalini

Chega a parecer
pretensiosa a
postulação de

uma racionalidade nos
animais sapiens, quan-
do se verifica o grau de
insensatez de tantas
posturas com as quais
convivemos. O “penso,
logo existo” cartesiano parece ma-
nifestar-se de forma distinta en-
tre os vários tipos humanos.

Quando se assiste ao fana-
tismo com que se defendem te-
ses surreais, como o terraplanis-
mo, as teorias conspiratórias
que enxergam o mundo civiliza-
do pretendendo dominar o Bra-
sil, aqui introduzindo ideologi-
as perigosas, a negação à ciência
com a recusa à vacina, chega-se
a duvidar de que a espécie de
fato se distinga dos irracionais.

São tamanhas as evidências
de que as pessoas parecem ter
perdido o juízo, que o psicólogo
canadense Steven Pinker, depois
de realizar um curso online, para
discutir o fenômeno, acabou por
escrever um livro: “Racionalida-
de. O que é, por que parece estar
em falta. Por que é importante”.
Ele está disponível, editado pela
Intrínseca e nele se lê: “Nessas
primeiras décadas do terceiro
milênio, enfrentamos ameaças
letais à nossa saúde, à nossa de-
mocracia e à habitabilidade de
nosso planeta. Embora os proble-
mas sejam intimidantes, existem
soluções; e nossa espécie dispõe
da capacidade intelectual neces-
sária para encontrá-las. Contu-
do, entre nossos problemas atu-
ais está o de convencer as pesso-
as a aceitar as soluções quando
de fato chegarmos a elas”.

Capacidade intelectual debi-
litada, quando as pessoas não
se convertem a uma reação con-
sistente, cada vez mais urgente,
no trato com a natureza exauri-
da. Será que ninguém percebe
que o maior perigo que a vida
terrestre já enfrentou no longo
percurso por este planeta, deri-
va da ação inclemente do bicho-
homem sobre o seu habitat?

Se antigamente se dizia “da-
qui a cem anos a Terra correrá
perigo, se não formos mais pru-
dentes no uso dos recursos natu-
rais finitos”. Hoje, assiste-se e so-
fre-se de imediato o resultado de
nossa insanidade. Secas acabam
com a colheita do agronegócio.
Inundações acabam com vidas
preciosas. Deslizamentos de terra,
desbarrancamento, casas destru-
ídas, estradas, equipamentos ur-
banos. Não é algo inevitável: é con-
sequência direta dos maus tratos
e da ignorância que rege o mundo
consumista, egoísta e insensível
dos fabricantes de deserto e dos
exterminadores do amanhã.

Será que ninguém atina com
a falência da educação, que conti-
nua a patinar em inócuo adestra-
mento de crianças que perdem a
criatividade e a imaginação, quan-
do são obrigadas a decorar infor-

mações? Numa era em
que um clique em qual-
quer mobile responde
com eficiência, atualiza-
ção, colorido e música
a qualquer pergunta,
por que insistir em au-
las prelecionais unifor-
mes, se os destinatári-
os são multiformes?

Não é possível dei-
xar de lado as competências socio-
emocionais e fazer de conta que
alguém aprende se decora uma
informação e é capaz de repeti-la
nas previsíveis avaliações, a pre-
ocupação maior dos governos,
que querem “fazer bonito” nos
rankings da desenfreada compe-
tição em que o Brasil mergulhou.

O resultado desse fragílimo
sistema de ensino-aprendizagem é
o despreparo dos formados para o
desempenho de qualquer ativida-
de que lhes garanta sustento e dig-
nidade. Já houve época em que se
dizia que o “diploma abre portas”.
Hoje, há diplomados às pencas dis-
putando cargos inferiores na es-
trutura estatal que cresce despu-
doradamente e que faz com que
o gasto público sufoque a míni-
ma capacidade de investimento.

Ninguém consegue enxergar
que o adolescente detectou a fa-
lência do Ensino Médio e a evasão
é galopante? Uma escola que não
atrai, que não seduz, que é repeti-
ção insossa e cansativa de conteú-
dos ultrapassados, não segura o
jovem que ainda sonha e se desen-
canta com o que lhe é oferecido.

Tudo evidente, a mostrar
que a criatura “racional” se es-
pecializou, neste melancólico
Brasil, em fabricar desertos. De-
sertos que substituem exuberante
natureza, eliminam a biodiver-
sidade que geraria recursos infi-
nitos e desertos mentais, pois
embora os orçamentos para a
educação pública sejam vultosos,
a falta de diretriz e responsabili-
dade os dissipa levianamente.

Dois exemplos, embora elo-
quentes, da irracionalidade que
prospera e que faz chegar ao topo
– a todos os topos – exemplares
significativos da indigência ética,
do descompromisso com o bem
comum, com a desenfreada bus-
ca de poder, riqueza e fama.

Será uma visão destorcida
do real? Gostaria de argumen-
tos que me contrariassem. Não
perdi ainda a capacidade de so-
nhar e de nutrir utopias.

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

Será queSerá queSerá queSerá queSerá que
ninguém atinaninguém atinaninguém atinaninguém atinaninguém atina
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Impotência sexual
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Em entrevista
para o Truth
About Porn

(banco de dados atu-
al e em constante cres-
cimento, dedicado à
pesquisa sobre os efei-
tos nocivos da porno-
grafia), em setembro
de 2019, Phillip Zim-
bardo, professor Emé-
rito de Psicologia na Universida-
de de Stanford, afirmou que os
membros da geração Z (centen-
nials), estão sendo dominados
por um medo crescente do sexo
oposto e consequentemente, es-
tão fazendo menos sexo, por cau-
sa do consumo excessivo de por-
nografia. Segundo o professor, o
contato permanente com conteú-
do pornográfico altera o funcio-
namento do cérebro adolescen-
te, que se torna dependente dos
estímulos visuais. Ele dá o
exemplo de um adolescente de
13 anos que ao assistir cente-
nas e centenas de horas de ví-
deos pornográficos, experimen-
tará frustração numa relação
sexual real. Para Zimbardo, isso
fará com que ele recue em rela-

ção a qualquer tipo de in-
teração real com sexo
oposto e mergulhe no
mundo virtual, enchar-
cado de pornografia.

Pensadores e filó-
sofos contemporâneos,
também estão refletin-
do sobre esse fenôme-
no de baixa potencia
sexual dos jovens em

relação a parceiros reais. O filó-
sofo sul-coreano Byung-Chul Han
se refere a isso como um processo
de “libido redirigida”, e o pensa-
dor francês Gilles Lipovetsky, de-
fine-o como a “morte do Eros”,
ou “onanização da sexualidade”.
Os jovens estão direcionando seus
desejos sexuais para a pornogra-
fia e estão se tornando cada vez
mais sexualmente impotentes.

Um estudo realizado pelos
pesquisadores Paul J. Wright,
Ekra Miezan e Chyng F. Sun, pu-
blicado em 2018 no Journal of
Media Psychology: Theories, Me-
thods, and Applications avaliou o
consumo de pornografia e a satis-
fação sexual numa amostra hete-
rossexual de rapazes sul-coreanos.
O estudo concluiu que “a associa-

ção linear geral entre o consumo
de pornografia e a satisfação sexu-
al foi negativa e significativa”.  As
analises da pesquisa demonstra-
ram que o consumo ocasional de
pornografia foi associado a maior
satisfação sexual, enquanto que o
consumo frequente e excessivo de
pornografia foi relacionado a gran-
de insatisfação e baixa libido.

Além de alterar atividade se-
xual dos garotos, o excessivo aces-
so à pornografia está interrompen-
do marcos importantes de suas
vidas, como afirma Zimbardo em
sua obra “Man, Interrupted” [Ho-
mem, interrompido]. Zimbardo
descreve o fenômeno da “procras-
turbação” – quando os rapazes
procrastinam as responsabilida-
des da vida, sublimando-as por
meio da masturbação. Ou seja, os
meninos estão progressivamente
com medo de interações reais com

as mulheres, o que reflete no au-
mento da masturbação e no fra-
casso deles, tanto acadêmica,
quanto socialmente.

Não podemos prever asse-
guradamente quais serão os re-
ais desdobramentos do alto con-
sumo de pornografia pelos me-
ninos da nova geração, porém os
seus efeitos colaterais já podem
ser sentidos no tecido social. Os
meninos não só estão fazendo
menos sexo, como também es-
tão namorando menos, saindo
da casa dos pais tardiamente,
se casando com menos frequ-
ência e, cada vez menos, viven-
ciando a paternidade. Em de-
corrência disso, o que pode-se
esperar nos próximos anos é
um quadro muito triste em que
homens infantilizados hesita-
rão em assumir responsabilida-
des naturais da vida adulta.

———
Rodolfo Capler, teólo-
go, colaborador da Re-
vista Veja, pesquisa-
dor do Laboratório de
Política, Comportamen-
to e Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP

Nunca havia me
dado conta de
como somos

tão teatrais até as-
sistir, anteontem, a
um trecho de um
documentário sobre
Eduardo Coutinho.
Eu estava ali, no meu
sofá-habitat, enfiado
embaixo de um cober-
tor, tentando me esquentar um
pouco da friaca que invadiu as
noites tupis desta terra de calor
e pernilongos, quando dei com a
figura de Coutinho bem no meio
da tela da minha televisão – en-
quanto eu pulava de canal em
canal – falando qualquer coisa
sobre o hábito de fumar. Con-
versando com a câmera como se
conversasse só comigo – e res-
pondendo à pergunta que um en-
trevistador oculto lhe fazia so-
bre ser ele um fumante invetera-
do (fui descobrindo que o que eu
começava a assistir se tratava de
um documentário), Eduardo
Coutinho confessou: “eu fumo
pelo gesto. Por o cigarro na boca,
soltar a fumaça, ver a fumaça su-
bindo... Eu fumo pelo gesto. Não
tem graça fumar no escuro.”

É claro que essa ideia de ges-
to, para um cineasta como foi
Eduardo Coutinho, tem um sig-
nificado muito maior do que
para um cronista interiorano das
manhãs de sexta-feira, como eu.
Acho mesmo que, a um cineasta
como ele, os gestos e a percepção

deles devem ser parte
quase inconsciente de
suas alucinações diári-
as. Mas, para mim, na-
quele momento, ilhado
no meu sofá, em Piraci-
caba, agindo como se
estivesse num casebre
coberto de neve no Ca-
nadá, a ideia do gesto
me jogou para dentro

de uma realidade estranha. Cou-
tinho às avessas, me dei conta de
que os meus gestos, naquela noite,
debaixo do cobertor, bebendo
chá de gengibre com limão, imi-
tavam como num filme B a ima-
gem que tenho das noites de in-
verno no hemisfério norte. Fa-
zendo o gestual de levar à boca
o meu chá com adoçante, eu in-
terpretava como um canastrão
a imagem (quase natalina) do
homem sentado em frente a uma
lareira quentinha, olhando pela
janela a neve que cai lá fora.

Deve ter sido Sartre, senão me
engano, quem disse que as pesso-
as vão assumindo certo estereóti-
po a partir das profissões que es-
colhem. Quer dizer, um advogado
tem sempre cara de advogado – já
reparou? – (sou capaz de reconhe-
cer um, ou uma, a distância, ca-
minhando pela rua). A mesma coi-
sa acontece com os médicos e mé-
dicas, professores e professoras,
agentes funerários e por aí vai.
Acho que Sartre estava certo. En-
tre escritores, escritoras e demais
artistas, esse afeiçoar-se a uma

persona parece ainda mais co-
mum. Adoro entrar em um café e
encontrar alguém – com cara de
escritor – debruçado sobre um
caderno ou notebook, buscando
inspiração enquanto olha para o
teto como se estivesse recebendo
de Camões as chaves para rees-
crever os Lusíadas. (Mesmo que
o escrito produzido não venha a
ser lá essas coisas, a pose de in-
telectual em criação já criou a
cena necessária à autocontempla-
ção). Sartre estava certo, sim.
Coutinho também. Não vale a
pena fumar se não se pode ver o
gesto – e escrever, para alguns,
vai pelo mesmo caminho.

Fonte geradora de nosso ges-
tual, o papel que assumimos – seja
o de advogado, escritora, profes-
sor, médica, agente funerário ou
expectador fundeado no sofá de
casa – é que o problema. Se “o olhar
do outro nos coisifica” – com tam-
bém vaticinou Sartre – e nos im-
pulsiona e estimula (positiva ou ne-
gativamente) a desenvolvermos
uma personagem na vida, a ques-
tão agora é pensar em qual lado
do enredo do viver permanecemos
mais tempo – se na figura do he-
rói, do mocinho, da vítima, do vi-

lão ou dos figurantes. E aí entra
Eduardo Coutinho de novo (e
me recordo aqui não mais do
documentário a que assisti,
mas de uma coletiva de impren-
sa dada por ele, pouco antes de
falecer, e da qual pude partici-
par). Para o cineasta,“todo
mundo é bom e todo mundo é
mau” – ou ninguém é totalmente
bom ou totalmente mau.“A ques-
tão é a gente saber qual papel a
gente está desempenhando”.

Nossos gestos denunciam os
nossos papéis, as nossas perso-
nagens – é bom lembrarmos sem-
pre. E, por isso, é bom também
tomarmos cuidado com os ges-
tos que fazemos – especialmente
quando usamos as mãos. Fazer
“arminha”, levantar o dedo do
meio ou unir o indicador e o
dedão em círculo pode revelar
ao público a personagem (me-
díocre) que muitos vivem. Se
nem todo mundo é totalmente
bom ou totalmente mau, como
disse Eduardo Coutinho, que
os nossos gestos sejam – ao
menos – generosos, educados
e pacíficos (quando possível).
No teatro – ou no filme – da
vida, ainda podemos (e deve-
mos) buscar escolher os nossos
papéis (e os nossos gestos). Apro-
veitemos. Amanhã é sábado!

———
Alexandre Bragion,
c r o n i s t a  f a l s o  f u -
turólogo desta Tri-
buna desde 2017

Alê Bragion

A safra precisa acontecer, para não emagrecer o país
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Coriolano Xavier

O debate está no
 ar: o dinheiro
para crédito ru-

ral já apertou e o go-
verno está sem recur-
sos para o Plano Sa-
fra 2022-2023, que
começa a contar no
segundo semestre. No
momento, a perspectiva do cré-
dito rural para a próxima safra
é de desequilíbrio entre o neces-
sário e o disponível no orçamen-
to projetado, diante da nova re-
alidade dos juros, que saltaram
de 2,5% em meados do ano pas-
sado para 11,75% agora. Com
essa escalada, o dinheiro pre-
visto para o crédito rural neste
ano já foi gasto no primeiro se-
mestre, esvaziando o cofre.

Como a expectativa é de um
volume de R$ 9 bilhões para co-
brir os juros do Plano Safra
2022-2023, esse dinheiro preci-
sa ser remanejado de outros es-
paços do orçamento federal, já
que a regra do teto de gastos li-
mita a alocação recursos extra-
ordinários. Nos bastidores do
governo e do mercado, também

circularam balões de
ensaio sobre a hipóte-
se de novos termos de
financiamento com um
aumento da taxa de
juros do crédito rural,
como alternativa para
acomodar a situação.

Nosso país pratica
um dos menores níveis
de apoio à agricultura

do mundo, segundo dados da
Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que mede a proporção
da receita bruta da agricultura
que vem do apoio das Políticas
Agrícolas de governos. É a cha-
mada Estimativa de Apoio ao
Produtor (PSE na sigla em in-
glês). Esse levantamento indica
que a PSE do Brasil foi de 1,35%
em 2020 (último dado disponí-
vel), frente a 18,07% na média
dos países membros da OCDE (as
economias mais avançadas do
mundo). Com um particular:
para Estados Unidos e China, os
dois maiores produtores agríco-
las, os índices PSE foram 11,03%
e 12,17%, respectivamente.

Sob essa perspectiva, a polí-
tica agrícola brasileira é eficien-

te e tem um baixo custo para o
governo. Por exemplo: se tomar-
mos por base os gastos com essa
política em 2021, observa-se que
corresponderam a somente
0,84% do Valor Bruto de Pro-
dução Agropecuária (VBP), que
foi de R$ 1,13 trilhão. Ou seja,
um custo total para o governo
de R$ 9,5 bilhões, montante
equivalente a pouco mais de
15% do que foi pago em preca-
tórios (R$ 54 bilhões) em 2021.

A política agrícola brasileira,
enfim, é barata e bastante asserti-
va, pelos benefícios que a agrope-
cuária traz para a sociedade. Por
exemplo, a garantia de segurança
alimentar, evolução do IDH nas
regiões produtoras, liderança na
exportação de vários alimentos e
elevado saldo na balança comer-
cial agrícola. Além disso, ainda vi-
vemos hoje impactos profundos
da pandemia, agora potencializa-

dos pela guerra na Ucrânia e pe-
los problemas climáticos. E o re-
sultado são fatores que invadem
nosso cotidiano, como alta no
preço das commodities, desorga-
nização de cadeias produtivas,
inflação dos alimentos e alta dos
juros, entre outros reflexos.

Um contexto no qual é es-
sencial assegurar a expansão da
produção agrícola, viabilizando
o crédito suficiente para a safra.
Como forma de criar um contra-
ponto à inflação dos alimentos,
reforçar a estabilidade de nossa
segurança alimentar interna e
ampliar o protagonismo do país
no mercado internacional. Este
último ponto, aliás, é questão de
marketing estratégico para o
país, pois os órgãos internacio-
nais já reconhecem que o Brasil
representa hoje a garantia de se-
gurança alimentar do mundo.
Ocupar mais rápido esse espaço,
aproveitando a janela de opor-
tunidade, é fortalecer nossas ra-
ízes de competitividade e trazer
o futuro para mais perto.

———
Coriolano Xavier, mem-
bro do Conselho Científi-
co Agro Sustentáve
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QUEDA DE BRAÇO
Tornou-se totalmente im-

previsível e temerário um desen-
tendimento cada vez acentuado
envolvendo o Presidente da Re-
pública Jair Bolsonaro, e o minis-
tro do STF Alexandre de Moraes.
O Procurador Geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras que agora tem
em mãos um pedido de Bolsona-
ro para abertura de inquérito
contra Moraes sob a alegação de
abuso de poder, tentou semanas

atrás uma reaproximação entre
as duas autoridades e foi pedir
ajuda ao ministro (STF) Gilmar
Mendes, ideia que não prosperou.
Mesmo pedido (inquérito) chegou
ao STF, porém, foi rejeitado por
Dias Toffoli. Quando a Constitui-
ção pede absoluta harmonia en-
tre o Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, o brasileiro vê situação
oposta e ninguém sabe como dar
fim a um arriscado e por demais
perigoso incidente republicano.

MMMMMOOOOOTTTTTORISTORISTORISTORISTORISTASASASASAS

Em tempos de neblina,
muita cautela nas estradas
Dirigir em condições de baixa visibilidade requer uma série de cuidados
para que a viagem transcorra em segurança; veja algumas dicas

Com a chegada da época
mais fria do ano, torna-se mais
comum a formação de neblina,
principalmente durante as ma-
nhãs. E pegar a estrada nessas
condições exige dos motoristas
muita cautela. Isso porque a né-
voa que se forma reduz bastante a
visibilidade, o que aumenta o risco
de acidentes. O perigo é ainda mai-
or em rodovias de pista simples.

Dirigir na neblina requer uma
série de cuidados. Os procedimen-
tos dependem da intensidade do
nevoeiro. Em caso de neblina mui-
to densa, a melhor decisão é parar
o veículo em local seguro e esperar
até que a visibilidade melhore. E
local seguro, de acordo com o ge-
rente de Operações da Eixo SP,
Paulo Balbino, são os postos de
combustíveis, bases da Polícia Ro-
doviária, bases de atendimento ao
usuário (SAU), mas jamais o acos-
tamento. Segundo ele, os moto-
ristas devem seguir viagem em
baixa velocidade até encontrar
alguma dessas opções seguras.

Porém, se a intensidade da
neblina permite dirigir com re-
lativa segurança, a primeira
grande dica ao motorista é não
usar farol alto, pois ele prejudi-
ca ainda mais a visibilidade. O
correto, segundo Paulo Balbino,
é utilizar farol baixo ou farol de
neblina, que lançam luz mais
próximo do asfalto, onde a cama-
da do nevoeiro é menos densa.

Outra recomendação impor-

Divulgação

Dirigir na neblina requer uma série de cuidados, alerta Eixo SP

tante é não ligar o pisca-alerta
com o veículo em movimento. De
acordo com Balbino, essa decisão
pode provocar sérios acidentes
porque o motorista que segue
atrás poderá pensar que o veículo
com o pisca-alerta ligado está pa-
rado e vai frear bruscamente, po-
dendo ocasionar colisão traseira.

EVITE ULTRAPASSA-
GENS - Reduzir consideravel-
mente a velocidade do veículo no
trecho com neblina também é me-
dida de segurança que deve ser
adotada nessas ocasiões. “Isso é
importante porque, caso haja ne-
cessidade de usar os freios, a fre-
nagem será mais segura”, afirma
Paulo Balbino. Se a orientação é

reduzir a velocidade, consequen-
temente, as ultrapassagens de-
vem ser evitadas ao máximo. O
motorista precisa estar prepara-
do para frear a qualquer instan-
te. Veículos, pessoas ou animais
podem aparecer de repente.

Outra dica é o usuário, antes
de sair de casa, buscar informações
sobre as condições da rodovia, li-
gando para o serviço 0800 das con-
cessionárias, no caso da Eixo SP o
número é 0800 17 8998. Se as con-
dições climáticas não forem favo-
ráveis, o melhor a fazer é não pe-
gar a estrada naquele momento.

Para aqueles que estão em vi-
agem, a Eixo SP utiliza os painéis
de mensagens variáveis (PMV),

instalados ao longo do trecho sob
concessão, para informar as con-
dições do tráfego. Câmeras de
monitoramento e viaturas ope-
racionais paradas alertando os
motoristas também são empre-
gadas pela Concessionária para
servir de apoio e orientação.

Paulo Balbino ressalta que
praticar a direção defensiva é im-
portante em qualquer momento,
mas em situações que exigem mai-
or atenção dos motoristas, como
dirigir em meio à neblina, ela é fun-
damental. “A prudência na condu-
ção dos veículos salva vidas. Não
importa se o motorista é experien-
te ou novato, é sempre importante
dirigir com cautela”, orienta.
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Bebel cobra segurança
nas estaduais da cidade

Divulgação

A deputada Professora Bebel cobra providências tanto da Secretaria
Estadual da Educação como do dirigente regional de ensino

Preocupada com a segurança
de alunos e professores da rede
estadual de ensino, a deputada
estadual Professora Bebel (PT),
também presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do En-
sino do Estado de São Paulo), está
cobrando medidas tanto da nova
secretária estadual da Educação
de São Paulo, Renilda Peres, como
do dirigente regional de Ensino de
Piracicaba, Fábio Negreiros, para
que seja reforçada a segurança nos
estabelecimentos de ensino. O pe-
dido está sendo feito em documen-
to dirigido tanto à nova secretária
estadual da Educação como ao
dirigente regional de Ensino, onde
a deputada Bebel relata situações
de falta de segurança e de vanda-
lismo em escola estadual, que co-
locam em risco a integridade físi-
ca de toda comunidade escolar,
como o ocorrido em março deste
ano, na Escola Estadual Hélio Pen-
teado de Castro, no bairro Parque
Piracicaba, onde uma aluna foi
agredida por quatro colegas do
próprio estabelecimento de ensino.

No documento, a deputada
estadual Professora Bebel conta
que tem chegado tanto à Subsede
da Apeoesp em Piracicaba e tam-
bém ao seu escritório político na
cidade denúncias de casos de vio-
lência em escolas estaduais no
município, assim como casos di-
vulgados em mídias sociais e por
veículos de comunicação. “É pre-

ciso estabelecer uma política de
segurança, reforçando o quadro
de funcionários, com a colocação
dos tradicionais inspetores de
alunos, uma vez que há escolas
que estariam sem nenhum fun-
cionário para acompanharem a
rotina dos alunos”, cobra.

De acordo com a parlamen-
tar, infelizmente, a violência tem
se espalhado e chegado também
às escolas, sendo que recentemen-
te ouve reclamação de que alunos
da E.E. Francisca Elisa da Silva,
no Jardim Monumento, se utili-
zaram de extintores de incêndio
para provocar algazarras, enquan-
to que mãe de aluno da EE Jerôni-
mo Gallo, na Vila Rezende, rela-
tou perseguição ao seu filho. “Esse
fato inclusive foi noticiado no pro-
grama do conceituado radialista
Lair Braga, da Rádio Difusora de
Piracicaba, nesta quinta-feira”,
pontuou, dizendo que a situação
não é corriqueira e exige medidas
enérgicas e urgentes, lembrando
que há diversos casos de violên-
cia em escolas estaduais no Esta-
do, que tem colocado em risco a
vida de alunos e professores.

A deputada Bebel diz que
diante desses relatos de violên-
cia, “se faz necessárias provi-
dências urgentes, à fim de que
casos mais graves não venham
a ocorrer em escolas estaduais
do nosso município,  assim
como nas suas imediações”.

O dia de tratamento com qui-
mioterapia e radioterapia foi dife-
rente para pacientes do CECAN-
Centro do Câncer da Santa Casa
de Piracicaba nesta terça-feira (17).
Eles receberam a visita de alunos
voluntários que participam do pro-
jeto 'Canto do Livre Querer', de-
senvolvido pelo colégio CLQ  sob a
coordenação do professor Douglas
Simões. Parceiro da Instituição,
desta vez, ele e os alunos trouxe-
ram 91 peças entre gorros, cache-
cóis e meias em tricô, confecciona-
dos durante a aula semanal ofe-
recida pela professora Borami
Gong a  alunos, professores e até
pais e avós dos estudantes.

Na ação voluntária desta se-
mana, os próprios alunos entre-
garam as peças para os pacien-
tes que estavam na Unidade e a
emoção tomou conta de todos.
“Uma experiência incrível, uma
sensação especial. Geralmente
entregamos as caixas nas insti-
tuições e vamos embora, mas ter
a possibilidade de presentear es-
ses pacientes foi muito bom”, dis-
se Glória Chaeyoung Shin, aluna
do 3º ano do Ensino Médio.

CLQCLQCLQCLQCLQ

Alunos doam gorros, cachecóis  e meias a pacientes do Cecan
Divulgação

Cecan recebe doações do CLQ

A mesma sensação foi com-
partilhada pelo estudante do 1º
ano do Ensino Médio, Guilher-
me Lopes. “É emocionante po-
der fazer algo assim, vamos
embora com o coração feliz.
Marcou muito aquela senhora
que ficou emocionada ao rece-
ber um gorro”, salientou.

A administradora do Cecan,
Andreia Klefenz, recebeu alunos
e professores e foi a responsável
por promover a entrega. “Achei
maravilhosa essa iniciativa do
CLQ; pois hoje, 65% dos nossos
pacientes são do SUS (Sistema
Único de Saúde) e muitos deles
são extremamente carentes e sem
acesso a esses recursos”, disse. Ela
conta que um dos efeitos colate-
rais do tratamento do câncer é a
perda de cabelo, então a doação
chegou em ótima hora. Também
considerou que inserir os jovens
nessa realidade, fazendo com que
saiam um pouco do mundo vir-
tual para o real é extremamente
valioso. “O CLQ está de para-
béns pelo projeto”, salientou.

De acordo com Douglas Si-
mões, a possibilidade de desempe-

nhar esse tipo de contribuição tem
um valor inestimável, pois desen-
volve nos alunos e em todos os
envolvidos, a sensibilidade solidá-
ria para que ela faça parte do ato
de conhecer, aprender e vivenciar
os benefícios de ajudar o próximo,
no sentido de se tornarem seres

humanos melhores. "É também,
para nós, um privilégio poder
externar nossa admiração pelo
valioso trabalho desenvolvido
pela Santa Casa há tantos anos
em favor da população, especi-
almente para o atendimento aos
pacientes do SUS", ressalta.

Orar fortalece a quem ora
Paiva Netto

Paulo Apóstolo, em
sua Epístola aos
Romanos, 8:38 e

39, com grande eloqu-
ência, nos revela que
“nada nos poderá sepa-
rar do Amor de Deus”;
portanto, da Essência
do Criador, que é a Sua
verdadeira e única Face a se ma-
nifestar em todos os Universos,
porquanto o deus humano, com
seus inúmeros defeitos, em nada
O representa, pois inexiste:

38 Porque estou certo de
que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principa-
dos, nem as potestades, nem o
presente, nem o porvir,

39 nem a altura, nem a pro-
fundidade, nem alguma outra
criatura nos poderá separar do
Amor de Deus, que está em Cris-
to Jesus, nosso Senhor!

E o Amor Fraterno é um
dos mais potentes dispositivos
da Justiça Celeste.

Que possamos, portanto, en-

frentar os nossos desa-
fios diários com a força
do Amor do Divino
Mestre. Iluminemo-nos
com a Oração Ecumêni-
ca que Jesus nos dei-
xou, o Pai-Nosso. Orar
é viver a Lei de Deus a
todo momento, porque
fala ao coração, e este é
a porta de Deus em nós.

Qualquer pessoa, até mesmo
um Irmão ateu (por que não?!),
pode proferir o Pai-Nosso, sem
que se sinta constrangida. Ele não
se encontra restrito a crença al-
guma, por ser uma súplica uni-
versal, consoante o abrangente es-
pírito de Caridade do Cristo Ecu-
mênico, o Excelso Estadista.

DEUS NÃO É O FALI-
BILÍSSIMO JÚPITER - To-
dos nós necessitamos, durante a
vida, de instantes que sejam de ele-
vação espiritual, filosófica, moral,
religiosa, política, artística, espor-
tiva, mental, como o quiserem... e
muitos bons frutos serão alcança-
dos. E aqui está a excelente opor-
tunidade. Não somos todos filhos
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de Deus?! O terrível mal ainda
deste mundo é o de que muitos
confundem o Criador com Júpi-
ter, figura imaginária que tinha
mil defeitos, ou com outros deu-
ses, que carregavam milhões de
falhas. Temos de livrar a nossa
mente e o nosso Espírito dessa ideia
preconcebida do deus antropomór-
fico. Deus não tem nada a ver com
Júpiter. Este é criação do ser hu-
mano e espelha as suas imperfei-
ções. É só pensar que, antes de tudo,
somos seres espirituais, e que nos
podemos tornar Almas benditas ou
Espíritos luminosos, diante de
Deus, pelos nossos melhores fru-
tos, pois o Cristo reitera, no Apoca-
lipse, 20:13, a Lei das Obras:

— (...) E foram julgados, um
por um, segundo as suas obras.

A oração — ou, se preferi-
rem, a reza — é o filho que se

dirige ao Alto quando crê na
existência do Pai-Mãe Celestial
ou é o indivíduo a dialogar com
a sua elevada condição de cria-
tura vivente. O Pai-Nosso é a
Prece Ecumênica por excelência.

Vamos, portanto, falar com
Deus, entoando a Oração de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que
se encontra no Seu Evangelho,
segundo Mateus, 6:9 a 13:

A ORAÇÃO ECUMÊNI-
CA DE JESUS - Pai Nosso,
que estais no Céu [e em toda
parte ao mesmo tempo], santi-
ficado seja o Vosso Nome.

Venha a nós o Vosso Reino
[de Justiça e de Verdade].

Seja feita a Vossa Vontade
[e humildemente dizemos: ja-
mais a nossa vontade, porque
ainda estamos aprendendo a tê-
la com toda a correção], assim
na Terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia
dai-nos hoje [o pão transubs-
tancial, que está além da maté-
ria, a comida que não perece, o
alimento para o Espírito, por-
que o pão para o corpo, iremos

consegui-lo com o suor do nos-
so rosto]. Perdoai as nossas
ofensas, assim como nós per-
doarmos aos nossos ofensores.

E não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal,
porque Vosso é o Reino, e o Po-
der, e a Glória para sempre.

Amém!
Firmados no Conhecimento

Divino, temos plena convicção de
que tudo melhorará para todos nós.

Aprendemos nessa maravi-
lhosa oração de Jesus que pode-
mos ter certeza de que seremos
vitoriosos, se estivermos em
nome de Deus, do Cristo e do
Espírito Santo, sempre dispostos
a trabalhar pelos semelhantes.

———
José de Paiva Netto, jorna-
lista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com
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Palestra destaca gestão
de pequenos negócios
Especialista em finanças, Ricardo de Souza apresentou dicas para
pequenos empreendedores em evento realizado nesta quinta (19)

Na manhã de ontem, 19,
ocorreu a palestra "Gestão de pe-
quenos negócios", oferecida pela
Escola do Legislativo da Câmara
Municipal de Piracicaba, com
participação de Ricardo de Sou-
za, formado em administração,
mestre e estudante de PhD na
área e especialista em finanças,
além de autor de livros de educa-
ção financeira e professor do
MBA da Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP). Marcelo Bongagna, asses-
sor do vereador Pedro Kawai
(PSDB), que é coordenador da
Escola, fez a abertura do evento.

O especialista em finanças
detalhou a diferença entre uma
ideia e um negócio. Para ele, esse é
o ponto crucial para compreender
o que é a gestão. "A ideia surge em
pensamento e, muitas vezes, fica
no papel. Quando falo em negócio,
uma ação é exigida. Preciso não só
pensar em algo, mas executar.
Pensar em fornecedor, cliente,
marketing, rede social…", explicou.

A partir disso, o palestrante
elencou quatro pilares que devem
ser seguidos por aqueles que dese-
jam obter sucesso na gestão de
negócios: o conhecimento técnico,
as habilidades pessoais, a gestão

baseada em valor e a constante
aprendizagem. Segundo ele, es-
ses pontos interagem em círculo,
retroalimentando-se, e se apre-
sentam em diferentes níveis em
cada empreendedor, que deve
buscar sempre aperfeiçoá-los.

O conhecimento técnico, colo-
cou, diz respeito ao "saber fazer"
em si, podendo ser aprendido e sis-
tematizado -- como o preparo de
uma receita na cozinha. As habi-
lidades pessoais, por sua vez, re-
ferem-se à capacidade de lideran-
ça, gestão de estresse, entre ou-
tras características que uma má-
quina não é capaz de replicar.
"Hoje, já entendemos que todos
os negócios são de pessoas para
pessoas", frisou. Além disso,
apontou a busca pelo aprendiza-
do como qualidade fundamental
dos empreendedores, já que esses
devem conseguir se reinventar
para acompanhar o fluxo do mun-
do, que muda constantemente.

A gestão baseada em valor,
para Ricardo de Souza, deve ser
outro aspecto central para os que
encabeçam negócios - ela signifi-
ca, basicamente, priorizar o que
carrega importância. Consideran-
do isso, deve-se objetivar a cons-
trução de uma relação com clien-
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Ricardo de Souza ministrou palestra ofertada pela
Escola do Legislativo nesta quinta-feira (19)

tes e fornecedores, pensando a lon-
go prazo. O mestre em adminis-
tração aconselha: "Gestão de va-
lor não é vender a qualquer custo,
vender um produto danificado.
Hoje você garante essa venda, mas
amanhã não. Mais do que fazer
uma entrega, é se importar com
a expectativa, para o negócio
dar lucro ao longo do tempo".

O palestrante ressaltou, ain-
da, a importância dos gestores
fazerem uso do que estiver ao al-

cance no momento, apontando as
redes sociais como exemplo de
ferramenta de visibilidade e afir-
mação. "Existe uma coisa chama-
da 'estar no topo da mente do
seu cliente'. Se eu trabalho com
educação financeira, preciso que
uma pessoa pense em mim quan-
do pensar neste tópico. Para
isso, preciso alimentar essa re-
lação, através de conteúdos, pos-
tando, divulgando, mostrando o
que faço", estimulou Ricardo.
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Projeto resgata os concursos
de beleza do Treze de Maio

Com auxílio do Governo do
Estado de São Paulo e do ProAC, o
coletivo Beleza Preta realiza hoje,
20, das 19 às 20h30, desfile de
moda com releitura dos looks uti-
lizados nos concursos de beleza no
Clube Treze de Maio e, na ocasião,
haverá uma homenagem às mu-
lheres que participaram, organi-
zaram e assistiram os eventos da
época. Também haverá interven-
ções artísticas, com apresentação
de dança por Marcia Antônio e
apresentação do DJ Robão, da
equipe de DJs “Dinamic Soul” que
tocou por 25 anos no clube.

O evento será aberto ao pú-
blico no Sesc Piracicaba (com
apresentação de carteirinha de
vacinação) e será transmitido
pelo Facebook e YouTube do
“Coletivo Beleza Preta Pira”.

As modelos convidadas são
Alessandra de Campos, de 49 anos;
Analigia Aparecida de Abreu, de
50 anos; Elisabete Aparecida Fer-
reira Benedito, de 58 anos; Fran-
cine Aguiar, de 44 anos; Mayara
do Nascimento Francisco, de 29
anos; Sabrina Almeida, de 28
anos; Sophia Vitória de Campos,
de 9 anos; Sueli Maria Eleutério,
de 60 anos; e Valeria Cristina
Mateus Gregório, de 54 anos.

SOCIEDADE TREZE DE
MAIO - O início da formação
da Sociedade Beneficente Treze
de Maio foi em 1901, com objeti-
vo de prover aos negros e ne-
gras de Piracicaba um espaço de
convivência, onde pudessem de-
senvolver ações culturais, espor-
tivas e de lazer, além de propor-
cionar apoio funerário, de saú-
de, entre outras atividades.

Nesse contexto, bailes eram
organizados para comemorar
datas históricas e ocasiões espe-
ciais, nos quais os desfiles e con-
cursos de beleza negra eram des-
taques. Esses concursos e desfi-
les, segundo o coletivo, tinham o
objetivo de elevar a autoestima
das mulheres negras e apresen-
tá-las de forma positiva, em opo-
sição às descrições e imagens que
se construíram no senso comum.

Um dos destaques era o con-
curso de coroação da “Mãe do
Ano”, que acontecia entre as déca-
das de 1970 e 1980, organizado
por dona Amália, junto a festa
que celebrava a Sociedade Benefi-
cente Treze de Maio, data próxi-
ma ao domingo do dia das mães.

Durante todo o ano, acon-
teciam muitos outros concursos,
como: Concurso da Rainha do
Baile Treze de Maio, cuja coroa-
ção era feita no baile de sessão
solene do dia da Sociedade Be-
neficente Treze de Maio; Con-

Divulgação

Desfile acontece no Sesc Piracicaba com transmissão no Facebook

curso Miss Pérola Negra e Pis-
cina; Bonequinha do Café; Con-
curso do Tambú; entre outros.

Confira mais da história
pelo link: https://www.expo.ifch.
unicamp.br/portal/SB13/52.

COLETIVO BELEZA PRE-
TA - O Coletivo Beleza Preta é for-
mado por um grupo mulheres ne-
gras, que tem como missão reali-
zar atividades sobre temas como
desigualdade racial, social e de gê-
nero. Está há três anos atuando
no município de Piracicaba, rea-
lizando desfiles e editoriais de
moda com mulheres negras de di-
ferentes idades e manequins, com
o objetivo de empoderá-las, ele-
vando a sua autoestima, ou seja,
baseando-se nos mesmos princí-
pios dos concursos de beleza rea-
lizados pela Sociedade Beneficen-
te Treze Maio. Algumas das mu-
lheres que estiveram presentes nos
concursos, hoje são integrantes do
coletivo, sendo inspirações para a
realização desta homenagem.

A proponente do projeto é
uma dessas mulheres, pois fre-
quentou o clube durante a sua
infância, tendo boas memórias
dos eventos que aconteceram
no espaço. Mayara do Nasci-
mento Francisco, de 29 anos, é
maquiadora e assistente de
produção do projeto, participou
de uma das edições do concur-
so chamado “Rainha do Baile
Treze de Maio” no ano de 2012,
e ganhou como Miss Simpatia.

A mãe da produtora de
moda do projeto, Mayara Bene-
dito, a senhora Elisabete Apare-
cida Ferreira Benedito, ganhou
o concurso Pérola Negra, que
aconteceu no ano de 1975. O prê-
mio e o reconhecimento eleva-
ram a sua autoestima, além de
abrir muitas oportunidades como
figura pública no município.

“As experiências relatadas
acima, provam que os concursos e
eventos de beleza realizados na
Sociedade Beneficente Treze de
Maio foram fundamentais para o
empoderamento da população ne-
gra, pois puderam auxiliar no res-
gate da identidade, valorização dos
traços e autoafirmação da mulher
negra piracicabana” concluiu Sa-
brina Rodrigues Semedo, uma
das organizadoras do projeto.

SERVIÇO
O quê: Projeto Beleza Preta
do Treze de Maio. Hoje, às
19h. Sesc Piracicaba (rua Ipi-
ranga, 155) e transmissão
pelo Facebook e Youtube do
Beleza Preta. Gratuito (no
Sesc, obrigatório a apresen-
tação da carteirinha de vaci-
nação contra a Covid-19).

VISITA AO CCRCC
O ex-prefeito de São Pedro e
Charqueada Helinho Zanat-
ta (PSC), pré-candidato a de-
putado estadual, foi recebi-
do pelo novo presidente do
Centro Cultural e Recreativo
Cristovão Colombo, Tatinho

(Guilherme), e o pelo diretor
de Esportes, Roger Carnei-
ro. Objetivo foi parabenizar
pela eleição e “desejars um
bom mandato à frente des-
te grande clube piracicaba-
no”, como afirmou Helinho.

Divulgação

Crianças e adolescentes saí-
ram às ruas, na quarta-feira, 18,
para falar sobre o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescen-
tes. A ação não parou por aí e re-
sultou na montagem de exposi-
ções, nas unidades dos Centros de
Atendimento Socioeducativo
(Case), dos bairros Bosques do
Lenheiro, Jaraguá, Jardim Ita-
puã, Jardim Oriente, Parque Or-
landa e Parque dos Sabiás. As ati-
vidades foram promovidas pela
Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (Smads).

Cartazes, tambores, filipetas
informativas, balões e flores pro-
duzidas com papel foram utiliza-
dos durante o trajeto percorrido
por crianças, educadores sociais,
coordenadores das unidades e equi-
pes dos Centros de Referência de As-
sistência Social (Cras) do território.

“Essa ação foi realizada para
mobilizar as comunidades por meio
das crianças e adolescentes, en-
quanto agentes multiplicadores
para que haja conscientização so-
bre o tema”, explicou Mariana Ven-
turini, coordenadora Case Jaraguá.

Durante a passeata, João
Victor, 11 anos, falou sobre a
ideia de sair às ruas para falar
sobre o assunto. “Foi bem legal
e as pessoas entenderam muito
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Passeata e exposição marcam Dia Nacional de Combate

Ações foram promovidas pela Smads na quarta-feira, 18;
denúncias contra abuso infantil devem ser feitas pelo Disque 100

Aldo Guimarães

a nossa proposta. Espero que te-
nha outras vezes”, afirma.

Nas unidades, os familiares
dos educandos foram convidados
a prestigiar as exposições compos-
tas por desenhos e mensagens
construídas pelas crianças e ado-
lescentes, abordando a preven-
ção e os canais de denúncias.

As atividades fazem parte
da programação da Smads
durante o Maio Laranja.

PROGRAMAÇÃO – As
ações em combate ao abuso infan-
til seguem até o fim do mês de
maio. Hoje, 20, às 8h30, no audi-
tório do Sesc Piracicaba, ocorre um
bate-papo com o tema Contribui-
ções Artísticas para o Atendimen-
to de Crianças e Adolescentes em
Situação de Abuso e Exploração
Sexual, com o assistente social, pes-
quisador, educador e artista Da-
niel Péricles Arruda. A mediação
será realizada pelo antropólogo e
membro do setor de Vigilância So-
cioassistencial da Smads, Fernan-
do Camargo. Na abertura do even-
to, haverá apresentação artística
e exibição digital de trabalhos pro-
duzidos por crianças e adolescen-
tes dos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

Entre os dias 18 e 22/05, ha-
verá sensibilização na 37ª Festa
das Nações, com estímulo às de-
núncias de casos de violência se-

xual e outras violações de direi-
tos. Além das ações pontuais, os
Cras (Centros de Referência de
Assistência Social), Creas (Cen-
tros de Referência Especial de As-
sistência Social), unidades do
Case, serviços como Epsemc, pro-
grama Criança Feliz, Instituto
Formar, Seame, CIEE e outros,
realizarão atividades como rodas
de conversa, passeatas nos terri-
tórios, exibição de filmes, exposi-
ções e orientações aos assistidos.

18 DE MAIO – A data ins-
tituída pela Lei Federal n.º 9.970/
00 marca a luta pela proteção de
crianças e adolescentes contra cri-
mes de abuso e exploração sexu-
al, fazendo referência ao crime
ocorrido na cidade de Vitória,
Espírito Santo, em 1973, que viti-

mou a menina Araceli Cabrera
Crespo, sequestrada, violentada e
assassinada aos oito anos de ida-
de - um crime que chocou todo o
país e ficou conhecido como o
Caso Araceli, ainda impune.

Hoje, a proposta anual da
campanha é destacar a data
para informar, sensibilizar e
mobilizar a sociedade a partici-
par da luta em defesa dos direi-
tos de crianças e adolescentes.

SERVIÇO
Abuso é crime. Para denun-
ciar os canais são o Disque
100; Conselho Tutelar I –
3422-9026 / 3432-5775;
Conselho Tutelar II – 3421-
8962 / 3413-5497 e Delega-
cia da Mulher – 3433-7022.

DDDDDENGUEENGUEENGUEENGUEENGUE

Câmara Convida destaca ações para combate ao mosquito
O programa Câmara Convida

de hoje, 20, com exibição a partir
do meio-dia na TV Câmara, rece-
beu no primeiro bloco o coordena-
dor do Programa Municipal de
Controle ao Aedes, Sebastião Ama-
ral de Campos, o Tom, para desta-
car as ações de combate ao mos-
quito da dengue no Município. No
ano passado, foram registrados
mais de cinco mil casos na cidade.

“O aspecto da Covid atrapa-
lhou muito (o nosso trabalho de
prevenção), principalmente nas
atividades de casa a casa, onde
atuamos com agentes de saúde”,
disse Tom, ao lembrar que cresceu
a recusa para a presença dos pro-
fissionais da Prefeitura nas resi-
dências. “A população ficar mais
dentro de sua residência acabou
favorecendo o crescimento de
casos. O pernilongo infectado,
ao invés de picar uma pessoa,
pegou toda a família”, disse.

Neste ano, a Prefeitura

mantém a atuação de orienta-
ção para limpeza das residências
e também desenvolve os arrastões
de inservíveis semanalmente, em
diferentes regiões do Município,
com o objetivo de contribuir
para que as famílias possam lim-
par os entulhos de suas casas.

“Na atividade de arrastões,
praticamente a gente atende to-
dos os bairros do município e é
uma atividade que sempre fun-
cionou. Há muito tempo ocorre na
cidade, a população gosta e é uma
oportunidade que o Município
está dando de o munícipe retirar
os materiais de sua casa e, jun-
to, tirar os criadouros”, disse.

No monitoramento do índi-
ce Breteau – que mede a infesta-
ção de Aedes aegypti – o resulta-
do é favorável. “Temos apenas
504 casos neste ano”, disse.

SEGUNDO BLOCO – Na
segunda parte do programa Câ-
mara Convida, a entrevistada é

Guilherme Leite

Sebastião Campos, o Tom, é o entrevistado desta sexta-feira (20)

a vereadora Rai de Almeida (PT),
que destacou a atuação à frente
da CPI do Semae, que, nesta se-
mana, apresentou o relatório dos
trabalhos desenvolvidos ao lon-
go de 10 meses, e também des-
tacou a atuação da Procurado-
ria Especial da Mulher na Câ-

mara Municipal de Piracicaba.
O Câmara Convida vai ao ar

pela TV Câmara, nos canais 11.3 em
sinal aberto, 4 da Claro/Net e 9 da
Vivo/Fibra, além da retransmissão
nas mídias sociais oficiais da Casa,
no Facebook e no Youtube, no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
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CPI sugere revisão do contrato com Mirante
Para CPI, se contrato não for revisto e se não forem adotados os encaminhamentos propostos, Semae corre o risco de entrar em colapso financeiro

Fabrice Desmonts

Relatório foi apresentado pela comissão na tarde de quarta (18)

A CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito), formada na Câ-
mara Municipal de Piracicaba para
investigar irregularidades no Se-
mae (Serviço Municipal de Água e
Esgoto), sugeriu prazo de 90 dias
para que a autarquia ingresse com
pedido de revisão do contrato com
a empresa Mirante que, desde
2012, assumiu a execução do ser-
viço de saneamento no município
através de uma PPP (Parceria Pú-
blico-Privada). Após mais de 10
meses de trabalhos, a CPI consta-
tou o descumprimento do contra-
to, descarte irregular de esgoto em
mananciais, desequilíbrio contratu-
al, excesso de isenções de tarifas e
falta de fiscalização dos serviços.

As irregularidades estão
descritas nas 112 páginas que
compõem o relatório final da
CPI, protocolado na tarde desta
terça-feira (17) na Câmara e di-
vulgado nesta quarta-feira (18)
à imprensa e vereadores, no Ple-
nário Francisco Antonio Coelho.
A exposição ainda é composta
por anexos com os depoimentos,
atas, transcrições e demais do-
cumentos que serviram de base
para a conclusão dos trabalhos.

Presidida pela vereadora Rai
de Almeida (PT), com relatoria
do vereador Anilton Rissato
(PAT) e como membro o verea-
dor Thiago Ribeiro (PSC), a CPI
realizou ao todo 24 reuniões, co-
lheu 27 depoimentos em 50 ho-
ras de oitivas, fez 13 diligências
e analisou mais de 1.800 pági-
nas de documentos, divididos
em oito volumes de processos.

O relatório será encaminha-
do ao Ministério Público, ao Po-
der Executivo, ao Semae, à Mesa
Diretora da Câmara, ao Tribu-
nal de Contas e à Ares-PCJ
(Agência Reguladora dos Servi-
ços de Saneamento das Bacias
dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí) para providências.

O texto final defende a revi-
são do contrato, preliminarmen-
te, e suscita também possível ile-
galidade da contratação da PPP,
já que a lei de criação do Semae,
ainda vigente, define que o servi-
ço de esgotamento sanitário será
realizado direta e exclusivamente

pela autarquia, o que impediria a
transferência do serviço para a
empresa privada. Nesse sentido, o
relatório salienta que a emenda 13/
2006 à Lei Orgânica do Municí-
pio, que alterou dispositivos a res-
peito do serviço prestado pelo Semae,
não foi suficiente para que o Se-
mae deixasse de atuar como execu-
tor do saneamento do município.

Ao apontar soluções e propos-
tas de encaminhamento, a conclu-
são do relatório considera tam-
bém que “o processo de deteriora-
ção que levou o Semae à situação
atual não foi por acaso, nem sur-
giu a partir de dificuldades glo-
bais e crise hídrica”, aponta o tex-
to. “O que ocorreu foi uma verda-
deira conspiração predatória, vi-
sando à inviabilidade de presta-
ção de serviços essenciais pelo po-
der público para que, depois, se
encontre terreno fértil para a sua
subcontratação. Independente-
mente de questões políticas que
envolvem os interesses dos res-
ponsáveis por tal construção, o
que se vê é que tal sistema precisa
ser rompido imediatamente”.

A CPI entende que, sob risco
iminente de insolvência da autar-
quia do Semae, faz-se necessário
que o Ministério Público, no âmbi-
to de suas competências, verifique
os ilícitos e ocorrências destaca-
dos pela comissão no relatório. Os
vereadores sinalizam que é preci-
so avançar rapidamente nas mu-
danças estruturais do contrato
existente entre a empresa Mirante
e o Semae, que é imprescindível
corrigir as isenções praticadas pe-
los entes públicos e privados, espe-
cialmente no que diz respeito à
isenção de tarifa de água e esgoto
dos próprios públicos, como a Pre-
feitura, a própria Câmara Muni-
cipal e outros. Ainda no relatório,
eles classificam como urgente pro-
ver uma fiscalização imediata e
efetiva do contrato de concessão e
dos serviços por ele determinados.

GESTÃO - Um dos pontos
fundamentais a serem destacados
do texto do relatório final apresen-
tado pela Comissão Parlamentar
de Inquérito trata da ineficiência
na gestão em parte dos serviços
prestados pela Mirante, do des-

cumprimento da empresa de cláu-
sulas contratuais e do desequilí-
brio do contrato com o Semae.

O relatório aponta que, como
primeiro ponto de tal desigualda-
de contratual pode-se indicar a
“pequena – ou quase inexistente –
possibilidade de aplicação de pe-
nalidades eficientes à contratada
em caso de descumprimentos”. De
acordo com o relatório, “tal situa-
ção gera um absoluto descaso e –
em algumas vezes – deboche por
parte da concessionária frente
às parcas tentativas de penali-
zação intentadas pelo Semae”, e
consequentemente refletem na
precariedade de alguns serviços.

HIDROMETRIA - Outro
ponto salientado no texto final da
CPI é o controle da hidrometria,
feito pela empresa Mirante, con-
forme determina o contrato. No
entendimento da comissão, isso é
"um verdadeiro absurdo contra-
tual", uma vez que os hidrômetros
são, metaforicamente, “a caixa-re-
gistradora do Semae” e deveriam
estar sob controle da autarquia.
“Adicionada à confortável invia-
bilidade de aplicação de penalida-
des, está a absurda alocação de
responsabilidade da contratada
Mirante na gestão do controle de
hidrometria”, destaca o texto.

“É mais do que óbvio que, na
qualidade de fornecedor do servi-
ço de água, é o Semae quem deve
controlar e fiscalizar quanta água
tem sido colocada à disposição do
usuário final. É o Semae que tem
que aferir a quantidade de receita
que deve entrar no seu caixa. E
não a situação absurda de dar esse
controle nas mãos da empresa
Mirante”, aponta o relatório.

ENERGIA ELÉTRICA - Se-
gundo o texto, também ficou com-
provado pela CPI, “à luz dos estu-
dos já anteriormente realizados
pelas Comissões de Estudos já re-
ferenciadas no relatório”, que “os
gastos de energia elétrica impac-
tam de forma significativa no cus-
to final do serviço” prestado pela
Mirante. Ainda de acordo com o
relatório, “está comprovado tam-
bém que a empresa gasta, mensal-
mente, valores exorbitantes com
despesas relacionadas a pagamen-

to de energia elétrica”, e que já
passados 10 anos de contrato, a
empresa “não efetivou solução
para o alto consumo de energia”,
mesmo estando, de acordo com a
comissão, “diante de uma enor-
me gama de tecnologias disponí-
veis no mercado e que são capa-
zes de mitigar o problema”.

LEGISLATIVO - O relatório
final da CPI do Semae propõe ao
Legislativo que crie uma Comissão
Permanente de Acompanhamento
de Fiscalização dos Contratos Pú-
blicos. No mesmo sentido, sugere
que seja criada uma Frente Parla-
mentar em Defesa da Água e do
Saneamento Público. E propõe ain-
da que os prédios públicos ocupa-
dos pelo Legislativo Municipal pas-
sem a pagar pela água consumida.

EXECUTIVO - Ao Executi-
vo local, a CPI propõe que apre-
sente projeto de lei que revogue
integralmente a isenção da tarifa
de água concedida aos próprios
públicos municipais ocupados pelo
Executivo. Na mesma linha, pro-
põe a CPI que o Executivo apre-
sente propostas legislativas refe-
rentes a novas regras de conces-
sões de isenções de tarifas de água
e apresente, em parceria com o Se-
mae, um plano de contingência
que vise ao combate às perdas de
água no fornecimento do sistema.

SEMAE - A CPI sugere ao
Semae que apresente, no prazo
máximo de 45 dias, estudo que
paute pedido de revisão do con-
trato 48/2012, contemplando,
obrigatoriamente, temas como a
retomada do controle dos servi-
ços de hidrometria, a revisão de
penalidades por descumprimento
contratual, o reequilíbrio de forças
contratuais e alocação de riscos.

No mesmo sentido, e a partir
desse estudo a ser apresentado
pela autarquia, solicita a comissão
que o Semae apresente pedido de
revisão contratual com a Mirante
em um prazo máximo de 90 dias.

A CPI pede também que a au-
tarquia apresente plano de reno-
vação de investimento e renova-
ção de rede de fornecimento de
água. Solicita também que rees-
truture sua Comissão de Fiscali-
zação do Contrato, monitore com

rigor possíveis irregularidades
da empresa parceira e determine
que ela apresente, em curto pra-
zo, soluções imediatas para o
alto custo de energia elétrica uti-
lizada no processo de tratamen-
to do esgoto, além de solucionar
cada uma das irregularidades
apontadas ao longo do relatório.

MIRANTE - À Mirante, o
relatório da CPI pede que a empre-
sa apresente um relatório compro-
vando a solução para cada irregu-
laridade apontada pela comissão,
sob pena de rescisão contratual.
Na mesma trilha, indica a CPI a
necessidade de se reverter, por
meio de anuência da empresa à
revisão da proposta contratual com
o Semae, o controle da hidrome-
tria ao poder concernente.

A CPI indica ainda que seja
dado à Ares-PCJ conhecimen-
to das conclusões feitas pela
CPI, de maneira que, no âmbi-
to de suas competências regu-
latórias e fiscalizatórias, possa
tomar também as devidas pro-
vidências que lhe são próprias.

ENCAMINHAMENTOS -
Durante a semana, cópias do rela-
tório final da comissão serão en-
tregues pelos parlamentares ao
Ministério Público e ao prefeito
Luciano Almeida, para que sejam
tomadas as providências indica-
das. “É necessário que o trabalho
desta Comissão Parlamentar de
Inquérito seja apreciado pelo Mi-
nistério Público, pelo Legislativo e
pela Prefeitura Municipal, para

que os caminhos apontados por
ela possam ser seguidos a fim de
que se preserve a saúde pública do
município e do Semae, devolven-
do-se a autonomia à autarquia e
assegurando-se sua solidez. Só
assim poderemos atender plena-
mente à população piracicabana,
entregando a ela um serviço efeti-
vo e eficiente ao que diz respeito
ao tratamento da água e do esgo-
to”, declarou a vereadora Rai de
Almeida, presidente da comissão.

“É importante que sejam con-
siderados todos os encaminha-
mentos propostos pela CPI para que
daqui a algum tempo não estejamos
assistindo ao colapso do Semae e que
a autarquia não seja entregue nas
mãos de quem não deve”, colo-
cou o relator da comissão, verea-
dor Anilton Rissato, na reunião.

Para o membro da CPI, ve-
reador Thiago Ribeiro, o Semae
beira hoje ao colapso financeiro
em função da falta de fiscaliza-
ção. “O nome disso é falta de
gestão e de fiscalização. Quere-
mos, com todos esses encami-
nhamentos, que o Semae volte a
ter vida própria e restabeleça
sua saúde financeira”, afirmou.

Também participaram do
evento de apresentação do rela-
tório final os vereadores Acácio
Godoy (PP), Paulo Campos (Po-
demos), Cássio Luiz, o “FalaPira”
(PL), e Gustavo Pompeo (Avan-
te), que foi o autor do requerimen-
to 466/2021, que propôs a forma-
ção da CPI, no ano passado.
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24º Congresso de Educação da LBV acontece em junho
A pandemia da Covid-19 trou-

xe significativos reflexos para a
Educação e não só no Brasil. De
acordo com dados da Organiza-
ção das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura
(Unesco), 90% da população mun-
dial estudantil foi afetada com o
distanciamento do ambiente esco-
lar, impactando mais de 1,5 bi-
lhão de estudantes em 188 paí-
ses. Logo, não é à toa que o Goo-
gle revelou que o termo “saúde
mental” teve um aumento de 98%
em relação aos anos anteriores
entre as buscas na plataforma.

Por acreditar no poder trans-
formador da Educação, a Legião
da Boa Vontade (LBV) realiza anu-
almente o seu Congresso Interna-

cional de Educação que nessa 24ª
edição abordará o tema: “Desafi-
os da aprendizagem e a saúde
emocional — reflexos da pande-
mia: uma visão além do intelec-
to”. O evento, que ocorrerá de for-
ma virtual pelo YouTube nos dias
27 e 28 de junho, às 19h30, já
está com inscrições abertas.

O congresso trará palestras
de especialistas em Educação e
apresentará ações práticas im-
plementadas pela LBV em sua
rede de ensino, assim como os
fatores que resultaram em eva-
são escolar zero nesses dois
anos de distanciamento social.
O propósito é contribuir para a
formação continuada de docen-
tes, discentes, pesquisadores e

profissionais de áreas ligadas à
Educação e demais interessados.

O diferencial do congresso da
LBV é o conceito educacional ino-
vador da Entidade, que traz um
olhar individualizado para o de-
senvolvimento das habilidades so-
cioemocionais dos estudantes, ali-
ando a qualidade pedagógica à Es-
piritualidade Ecumênica, bandeira
de vanguarda da Instituição, pro-
posta pelo educador Paiva Netto.

Serão abordados “os impac-
tos emocionais na aprendizagem”,
“os desafios de recuperar conteú-
dos pedagógicos perdidos” e “a
importância do cuidado emocio-
nal dos educandos e profissio-
nais”. Também serão apresenta-
das ações pedagógicas desenvol-

vidas em escolas da LBV e que
podem ser implementadas na
tentativa de que essas adversida-
des que impactam a educação con-
sigam ser prontamente enfrenta-
das e seus reflexos minimizados.

As inscrições podem ser fei-
tas pelo site www.lbv.org/con-
gressodeeducacao. O ingresso
terá o valor simbólico de R$
20,00 e dará direito ao certifica-
do de participação. Vale ressal-
tar que o evento deve ser acom-
panhado ao vivo. Inclusive, terá
tradução simultânea para portu-
guês, libras, espanhol e inglês.

A LBV acredita que a edu-
cação constrói oportunidades e
as oportunidades transformam
vidas. Participe você também.
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Museu Prudente de Moraes faz
lançamento de obra literária

A Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), por meio
do Museu Histórico e Pedagógico
Prudente de Moraes, traz ao pú-
blico amanhã, 21, às 10h30, gra-
tuitamente, o lançamento da obra
literária Geração Selfie, de Rodol-
fo Capler, que retrata a mais nova
geração de jovens, de quem são e
de quem podem ser, fornecendo
uma análise de seus principais
comportamentos na era digital.

O material de divulgação do
livro indica que Capler entrevistou
300 estudantes do ensino médio em
diversas escolas e comenta o que
ouviu utilizando pesquisas realiza-
das no mundo durante os últimos
anos. O resultado é um quadro de-
talhado e apaixonante de como os
adolescentes e jovens brasileiros
vivem as suas primeiras experiên-
cias e de como enxergam o mundo
a sua volta: Como se relacionam
com as mídias digitais? De que for-
ma lidam com a sexualidade e com
a religião? O que pensam sobre o
feminismo e sobre o racismo? Como
enfrentam suas crises emocionais?

Todo esse material coletado
na obra, ainda segundo o materi-
al de divulgação, forma um forte
retrato da realidade dos jovens

brasileiros. Não é surpresa que
muitos dos perfis narrados pelo
autor se assemelham aos de jovens
de outros países como Estados
Unidos, Inglaterra e Japão. Por
meio das pesquisas geracionais ex-
postas no livro, o leitor poderá fa-
zer comparações com o contexto
brasileiro, pois há muitos pontos
em comum com a nossa realidade.

Assim, o livro Geração Selfie
faz um chamado urgente para a
necessidade de dialogarmos com
a nova geração, esquecermos
preconceitos e nos envolvermos
com suas demandas. Um livro
indispensável para mulheres,
homens, garotos, garotas, pais,
mães, professores, líderes espiri-
tuais, entre outras pessoas e pro-
fissionais interessados pelo tema.

SERVIÇO
O quê: Lançamento do livro
“Geração Selfie”, de Rodolfo
Capler. Quando: amanhã, 21,
às 10h30. Onde: Museu His-
tórico e Pedagógico Pruden-
te de Moraes (rua Santo Antô-
nio, 641 - Centro). Gratuito. In-
formações: (19) 3422-3069.
Acesso a pessoas com defi-
ciência motora, dificuldades
de locomoção e ostomizados.

Divulgação

Museu Prudente traz o lançamento da obra literária “Geração Selfie”

Divulgação Divulgação

COMBATE À PEDOFILIA
O vereador Paulo Henrique
(Repub l i canos)  es teve ,
quarta-feira (18), na Câma-
ra Municipal de Aguaí-SP, a
convite do vereador Edinho
Martin (PSDB), realizando a
palestra "O lado obscuro do
Tráfico Humano e da Pedo-
f i l ia" .  Estavam presentes
no auditório da Câmara Mu-

nicipal ,  autor idades, pro-
fessores, assistentes soci-
ais e público em geral. Na
opor tun idade o vereador
Edinho Marti entregou uma
moção de aplausos ao ve-
reador  Pau lo  Henr ique ,
pelo 14 anos à frente da co-
ordenação da Campanha
de Combate à Pedofilia.

PAULICÉIA
Após encaminhar solicita-
ção, o presidente da Câma-
ra Municipal, vereador Gil-
mar Rotta (PP), teve o ofício
290/2022 atendido pela Se-
mob (Secretaria Municipal
de Obras), onde foi realiza-
do o reparo em guia e sarje-
ta na rua Fernando Lopes
com a rua Travessa Cabo
Júlio, na Paulicéia. O verea-
dor havia solicitado o servi-
ço à secretaria após receber

reclamações dos morado-
res do bairro, que relatavam
intransitividade da via por
conta dos buracos perto da
guia, ocasionando risco de
acidentes e preocupação
aos motoristas. A Semob re-
alizou o reparo da guia na
manhã desta quinta-feira (19),
instaurando novamente a se-
gurança na via e irá, posteri-
ormente, retornar para reali-
zar o asfaltamento da obra.
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Palestra aborda legislação sobre
alimentação escolar para alérgicos
Advogadas destrincharam diretrizes e normas que tratam das necessidades
alimentares especiais em encontro ocorrido na última quarta-feira (18)

Na manhã de quarta-feira
(18), a Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Piracicaba
promoveu a palestra on-line "Aler-
gia Alimentar na alimentação es-
colar: fundamentos para assesso-
rias legislativas", como parte da
programação da 5ª Semana de
Conscientização da Alergia Ali-
mentar. A conversa foi acompa-
nhada por cerca de 40 pessoas que
estiveram conectadas pela plata-
forma Zoom ou pelo Youtube.

A abertura do evento foi fei-
ta pelo vereador Pedro Kawai
(PSDB), coordenador da Escola
do Legislativo, que apresentou as
convidadas. Érica Speglich, bió-
loga, doutora em educação pela
Unicamp (Universidade Estadu-
al de Campinas) e membra do
Coletivo Acolhimento Alimentar
e do Conselho de Alimentação
Escolar de Piracicaba foi a medi-
adora da conversa e introduziu o
tópico a ser tratado: "Não é só
sobre o acesso ao consumo de pro-
dutos, de alimentos, mas sim so-
bre termos uma sociedade que
compreende, que vê a questão ali-
mentar como algo a ser tratado e
trazido para o seio da sociedade".

Uma das palestrantes foi

Maria Cecília Cury Chaddad, ad-
vogada e doutora em direito cons-
titucional pela PUC-SP (Pontifí-
cia Universidade Católica de São
Paulo), que dedica sua produção
acadêmica ao tema da tutela das
pessoas que convivem com aler-
gia alimentar. Em sua fala, a ad-
vogada apresentou o grupo Aler-
gia Alimentar Brasil, o qual aju-
dou a fundar e cujos princípios
de atuação são a informação de
qualidade, a conscientização - dos
próprios alérgicos e da comuni-
dade em geral - e a inclusão.

A doutora problematizou a
exclusão das crianças e adolescen-
tes com necessidades alimentares
especiais em atividades pedagógi-
cas - por exemplo, excursões e even-
tos escolares -, a recusa da matrí-
cula dessas pessoas (tanto em es-
colas públicas quanto privadas),
a negligência na prestação de
primeiros socorros e no atendi-
mento de suas necessidades,
além do afastamento dessas cri-
anças dos estudos. Segundo ela,
esses são fatores que contribuem
para a necessidade de esclareci-
mento sobre o assunto e aprofun-
damento na legislação pertinente.

A fim de garantir a partici-

pação plena dessas pessoas no
espaço escolar, Maria Cecília
Cury Chaddad pontuou, ainda,
a importância de políticas públi-
cas que garantam "o acesso e a
permanência segura de estudan-
tes com alergia alimentar ou
quaisquer outras necessidades",
assim como a segurança alimen-
tar e nutricional de todos.

O público pôde acompanhar,
ainda, a exposição de Fernanda
Mainier, bacharel em Direito pela
UERJ, procuradora do Estado do
Rio de Janeiro e mãe de crianças
com alergias alimentares, que res-
saltou a relevância da informação
- tanto para a sociedade, que deve
compreender as demandas das
pessoas com necessidades alimen-
tares especiais, quanto dos própri-
os indivíduos nessa condição, os
quais podem, dessa forma, exigir
seus direitos. Para a procuradora,
os gestores possuem papel funda-
mental na garantia da inclusão.
"Diretores de escola, aqueles que
estão à frente do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA),
pessoas que estão nas secretarias
de alimentação, todos precisam ter
conhecimento da situação para
identificar os problemas e pensar

as soluções para aqueles que pre-
cisam da adaptação", defendeu.

Ao longo de sua fala, Fernan-
da Mainier apresentou a legislação
que garante o direito à saúde, à ali-
mentação e à educação, além da
proteção da infância, como o arti-
go 6º da Constituição Federal de
1988. A palestrante citou, ainda,
outras leis que subsidiam a deman-
da por inclusão e a luta pelo direito
à alimentação adaptada, prevista
também no Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).

A partir do repertório legal, a
procuradora enfatizou o papel
fundamental que a participação
social tem na construção e na apli-
cação de políticas públicas - sendo
os Conselhos de Alimentação Es-
colar (CAE) uma das formas de se
colocar isso em prática. O objetivo
deles, pontuou, é fazer parte da
formulação das normas e monito-
rar sua aplicação. Ela defendeu,
ainda, "a integração dos CAE com
o Ministério Público, a Defenso-
ria, o Legislativo, atores da socie-
dade civil e representantes de fa-
mílias", proporcionando articula-
ções intersetoriais em prol da in-
clusão das pessoas com necessi-
dades alimentares especiais.

O Setembro Amarelo é uma
campanha brasileira de preven-
ção ao suicídio, iniciada em 2015.
Nesta terça-feira (17), o vereador
Gilmar Tanno (PV), a secretária
municipal de Agricultura e Abas-
tecimento Nancy Thame e o psi-
cólogo Sérgio Oliveira reuniram-
se na sede da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento) para verificar a possibi-
lidade de ações relativas à campa-
nha no próximo mês de setembro.

A secretária Nancy Thame
mencionou que, para ajudar no
Setembro Amarelo, pode viabili-
zar sementes e um espaço para
produção de mudas de girassol,
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Campanha de prevenção ao suicídio é debatida na Sema
bem como disponibilizar os vare-
jões como pontos de divulgação
para as ações da campanha.

Por sua vez, o vereador Gil-
mar Tanno comentou que “a
equipe do seu gabinete facilitará
a comunicação estratégica com
potenciais parceiros e a aproxi-
mação com a Casa do Produtor
Rural, Esalq e com floristas”.

“O envolvimento do Rotary
Clube é uma alternativa perti-
nente para mobilizar recursos e
comprar flores de girassol a se-
rem distribuídas nos varejões
juntamente com as sementes,
como parte da campanha em
questão”, disse Sérgio Oliveira.

Tanno (PV) participou de reunião com a titular da pasta de agricultura
e abastecimento para debater ações para o Setembro Amarelo

O gabinete do vereador Gil-
mar Rotta (PP), junto com o se-
cretário municipal de Obras, Pau-
lo Sérgio Ferreira, e o engenheiro
Marcio Maruko, realizaram visi-
ta na manhã desta quarta-feira
(18) aos bairros Vida Nova, con-
domínios Ipês e Piracicaba III.

No bairro Vida Nova, a vi-
sita foi acompanhada por Vivi-
ane Leme e Gilmar da Silva, li-
deranças do bairro, que solici-
tam a limpeza de mato localiza-
do próximo da pista de skate,
colocação de iluminação e cons-
trução de um campo de futebol.

Já nos condomínios Ipês e Pi-
racicaba III, a visita foi acompanha-
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Moradores de condomínios relatam
mato alto e falta de iluminação

da por Juliana Caroline Sabiá, lide-
rança dos condomínios, que solici-
ta a limpeza e corte do mato na aca-
demia ao ar livre, rampa para ca-
deirantes nas entradas e saídas dos
condomínios, reforma e revitaliza-
ção do barracão. Para o condomí-
nio Piracicaba III, a líder solicita
colocação de areia e iluminação no
campo de futebol, retirada das leu-
cenas para recolocação dos alam-
brados e operação tapa buracos.

O secretário acolheu as de-
mandas apresentadas e realizará
os estudos junto da Semob (Secre-
taria Municipal de Obras) para ve-
rificar a possibilidade de realiza-
ção das referidas solicitações.

Assessoria parlamentar

Gilmar Rotta (PP) recebeu, por meio de sua assessoria, demandas de
moradores dos bairros Vida Nova e condomínios Ipês e Piracicaba III
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Legislação climática é
enfatizada em encontro

O quinto encontro da edi-
ção 2022 do Gabinete de Inova-
ção – Emergência Climática nas
Cidades, realizado no último dia
17, contou com a participação
direta da equipe do Clima de
Eleição e da equipe do gabinete
do vereador Gilmar Tanno (PV).

O Gabinete de Inovação é
um laboratório que reúne man-
datos das casas legislativas de
todo o país para construírem
caminhos para a inovação nos
parlamentos brasileiros, sendo
uma iniciativa do Instituto Up-
date e Pacto pela Democracia.

O Clima de Eleição é uma ini-
ciativa da sociedade civil indepen-
dente e suprapartidária, com o
objetivo de mobilizar para a ação
climática junto ao poder público de
todos os níveis de governo, de for-
ma a internalizar, transversalizar
e capilarizar a agenda climática na
política institucional brasileira.

Durante o encontro, o repre-
sentante do gabinete do vereador
Gilmar Tanno, parlamentar que
atualmente ocupa a vaga da vere-
adora Sílvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo "A cidade é
sua", que está licenciada a pedido,
compartilhou as ações da equipe.

Ele citou como exemplos as
ações voltadas à integração na Co-

munidade Mandatos-C (Aliança
de Lideranças do Legislativo pela
Ação Climática); o pioneirismo ao
desenvolver a primeira experiên-
cia de Assembleia Comunitária
(Assembleia Cidadã / Minipúbli-
co) voltada às Políticas Climáticas
no Brasil; a composição da Alian-
ça Estratégica do Programa Deci-
dadania (O Clima na Pauta Legis-
lativa), em realização pelo Coleti-
vo Delibera Brasil, em parceria
com o ICLEI Governos Locais pela
Sustentabilidade e Escola do Par-
lamento de São Paulo; as proposi-
turas de Projetos de Lei que extra-
polam as proposituras convencio-
nais; a realização do encontro do
Fórum Permanente de Gestão
Territorial Sustentável para deba-
ter a construção da Política Mu-
nicipal de enfrentamento às Mu-
danças do Clima em Piracicaba;
o acompanhamento das reuniões
da Comclima (Comissão Munici-
pal de Mudanças Climáticas) e o
apoio às ações desta comissão.

“A agenda climática é um
tema intersetorial, que deve pau-
tar as políticas de desenvolvimen-
to por passar pela Economia, Ener-
gia, Agropecuária, Indústria, Sa-
neamento, Florestas, Meio Am-
biente e Biodiversidade” conclui
o Vereador Gilmar Tanno.
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Criado como objeto de estudo,
Sifreca é referência em mercado

Ferramenta criada em 1997
pelo professor José Vicente Caixe-
ta Filho para consolidar informa-
ções de fretes do mercado de trans-
porte de produtos agroindustriais,
o SIFRECA (Sistema de Informa-
ções de Fretes) nasceu como um
objeto de estudo e se tornou refe-
rência nacional no mercado de
transportes visando reduzir assi-
metrias de informações no ambi-
ente da logística, alcançando em
junho deste ano sua 300ª edição.

Durante os 25 anos de coleta
de informações, o SIFRECA con-
quistou inúmeros marcos em sua
trajetória: ao chegar em sua 300ª
edição, o informativo que come-
çou como um folheto está disponí-
vel atualmente em diferentes pla-
taformas online, como um site re-
pleto de informações atualizadas
sistematicamente e um aplicativo
disponível para smartphones, com
acesso aos valores de frete prati-
cados no mercado de diferentes
produtos e regiões do país. Mes-
mo com as atualizações digitais,
o SIFRECA também mantém
sua publicação impressa men-
sal, distribuída para assinantes
e informantes que colaboram
com a coleta das informações.

O avanço do projeto inicial do

SIFRECA também resultou na ne-
cessidade da criação de uma equi-
pe específica de pesquisa, que se
consolidou nos últimos 18 anos
como Grupo de Pesquisa e Exten-
são em Logística Agroindustrial –
ESALQ-LOG. Sua existência, atre-
lada ao SIFRECA desde o princí-
pio, faz parte da análise diária das
informações coletadas pelos pes-
quisadores do Grupo assim como
os inúmeros estudos e projetos
desenvolvidos a respeito do mer-
cado logístico de transportes.

Idealizador do Sistema e fun-
dador do Grupo ESALQ-LOG,
Caixeta comemora o sucesso de
ambos os projetos: “É uma satis-
fação muito grande alcançar a
300ª edição do SIFRECA, mais de
25 anos após seu início. Conse-
guimos ver o fornecimento de in-
formações que contou com a par-
ticipação de uma série de pesqui-
sadores, até se tornar referência
nacional e internacional em ter-
mos de credibilidade da informa-
ção e auxílio na tomada de deci-
sões”, ressalta o docente. Caixeta
também destaca a constância de
operações da ferramenta desde
sua criação, além das atualizações
tecnológicas observadas através
da criação do site e aplicativo.

Assessoria parlamentar
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Prazo para refinanciamento
de dívidas termina no dia 31

Os Microempreendedores
Individuais (MEI) e os donos de
micro e pequenas empresas têm
até o próximo dia 31 para refi-
nanciarem dívidas com a União
por meio do Programa de Rees-
calonamento do Pagamento de
Débitos no Âmbito do Simples
Nacional (Relp). A iniciativa per-
mite reduzir e até mesmo liqui-
dar multas, juros e encargos
para empresas de forma propor-
cional às perdas de faturamento
na pandemia. Quanto maior a que-
da no faturamento, maior o des-
conto. O saldo dos passivos pode-
rá ser parcelado em até 15 anos
(180 vezes), com vencimento da
entrada a partir de maio de 2022.

Mário Cunho é proprietário
do restaurante Salsalito, no Rio
de Janeiro. Ele é um dos empre-
sários que já aderiu ao Relp e
aguarda a certidão positiva de
débitos com a Receita Federal.
Durante a pandemia, o fatura-
mento da empresa caiu em tor-
no de 70%, tornando difícil
cumprir com as obrigações tri-
butárias. “O Relp vai me ajudar
profundamente, porque o movi-
mento do restaurante caiu bas-
tante e, aos poucos, estamos me-
lhorando. Esse desconto de ju-
ros e multa somado ao prazo de
pagamento em 15 anos será fun-
damental para me ajudar a colo-
car as contas em dia”, comenta.

Também chamado de “Re-
fis do Simples”, o Relp permite
ainda que os pequenos negócios
possam aderir mesmo que não
estejam atualmente no Simples
Nacional. Ou seja, aqueles que
tenham sido excluídos ou desen-

quadrados do regime poderão
participar do programa e parce-
lar suas dívidas, desde que te-
nham sido apuradas pelo Sim-
ples e inscritas até fevereiro
de 2022. Parcelamentos res-
cindidos ou em andamento
também poderão ser incluídos.

Dados da Procuradoria Ge-
ral  da Fazenda Nacional
(PGFN) apontam que há 2,3 mi-
lhões de empresas com dívidas
ativas, entre elas Microempreen-
dedores Individuais (MEI), Mi-
croempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), que conta-
bilizam um montante de mais de
R$ 139 bilhões em passivos.

O Relp faz parte de um pa-
cote de medidas emergenciais
que o Sebrae articulou junto ao
governo federal durante a pan-
demia. De acordo com o presi-
dente do Sebrae, Carlos Melles,
a medida é uma vitória para o
MEI e a micro e pequena empre-
sa. “Esse refinanciamento faz
parte de um pacote de iniciativas
que estruturamos para fortalecer
as MPE. Sabemos como foi difícil
para os pequenos negócios duran-
te a pandemia, e como os empre-
endedores ainda precisam recu-
perar as perdas”, analisa.

COMO ADERIR - Para dé-
bitos na Receita Federal, a adesão
ao financiamento é pelo Portal e-
Cac, ou Portal do Simples Nacio-
nal. Nos casos de débitos em Dívi-
da Ativa, a negociação é via portal
Regularize. O Sebrae disponibiliza
um material completo com carti-
lhas e vídeos explicativos. Para
acessá-lo, basta entrar no site
https://www.sebrae.com.br.
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Jogo de cartas ensina programação
para estudantes da rede estadual

Aprender sobre programação
de computador pode ser um gran-
de desafio, principalmente para
quem nunca tive contato com o
tema. Foi pensando nisso que
surgiu o jogo Cartas Programá-
veis. A criação da CEO da Mas-
tertech, Camila Achutti, estará
disponível para estudantes e pro-
fissionais da Educação da rede
estadual de São Paulo em uma
oficina na Expo Movimento Ino-
va, no dia 25 de maio, das 16 às 17
horas, no Ginásio do Ibirapuera.

“Nossa ideia surgiu antes da
pandemia, para ensinar progra-
mação em ambientes desafiadores.
O jogo também busca dar autono-
mia aos estudantes para aprender
e cooperar entre si, para se corri-
girem e assim catalisarem a apren-
dizagem”, explica Camila Achut-
ti, que também é presidente da
Somas, organização não-gover-
namental que ensina programa-
ção na Fundação Casa, para jo-
vens privados de liberdade.

Esta é a terceira participação
da Mastertech no evento promovi-
do pela Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP),
mas a primeira presencial. “A ex-
pectativa é grande. Nosso jogo tam-
bém está disponível online, mas o
contato presencial com as cartas é
muito mais interessante”, destaca
Camila, mestre em Ciências da
Computação e referência na luta
por mais mulheres na computação.

EXPO MOVIMENTO INO-
VA - Criada especialmente para
estudantes do ensino fundamen-
tal (5º ao 9º ano) e do ensino
médio, a Expo Movimento Inova
vai levar muita tecnologia, ino-

vação e criatividade para o Giná-
sio do Ibirapuera, nos dias 25 e
26 de maio. Professores, coorde-
nadores, diretores e estudantes
das 91 Diretorias de Ensino do
estado de São Paulo vão partici-
par presencialmente ou online.

Além de palestras e oficinas com
convidados especiais, ainda será
possível acompanhar a Mostra In-
terativa de Robótica e Computação
Criativa e conhecer os 30 projetos
finalistas da 8ª Feira de Ciências
das Escolas Estaduais de São Pau-
lo (FeCEESP), que terão a premia-
ção no primeiro dia da exposição.

“A Expo Movimento Inova é
um evento essencial para a rede es-
tadual, para conectar projetos de
vida à inovação, permitindo que
nossos estudantes e professores vi-
venciem a tecnologia por meio de
palestras e oficinas, mas também da
exposição de trabalhos em um mo-
vimento em que a rede aprende com
a rede”, destaca Débora Garofalo,
organizadora do evento, coordena-
dora do Centro de Inovação da Edu-
cação Básica Paulista (CIEBP) da Se-
duc-SP e Teacher Prize 2019.

As atividades gratuitas serão
divididas em tendas e salas, onde
serão ministradas 12 palestras e
18 oficinas.  O objetivo do evento é
mostrar as práticas do Inova Edu-
cação, que desde 2020 trabalha os
componentes curriculares de
Projeto de Vida, Eletivas e Tecno-
logia e Inovação nas 5 mil escolas
estaduais de São Paulo. A progra-
mação completa da 4ª edição da
Expo Movimento Inova está dis-
ponível no site https://inova.
educacao.sp.gov.br/movimento-
inova/movimento-inova-2022/.
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Festa das Nações de Piracicaba
segue até domingo no Engenho
Ingressos antecipados estão à venda pelo site festadasnacoes.org.br,
a partir das 16h, e o palco principal recebe diversas atrações musicais

Divulgação

As rainhas se apresentaram na abertura, na noite de quarta-feira (18)

O Engenho Central recebeu,
aproximadamente, três mil pesso-
as no primeiro dia da 37ª Festa
das Nações, na noite de quarta-
feira 18. O prefeito Luciano Almei-
da declarou, oficialmente, aberta
a edição deste ano, após um hiato
de dois anos, em cerimônia que
teve autoridades e a apresentação
das rainhas que representam as
15 nações. A Festa das Nações se-
gue até domingo, 22, nas depen-
dências do Engenho Central.

Em sua fala, na abertura, Fá-
bio do Amaral Sanches, presiden-
te da Fenapi (Associação Festa das
Nações de Piracicaba), realizado-
ra do evento, lembrou das incer-
tezas que se seguiram no período
em que não houve festa, mas que
foram vencidas. “2022 é um mo-
mento de muita alegria por poder
encontrar o Engenho, a casa da
Festa das Nações, repleto de tan-
tas pessoas. É gratificante poder
representar todas as instituições,
que atendem cerca de 30 mil pes-
soas em seus projetos, além dos
voluntários. Isso só é possível por-
que vencemos esse momento da
pandemia e porque tivemos o apoio
da Prefeitura, de todos os servi-
dores. Agradeço à Andréa Almei-
da, presidente do Fussp, que se
mostrou apaixonada pela festa
e muito presente. Ao Carlos Bel-
trame (secretário de Governo,
que organiza a Festa) e ao nos-
so prefeito Luciano Almeida, que
também se mostrou apaixona-
do pela festa. Sem a participa-
ção da Prefeitura, patrocinado-
res e voluntários a Festa das
Nações não seria possível”, disse.

Andréa Almeida, presidente
do Fundo Social de Solidarieda-
de (Fussp), lembrou da impor-
tância da festa para as institui-
ções atendidas, que este ano são
19. “Nós sabemos que as insti-
tuições dependem da festa para
sobreviver e estamos aqui para
prestigiar essa festa. Só temos de
agradecer a todos, patrocinado-
res, aos pais das Rainhas, que
fazem essa festa ainda mais lin-
da, aos secretários municipais,
servidores e voluntários que tra-

balham antes, durante e depois
da festa. Esperamos que todos
voltem todos os dias”, convidou.

O prefeito Luciano Almeida
lembrou da importância da Festa
das Nações para Piracicaba e os
piracicabanos. “A festa faz parte
da vida de todos e tenho certeza
de que ela será um sucesso. A ex-
pectativa é grande. Sejam todos
muito bem-vindos”, disse, antes
de declarar aberta a festa.

INGRESSOS E ACESSO –
Ingressos antecipados para a 37ª
Festa das Nações estão à venda
pela internet, todos os dias, às 16h.
Para adquirir o seu é só entrar no
endereço festadasnacoes.org.br,
clicar no botão Ingressos e esco-
lher os dias. Além do ingresso,
também é possível comprar o bi-
lhete para o estacionamento.

As vendas nas bilheterias
acontecem a partir das 19h, hoje,
e das 11h, sábado e domingo. Os
ingressos neste ano custam R$
12 (inteira) e R$ 6 (meia-entra-
da). Serão aceitos cartões de cré-
dito, débito e dinheiro. Há três
acessos ao Engenho Central,
onde também estão as bilheteri-
as: entradas do Engenho pelo
Parque do Mirante (avenida
Maurice Allain), passarela Pên-
sil (avenida Beira Rio) e passare-
la Estaiada (avenida Beira Rio).

No botão Ingressos estão to-
das as informações sobre gratui-
dade e meia-entrada. Os termos

para a entrada de menores de ida-
de na Festa das Nações também
está no botão Ingressos: o acesso
de menores de 16 anos só será pos-
sível na companhia de um adulto
ou responsável e com o preenchi-
mento da declaração necessária,
disponível, também, no botão In-
gressos e nas bilheterias. Hoje, 20,
a festa começa às 19h e se encerra
às 2h. No sábado começa às 11h e
termina às 2h, e no domingo co-
meça às 11h e termina às 18h.
No botão Ingressos também es-
tão horários de início e fim das
bilheterias e do estacionamento.

 ESTACIONAMENTO –
Os valores do estacionamento
são R$ 25 (automóveis e cami-
nhonetes) e R$ 12 para motos.
O público tem à disposição bol-
sões de estacionamento criados
nas ruas no entorno no Enge-
nho Central. Os valores estabe-
lecidos são R$ 25 para automó-
veis e caminhonetes e R$ 12 para
motos. As áreas de estaciona-
mento contam com seguranças e
orientadores para os motoristas.

Os bolsões para o público têm
entrada pela avenida Beira Rio
(antes do Museu da Água) e pela
rua Dom João Bosco com aveni-
da Dona Lídia, na Vila Rezende.
E por outras entradas secundá-
rias: rua 13 de Maio, São José,
Antonio Correa Barbosa, no Cen-
tro, 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 é pela ponte do Morato.
Patrocinadores, artistas e funcio-
nários da Secretaria da Ação Cul-
tural acessam pela avenida Mau-
rice Allain (ponte do Mirante).

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,
20, haverá apresentação de músi-
ca e dança indianas, e da Orques-
tra Piracicabana de Viola Caipira.
No sábado, os shows começam às
12h, com Grupo Karon Cali, de dan-
ça árabe, seguido do Choro de Saia,
Maracatu Baque Caipira, Samba de
Lenço, Orquestra Sanfônica, do
grupo de tradição suíça Tanzgru-
ppe Helvetia, de dança gaúcha CTG
Meu Pago. Às 19h, o público pode-
rá acompanhar apresentação cul-
tural coreana, a Orquestra Sinfô-
nica de Piracicaba e a Orquestra
Paulistana de Viola Caipira.

No domingo a apresentação
Aprendendo com a Música abre
a programação de shows, às
12h, seguida da Congada do
Divino Espírito Santo, do grupo
de dança Cor & Corpo, do Gru-
po Santa Olímpia de Danças
Folclóricas, do grupo de dança
folclórica Raízes de Portugal e
da Orquestra Educacional de
Piracicaba, que fecha o evento.
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PCJ Virtual é atração
na Festa das Nações

Divulgação

Oculos 3D permitirão ao visitante fazer um passeio
virtual pelos rios da bacia hidrográfica

Uma descida virtual de bote
pelas corredeiras das Bacias Hi-
drográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari, e Jundiaí é uma das op-
ções de aventura entre os dias 20
e 22 de maio na 37ª Festa das
Nações de Piracicaba. Trata-se do
PCJ Virtual, um projeto de educa-
ção ambiental da Agência das Ba-
cias PCJ e Comitês PCJ, com o
apoio da Sanasa Campinas. A es-
trutura, com uma tenda e um jogo
interativo, será montada no Enge-
nho Central durante três dias da
festa. A solenidade de lançamento
será hoje, 20, a partir das 19h30.

A atividade, que é aberta ao
público e passará pelos principais
pontos das Bacias PCJ, será com
óculos de realidade virtual. Cada
interessado poderá passar por esta
experiência, em um jogo interati-
vo virtual especialmente produzi-
do para o projeto, que busca a cons-
cientização em torno da proteção
dos mananciais. A atração conta
com monitores formados em
Educação Ambiental. Os visitan-
tes ainda poderão ganhar um
cardboard, como é chamado os
óculos 3D, e levá-lo para a casa.

O projeto foi idealizado pela
Câmara Técnica de Educação
Ambiental (CT-EA) dos Comitês
PCJ e formatado pela Agência das
Bacias PCJ. Nos próximos meses,
o projeto deverá percorrer 24 dos
76 municípios que integram as
Bacias PCJ. O cronograma ainda
está sendo elaborado.  “Os Comi-
tês e a Agência das Bacias PCJ
estão usando essa tecnologia vir-
tual para chegar mais próximos
da população, em especial das cri-
anças e adolescentes. A gente
quer trazer essa experiência para
os jovens para que eles conheçam
nossas bacias. É uma tecnologia
nova, um jeito novo de a gente
aprender as coisas”, destacou o
diretor-presidente da Agência das
Bacias PCJ, Sergio Razera.

O secretário-executivo dos
Comitês PCJ, André Navarro, fa-
lou sobre os planos da entidade
em levar o PCJ Virtual aos demais
municípios que integram as Baci-

as PCJ. "Pretendemos levar a ini-
ciativa a festas com grande circu-
lação de público e grandes even-
tos, porém, como o foco é educaci-
onal, as escolas estão entre as pri-
oridades desta ação. O objetivo é
levar a mensagem da preservação
dos recursos naturais, utilizando
uma linguagem acessível a todos
os grupos, de forma clara e sim-
ples. Por isso o jogo eletrônico se
mostrou uma alternativa eficiente
para esta finalidade, já que se co-
munica bem com os jovens", dis-
se. Navarro salientou que as ações
voltadas a educação ambiental es-
tão permanentemente foco dos
Comitês PCJ, dada a importância
da formação de indivíduos cons-
cientes de seu papel para o equilí-
brio na relação da sociedade com
o meio ambiente. "Nossa Câmara
Técnica de Educação Ambiental
engloba cerca de 60 instituições da
região e conta com cerca de 150
membros de diversos setores. O
objetivo é levar a mensagem de que
é possível o convívio harmônico
entre a os mais diversos segmen-
tos da sociedade aliando o desen-
volvimento social e econômico
com respeito e preservando nos-
sos recursos naturais", disse.

O lançamento presencial do
PCJ Virtual iria ocorrer em
março de 2020, mas teve que ser
suspenso devido à pandemia de
COVID-19. Houve o lançamento
virtual em dezembro de 2020 e
agora, finalmente, ocorrerá a
estreia presencial do projeto.

Ainda com a visão 360°, é
possível fazer um tour virtual em
vários pontos das Bacias PCJ, gui-
ado com narração e muita infor-
mação em tela sobre a estrutura
natural, tecnologias aplicadas e
resultados obtidos por nossa atu-
ação na gestão dos recursos hídri-
cos. Fique por dentro através do
site da Agência das Bacias PCJ
(https://agencia.baciaspcj.org.br/
pcjvirtual ) e das redes sociais Face-
book e Instagram (@agenciap-
cj). Informações sobre a 37ª Fes-
ta das Nações de Piracicaba: ht-
tps://festadasnacoes.org.br/
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Horto tem novas árvores no
estacionamento das visitas

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambi-
ente (Sedema) e do Comitê Ges-
tor da área de visitação públi-
ca da Estação Experimental de
Tupi (Horto de Tupi), realiza-
ram ontem, quarta-feira, 18/
05, o plantio de 17 exemplares
de árvores nativas no entorno
do estacionamento da área de
visitação pública do Horto.

As mudas plantadas são das
espécies cássia grandis, pêssego
do mato, eugenia sp, lixeira e co-
ração de negro. Giovanni Batista

Campos, analista ambiental da
Sedema e membro do Comitê Ges-
tor da Área de Visitação Pública
do Horto de Tupi, explica que esse
plantio tem por finalidade o en-
riquecimento da flora do Horto
com espécies nativas e também
para fazer sombra nas áreas do
estacionamento do parquinho.

“Essas mudas, quando se
tornarem árvores adultas, tam-
bém irão trazer sombreamento
para o estacionamento da área
de visitação pública e para os fre-
quentadores do parquinho ins-
talado no local", ressaltou.

As árvores foram plantadas no entorno do estacionamento
da área de visitação pública do Horto de Tupi

Divulgação
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Servidores da Sema participam de
treinamento de combate a incêndios

Com o intuito de capacitar e
treinar profissionais para proteger
as florestas e áreas agrícolas da
região, a Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abasteci-
mento), enviou servidores para
participar de um curso de Capaci-
tação de Brigadistas na segunda-
feira, 16, no bairro Monte Alegre.

O curso faz parte da Opera-
ção Corta Fogo, criada pela Fun-
dação Florestal, órgão parte da
Sima (Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente do Estado de
São Paulo), que visa o desenvolvi-
mento de programas para preve-
nir e combater incêndios flores-
tais, além de promover a capaci-
tação de recursos humanos para
formação de brigadistas e consci-
entizar a população sobre os ris-
cos do uso inadequado do fogo.

Os dois servidores da Sema
que participaram do treinamento

são motoristas capacitados para
uso do caminhão pipa, que pode
ser usado em situações emergen-
ciais de combate a incêndios. O
treinamento contou com aulas
teóricas e práticas e irão avan-
çar de forma modular com mais
cinco etapas envolvendo ativida-
des de prevenção e combate.

O foco do treinamento foi
para proteção da APA Barreiro
Rico (Área de Proteção Ambiental),
que abriga uma rica biodiversida-
de de fauna e flora da região, com
mais de 30 mil hectares e abrange
quatro municípios (Piracicaba, Bo-
tucatu, Anhembi e São Pedro).

O evento foi organizado pela
Fundação Florestal em parceria
com o Corpo de Bombeiros de Pi-
racicaba e o apoio da Prefeitura,
por meio da Sema e da Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente) e da Usina de
Inovação do Monte Alegre.

Divulgação

O evento foi organizado pela Fundação Florestal em
parceria com o Corpo de Bombeiros de Piracicaba
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As telas de cinema da cidade
estarão cheias de novidades neste
final de semana, com as estreias de
quatro novos filmes: as comédias
"Dog - A Aventura de Uma Vida" e
"Quatro Amigas Numa Fria", a
nova versão do suspense/terror
"Chamas da Vingança", de Stephen
King, e o terror tailandês "A Mé-
dium". De quebra tem a pré-estréia,
a partir deste sábado, do muito
aguardado "Top Gun: Maverick",
continuação do filme de grande su-
cesso de 1986 e novamente prota-
gonizado pelo astro Tom Cruise.

CHAMAS DA VINGAN-
ÇA (Firestarter), um dos maiores
clássicos de Stephen King, ganha
uma nova adaptação nos cinemas
com este novo longa de suspense e
terror inspirado no livro "A Incen-
diária", que King lançou em 1980;
O filme  original, lançado em 1984
e protagonizado pela então atriz
mirim Drew Barrymore, foi um
enorme sucesso de público e críti-
ca. Esta nova versão reconta  a
história de Charlie, uma garota de
11 anos com a incrível capacidade
de provocar incêndios com a força
da mente, e como  esse dom pode
se  tornar uma terrível  maldição
na vida dela e de sua família.  Zac
Efron e Sydney Lemmon interpre-
tam os pais da garota, vivida pela
atriz mirim  Ryan Kiera  Armstrong.
Vale destacar que o filme recebeu
críticas negativas dos críticos ame-
ricanos, com muitos considerando-
o inferior ao longa original.É ape-
nas o segundo longa do diretor
Keith Thomas -- o primeiro, o ter-
ror "The Vigil" (2019) nem che-
gou a ser lançado no Brasil.

DOG - A AVENTURA DE
UMA VIDA (Dog) é uma comé-
dia que chega entre nós após obter
sucesso nas bilheterias america-
nas. Narra uma história comoven-
te sobre como um cão difícil e um
ex-soldado com trauma do pós-
guerra se transformam. A trama
segue as desventuras de Briggs,
um ex-soldado do exército, e Lulu,

um cão belga malinois que viaja
pela costa do Pacífico na esperan-
ça de chegar a tempo ao funeral
de um colega soldado. Ao longo
do caminho eles vão enlouquecer
um ao outro, quebrar um punha-
do de leis, escapar da morte e
aprender a baixar a guarda para
ter uma chance de encontrar a fe-
licidade. É o primeiro longa dirigi-
do por  Reid Carolin e pelo ator
Channing Tatum, que também faz
o papel de Briggs. Lançado em fe-
vereiro nos EUA, o filme foi bem
recebido pelo público e pela crítica.

QUATRO AMIGAS NUMA
FRIA  é a mais nova comédia do
diretor Roberto Santucci, um es-
pecialista no gênero, com mais de
uma dezena de trabalhos. A tra-
ma acompanha a jovem Dani que
vai se casar e por isso decide via-
jar até Bariloche, na Argentina,
com suas amigas Karen, Lud e
Josie a fim de comemorar a sua
despedida de solteira. Mas o que
seria uma viagem tranquila e di-
vertida acaba dando tudo errado
e se torna uma baita enrascada em
meio a muito frio e neve.Filmado
em 2018 e só agora lançado, foi
mal recebido por boa parte dos crí-
ticos, que viram na comédia um
roteiro fraco e sem graça. Mas as
atrizes Maria Flor (Dani), Fernan-
da Paes Leme (Karen), Micheli Ma-
chado (Lud) e Priscila Assum (Jo-
sie) são capazes de cativar o público.

A MÉDIUM é um filme de
terror tailandês que já teve uma
pré-estreia na semana passada.
Narra a aterrorizante história da
herança de um xamã na região de
Isan, na Tailândia. Uma médium
chamada Naum percebe compor-
tamentos sinistros em sua sobri-
nha Mink. Ela suspeita que a jo-
vem foi possuída por uma entida-
de maligna ancestral. O que elas
acabam descobrindo é uma mal-
dição muito pior do que imagina-
vam. As protagonistas são Sawa-
nee Utoomma (Num) e Narilya
Gulmongkolpech (Mink), bas-

tante conhecidas na Tailândia
mas aqui tão estranhas quanto
sei diretor Banjong Pisantha-
nakun. O filme é propagado como
"o mais apavorante da década".

TOP GUN: MAVERICK,
um dos filmes mais esperado do
ano,chegará às telas brasileiras
no próximo dia 26. Mas como a
ansiedade dos cinéfilos  é gran-
de, a Paramount Pictures promo-
verá sessões de pré-estréia, a par-
tir deste sábado (21), em diver-
sas salas do Brasil, entre elas  as
do Cine Shopping Piracicaba.

O filme é uma sequência dire-
ta de "Top Gun: Ases Indomáveis"
, que fez enorme sucesso quando
lançado aqui em 19 de março de
1987 no saudoso Cine Rivoli. Es-
trelado por um então jovem Tom
Cruise (23 anos) e a bela  Kelly
McGillis (que em 2009 anunciou

sua homossexualidade e sumiu
das telas), o filme marcou os anos
80 e tornou sua canção "Take My
BreathAway" inesquecível. Nesta
sequência, após mais de 30 anos
de serviço como um dos melhores
aviadores da Marinha, o rebelde
Pete "Maverick" Mitchell (Cruise,
agora mais envelhecido), terá de
treinar um grupo de pilotos em
meio a uma guerra tecnológica, com
drones e aviões cada vez mais ve-
lozes. São eletrizantes as cenas aé-
reas e, para dar vida e  realismo às
cenas, o próprio Tom Cruise pilota
alguns dos aviões. O filme, consi-
derado como melhor que o primei-
ro (que já era bom),  recebeu incrí-
veis 100% de aprovação  no agre-
gador de resenhas Rotten Tomato-
es. Lady Gaga é quem canta a mú-
sica-tema "Hold My Hand". Tem
tudo para lotar as salas de cinema.

Channing Tatum e a belga malinois Lulu na comédia Dog - A Aventura
de Uma Vida, grande sucesso nas bilheterias americanas
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Teatro apresenta Rogério, venha ver a travesti!
Peça será apresentada hoje, 20, gratuitamente em comemoração ao Dia de Luta contra LGBTIfobia

O espetáculo: Rogério, ve-
nha ver a Travesti! será ence-
nado hoje, 20, às 19h, na sala 2
do Teatro Municipal Dr. Losso
Neto. A apresentação é uma ho-
menagem ao Dia Mundial de
Luta contra a LGBTIfobia, cele-
brado em 17/05. Além do espe-
táculo, será realizado bate-papo
com Symmy Larrat, atual presi-
denta da ABGLT (Associação
Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexu-
ais e pessoas Intersex) logo após
a apresentação. O evento tem
entrada gratuita e os ingressos
podem ser retirados na bilhete-
ria. Quem quiser pode contri-
buir com a doação de 1 litro de
leite, que será destinado para o

Fundo Municipal de Solidarie-
dade de Piracicaba (Fussp).

A realização é da ONG Casvi
com apoio da Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural (Semac), do
Fórum Paulista LGBT e da
ABGLT. É obrigatória a apresen-
tação de carteira de vacinação
contra a Covid-19, além de RG ou
outro documento de identificação
com foto. A classificação etária é
de 14 anos. A sala 2 tem entrada
pela Rua Gomes Carneiro, 1212.

A peça, que é um monólogo,
é um convite, conforme materi-
al de divulgação,  do Coletivo Te-
atral LGBTQIA+ da ONG Casvi,
a uma interessante reflexão so-
bre a diversidade sexual e suas
diferentes expressões “propon-

do um olhar sobre outras cores
do arco-íris, por meio da histó-
ria de vida de pessoas que pos-
suem uma orientação sexual e
identidade de gênero diferentes
do padrão cis-hetero-normativo
e binário de gênero e que não
fazem parte do movimento soci-
al LGBTQIA+ organizado. A
peça trata-se, de forma não con-
vencional, do comportamento
humano e suas contradições.”

O espetáculo tem como au-
tor Anselmo Figueiredo, direção
de Carlos ABC, trilha Sonora de
Carlos ABC e Anselmo Figueire-
do, iluminação e sonoplastia de
Carlos Coimbra, cenários, ma-
quiagem e figurinos de Pádua
Soares, Carlos ABC e Anselmo

Espetáculo será apresentado na sala 2 do Teatro Losso Netto

Persona Comunicação

Figueiredo, contra-regra e staff
de Augusto Alves, fotos e artes
de Persona Comunicação, pro-
dução local do Coletivo LGB-
TQIA+ ONG Casvi e produção
Executiva de Tássia Guarnieri.

COMBATE À LGBTIfo-
bia –  O dia 17/05 é a data esco-
lhida pelos movimentos sociais
para lembrar, desde 2005, a im-
portância do combate à LGBTI-
fobia. Ela foi escolhida como
símbolo por ser a data, em 1990,
em que a Organização Mundial
da Saúde (OMS) retirou da CID
(Classificação Internacional de
Doenças) o termo “homossexu-
alismo”. No Brasil e no Estado
de São Paulo, a data é oficial
como Dia Nacional e o Dia Es-

tadual de luta contra a homo-
fobia desde 2010 e, em Piracica-
ba, desde 2011, quando - por meio

de Decreto do Legislativo Muni-
cipal - foi instituído o Dia Muni-
cipal de Combate à Homofobia.
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Moradores e comerciantes
querem mitigar trânsito

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, o vereador
Gilmar Rotta (PP) se reuniu com
representantes do Executivo e in-
tegrantes da Aplafar (Associação
Piracicabana de Alimentação Fora
do Lar) para avaliar a demanda
de moradores e comerciantes da
região da Rua do Porto e avenida
Beira Rio, que nesta época do ano
sentem os reflexos das alterações
de trânsito local em função da
Festa das Nações, que ocupa as
dependências do Engenho Cen-
tral, além do seu entorno.

A consideração é que no mês
de maio, com o início da Festa
das Nações, as avenidas Beira
Rio e Alidor Pecorari são parci-
almente fechadas para que pos-
sam ser utilizadas como estacio-
namento dos carros dos frequen-
tadores do evento, com isso,
muitos restaurantes acabam per-
dendo parte da freguesia, que ge-
ralmente são de outras cidades e
não se informam sobre os acessos.
Os moradores também sentem os
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Moradores e comerciantes querem mitigar trânsito pela Festa

reflexos destes transtornos pelas
dificuldades que encontram de
usar o próprio estacionamento de
suas casas, devido aos carros in-
devidamente estacionados.

Da reunião participaram o se-
cretário de governo, Carlos Alberto
Lordello Beltrame, o secretário
municipal de Trabalho e Renda,
José Luiz Guidotti Jr., a secretária
municipal de Trânsito e Transpor-
tes, Jane Franco Oliveira e o dire-
tor da Aplafar, Fernando Bera,
onde foi discutido uma forma de
ajudar o acesso aos restaurantes
da Rua do Porto durante a festa.

A solicitação dos comercian-
tes é de tornar parte da Rua Ali-
dor Pecorari em duas mãos, por
um determinado período, no do-
mingo. Segundo a secretária
Jane, essa situação é inviável,
mas, informa que foram realiza-
dos estudos, sendo que no dia
solicitado, domingo, a rua Ran-
gel Pestana, próximo à avenida
Beira Rio terá duas mãos, para
facilitar o acesso aos restaurantes.
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Quatro novos filmes e pré-estreia de "Top Gun: Maverick"
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Sindicato atua para garantir compensação a servidores
O Sindicato dos Trabalhado-

res Municipais de Piracicaba e Re-
gião realizou na tarde de ontem,
19,  uma coletiva de imprensa na
sede para informar as medidas
jurídicas que estão sendo adota-
das diante da ameaça de descon-
tos dos dias de greve nos salários
dos trabalhadores grevistas antes
mesmo da decisão judicial defini-
tiva por parte do prefeito de Pira-
cicaba, fato já ocorrido com os ser-
vidores do Semae e em iminência
de acontecer com os servidores
das secretarias municipais.

A entidade está tomando me-
didas jurídicas em todas as esfe-
ras para garantir o direito cons-
titucional de greve dos servido-
res públicos municipais, que fo-
ram desrespeitados pela Prefeitu-
ra e por decisões judiciais equivo-
cadas, mesmo regida por lei e pela
Constituição Federal a greve no
serviço público vem sendo invia-
bilizada e o Executivo vem agin-
do arbitrariamente e tomando
decisões que oprimem e mitigam
o direito de greve do servidor. O
departamento jurídico da entida-
de conta com a colaboração dos

advogados Cesar Pimentel, de São
Paulo, e por César Brito, advoga-
do de Brasília, este último tendo
sido presidente da OAB Nacional.

Sobre o veto à compensação
de horas dos grevistas, emenda 2
à lei municipal 92/2022 que dis-
põem sobre o reajuste de 10,56%
(incontroverso), feita pelos vere-
adores, garantindo que os servi-
dores grevistas pudessem repor
os dias parados, por meio de vá-
rias opções como horas de traba-
lho, a diretoria do Sindicato per-
cebendo a perda do prazo do veto
pelo prefeito, oficializou a presi-
dência da Câmara de Vereadores
para se atentar a este fato.

O prefeito Luciano Almeida
vetou a Emenda 2, que garantia a
compensação dos dias de greve,
mas perdeu o prazo para fazê-lo,
desrespeitando o prazo de 48 ho-
ras, após a análise do apelo do
Sindicato pelo departamento ju-
rídico da Câmara, o veto retor-
nou para o Executivo com negati-
va da Câmara em aceitá-lo fora
do prazo, o prefeito agora tem
mais 48 horas para sancionar a
lei na íntegra sem o veto, prazo

A entidade está tomando medidas jurídicas em todas as
esferas para garantir o direito constitucional de greve
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este que se encerra nesta sexta-
feira.  O departamento jurídico do
sindicato está preparando ainda
ação cautelar para impedir judi-
cialmente o veto fora de prazo.

Mais uma vez, a diretoria do
Sindicato lamenta a insensibilida-
de do Executivo em descontar os
dias parados e não permitir a
compensação de horas que é de
maior interesse da população e
dos servidores, e esclarece que

está utilizando todos os recursos
jurídicos para impedir estes des-
contos e garantir o efetivo direito
constitucional de greve aos servi-
dores. O departamento jurídico da
entidade, em suas ações judiciais,
solicita que a prefeitura que não
faça os descontos em pecúnia, pe-
dido compensação em horas, bem
como, caso já tenha efetivado os
descontos, para que sejam devol-
vidos no salário dos servidores.

Tom Cruise, agora com Jennifer Connelly como seu par romântico,
retorna o intrépido piloto Maverick no eletrizante Top Gun 2
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Semana de Dança terá
continuidade na Estação

Com apoio da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Se-
mac) e parcerias da ETC Produ-
ções, Coletivo Anônimos da Dan-
ça e 7&8 Cia de Dança, hoje, 20,
e amanhã, 21, haverá a segunda
parte da mostra de coreografia
da 14ª Semana de Dança, das
19h às 22h, no barracão Maria
Dirce do Parque da Estação da
Paulista, com entrada franca.
Depois de um hiato de dois anos,
devido à pandemia, as apresen-
tações voltaram a ser presenciais.

De acordo com a organiza-
dora do evento, Fernanda Fer-
reira Oliveira, a continuidade

das atividades da 14ª Semana
da Dança de Piracicaba é de
grande importância. “A retoma-
da presencial da Mostra con-
templa os objetivos fundamen-
tais dessa Semana que se cons-
titui também com atividades
formativas, debates, bate-papo,
formação prático-teórico e refle-
xão sobre políticas culturais
para dança", explica Fernanda.

Além de participação especi-
al do Grupo de Danças Urbanas
da Casa do Hip Hop, Grupo CH2
de Danças Urbanas da Casa do
Hip Hop, também haverá de-
monstração de trabalhos coreo-
gráficos de diversos grupos.



A11
A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 20 de maio de 2022

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

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

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

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

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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

Vendo Terreno, com 1.400 m² no bair-
ro Paud'alho. Loteamento das Palmei-
ras, valor R$ 100 mil aceito contra-pro-
posta. Fone (19) 9.97310226, Cidinha.

Caminho árduo
Olá alvinegros apostólicos

romanos, sejam todos bem vin-
dos sempre ao nosso espaço se-
manal livre de amarras e com
a liberdade de expressão como
a única meta. As opiniões colo-
cadas e discutidas sempre com
a verdade acima de tudo.

O Nhô-Quim começa a to-
mar forma para a copa pau-
lista que começa dia 03/07,
Douglas Pimenta, Cléber Ga-
úcho e Ronaldo Guiaro sobe o
olhar de Arnaldo Bortoleto já
começaram a apresentar os pri-
meiros nomes para a composi-
ção do elenco para esta compe-
tição do segundo semestre.

Após mais um fiasco, a re-
formulação se fez necessária e
com novas idéias, novos plane-
jamentos e principalmente novas
pessoas inicia-se tudo do zero.
Estou vendo algumas pessoas já
iniciar as críticas ao trabalho que
ainda nem começou, sendo
e=que estes mesmos viviam elo-
giando e achando desculpas para
o trabalho da antiga gestão do
futebol profissional, estranho né?

No início da temporada,
quando então apresentado o exe-
cutivo de futebol Marco Gama e
o treinador Luciano Dias, fize-
mos questão de convidá-los a
participar do programa “Passe de
Letra” pela Rádio Difusora AM
650 para que ambos pudessem
explicar aos ouvintes e torcedo-
res como seriam os trabalhos de
contratações, projetos e integra-
ção com categorias de formação.

Ninguém criticou ou fez
nenhuma menção negativa até
o campeonato começar, as con-
tratações aconteceram, e ainda
mantínhamos o foco no inicio
dos jogos, foi ai que as criticas,
não só deste velho corneta e sua
trupe, mas soltaram o verbo
uma torcida toda(a verdadei-
ra, não a profissional), que via
desacreditada na ruindade do
time,  com atletas vindos de
partes mais longínquas do país
que estavam a passeio por
aqui. Existe muita diferença em
ser “crítico” a “azedo”, além de
não ter “gralhas” exaurindo a
paciência em dias de jogos.

Os nomes dos novos atletas
já começaram a aparecer, tem
quem está retornando caso do
goleiro Coutinho, e quem é Pira-

cicabano mas que não começou
por aqui e ganhou a oportunida-
de de poder trabalhar em sua ci-
dade natal, tem garotos da base
e alguns nomes mesmo jovens já
com uma certa experiência.

Ainda chegará mais gente
nova e com sangue nos olhos para
fazer seu nome, desempenhan-
do o melhor futebol com a técni-
ca e talento individual sempre
buscando o aprendizado com
quem conhece o assunto como
ninguém. Cleber Gaúcho e Ro-
naldo Guiaro tem de sobra mui-
to conhecimento para passar
para os novos guerreiros do XV,
e se cada um deles conseguir as-
similar e entender a dimensão
do que é vestir o manto zebrado
tão sagrado para o Piracicaba-
no, os resultados com certeza
virão, basta acreditar e colocar
em prática o que vão aprender.

Douglas Pimenta é um es-
tudioso do futebol com forma-
ção acadêmica e pratica em qua-
se todos os setores do que se en-
tende por futebol profissional e
de formação de atletas, além de
ter criado raízes em Piracicaba,
freqüenta lugares comuns a to-
dos e conversa abertamente com
cada um dos torcedores que o
abordam na rua, isso é trans-
parência e credibilidade, algo
que vai muito além de um “es-
trangeiro” vindo apadrinhado
por alguém que nem faz parte
do clube. Que vitória o Nhô-
Quim conquistou sem entrar em
campo, bastou algumas mudan-
ças de peças para que a ligação
entre o verdadeiro torcedor e o
clube voltasse a ser estreita.

Agora para as viúvas de ex-
qualquer coisa fica uma frase
que foi dita e escrita por um co-
mentarista de redes sociais com
certo as sarcástico (tenta ser en-
graçado, mas passa muito longe
disso) quando então o grupo que
buscava a renovação no núcleo
do XV disse após a composição
feita na data da eleição para nova
diretoria: “Para os que já passa-
ram pelo XV, muito obrigado
pelos seus serviços, mas eles não
são hoje e nem serão nunca mais
necessários, passar bem!”.

Nhô-Quim sua história é
centenária, as pessoas passam e
sempre irão passar, mas você
velho senhor: É IMORTAL!

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

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

SR. JOÃO VIANES DA SILVA faleceu
anteontem, na cidade de São Pedro/SP,
contava 73 anos, filho dos finados Sr.
Paulo Gomes da Silva e da Sra. Adelai-
de Maria da Conceição. Deixa irmãos,
sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 13h00 do Velório
Memorial de São Pedro/SP, sala 01, para
o Cemitério Municipal da Saudade de São
Pedro/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. GILBERTO SIMÕES faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 49 anos, filho
dos finados Sr. Geraldo Jose Simões e
da Sra. Maria Rosa Simões, era viúvo
da Sra. Ana Edna da Silva Simões; dei-
xa os filhos: Beatriz da Silva Simões,
casada com o Sr. Laecio Lopes Santos
e Gabriel da Silva Simões. Deixa de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 14h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LEONILDA DA SILVA STEVALE
faleceu anteontem, nesta cidade, contava
95 anos, filha dos finados Sr. Benedito da
Silva e da Sra. Ernestina Volpatto, era viú-
va do Sr. Sergio Stevale; deixa o filho:
Paulo Sergio Stevale, já falecido. Deixa so-
brinhos, netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS
faleceu anteontem, nesta cidade, conta-
va 83 anos, filho dos finados Sr. João
Alexandre dos Santos e da Sra. Maria
Leite dos Santos, era casado com a Sra.
Vilma Gomes de Farias. Deixa filhos,
genro, noras, netos, bisneto, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 01 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. HERMOGENES DOS SANTOS fale-
ceu anteontem, nesta cidade, contava 79
anos, filho dos finados Sr. Agenor dos
Santos e da Sra. Josefa Martins dos San-
tos, era casado com a Sra. Maria Jose da
Silva Simão Santos; deixa os filhos: San-
dra e Sergio. Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, às 13h00 no Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende em jazigo da fa-
mília. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO CAMARGO DIAS fale-
ceu anteontem, nesta cidade, contava 67
anos, filho dos finados Sr. Florentino Ca-
margo e da Sra. Maria Dias Camargo, era
casado com a Sra. Saara Lopes Camar-
go Dias; deixa os filhos: Eduardo Soares
Dias; Ricardo Soares Dias; Nadia Soa-
res; Denise Giuliane Feliciano Brigatti;
Karina Simone Feliciano de Oliveira e Ger-
son Antonio Feliciano. Deixa netos, bisne-
ta, demais familiares e amigos. Seu sepul-

tamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 da sala “D” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EDWALDO ROSOLEN faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 75 anos, filho
do Sr. Antonio Rosolen, já falecido e da
Sra. Luiza Deliberali Rosolen, era casado
com a Sra. Dirce de Godoi Rosolen; deixa
os filhos: Reginaldo Rosolen, casado com
a Sra. Luiza Parolina Rosolen e Ronaldo
Rosolen, casado com a Sra. Gisele Roso-
len. Deixa netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala “02”, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. AURORA BETTIOL VIEIRA fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos,
filha dos finados Sr. Eugenio Bettiol e da
Sra. Francisca Salcedo, era viúva do Sr.
Waldemar Vieira e Silva; deixa os filhos:
Tania Maria Vieira Pexe, casada com o
Sr. Luiz Pexe; Tarciso Bettiol Vieira, ca-
sado com a Sra. Vera Lucia Barbosa Viei-
ra; Tecla Bettiol Vieira e Tais Bettiol Vieira
Malteze, casada com o Sr. Fabio Malte-
ze. Deixa netos, bisnetos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o féretro às
15h30 da sala “C” do Velório do Cemi-
tério Parque da Ressurreição para a re-
ferida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DOLIZETI APARECIDO BARBO-
ZA faleceu ontem, nesta cidade, contava
67 anos, filho dos finados Sr. Felicio Bar-
boza e da Sra. Deolinda da Silva Barbo-
za, era viúvo da Sra. Maria Clarice Mon-
tanheri Barboza; Deixa irmãs, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala “03” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUISA MARQUES VERDE fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos,
filha dos finados Sr. Benedito Marques
Teixeira e da Sra. Maria Conceição Go-
doy, era viúva do Sr. Domingos Verde;
deixa o filho: Carlos Alberto Marques Ver-
di, casado com a Sra. Valeria Helena
Pecorari Verdi. Deixa netos, bisnetos,
tataranetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala “07”, para o Cemitério
Municipal da Saudade em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSELI QUADRADO faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 62 anos, fi-
lha da Sra. Teresa Quadrado; deixa o
filho: Everton Quadrado, casado com a
Sra. Mariele Regina da Silva Alves. Dei-
xa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h00 do Velório da
Saudade, sala “08”, para o Cemitério
Municipal da Saudade em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LYGIA TANGERINO JUNQUEI-
RA faleceu ontem na cidade de Piraci-
caba, aos 84 anos de idade e era viúva
do Sr. Antônio Alvaro Montenegro Jun-
queira. Era Filha do Sr. Georgino Barbo-
sa Junqueira e da Sra. Izaura Vick Tan-
gerino, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Lygia Beatriz Junqueira, Alvaro de Oli-
veira Junqueira Neto casado com Vanes-
sa Junqueira, Antônio Claudio Tangerino
Junqueira casado com Andreza Stanfaker.
Deixa também os netos: Camila, Cecilia
e Lucas e a bisneta: Sabrina. Seu sepul-
tamento dar-se-á hoje as 16:30 hs, sain-
do a urna mortuária do velório do Cemi-
tério Parque da Ressurreição – as C,
seguindo para a referida necrópole, onde
será inumada em jazigo da famí l ia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

SR. JOSÉ CARLOS FREIRE DA RO-
CHA faleceu anteontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 81 anos de idade e era
casado com a Sra. Sônia Corrêa da Ro-
cha. Era Filho do Sr. Delphin Ferreira da
Rocha Neto e da Sra. Yara Freire da Ro-
cha, ambos falecidos. Deixa os filhos:
José Carlos Freire da Rocha Júnior ca-

sado com Ana Silvia Penteado de Castro
Rocha e, Fernanda Correia da Rocha
casada com Sergio William Silva. Deixa
também 04 netos e 01 bisneta. Seu se-
pultamento deu-se ontem as 17:00hs,
saindo a urna mortuária do velório do
Cemitério Parque da Ressurreição – sala
Standard, seguindo para a referida necró-
pole, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LAZARA BENEDITA RODRIGUES
SMANHOTO faleceu anteontem na cida-
de de São Pedro aos 79 anos de idade
Era viúva do Sr.Zulmiro Smanhoto .Era
filha dos finados Sr.Lazaro Laurindo Ro-
drigues e da Sra.Antonia Maria Custodio.
Deixa os filhos: Amarildo Smanhoto, Amari
Smanhoto , Irani de Fatima Smanhoto Pi-
res, Odair Jose Smanhoto, Paula Beatriz
Smanhoto ,Gelson falecido ,Marcia Cris-
tina Smanhoto Siqueira Deixa netos e de-
mais parentes.o seu sepultamento deu se
ontem ás 16:30 h saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de São Pedro se-
guindo para o Cemitério da mesma loca-
lidade onde foi inumada em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

Vários outros cofres novos e usados.

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

AAAAAPEOESPPEOESPPEOESPPEOESPPEOESP

Centrais participam da criação do
Comitê Estadual Sindical de Luta
Para Bebel, é hora de retomar o caminho da implementação de um projeto de
nação com democracia, desenvolvimento, distribuição de renda e justiça social

A sede da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial
de Ensino no Estado de São Pau-
lo) foi palco, nesta manhã de quin-
ta (19), do lançamento do Comitê
Estadual Sindical de Luta, visan-
do a organização dos trabalhado-
res paulista para que se tire uma
pauta de ações em prol da socie-
dade. O evento, coordenado pela
presidenta da Apeoesp, a deputa-
da estadual Professora Bebel
(PT), contou com a presença de
representantes das centrais sin-
dicais CUT, Intersindical, CTB,
além da CNTE (Confederação
Nacional dos Trabalhadores em
Educação), sindicatos, entidades
e movimentos sociais de diversas
partes do Estado de São Paulo.

De acordo com Bebel, o comi-
tê, que será replicado nas diversas
regiões do estado, terá nas subse-
des da Apeoesp a iniciativa de bus-
car a unidade de todos os traba-
lhadores, dos servidores públicos
e movimentos organizados da so-

ciedade para que se possa interfe-
rir na conjuntura, inclusive elei-
toral, com as pautas da classe tra-
balhadora, das políticas públicas,
dos serviços públicos e fortaleci-
mento e democratização do Esta-
do. “Trata-se de uma iniciativa da
maior importância, que partiu do
Conselho Estadual de Represen-

tantes da Apeoesp e tem como
perspectiva contribuir para pro-
fundas e amplas mudanças polí-
ticas, econômicas e sociais no
Brasil e no estado de São Paulo”,
diz a presidenta da Apeoesp.

Para a Professora Bebel, é
hora de retomar o caminho da
implementação de um projeto de

nação com democracia, desen-
volvimento, distribuição de ren-
da e justiça social. “Nesse pro-
cesso, os trabalhadores têm que
ser protagonistas e esse comitê
tem a finalidade de ser o gran-
de instrumento de garantir que
essa ampla discussão e engaja-
mento ocorram”, enfatiza.

Divulgação

Representantes de centrais sindicais e de movimentos sociais
participaram do lançamento do comitê, na sede da Apeoesp
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