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a medida, a Polícia Militar deixará de acompanhar o transporte
de presos no interior e Baixada
Santista, reforçando o patrulhamento ostensivo nestas regiões.

RETIROU
Mais uma vez, a criação da
Medalha “Olavo de Carvalho” não
foi votada na Câmara Municipal.
Na quinta-feira, 19, o autor, vereador Fabrício Polezi (Patriota),
pediu o adiamento por cinco reuniões ordinárias. Na segunda-feira, a matéria estava na Pauta da
Ordem do Dia, mas não foi votada por conta do fim dos trabalhos
legislativos. Pelo que o Capiau pôde
apurar, o fato de o filósofo ser contra o Ensino Médio – dito por ele
mesmo reiterada vezes, que não deixou os próprios filhos frequentarem
o ensino regular – torna a proposta contraditória e sem sentido.
ESTRADAS
Outro problema que voltou à
tona na reunião de quinta-feira
(19) é o das estradas rurais. Laércio Trevisan Jr. (PL) direcionou as
críticas, como tem sido comum, à
secretaria municipal de Agricultura e Abastecimento. “Não dá para
ter uma secretaria que em seis
meses não consegue resolver a
manutenção das estradas municipais. Chega-se à seguinte conclusão: o maquinário não pode mais
ficar na Sema e tem que passar
para a Secretaria de Obras, pois
na não está funcionado” afirmou.
PF
Entre as instituições mais
respeitadas do País, com quadro
de profissionais de alto nível, a
Polícia Federal (PF) não está
muito feliz com o presidente da
República, Jair Bolsonaro (PL).
Os delegados só querem que Sua
Excelência cumpra promessa e,
por isso, a associação da classe
promete continuar a promover
protestos para cobrança, sem
prejudicar a população.
ESCOLTA – I
O governador Rodrigo Garcia
(PSDB) autorizou ontem (20) a
contratação de 1.593 novos agentes de escolta e vigilância aprovados em concurso da Secretaria da
Administração Penitenciária. Com

ESCOLTA – II
“São quase 1,6 mil novos agentes de escolta de presos sendo contatados. Isso significa que a Polícia Militar não vai fazer mais escolta de presos em São Paulo. A
PM vai continuar na rua combatendo a criminalidade com mais
homens e protegendo a nossa população”, disse Rodrigo Garcia,
em pré-campanha para continuar
no Palácio dos Bandeirantes.
“CAÇA-ESGOTO” – I
Decidido a desenvolver o projeto “Pesca no Pisca”, o vereador
Paulo Camolesi (PDT) apresentou,
na quinta-feira, 19, em fala na tribuna da reunião da Câmara, um
vídeo de “caça-esgoto” em diversos pontos do ribeirão, como nos
bairros Serra Verde e Alvorada, na
avenida Rio das Pedras e no acesso aos bairros Sol Nascente e Cecap. “É possível sanar o problema
(do esgoto)”, disse, “só é preciso
ter boa vontade”, enfatizou.
“CAÇA-ESGOTO” – II
A vereadora Rai de Almeida (PT) também entrou no bonde do “caça-esgoto”. Ela criticou
a PPP assinada entre o Semae e
Águas do Mirante, desde 2012.
“Tem muito esgoto sendo jogado a céu aberto”, disse. Presidente da CPI do Semae, Rai afirmou que “não existe 100% do
esgoto tratado na cidade” e que
“talvez continue com os mesmos
70%”, de quando foi implantada a Estação de Tratamento de
Esgoto da Ponte do Caixão.
DESCONTO
O vereador Zezinho Pereira
(União Brasil) criticou o posicionamento pela Prefeitura em relação ao desconto do salário dos funcionários que aderiram à greve,
ocorrida nos dias 1, 4, 5 e 6 de abril
deste ano. “Nós precisamos dar um
grito de guerra, porque o prefeito
não tem respeito pela Casa nem
pelo funcionalismo”, reivindicou,
ao afirmar que “se tem alguém
que leva a sério essa cidade são
os funcionários da Prefeitura”.
Edição: 24 Páginas
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BRASÍLIA
Rubens Silveira Mello,
principal acionista da Raízen, almoçou ontem, 20,

com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), em Brasília-DF.

CONCERTO DAS NAÇÕES
Um dos principais destaques da Festa das Nações neste final de semana, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba apresenta hoje, 21, às 21h30,
o Concerto das Nações. A apresentação terá o maestro Parcival Módo-

lo como regente convidado. O programa reunirá obras de compositores de
países localizados em diferentes continentes: Brasil, Áustria, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Coreia
do Sul e Inglaterra. Os ingressos para

a festa podem ser adquiridos por
meio do site festadasnacoes.org.br.
A Festa das Nações segue até o domingo, 22, com diversas atrações,
com ênfase no festival gastronômica
que apresenta pratos de 15 países. A11

Santa Casa faz 1º transplante
de paciente com Covid-19
Rins e fígado foram transplantados a pacientes que estavam na lista de espera
A equipe médica da Santa
Casa de Piracicaba anunciou o primeiro transplante de órgãos de
paciente diagnosticado com covid19, em ação conjunta com o SPOT
(Serviço de Procura de Órgãos e
Transplantes), da OPO (Organização de Procura de Órgãos) da Unicamp/Campinas. De acordo com o
médico intensivista e coordenador
das Unidades de Terapia Intensiva
da Santa Casa, Rafael Angelo Tineli, a instituição foi a primeira da
região a realizar o procedimento
baseado no novo protocolo para
Transplante de Órgãos de Pacientes Diagnosticados com Covid-19.
“Estudo recente mostra que
pessoas que morreram com covid-19 podem ter órgãos doados
sem risco de infecção para os receptores. Há ainda algumas restrições sendo necessária uma
análise criteriosa e avaliação de
risco-benefício para aceite de
doadores, afirma Tineli. Um estudo a respeito, foi divulgado
recentemente na revista Clinical
Microbiology and Infection.
Segundo Tineli, a reanálise
da situação, considerando o aumento de pacientes em lista de
espera para transplante, amplia
a possibilidade de atuação das
OPOs e permite uma esperança a
mais para quem está na fila de
espera por um transplante.
De acordo com último levantamento da ABTO (Associação
Brasileira de Transplante de Órgãos), em junho de 2021, havia no
Estado 13.574 pessoas à espera de
um novo rim, no caso do fígado
eram 352 pacientes. Em todo País,
até junho do ano passado, mais
de 26,2 mil pessoas aguardam
por um novo rim e outras 1.126
pelo transplante de fígado.
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS Tineli explica que a vontade da fa-
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Resultado é fruto de ação conjunta do SPOT (Serviço de Procura de Órgãos e Transplantes)
e da OPO (Organização de Procura de Órgãos) da Unicamp/Campinas

mília em doar os órgãos ainda prevalece, mesmo após aprovação da
lei que permite ao motorista informar que é doador de órgãos em
sua carteira de habilitação. “A
palavra final é sempre dos familiares. No entanto, todas as iniciativas são bem-vindas. Neste
caso descrito, a esposa e a filha
decidiram por doar os órgãos,
pois sabiam que essa era uma
vontade do paciente”, explica.
“Nossa atuação tem a finalidade não apenas de organizar,
no âmbito do hospital, o processo de captação de órgãos e tecidos para transplantes, mas também de humanizar e acolher
esse familiar responsável por
decidir pela doação que pode
salvar inúmeras vidas”, salienta Tineli que ressalta ainda o

fundamental trabalho desempenhado pela CIHDOTT- Comissão Intra-Hospitalar de Doação
de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa de Piracicaba coordenada pelo cardiologista Wilson Pacheco Ballassini.
Ballassini ressalta que foi uma
grata surpresa o primeiro transplante de paciente covid-19 ter
ocorrido na Santa Casa e que a
Comissão vai, junto com a OPO,
acompanhar a evolução do paciente transplantado. “Como coordenador estou muito satisfeito
com o empenho e incansável trabalho realizado pela Comissão, em
todos os setores do hospital. Uma
sintonia que nos oferece condições
favoráveis ao protocolo”, ressalta
Segundo a enfermeira coordenadora da CIHDOTT, Milena

Pessoa, a equipe atua numa corrida contra o tempo, e nesse ínterim
precisa fazer todo um trabalho de
acolhimento aos familiares, ao
mesmo tempo em que precisa agilizar todo trâmite para que encontrem um receptor compatível e que
todo processo seja realizado dentro de todos os protocolos para
manter a saúde do órgão doado.
“O ato de doar exige muita coragem e desprendimento. Significa
transpor a dor da perda, as dúvidas, o apego, pela ideia de fazer o bem ao outro, dar uma segunda chance, doar esperança.
Hoje, atuando na equipe de captação de órgãos, e sabendo que
milhares de pessoas precisam
dessa doação para voltar a ter a
esperança da vida, tornam esse
trabalho ainda mais necessário”.

Q UADRIMESTRE

Balança comercial da região registra 29,2% de aumento
A regional do Ciesp Piracicaba registrou crescimento
de 29,2% na balança comercial
que compõem as oito cidades
da base da entidade, além de
Piracicaba, Águas de São Pedro, Santa Maria da Serra,
Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho.
O resultado no quadrimestre
(entre janeiro e abril de 2022)
chegou a 872,6 milhões dólares ante os 675,3 milhões do
mesmo período do ano passado.

Os principais produtos exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (62,4%), açúcares e produtos de confeitaria (8,9%) e produtos químicos orgânicos
(6,9%). No período analisado,
os principais destinos das exportações de Piracicaba foram
Estados Unidos (39,1%), Peru
(3,8%) e Canadá (3,8%). Já as
importações somaram US$
994,3 milhões, o que significa
um crescimento de 10,6 % frente

ao mesmo período do ano passado que foi de US$899,0
Por outro lado, as importações da regional se concentraram
em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (45,4%), veículos automóveis, tratores
(14,7%) e máquinas, aparelhos e
materiais elétricos (12,8%). Por
sua vez, as compras da regional
tiveram como principais origens
Coreia do Sul (28,8%), Estados
Unidos (28,6%) e China (14,6%).
“Notamos que do início do

ano de 2022, até o momento, houve diminuição no percentual das
importações, caindo de 22,2% em
janeiro para os atuais 10,6% em
abril. No que tange às exportações
o percentual de crescimento foi
bem mais significativo, saindo
de -1,2% de janeiro para os atuais 29,2% de abril”, aponta Homero Scarso, gerente regional.
Do resultado apresentado das
38 diretorias do CIESP no estado,
Piracicaba se encontra na 8ª posição de valores de exportação.
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Unidade é força,
força é Lula
José Osmir
Bertazzoni

A

gora todos os
brasileiros podem se unir
contra a doença “ódiobolsominniun”, mesmo
que tenha sido tão perturbadora quanto um
tumor maligno; contra
a aberração, que deprime o humor
e o sistema imunológico; contra a
depressão, o estresse, a angústia
de sentir os dias dolorosos se dissolverem. Não... Não é nostalgia.
É Luiz Inácio Lula da Silva que
move novas esperanças e recebe
com abraços os arrependimentos.
Separar-se dentre pessoas afetadas pelo tumor do ódio, esquecer uma experiência traumática,
pode ajudar a recrutar energia e
motivação para não desistir, lutar,
buscar juntos os fragmentos do
amor que ainda resistiram com
vistas ao retorno de um país chamado Brasil, que em 2014, com
Lula, estava em pleno emprego e
era sexta economia do mundo.
Temos que desconstruir a
política que dá palavras à dor,
ao sofrimento e ao medo: a esperança pode levar a caminhos
de vida mais satisfatórios e a estratégias existenciais mais eficazes de resposta ao radicalismo
mórbido da extrema direita.
Vamos retomar o Brasil em
conjunto com trabalhadores e trabalhadoras, aliar as competências
de uma vida vivida, de um grande
coração, de um alto perfil profissional à empatia, à generosidade de
tempo e capacidade de envolver O
AMOR como tratamento ao ÓDIO.
Vamos nos esforçar ao máximo para saímos da dor para a
alegria: o grande desafio após o
câncer bozonazi. Este é o tema de
um excelente e estimulante reencontro com um Brasil voltado
para o pleno emprego, o Brasil do
Carnaval, do Futebol e das alegrias da vida, das conversas com
amigos e irmãos sem o ódio despertado por essa política nefasta
que invadiu nosso país. Em primeiro lugar, com Lula presidente, vamos eliminar o estresse crônico e a depressão, os cofatores
primários na gênese dos tumores
do entreguismo e do retrocesso.
Precisamos ajudar nossos
amigos que ainda se iludem com
os berros e palavrões, os ataques

a jornalistas e em especial às mulheres jornalistas. Esse gênero
de ódio presidencial
que provoca inflamação que se estende ao
cérebro e causa mais
neuroinflamação, e piora o humor da sociedade, e alimenta o ódio
e a adoração à morte.

O prazer do amor
e do respeito é
muito mais
saudável que o
ódio e o rancor
Estilos de vida saudáveis são
o caminho real para potencializar
os efeitos benéficos das terapias
anticancerígenas e antifascista,
reduzir seus efeitos colaterais,
melhorar a estimativa de sobrevivência e reduzir o risco de recaída. Uma caminhada diária de pelo
menos 45 minutos, rápida e pela
manhã, ao ar livre, sem brigar,
xingar ou achincalhar quem pensa diferente de você, pode diminuir a inflamação sistêmica em até
30%. Permite reduzir o estresse e
a ativação excessiva do sistema
de alarme, pois libera as tensões
negativas da maneira mais fisiológica e protetora da saúde.
Nossos churrascos, que fazíamos aos finais de semana com
amigos de esquerda ou de direita, produziam mais endorfinas,
as moléculas da alegria, serotonina e dopamina, que melhoram
o humor e a energia e elevam o
limiar da dor, reduzindo a sua
percepção, atuando como analgésicos internos. Hoje isso virou
ódio, ou você é de esquerda ou
de direita. Pergunta que não
quer calar: o que isso importa?
O prazer do amor e do respeito é muito mais saudável que o ódio
e o rancor. Queremos nosso Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva,
de volta, não importa quais suas
convicções políticas, o melhor está
visível, às claras, e a única contestação são retóricas pirotécnicas de
elevação do ódio com acusações de
corrupção sem qualquer condenação, emitidas por um juízo comprometido com os interesses internacionais de desacelerar um Brasil que crescia mais que o mundo.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Aquecendo as emoções

C

aro leitor, fico
emocionado
com tantas
campanhas de agasalhos em Piracicaba,
principalmente com
esse frio intenso. Mas
seria tão bom se essas pessoas tivessem
casas, condições
dignas de trabalho
e oportunidades!
É muito fácil para um ‘edil
gangster’, que em tese lidera uma
organização criminosa, lutar
para "expulsar mendigos", ou do
prefeito — que não entende o que
a população de baixa renda passa — desejar "limpar o centro".
O resumo dos fatos é a
hipocrisia: "Querem caridade, mas não justiça social,
muito menos igualdade".
Se a Constituição Federal estivesse nas mãos do
nosso povo, bem lida e bem
explicada, haveria conhecimento, noção básica dos direitos que todos temos.
Mas quem há de se levantar contra quem aponta armas
"na cara de eleitor"? "Quando
um povo enérgico e viril chora,
a injustiça treme", já afirmava
Fidel Castro, o líder cubano.
Não é só injusto, mas é desumano como nossos gover-

nantes geram esse
caos social. "Se desejarmos estabelecer
algo duradouro, não
devemos sonhar em
torná-lo eterno”, está
escrito no Contrato
Social, de Rousseau.
Até quando seremos submissos a líderes inertes e malignos? Como explicar
que brasileiros passam fome se
produzimos alimentos para o
mundo? Como explicar que
produzimos combustível e pagamos mais caro? Perguntas
que persistem sem respostas.

Mas quem há
de se levantar
contra quem
aponta armas
"na cara de
eleitor"?
O mais forte nunca é forte
demais para ser sempre o senhor, se não transformar a
força em direito, e a obediência , em dever. (Jean Jacques
Rousseau, Do Contrato Social).
———
Francys Almeida,
advogado

Em 1922, a grande Exposição Universal
Armando A.
dos Santos

T

erminada em
1918 a Grande
Guerra, verificou-se na Europa e
nas Américas uma
tendência geral a um
retorno psicológico à
Belle Époque, a era
dourada que deixara saudades
em todos os espíritos. Reapareceu então, com nova força, a
crença no mito de um progresso
incoercível para a Humanidade,
que embalara o otimismo generalizado antes do conflito.
As grandes Exposições Universais, que vinham sendo periodicamente realizadas no Velho
Mundo ou nos Estados Unidos
desde meados do século XIX,
eram conhecidas como “vitrines
do progresso”, porque nelas os
mais diversos povos timbravam
em exibir seus produtos naturais ou industriais, realizando
dessa forma eficiente propaganda comercial e, ao mesmo
tempo, adquirindo ou consolidando prestígio internacional.
Recorde-se que D. Pedro II
compareceu pessoalmente, em
1876, à Exposição Universal de
Filadelfia, nos Estados Unidos,
e foi ali que tomou contato com
o telefone, que acabava de ser
inventado por Graham Bell.
A Exposição Internacional
de 1922 (a primeira realizada em
todo o mundo após o final da
Guerra) foi decidida no Brasil
pelo Decreto nº 4.175, de 11/11/
1920, e regulamentada pelo Decreto nº 15.066, de 24/10/1921,
o qual também estipulou que a

comemoração do Centenário comportaria,
ademais da Exposição,
eventos culturais em
todo o Brasil, com conferências, solenidades
públicas e lançamento
de livros de cunho histórico, de dicionários e
de documentação cartográfica. Os Institutos
Históricos e Geográficos, que a esse
tempo já eram numerosos em todo
o Brasil, chamaram a si, nos vários Estados, a responsabilidade de
promoverem localmente eventos
comemorativos, além de usarem
as respectivas revistas como veículos de difusão privilegiados. O
mesmo fez, em âmbito nacional, o
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, fundado em 1838.
A Exposição Nacional constou de oito grandes pavilhões: do
Comércio, de Higiene e Festas;
de Pequenas Indústrias; de Viação e Agricultura; de Caça e Pesca; da Administração, da Estatística, além de setores representativos dos vários Estados e da
Grande Indústria. Mais de 6 mil
expositores, provenientes de todos os Estados brasileiros, apresentaram seus produtos, e mais
de 3 milhões de visitantes acorreram à exposição nos meses em
que esteve aberta. Treze nações
estrangeiras se fizeram representar, arcando cada qual com as
despesas de instalação e exposição de suas delegações: Argentina, Bélgica, Dinamarca, Estados
Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão, México, Noruega, Portugal, Suécia e Tchecoslováquia.
O Governo Francês edificou a
suas expensas, para abrigar a de-

Angústia (I) Neurotransmissores

C

om o avanço da neurociência, paira no ar uma ideia
de que o homem pode ser
calibrável. Se muito eufórico ou
deprimido, um neurotransmissor aqui ou ali e pronto. Isso
tem como base o conceito de
normalidade, eminentemente
médico, que diz respeito ao organismo saudável/doente.
Muito dessa tentativa de regulagem nas emoções vem da
falsa ideia de que a angústia é
um mal a ser extirpado, fruto
de uma sociedade que dita normas e padrões de felicidade,
abundantemente vendida em
livros de autoajuda, padrões
esses que sempre encontrarão
resistência no desejo humano.
É verdade que há uma
angústia paralisante, que
oblitera a pessoa comprome-

tendo suas ações e impedindo-a de avançar na vida. Essa
é um sintoma de algo maior,
cuja causa carece investigação. Mas há outra angústia
humana, constituinte no homem, que nos impulsiona para
a vida. Essa angústia é, para o
psicanalista Jacques Lacan, a
única fonte de criação.
Observemos os artistas.
São nos momentos de profunda angústia que produzem uma
obra de arte, uma poesia ou
música, e não quando estão
transbordando de felicidade.
Jorge Forbes, psicanalista
brasileiro, fala que a angústia,
assim como colesterol, tem a
boa e a ruim. Uma é necessária, a outra deve ser tratada.
Aprender a lidar com ela é o
objetivo de uma análise.

INTERATIVO
Depois de uma cirurgia de redução de estômago estou no melhor momento da minha vida com 35
kg a menos. Nunca me casei, mas tenho uma filha de
11 anos, meu trabalho e
uma boa situação financeira. Sinto falta de um namorado. Os rapazes só
querem uma transa, não
quero isso para mim. Ando
sempre bem arrumada,
não bebo, adoro dançar,
mas estou sempre só e triste. Como atrair um homem
bacana e solteiro? Não
quero prender ninguém,
mas gostaria muito de encontrar alguém para viver
longo envolvimento.
Sueli, 40
Vejo que você ressalta pontos positivos de sua vida, mas
percebe que eles não estão sen-

do suficientes. Sim, pois no
amor as escolhas sempre se dão
de forma desconhecida nossa.
O famoso ‘clique’ ou ‘química’
quando acontecem é sempre
uma surpresa, nunca calculado.
Quando a questão está focada no sentimento, parâmetros
como vida familiar, bom momento e situação financeira não
exercem tanta influência. A razão fica de fora nessa avaliação.
Um bom começo você já tem:
sabe o que não quer. É verdade
que boa parte dos homens não
quer algo sério. A priori isso tornaria as coisas mais difíceis. Por
outro lado algumas mulheres
vulgarizaram sua sexualidade.
Então a dificuldade também
existe aos homens sérios.
Não é por mérito que se alcança o que se deseja. Quando
acontecer será imprevisto, surpresivo. Tudo na esfera amorosa contraria nossa lógica.

CITAÇÃO!
“Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão
ou baixa autoestima certifique-se de que não está,
na verdade, rodeado por idiotas” (Sigmund Freud)
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O Governo
Francês edif
icou
edificou
no Rio de Janeiro,
para abrigar a
delegação
francesa, uma
réplica do Petit
Trianon de
V er
salhes
ersalhes
legação francesa no Rio de Janeiro, uma réplica do Petit Trianon
de Versalhes, e no ano seguinte,
depois de finda a exposição, doou
o belíssimo edifício à Academia
Brasileira de Letras, que permanece na posse do imóvel até hoje.

Selo comemorativo da
Exposição Nacional do
Centenário da Independência

O anseio de concórdia e superação de todas as desavenças passadas foi bem expresso pela linguagem imagética carregada de
simbologia do selo comemorativo
da Exposição Nacional incorpora-

da à Exposição Internacional do
Centenário da Independência. A
Exposição Nacional, aberta a 7
de setembro, encerrou-se a 15 de
novembro de 1922. A Exposição
Internacional, inaugurada no
mesmo dia 7 de setembro, teve
mais longa duração, estendendo-se até o mês de julho de 1923.
No selo, sobre o globo terrestre, a figura feminina evocativa da Nação brasileira, ergue alto a sua gloriosa bandeira. Junto a ela e lhe servindo
de apoio, lado a lado se irmanam e como que se osculam os
brasões do Império e da República; paralelamente, também
ao fundo aparecem vis-à-vis as
figuras do Príncipe D. Pedro a
cavalo, proclamando a Independência, e do republicano Tiradentes, considerado seu precursor.
Mais ao fundo, ainda, a cúpula
de uma igreja com a cruz, discreta mas eloquente superação
do ideário positivista que inspirara a proclamação da República, mas já deixara o cenário.
O que caracterizou as celebrações de 1922 foi exatamente isso. Em todos os níveis se manifestou o desejo de
superação de antigas desavenças, em todos os campos.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Sintonizando a luz
infinita dentro de nós

C

omo dizia o poeta, “se eu
soubesse o quanto dói a
vida, essa dor tão doida,
não doía em mim”. Evoluir dói.
Entre crenças limitantes, acreditar é sentir algo como verdadeiro. Seguimos em cada linha nesta atual Existência, pois cabe a
nós, exprimir a plenitude da Vida
em todo o sentido de viver maravilhosamente. A Vida é sempre alegre e feliz, gloriosa e abundante. Estamos a cada dia diante das riquezas infinitas que estão onipresentes. É preciso compreender que o tesouro do infinito está dentro de nossas próprias profundezas subconscientes. E neste momento, vamos
acessar o espírito vivo dentro de
nós. Permita a transformação em
sua Alma. O Reino de Deus está
em Nós. A inteligência infinita revela a sabedoria sem limites e a
solução para todos os desafios já
preestabelecidos sob o Sol que nos
ilumina. Erradique todas as crenças limitantes que o mantem,
pois, a harmonia é uma imagem-pensamento na Mente. É
preciso alguns minutos diários
para a meditação, Oração e descanso. Prosperar é progredir
mental, espiritual, intelectual,
social e em todos os sentidos. O
modo que a inteligência infinita
age em Nós é pelo pensar-sentir-agir e tudo o que precisamos
saber em todas as ocasiões, chega pela inspiração e intuição. A
intuição é Luz que desperta a
consciência. É preciso compreender que no silencio tudo entra em repouso. A harmonia,
nutre maravilhas e ativa os poderes latentes, sendo compulsivo e impelido a exprimir pelas
riquezas infinitas. Cada Um é
fonte de seu próprio abastecimento, pois, nunca falha e atende as
necessidades em todas as circunstancias. Somos Todos Um.
Amados leitores. Olhe para
todas as riquezas que estão a sua
volta. A inteligência infinita se
liga ao tesouro infinito pelo pensamento e sentimento através

das ações, ou seja, aprimorando o seu Destino. Ao sintonizarmos, certamente seremos abençoados pela presença Divina,
conforme já está escrito nos
Ensinamentos de nosso Mestre
Jesus Cristo. Somos o que pensamos o dia todo. Esteja plenamente consciente e de acordo
com todas estas Verdades.
Quando os seus pensamentos
são os pensamentos de Deus, o
poder de Deus está com os seus
pensamentos do Bem. É hora de
agir. A prece é um ato que proporciona paz em nosso coração,
firmeza em nossos passos, coragem em nossas atitudes, esperança em nossa Alma e Luz
em nosso caminho. E lembre-se
que em cada noite, antes de dormir, não temos garantia alguma que estaremos fisicamente
encarnados no dia seguinte. Mas
mesmo assim, colocamo-nos a
despertar no dia seguinte. Pensar-sentir-agir a Verdade do que
afirma em seu coração, se chama Fé e esperança. Chegaremos
à maturidade quando entendermos a vida com a mesma seriedade que uma criança encara
uma brincadeira. E finalizamos
refletindo com Bruce Barton,
“Nada de esplêndido jamais foi
realizado a não ser por aqueles
que ousaram acreditar que algo
dentro deles era Superior às circunstâncias”, William Shakespeare “Nada é bom ou mau, é o
pensamento que o torna assim”
e Orison Swett Marden “Não é
possível existir grande coragem
sem confiança ou segurança;
metade da batalha está na convicção de que somos capazes de
realizar o que nos propomos”. E
é no agora que vamos trocar
cada pensamento crítico por um
pensamento de gratidão. Ser
gentil é gratuito e na dança da
Vida, só evolui, quem sincroniza cada passo com o Divino. E
com a amada, querida e estimada Alma gêmea, nossa eterna
gratidão. Bom dia e boas energias. Eu acredito em você.
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Nenhum direito a menos!
Professora Bebel

CBF MILIONÁRIA
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) é tida como uma
das instituições mais ricas do
Brasil. Atualmente é presidida
por Ednaldo Rodrigues. Natural
de Vitória da Conquista (BA),
jogou no União, na sua terra
natal, com 24 anos virou dirigente e por 18 anos presidiu a Federação Baiana de Futebol. Formado em Ciências Contábeis, na
condição de vice-presidente, assumiu interinamente a CBF em
agosto de 2021, sendo empossado definitivamente em março de
2023, ocupando a vaga de Car-

los Caboclo envolvido em escândalo de assédio sexual. Como
vice, Ednaldo Rodrigues tinha
salário de 40 mil e empossado
oficialmente, segundo a UOL,
recebeu como arrasados, R$
2.163.594,34. O salário mensal
atual seria de 340 mil reais bruto.
Ednaldo Rodrigues anunciou que
vai vender um avião Cessna 680
Citation Sovereign e um helicóptero propriedade da CBF e solicita a FIFA o reembolso de 200
milhões de dólares que a entidade recebeu da Justiça dos Estados Unidos recuperados quando dos escândalos de corrupção.

Um pouco da história da
Casa de Passagem
Barjas Negri

T

alvez, apenas os
moradores mais
antigos de Piracicaba saibam que a
“zona” do meretrício
ficava no Bairro Alto,
entre a avenida Independência e da rua
Silva Jardim. Com a
decisão do prefeito Luciano Guidotti de construir o estádio do
XV de Novembro nessa área, a
“zona”, como era chamada, foi
transferida para o Jardim Brasil,
próximo hoje à avenida Luciano
Guidotti, na saída para Tietê.
Por muitos anos, ela permaneceu naquele local, sendo o ponto mais conhecido a “Casa da
Rute”, na rua General Camisão,
que funcionava como uma boate e
ponto de encontro. O local também ficou conhecido como a “Ripolândia”, devido aos empreendimentos imobiliários de Romeu Ítalo Ripoli (1916/1983), o folclórico
presidente do XV naquela época.
Como passar do tempo e do
processo de urbanização, a região
da “Ripolândia” foi se ampliando
e transformando. O número de
casas de “tolerância” foi diminuindo até o encerramento da “zona”
em Piracicaba em meados dos
anos 1970. O bairro começa a crescer e ser conhecido pelo loteamento Jardim Califórnia, com um
número pequeno de moradias, cujo
moradores passam a apresentar
demandas por infraestrutura urbana e equipamentos sociais.
Os prefeitos João Herrmann
Neto e José Aparecido Borghesi
(1977/1982) obtêm um financiamento junto ao Banco Nacional de
Habitação (BNH) para o projeto
denominado “CURA - Comunidades Urbanas de Recuperação
Acelerada”. Ele contemplava melhorias na infraestrutura do bairro e uma pré-escola, a ser implantada, por ironia, na antiga “Casa
da Rute”. Essa tarefa coube a mim
viabilizar como secretário municipal de Educação. Feito isso, essa
escola funcionou por anos e atendeu dezenas de crianças por ano.
No entanto, pela localização
do bairro, ele foi gradativamente
sendo transformado num distrito
industrial “informal”, onde empresas foram comprando casas e terrenos para implantar ou ampliar
suas unidades, incluindo a importante sede do Jornal de Piracica-

ba. Os moradores vão
deixando o bairro e a
pré-escola encerrou o
seu atendimento. O seu
prédio ficou fechado
por um bom tempo.
Em 1993, Mendes
Thame toma posse
como prefeito e nomeia
a assistente social Aracy Louvadini como secretária municipal de Assistência Social, que se depara com um
grande problema social que era
o surgimento de novos moradores de rua e que precisavam de
um local de acolhimento e de
pernoite. Notem que é antiga a
questão de moradores de rua.

O local, a
“Casa da Rute”
também ficou
conhecido como
a “Ripolândia”
Rapidamente passa a ocupar
a antiga sede da pré-escola do
Jardim Califórnia que, com reforma e adaptação, é transformada na Casa de Passagem para
abrigar pessoas em situação de
rua durante a noite, oferecendo
mais um serviço a essas pessoas
vulneráveis. Esse acolhimento
sempre foi transitório por até três
meses por pessoa, mas não num
sistema muito rígido, sendo flexibilizado quando possível.
Em paralelo à Casa de Passagem que funcionava há 25 anos
no Jardim Califórnia, a cidade
sempre ofereceu serviços de acolhimento durante mais de 70 anos
a migrantes e pessoas em situação de rua no Albergue Noturno.
Tal serviço teve sua demanda aumentada pela crise da economia
de 2014/2016 e pela pandemia da
Covid-19 em 2020/2021. Agora,
com o fechamento do Albergue
Noturno e do Lar das Ruas, a
Casa de Passagem terá suas funções aumentadas, uma vez que
além de suas funções, ela assumirá as do Albergue e do Lar das
Ruas para morador de rua. Vamos esperar para ver o que mais
vai acontecer, pois a Prefeitura,
por meio Secretaria Municipal
da Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), criou mais
um problema onde não tinha.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

EDIFÍCIO ORSINI
Arquivo
Vi esse prédio ser
construído
nos
anos de 1970. Andar por andar, parede por parede.
Isso, devido à proximidade da residência de uma de
minhas avós, a
qual morava logo
ao lado. O edifício
Maria G. Orsini foi
entregue no final
daquela década.
Curioso era que na
época foi o primeiro edifício a possuir, em Piracicaba, um heliponto,
mostrado na parte superior da foto. Essa iniciativa foi destaque
na mídia pois helipontos como este só existiam nas capitais
estaduais. O terreno, situado no cruzamento das ruas Boa Morte e Dom Pedro II, abrigou, nos anos de 1940 o Roxi Hotel, a
primeira edificação da cidade de três andares com tecnologia
importada pelo italiano Pedro Filetti. O hotel pertencia a Haldumont Campos Ferraz vendido depois a José Orsini que construiu a edificação existente até hoje. (Edson Rontani Júnior)

N

a quinta-feira,
19 de maio, a
APEOESP concretizou uma importantíssima iniciativa
deliberada em seu Conselho Estadual de Representantes, ao lançar no auditório da
sede central, em São Paulo, o Comitê Estadual Sindical de Luta,
cujo objetivo central é o de juntar forças para interferir na conjuntura e no processo eleitoral
em curso no país e no estado de
São Paulo, construindo uma plataforma com os posicionamentos
e reivindicações dos profissionais da educação, dos servidores públicos, dos trabalhadores
e da população que mais necessita do Estado. Com essa plataforma, os integrantes do Comitê irão
dialogar com a população e com
os candidatos ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa.
Essa plataforma, cuja versão
inicial foi distribuída no lançamento, receberá contribuições de
todos os segmentos, conterá nossa concepção do papel do Estado

e, entre outras questões, a exigência de revogação da reforma da
previdência, do confisco de aposentados e
pensionistas, da reforma administrativa, posicionamento contra a
reforma trabalhista, revogação do subsídio,
programas educacionais excludentes e demais ataques.
Além de propostas para que o Estado cumpra seu papel, valorize os
servidores, atenda às necessidades
da classe trabalhadora, da juventude e do conjunto da população.
A convite da APEOESP, participaram do lançamento do Comitê representantes da Central
Única dos Trabalhadores, da Intersindical, da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras
do Brasil, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT
e de sindicatos, associações e movimentos. É o início de um processo que ganhará corpo com a
participação de dezenas de outras entidades e movimentos.
Os trabalhadores, os servido-

Os integrantes
do Comitê irão
dialogar com a
população e com
os candidatos ao
Governo do Estado
e à Assembleia
Legislativa
res públicos das diversas áreas, a
juventude, os movimentos populares não ficaram passivos diante
do pleito que definirá os rumos do
nosso país e do nosso estado. Está
na ordem do dia a luta contra a
carestia, o desemprego, a miséria,
o abandono, a desesperança que
tomou conta da sociedade. Vamos
pautar os candidatos e orientar o
voto da população naqueles que
tiverem verdadeiro compromisso
com a melhoria das condições de
vida do povo, sobretudo dos que
mais precisam. Enfim, nos que se
comprometerem com o fortalecimentos do Estado e o resgate das
políticas públicas e dos serviços
públicos para atender a todos e
todas, mas principalmente à população mais pobre. Para tanto é
necessária a valorização do funci-

onalismo, que há anos vem sendo
vítimas de sucessivos ataques.
Como um dos encaminhamentos principais, ficou definido que serão constituídos comitês em todas as regiões do estado, sendo que as subsedes da
APEOESP tomarão iniciativas
para viabilizar a unidade regional de todas as entidades e movimentos para que esses comitês possam efetivamente realizar
um trabalho junto às diversas
categorias profissionais, às comunidades e à população em
geral para que o comitê possa
interferir na conjuntura atual no
sentido da construção das
transformações necessárias no
estado de São Paulo e no Brasil.
Chega de autoritarismo. Chega de desmonte do Estado, destruição dos serviços públicos e de
desvalorização dos servidores.
Queremos um novo futuro
para a população paulista e
para todo o povo brasileiro e nos
juntamos à corrente de esperança que vai mudar o nosso país.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp

Filigranismo prejudicial
José Renato Nalini

C

oncordo que o
Direito Penal
deve ser a “ultima ratio”, ou seja, a
derradeira alternativa,
quando todas as demais falharam. Infringir uma norma penal
representa a mais grave incursão no terreno vedado ao
ser racional. Por isso é que os
agentes incumbidos do sistema
criminal devem ser prudentes,
cautelosos, serenos e justos.
Ocorre que se deve buscar é o
equilíbrio, a justa medida entre
dois polos antagônicos. Nada em
excesso, ensinavam os gregos e
com razão. E às vezes a excessiva
cautela é produtora de injustiça.
Penso na inação de organismos como o Ibama, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis, que atuou em apenas um
por cento dos alertas de desmatamento na fase mais trágica do extermínio da Amazônia.
Foram 115.688 alertas de desmatamento publicados pela plataforma MapBiomas entre 2019 e
2020 e em apenas seis por cento
do total da área desflorestada
houve alguma reação do Ibama.
Isso significa a inexistência
de fiscalização por parte do governo federal e nos remete ao
campo de abrangência do delito
de prevaricação. Ele está descrito
no artigo 319 do vetusto Código
Penal da década de quarenta do
século passado e seu tipo é: “Re-

tardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para
satisfazer interesse ou
sentimento pessoal”.
É um crime cuja
objetividade jurídica é
o regular funcionamento da Administração Pública, sua moralidade, ou
a decantada probidade administrativa. Sujeito ativo é o funcionário público, sem exclusão do
particular que concorra para a
sua prática, desde que saiba da
condição especial do autor. E a
vítima é o Estado, a sociedade
de fins gerais que só existe para
abrigar as sociedades de fins particulares e os indivíduos. No
caso da prevaricação eventualmente caracterizada por parte da
omissão do Ibama, a vítima seria uma legião: os terceiros prejudicados com a inação, até mesmo os nascituros, na previsão intergeracional do artigo 225 da
Constituição da República.
Parece configurada a omissão criminosa. Mas já pode surgir um argumento de defesa: o
Ibama foi praticamente esfacelado pelo desmanche praticado pela
atual gestão federal. Ao menos é
o que a mídia espontânea veicula: vagas não são providas,
concursos não são realizados,
verbas são contingenciadas.
Diante do precedente de exoneração de um responsável pelo
Inpe que ousou demonstrar que
havia irregularidade no controle e

Foram 115.688
alertas de
desmatamento
publicados pela
plataforma
MapBiomas entre
2019 e 2020
fiscalização a cargo desse órgão,
não é difícil dar crédito ao noticiário. Até porque, nenhuma medida
em contrário foi tomada. Bastaria
abrir concursos, prover as vagas,
descontingenciar o orçamento.
Enquanto isso, orçamentos secretos, compra de vacinas por preço
superfaturado, aquisição de prótese peniana, investimento em
Fundos Partidário e Eleitoral prosperaram de forma expressiva.
Se realmente o Ibama não podia atuar – e haveria necessidade
de comprovação de que a situação de miserabilidade do órgão
foi relatada a quem de direito –
então incidiria o princípio “ad impossibilia nemo tenetur”. Não é
viável agir diante da impossibilidade. Mas sempre haverá um responsável pelo definhamento do
Ibama. Quem é? Teria essa autoridade praticado a prevaricação?
Parece singela a constatação
de que não agir quando se é obrigado a atuar é uma falha. Uma
falha que, causando prejuízos à
comunidade, caracteriza um delito. E aí entra a sofisticação do Direito Penal. Aquilo que ao jejuno
parece bem configurado, para a
hermenêutica – a interpretação
das leis criminais – começa a ad-

quirir contornos de uma sofisticação desastrosa. Começa pela classificação da prevaricação: trata-se
de crime próprio, formal, doloso,
comissivo ou omissivo próprio, de
forma livre, instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente, a depender do modo
como o crime é perpetrado.
A jurisprudência já se fixou
no sentido de que imprescindível a indicação do interesse ou
sentimento pessoal que propulsiona o funcionário público a
perpetrar a prevaricação. Qual o
interesse ou sentimento pessoal
desse criminoso? Acabar com a
floresta? Menosprezar a ciência?
Atender à cupidez dos cupinchas?
Esse “filigranismo jurídico”
inviabiliza a punição dos responsáveis por esse crime que pode
ser qualificado de hediondo, embora a lei penal o sancione com
detenção de três meses a um ano
e multa. Quase insignificante,
portanto, perante a lei penal.
Quando a humanidade perecer e
algum ser racional pesquisar a
causa, entenderá os inumeráveis
motivos pelos quais aquilo que
tendia a ser uma civilização
avançada acabou melancolicamente. Então fica tudo como
está. Estamos acostumados.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Terraplanismo de Bolsonaro
Alexandre Padilha

H

á mudanças radicais no modo
de enxergar a
mulher e cuidar da
saúde materna no governo Bolsonaro. A
substituição do programa Rede Cegonha
pela Rede Materna e
Infantil (Rami) e a apresentação
da nova Caderneta da Gestante
representam o retrocesso das
políticas integrais de atenção à
saúde da mulher e gestante,
onde o papel do acompanhamento dessa mulher por uma
equipe multiprofissional é ignorado e práticas comprovadamente não eficazes são incentivadas.
A gestante precisa ser vista
de forma integral, com acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Esse atendimento
não se inicia no ato do obstetra
dentro da sala de parto. A atenção começa na Unidade Básica
de Saúde (UBS) com o planejamento familiar - enfrentando as
vulnerabilidades que a mulher
tem no local onde vive - no prénatal de qualidade e na integração com os serviços de parto.
Os serviços de saúde e o
cuidado da mulher são a porta de entrada para o acesso aos
programas sociais, serviços de
proteção a violência e programas de geração de renda, que
garantem autonomia.

A Rede Cegonha,
que implantamos em
2011 quando fui Ministro da Saúde, acompanhava a mulher de forma integral garantindo assistência obstétrica no pré-natal, parto, puerpério e ao seu
bebê até dois anos de
idade por uma equipe
multiprofissional. A implantação
desse cuidado reduziu a mortalidade materna, neonatal e infantil, incentivou o parto humanizado e intensificou a atenção integral à saúde da mulher. Não é
o médico sozinho que vai conseguir cuidar dessa mulher.
O cuidado da mulher e criança como integração de vários
pontos de atenção são as maiores
evidências científicas de como reduzir a mortalidade materna e
promover uma primeira infância
saudável. A Rede Cegonha também tinha um olhar integral para
a primeira infância, para o desenvolvimento dessa criança. Ela
apontava a importância da busca
ativa das crianças vulneráveis
nos serviços sociais e educacionais e deixava explícita a promoção da alimentação saudável.
O programa apresentado
pelo governo Bolsonaro esquece
a situação de vulnerabilidade da
maior parte das mulheres brasileiras, que causam taxas de
mortalidade materna elevadas,
de todas as dificuldades no cui-

Saúde da
mulher
e
mulher,, gestant
gestante
e criança
está em risco
dado da primeira infância. Ele
enxerga a mulher como se ela
fosse apenas portadora de uma
criança e com foco de como tirar ela da barriga desta mulher,
esquecendo quem ela é e a situação de vulnerabilidade que ela
possa vir a ter com seu bebê.
A Rede Cegonha inaugurou, com recursos permanentes
do Ministério da Saúde, os
Centros de Parto Normal, equipamentos próximos ou dentro
de maternidades onde a grande
maioria dos partos - que não sejam de risco - vão evoluir para
partos normais e que são conduzidos por enfermeiras obstetrizes, obstetrizes e doulas, enfrentando a indústria das cesarianas
no Brasil. A Rami não incentiva
os centros e ignora o papel desses profissionais no parto.
A nova Caderneta da Gestante é mais uma pérola do terraplanismo sanitário. Volta a defender
a amamentação como método anticoncepcional, comprovado mais
do que já evidente não ser um
método adequado e que coloca em
risco novas gestações em intervalos curtos e é uma das variáveis
que contribuem para a vulnerabilidade na primeira infância, passa pano pra farra da cesarianas e

episiotomia - não recomendada
pela Organização Mundial da
Saúde desde 2018 -, além de sustentar a defesa de manobras que
significam riscos gravíssimos as
mulheres, como a manobra de
Kristeller, prática de empurrar
e forçar a barriga com a justificativa de facilitar o parto.
O cuidado à saúde integral
da mulher, da gestante e criança, necessariamente, exige
articulação regional, com serviços de referência, seja nos
equipamentos de Atenção Básica a maternidades de alto risco.
Para isso, é necessário que a
política de atenção esteja pactuada com estados e municípios.
A política apresentada pelo
governo Bolsonaro simplesmente
impõe o uso de práticas ultrapassadas e que desrespeitam a mulher e não foram construídas com
a sociedade. Entrei com ações na
Câmara dos Deputados para sustar a nova Rede Materna e Infantil e no Tribunal de Contas da
União para que a 6ª edição da
Caderneta da Gestante seja investigada por incentivar práticas de
violência obstétrica e diretrizes
não comprovadamente eficazes.
É inconcebível que o poder
público recomende, oriente e financie práticas de caráter duvidoso e sem respaldo científico.
———
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)
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Prefeitura adquire 3 ambulâncias 0km para o Samu
Investimento municipal é de R$ 898.200,00 por meio do convênio intermunicipal de gestão regionalizada do Samu
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, adquiriu três novas
ambulâncias que vão integrar a
frota do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 192).
A entrega ocorreu na manhã de
hoje, sexta-feira, 20/05. O investimento é de R$ 898.200,00 e a compra foi realizada pelo município
por meio do convênio de cooperação mútua intermunicipal com as
cidades da região de Piracicaba e
que visa o atendimento regionalizado aos usuários do Samu.
A entrega oficial das ambulâncias zero quilômetro – modelo Mercedes Benz Sprinter 416 –
ocorreu na rampa de acesso ao
prédio da Prefeitura e contou
com a presença do prefeito Luciano Almeida, do secretário de
Saúde, Filemon Silvano, da coordenadora de enfermagem do
Samu, Maria Cristina Colonese, e
dos vereadores Ana Pavão e Ary
de Camargo Pedroso Junior.
Conforme explica a coordenadora de enfermagem do Samu, as
novas ambulâncias são duas unidades de suporte básico que vão
substituir duas unidades de mes-

CHARGE

Justino Lucente
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Unimed Piracicaba garante a
assistência médica do evento

Edison Gasparotto e Edson R. da Silva (motoristas Samu), Cristina Colonese,
prefeito Luciano Almeida, Ary Pedroso Jr, Filemon Silvano e Ana Pavão

mo porte e uma de Suporte Avançado. “A Unidade de Suporte Avançado vem para acrescentar volume
à frota que atende a nossa região.
A aquisição destas unidades é muito importante e vem em muita boa
hora”, afirmou Maria Cristina.
Para o prefeito Luciano Almeida, dar condições de traba-

lho aos profissionais do Samu é
uma das formas de oferecer um
serviço de qualidade à população de Piracicaba e região. “Com
ambulâncias novas, o atendimento é mais rápido e de qualidade,
já que temos uma equipe capacitada e treinada para qualquer tipo
de situação”, enfatiza. USA

Filemon Silvano lembrou
que a Prefeitura não tem medido esforços para manter a qualidade dos serviços prestados pelo
Samu. “A renovação da frota,
bem como sua ampliação, mostra o cuidado que estamos tendo
com o atendimento à população
de Piracicaba e região”, finaliza.

O público da 37a. Festa das
Nações conta com o ambulatório médico da Unimed Piracicaba. Instalado no coração do Engenho Central até domingo (22),
o espaço dispõe de UTI móvel
para suporte aos possíveis casos
de urgência e emergência. A equipe assistencial é formada por
médicos, enfermeiros e motoristas socorristas especializados.
Segundo o presidente da Cooperativa, Carlos Joussef, o objetivo é garantir conforto e segurança a crianças, adultos e voluntários presentes na maior festa da cidade. “Nossos serviços poderão ser
acionados por todos, não apenas
por nossos beneficiários. Torcemos para que nada aconteça nesses dias. Mas é importante que a
população saiba que estamos preparados para quaisquer necessidades”.
O dirigente disse, ainda, que

a participação da Unimed Piracicaba na Festa das Nações é uma
forma de aproximar a operadora
de planos de saúde da comunidade. Além do patrocínio e da assistência médica, a Cooperativa contribui com ações solidárias das
barracas Alemanha, Brasil Sul,
Holanda, Itália, Japão, Nações
Árabes, Portugal, Reino Unido e
Suíça. “Esta é uma maneira de
agradecer a cidade pela confiança na Unimed, que completa 52
anos em dezembro”, finalizou.
A Unimed Piracicaba traz
também, em um dos barracões
de exposição, um espaço dedicado aos visitantes da festa, com
cabine fotográfica e informações
sobre a Instituição. Sábado
(21), das 13h às 18h; e domingo (22/05), das 11h às 16h, as
crianças se divertem com os super-heróis em uma ação especial.

I NSCRIÇÃO

Vestibular Fatec Piracicaba
oferece isenção ou redução
O vestibular da Fatec Piracicaba Deputado Roque Trevisan
para o segundo semestre de 2022
já está com data agendada. Nesta
edição, haverá o retorno da aplicação de prova presencial. A primeira atividade prevista no calendário é o pedido de isenção/redução da taxa, que será entre os
dias 20 e 24 de maio, pelo site
www.vestibularfatec.com.br.
Serão concedidas 6 mil isenções do pagamento da taxa de inscrição para candidatos socioeconomicamente carentes e que preencham os requisitos dispostos em
edital, além disso, também são disponibilizadas inscrições com redução de 50% da taxa, cujo valor integral é de R$ 91,00. O edital com-

pleto e o local para upload de documentos estão disponíveis no site
www.vestibularfatec.com.br. Os resultados das solicitações de isenções ou reduções de taxas serão
divulgados no dia 13 de junho.
Os cursos superiores oferecidos para o segundo semestre de
2022 são: Alimentos (40 vagas –
manhã), Biocombustíveis (40 vagas – noite) e Gestão Empresarial
(40 vagas – manhã e 40 vagas noite), todos gratuitos e com duração de três anos. As inscrições
com pagamento de taxa estarão
disponíveis entre os dias 25 de
maio e 28 de junho pelo site
www.vestibularfatec.com.br. O
exame será aplicado presencialmente em 17 de julho.
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MEIO AMBIENTE

PROFESSORA BEBEL

Sema apoia Corredor Caipira
em projeto de reflorestamento

Deputada promove encontro
estadual do seu mandato, hoje

Com o objetivo de apoiar ações
de reflorestamento em propriedades rurais, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), auxiliou no transporte
de aproximadamente 15 toneladas
de composto orgânico voltado ao
plantio de árvores, após solicitação do projeto Corredor Caipira:
Conectando Paisagens e Pessoas.
O material foi descarregado
em uma propriedade rural localizada no bairro São Joaquim, na
estrada PIR-260, onde será realizado o reflorestamento com árvores nativas pela equipe do Corredor Caipira. O pedido à Sema foi
motivado pelo fato da Pasta dis-

por de maquinário adequado e ser
grande parceira do projeto em várias iniciativas, como palestras, fóruns e no Encontro Conecta Rural.
PROJETO – O Corredor
Caipira prevê estabelecer, no período de dois anos, 45 hectares
de florestas e agroflorestas e formar corredores agroecológicos
nos municípios de Piracicaba, São
Pedro, Águas de São Pedro, Santa Maria da Serra e Anhembi.
O projeto é fruto da parceria
entre o Nace-Pteca (Núcleo de Cultura e Extensão em Educação e
Conservação Ambiental) da
Esalq/USP e a Fealq (Fundação
de Estudos Agrários Luiz de Queiroz), com patrocínio da Petrobras.

O evento será realizado, a partir das 9h30, na quadra da escola de samba Império da
Casa Verde, na rua Braseliza Alves de Carvalho, 146, no bairro Vila Baruel, em SP
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) promove, neste
sábado (21), encontro estadual do
seu mandado, na cidade de São
Paulo, com a finalidade de apresentar a apoiadores e lideranças o
trabalho desenvolvido ao longo
destes pouco mais de três anos de
mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e definir estratégias para a campanha
de reeleição. Denominado de “Encontro da Esperança”, o evento
será realizado, a partir das 9h30,
na quadra da escola de samba
Império da Casa Verde, na rua Braseliza Alves de Carvalho, 146, no
bairro Vila Baruel, e será o terceiro
que a deputada Bebel promove neste ano, sendo o primeiro em Piracicaba, dia 5 de março, e o segundo
na cidade de Franca, em 2 de abril.
Esse encontro tem a finalidade de debater, ainda, o planejamento e diretrizes a serem desenvolvidas pela deputada Professora Bebel, inclusive visando a précampanha da sua busca pela reeleição. Nas eleições de outubro de
2018, a Professora Bebel, que preside a Apeoesp, o maior sindicato
de professores da América Latina,
foi eleita deputada estadual pelo
Partido dos Trabalhadores (PT),
com 87.169 votos, assumindo seu
mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 15
de março de 2019, onde tem atuação destacada, inclusive liderado
diversas lutas em defesa da educação pública de qualidade, assim
como dos professores e servidores

estaduais, contra privatizações e
pelos direitos dos segmentos mais
vulneráveis da população. Lutou
bravamente pela criação do novo
Fundeb, que garante mais recursos para a melhoria da educação
pública, assim como pela vacinação dos profissionais da educação
em função da pandemia e pela
suspensão das aulas presenciais
nas escolas, que garantiu que o
número de mortes pela convid-19
no Estado não fosse maior ainda.
Apresentou mais de 80 proposituras, em defesa da democracia e do estado de bem-estar social, dos direitos sociais e coletivos,
em defesa do funcionalismo público paulista e dos serviços públicos de qualidade, dos grupos sociais oprimidos e do desenvolvimento de Piracicaba e região, como o
que torna Piracicaba Município de
Interesse Turístico, que garantirá,
se aprovado, uma verba anual de
R$ 700 mil para que a cidade invista no desenvolvimento do turismo, gerando, assim, mais emprego e desenvolvimento.
O seu mandato popular faz
enfrentamento diário às políticas
do governo do Estado de São Paulo, pela melhoria permanente da
saúde, do transporte, da segurança pública, enfim, na defesa do fortalecimento do Estado para servir
a população que mais precisa. Tanto que liderou a pressão que levou
o governador do Estado a desistir
de extinguir fundações e autarquias, como a Fundação para o Remédio Popular (FURP), a Fundação Oncocentro (FOSP), o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (IMESC) e a Fundação Ins-

Divulgação

Bebel durante encontro regional em Piracicaba, quando prestou
contas do seu mandato e começou a preparar a pré-campanha

tituto terras (Itesp), assim como o
Instituto Butantan, responsável
pela coordenação de vacinação de
imunização à covid-19 no Estado.
Toda esta liderança fez com
que Bebel também fosse eleita pelos seus pares para ser a líder da
bancada do PT, a segunda maior
da Alesp, composta por 10 deputados estaduais, e eleita e reeleita
Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Já presidiu a Comissão de Educação e Cultura, e atualmente é
membro, assim como integra as
Comissões de Defesa e dos Direitos da Mulher; de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação;
a de Administração Pública e Relações do Trabalho e a de Saúde.
A deputada estadual Professora Bebel também foi a única parlamentar da Região Metropolitana de Piracicaba que votou contra
o projeto de lei 529, de autoria do

governador João Doria, que provocaram reajustes no ICMS em diversos produtos que afetam diretamente o consumidor, desde hortifrutigranjeiros até no comércio de
veículos usados, além de extinguir
a isenção do IPVA para pessoas
com necessidades especiais, assim
como foi a única que se colocou
contrária a instalações de praças de
pedágios na região, por encarecer
ainda mais a vida da população.
Bebel diz que o encontro deste
sábado é justamente para apresentar um pouco deste trabalho desenvolvido e dialogar com militantes
do partido, apoiadores e lideranças da região novas ações do seu
mandato. “A nossa finalidade é de
prestar contas e também abrir diálogo visando traçar novas diretrizes, tanto para mais este ano de
mandato que temos, assim como
para traçar novas estratégias em
da população paulista”, completa.
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Dirigentes de Saúde
debatem Rede Cegonha

Caphiv atua para amenizar frio
de pessoas em situação de rua
Divulgação

Encontro acontece na Santa Casa de Piracicaba para debater melhora
na assistência à gestante e puérpera; encontro foi realizado ontem (20)
As novas padronizações que
deverão ser implantadas pelos serviços da rede básica de saúde e
pelos hospitais filantrópicos da
região durante assistência à gestantes, foram discutidas na manhã de ontem (20) junto às instituições participantes do encontro
sediado na Santa Casa de Piracicaba, sob a coordenação da articuladora da Saúde da Mulher
junto à DRS-X (Direção Regional
de Saúde), Elaine Zanatta, com
apoio do Laboratório Hebron.
Ela conta que a proposta foi
esclarecer sobre a importância
da iniciativa e apresentar nota
técnica das caixas de emergências das maternidades que, agora, devem ser montadas especificamente para os casos de gestantes e puérperas com hipertensão, sépse e hemorragia.
O encontro, que foi transmitido ao vivo para os 26 municípios da DRS X, reuniu representantes da Rede de Atenção Básica, profissionais dos serviços de
apoio dos municípios das CIRs
(Comissão Regional de Intergestores) de Piracicaba, Limeira, Araras e Rio Claro; representantes
dos hospitais da cidade e repre-

Divulgação

O tema está sendo debatido por membros da Comissão Regional de Intergestores

sentantes do Programa de Pacto
pela Redução do Óbito Infantil.
Eles acompanharam a palestra ministrada pela Enfª Jacqueline Leite. Mestre em Cuidados em
Saúde com habilitação em Ultrassonografia Obstétrica, docente de
pós-graduação em Saúde da Mulher e tutora virtual do curso de
especialização em Cuidado Pré-natal, ela falou sobre “Profissionais de
Saúde as Maternidades e Atendimentos à Gestantes de Alto Risco”.

A enfermeira coordenadora
da Maternidade da Santa Casa de
Piracicaba, Janaina Felippe Higashi, participou do encontro e
revelou o empenho da Instituição
em atuar em conformidade com
as propostas da Rede Cegonha,
que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério,
bem como à criança o direito ao
nascimento seguro e ao cresci-

mento e ao desenvolvimento saudável. “Trata-se de um conjunto
de ações que tem por objetivo garantir o atendimento de qualidade, seguro e humanizada para
todas as gestantes, por meio de
assistência desde o planejamento
familiar na rede básica de saúde, ao pré-natal, parto, pós-parto e puerpério, até os dois primeiros anos de vida da criança;
tudo dentro do Sistema Único
de Saúde (SUS)”, considerou.

S EMUTTRAN

Vinte e nove vias receberam reforço na sinalização
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), reforçou
a sinalização horizontal e vertical
em 29 vias, entre ruas e avenidas,
de três bairros. A ação ocorreu de
11 a 18 de maio. Os bairros atendidos foram Parque Peória, Jardim
Bartira e Distrito de Tupi.
A Semuttran também realizou um trabalho especial focado na Festa das Nações com
manutenção, troca ou colocação de diversas placas de sinalização no Parque do Engenho
e reforço da sinalização em vá-

rias faixas de pedestres na avenida Beira Rio e cruzamentos.
Nesse período também foi alterado o sentido de via da rua Dona
Adelina Tarsia, com Rua Manoel
Oliveira Diniz, no bairro Algodoal.
O serviço de reforço de sinalização faz parte do projeto Direção
Certa, da Semuttran, e é realizado
em ruas e avenidas com grande
fluxo de veículos e próximas a
escolas, para garantir maior segurança e fluidez do trânsito.
Por meio do projeto, a Semuttran realiza sistematicamente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinali-

zação de trânsito horizontal e
vertical em ruas e avenidas da cidade, com objetivo de garantir
mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebrado, faixa de canalização e desaceleração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran, a tinta especial utilizada
na sinalização horizontal contém microesferas de vidro, que
permite melhor visualização por
refletir a luz dos veículos. Quan-

do necessário, os serviços também incluem a instalação de tachão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 34011110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens,
acidentes etc.) e 156 para
serviços gerais (solicitações
de sinalizações horizontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc).
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Prefeitura desenvolve atividade que busca integrar alunos
Em ação coordenada pela Prefeitura, por meio Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema), alunos e professores do
9º ano do Colégio Thales de Mileto visitaram o Horto de Tupi na
quarta-feira, 18, e participaram do
Quiz do Horto, na Trilha da Biodiversidade, desenvolvido pelo
Núcleo de Educação Ambiental
(NEA), da Sedema, e os professores responsáveis pelos estudantes.
“A atividade teve por objetivo integrar os alunos ao espaço,
promovendo uma vivência lúdica, aliada à construção de conhecimentos sobre a importância e
função dessa área natural protegida”, explica Elizabeth da Silveira Nunes Salles, bióloga do Núcleo de Educação Ambiental.
Durante a trilha, os participantes foram surpreendidos com
a presença de um pequeno bando
de macacos pregos, que trouxe

Divulgação

Alunos do Colégio Thales de Mileto visitaram o Horto Florestal

muita alegria e curiosidade a todos, segundo os organizadores.
AGENDA – Além das atividades de educação ambiental
já desenvolvidas no Horto (Educatrilha na Escola; PJ Tupi Educação Integral e Ambiental; Ba-

cia Caipira e Vem pro Horto), estão disponíveis agendas para visitas mediadas, cujo roteiro é elaborado de forma participativa
entre as equipes de educação
ambiental do NEA/Sedema e da
Estação Experimental de Tupi e

os professores das escolas interessadas. Para agendamento de
visitas é necessário preencher um
formulário disponível no site:
https://neasedema.wixsite.com/
educacaoambiental na aba "Solicitação de Atividades".

O presidente Paulo Soares acompanha de perto os trabalhos

Paulo Soares, presidente do
Caphiv (Centro de Apoio aos Portadores de HIV/AIDS e Hepatites
Virais), acompanha de perto a realidade das pessoas em situação
de rua e nestes dias de frio intenso fez questão de mobilizar a equipe para mais uma ação solidária.
Desta vez as ações se concentraram nos locais onde há
grande incidência de pessoas em
situação de rua e o objetivo foi
realizar a distribuição de itens
essenciais para a proteção do frio
intenso, como esteira térmica
produzidas pelas Abelhinhas Voluntárias (confeccionadas com
caixas de leite), cobertores, tra-

vesseiros, meias e toucas de lã.
"Um grupo de amigos se uniu e
veio até nós para que possamos
realizar as entregas porque acompanham nosso trabalho e sabem
que temos contato permanente
com as pessoas em situação de
rua. É uma relação solidária de
muito ao próximo e de muita
confiança, sem contar que é preciso ter muita coragem pra sair a
noite e fazer qualquer coisa, pois
está muito frio", conta Soares.
SERVIÇO
Interessados em contribuir
com o Caphiv, entre em contato pelo (19) 99982-7663.

C OMEMORAÇÕES

Câmara aprova redação final
do PDL sobre bicentenário
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 19ª reunião
ordinária desta quinta-feira (19),
a redação final do projeto de decreto legislativo 24/2022, que estabelece a programação para comemoração do aniversário de 200
anos do Poder Legislativo na cidade. Entre outras atividades, o
bicentenário será marcado pela
edição do livro histórico “Uma
Comunidade do Oeste Paulista
(Piracicaba) - Os duzentos anos
de instalação da Câmara Municipal de Piracicaba, 1822”, de autoria da historiadora Marly
Therezinha Germano Perecin.
O projeto, de autoria da Mesa
Diretora da Casa, com substitutivo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, teve a programação elaborada por uma comissão
interna, criada por meio de ato da
presidência e formada por servidores da Câmara, que trabalharam desde o mês de janeiro.
O projeto prevê que a Câmara ficará responsável pela
impressão e distribuição gratuita de mil exemplares do livro
dos 200 anos, que será lançada
em agosto e disponibilizado ainda em plataformas virtuais.
Oficialmente, a instalação
da Câmara ocorreu em 11 de
agosto de 1822, um dia depois
que a freguesia às margens do
rio Piracicaba, na época com 3

mil habitantes, recebeu o status
de Vila Nova da Constituição.
Na data, foi realizada a primeira sessão camarária, presidida
pelo capitão João José da Silva.
SELO - O projeto também
prevê a instituição de um selo
comemorativo dos 200 anos da
Câmara Municipal, que deverá
ser utilizado em documentos
oficiais, no site oficial da Casa
e servirá para identificar os
eventos relacionados às comemorações do bicentenário.
Também está prevista a realização de uma sessão solene no
Salão Nobre Helly de Campos Melges, no dia 11 de agosto de 2022,
em homenagem à primeira reunião camarária. Na solenidade, os
presidentes da Câmara das legislaturas anteriores serão homenageados em nome de todos os vereadores que passaram pela Casa
Legislativa. O evento também contará com o descerramento de placa alusiva ao bicentenário.
Outras atividades comemorativas serão promovidas, como a
criação de um novo layout de cunho institucional para o site oficial da Câmara e a produção de uma
coletânea virtual com depoimentos de servidores aposentados da
Casa, a partir de entrevistas e fotografias. A comissão ainda poderá definir outras atividades de integração social na programação.
Rodrigo Terrini

EDUCACIONAL
Neste domingo (22), a Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) faz a apresentação
que fecha a programação musical da 37ª
Festa das Nações de Piracicaba. O repertó-

rio da apresentação, que acontecerá às 17h,
no palco principal, será composto por músicas de concertos, trilhas sonoras de filmes e games e música brasileira.

A Tribuna Piracicabana
A7

Sábado, 21 de maio de 2022

“E STRAD
A A SF
AL
TAD
A”
STRADA
SFAL
ALT
ADA

Roberto Morais celebra mais
153 km de estradas na região
O governador do Estado de
São Paulo, Rodrigo Garcia, liberou
nesta quinta-feira (19) a segunda
fase do Programa Estrada Asfaltada. Com investimentos de mais
de R$ 2,9 bilhões em melhorias
para rodovias de todo o Estado,
serão realizadas 127 obras, que
vão modernizar 2,1 mil quilômetros de vias em mais de 145 cidades do interior e do litoral de São
Paulo. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará
conservação especial e manutenção
de vias, que consiste em recape e
implantação de nova sinalização.
O Programa Estrada Asfaltada soma 277 obras em 4,4 mil
quilômetros, totalizando o valor
de R$ 4,6 bilhões. O deputado estadual Roberto Morais comemora mais uma grande ação beneficiando as cidades da Região
Metropolitana de Piracicaba.
As rodovias contempladas no
programa são Pirassununga/
Aguaí - Rodovia SP 225 (km inicial 0 a km 50) - Extensão 50 km,
Pirassununga/Analândia/Itirapi-

na – Rodovia SP 225 (km inicial
50 ao km 91,360) – Extensão 41,360 km, Piracicaba/Anhembi RODOVIA SP 147 (km inicial 152
ao km 181,500) – Extensão 29,500
km, Piracicaba/Anhembi – Rodovia SP 147 (km inicial 181,500 ao
km 210,800) – Extensão 29,300
km, Piracicaba – Rodovia SP 304
(km inicial 165,770 ao km
168,510) – Extensão 2,740 km.
“Além da segurança dos usuários que circulam diariamente
pelos trechos, essas melhorias beneficiam toda a economia da região, proporcionando melhor
acesso aos transportes de cargas
e escoamento das produções,
atingindo os mais diversos setores”, destaca Morais. “A criação
da Região Metropolitana de Piracicaba no ano passado tem se
confirmado como uma das nossas maiores conquistas. O Governo do Estado tem correspondido
com anúncios de obras e benefícios, proporcionando melhores condições para a população de toda a
região”, reforça o deputado.
Divulgação
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Piracicaba é contemplada pelo
programa Estradas Asfaltadas
Estado anunciou na quinta-feira, 19, melhorias nas duas rodovias de Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), acompanhou na quintafeira, 19, o anúncio da liberação
de recursos para a recuperação
asfáltica da estrada Samuel de
Castro Neves (SP-147), que liga Piracicaba ao município de Anhembi, e de mais 2,7 quilômetros da
estrada Geraldo de Barros (SP304), de Piracicaba a São Pedro.
A verba é proveniente da segunda fase do Programa Estrada Asfaltada, que foi apresentada pelo governador Rodrigo Garcia no Palácio dos Bandeirantes,
em São Paulo. A secretária Nancy Thame, da Sema, esteve presente no evento a pedido do prefeito Luciano Almeida, representando o município de Piracicaba.
De acordo com o governo do
Estado de São Paulo, no total 2
mil quilômetros de rodovias serão
recuperados, com investimento

de R$ 2,9 bilhões em 127 obras
no interior e litoral do Estado. A
conquista da recuperação das estradas foi um trabalho conjunto
entre a Prefeitura de Piracicaba
e a Prefeitura de Anhembi, e a
interlocução do deputado estadual Roberto de Morais com o
presidente da Câmara Municipal
de Anhembi, Rodrigo Pomba.
A secretária Nancy Thame
ressalta o esforço desta gestão no
atendimento de demandas da
população e na soma de esforços
para a vinda de recursos estaduais para o município. Nancy
enfatiza ainda o trabalho da Prefeitura para que o município seja
incluído em mais programas estaduais para recuperação de estradas para o desenvolvimento
rural sustentável da região.
“Estar como secretária de
Agricultura e Abastecimento da
Prefeitura de Piracicaba e receber essa notícia de que o municí-

Thais Passos/SEMA

Vereador Rodrigo Pomba, de Anhembi, e secretária Nancy Thame

pio foi contemplado é muito simbólica para mim. Em 1990 pude
acompanhar o trabalho feito pelo
então prefeito Mendes Thame em
parceria com o também prefeito

na época, de Anhembi, Toninho
Pomba para o asfaltamento entre os municípios, e hoje na gestão Luciano Almeida a boa notícia do recape”, afirma Nancy.

Divulgação

EMPREENDEDORAS
Na última quarta-feira (18), no Auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), foi realizada a homenagem Empreendedoras de
Destaque 2022, evento no qual o
deputado Alex de Madureira foi o
anfitrião do prêmio oferecido a 30
empreendedoras paulistas, com
apoio de Renata Simonetti. “Foi
muito honroso ser escolhido
para essa justa homenagem de
reconhecimento às mulheres que
atuam fomentando o empreendedorismo no Estado de São Paulo”, afirmou Alex de Madureira.
“Essas melhorias beneficiam toda a economia da região”, aponta Morais
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Prefeitura entrega mais
65 matrículas de imóveis
para moradores do bairro

Câmara leva experiência local
à Semana de Governo Aberto
Guilherme Leite

Alguns dos moradores esperavam há 38 anos por esse momento;
Prefeitura tem agilizado o processo de regularização fundiária
Mais 65 famílias do bairro
Algodoal receberam na manhã
de quinta-feira, 19, a entrega
das matrículas dos seus imóveis
devidamente regularizados. A
cerimônia ocorreu na sede da
Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap). A região do
bairro Algodoal, por ser muita
extensa, foi dividida em cinco
partes para facilitar o processo
de regularização fundiária de
interesse social (REURB-S).
Além do prefeito Luciano Almeida, o evento contou com a presença do presidente da Emdhap,
Sérgio Chaim, e dos vereadores
Josef Borges e Anílson Rissato.
A regularização fundiária
tem como objetivo incorporar
os núcleos informais (passivos
de regularização) ao ordenamento territorial urbano. Como
benefícios, após a emissão das
matrículas, as famílias contempladas passam a ter a posse definitiva de seus imóveis, ampliando o acesso ao crédito finan-

ceiro e, assim, estimulando o
desenvolvimento do município.
O prefeito Luciano Almeida
lembrou que a atual Administração tem trabalhado em ritmo acelerado para realizar o processo de
regularização fundiária de maneira a contemplar o máximo de loteamentos possível e, assim, garantir uma segurança jurídica aos
seus moradores. “Os cidadãos têm
todo o direito de pleitear esse benefício e nós temos a obrigação de
fazer a regularização de maneira
rápida e eficiente”, destacou.
CONQUISTA - Antonio Pequeno da Silva disse que esperava
pela entrega da matrícula do seu
imóvel desde 1984, quando mudou para o Algodoal com a família. “Realizei o grande sonho da
minha vida. Agora só saio do
meu bairro para o cemitério”,
disse o morador bem-humorado.
José Quintino da Silva era
visivelmente um dos mais emocionados durante o evento.
“Tenho agora o papel que me
garante a posse definitiva do

Divulgação/CCS

Vereador Acácio Godoy, vice-presidente da Casa, apresentou ações
que fortaleceram o papel do Legislativo junto à população

Alguns moradores esperaram até 38 anos por esse momento

terreno! Só tenho que agradecer ao prefeito Luciano Almeida e à Emdhap”, comentou.
Morador do Algodoal desde 1979, José Severino da Silva
criou os seis filhos no bairro,
sem nunca perder a esperança
de ver a situação do seu imóvel
regularizada. Ele confirmou que
agora possui segurança para

continuar ajudando na criação
da família que cresceu e hoje conta com 23 netos e 17 bisnetos.
Embora ainda não tenha acabado de construir a casa onde
mora com o marido, Margarida
Quitéria da Silva era uma das mais
felizes durante a cerimônia desta
manhã. “Esperei 36 anos por esse
momento”, destacou a moradora.

U NIVESP

Com 544 inscritos, vestibular ocorre neste domingo, dia 22
Ocorre neste domingo, 22, a
partir das 13h, na Faculdade de
Tecnologia de Piracicaba (Fatep),
as provas do vestibular 2022 da
Universidade Virtual do Estado de
São Paulo (Univesp). Serão 300
vagas em disputa para os cursos
de Pedagogia, Letras, Matemática
(Eixo de Licenciatura), Ciência de
Dados, Tecnologia da Informação,
Engenharia de Computação (Eixo
de Computação), Engenharia de
Produção, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais
(Eixo de Negócios e Produção). No
total 544 pessoas se inscreveram
para a prova. O início das aulas
está previsto para agosto de 2022.

O eixo com mais inscrições é o
de Licenciaturas, com 183 participantes, seguidos por Computação
com 182 e de Negócios e Produção
com 179. Este ano houve uma
ampliação de vagas ofertadas no
Polo Piracicaba. Além da inclusão do Eixo Negócios e Produção,
houve a ampliação de 32 para 100
vagas em cada um dos eixos.
Como complementação na
nota do Vestibular da Univesp,
serão considerados os resultados dos anos de 2019, 2020 e
2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo esses
integrados à nota final se fornecidos os números de inscrição.

As informações oficiais sobre o local de realização das provas e as regras estão disponíveis
na área do candidato, que podem
ser consultadas pelo portal da
Fundação Vunesp, responsável
pela aplicação das mesmas, o
www.vunesp.com.br. Também
por meio do site os candidatos
poderão, posteriormente, acessar o resultado do exame.
Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o Fale Conosco do site da Vunesp, banca
realizadora do vestibular, e encaminhar sua mensagem ou, ainda, entrar em contato com o Disque Vunesp, por meio do telefo-

ne (11) 3874-6300, para contato
no Polo de Piracicaba (19) 34337747. Os canais estão abertos em
dias úteis, das 8h às 17h.
UNIVESP - O Polo de Piracicaba da Univesp é localizado na
rua Dona Idalina, 314, bairro
Paulicéia, local que os alunos
contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso
à internet) e realizam atividades
como provas e discussões em grupo. Os cursos são gratuitos e realizados em plataforma online,
com atividades acadêmicas, incluindo videoaulas, materiais
didáticos, bibliotecas digitais e
espaço para tirar dúvidas.

S ELAM

R ESÍDUOS

Melhorias reforçam academia do
Estádio Barão de Serra Negra

Inscrições para roda de
conversa terminam dia 23

Divulgação

Demandas foram apresentadas ao secretário de Esportes, Hermes
Balbino, pelo vereador Fabrício Polezi, em nome dos munícipes

Em janeiro deste ano, após ser
procurado por munícipes que solicitaram melhorias nos aparelhos
e bicicletas ergométricas da academia do Estádio Barão de Serra
Negra, o vereador Fabrício Polezi (Patriota), rapidamente, através de sua assessoria, agendou
uma reunião com o titular da
Selam (secretaria municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Motora), Hermes Balbino, que prontamente atendeu seu pedido.
"O secretário Hermes Balbino ao verificar e constatar que
de fato a reforma em questão se
fazia necessária, abriu processo
de licitação que seguiu os tramites de transparência como podemos consultar no site do Executivo", observa o parlamentar.

Nesta quinta-feira (19), o vereador Fabricio Polezi fez questão de fiscalizar como foi empregado os recursos destinados às
melhorias e após esta constatação foi até ao secretário agradecer pessoalmente e aproveitar
para levar outras demandas na
defesa do esporte em Piracicaba.
“Reafirmo que meu compromisso será sempre atender nossa população, a academia do XV
existe há muito tempo, você que
quer praticar uma academia e
não tem como pagar, nós em Piracicaba temos uma gratuita,
basta chegar lá ver a disponibilidade de encaixe de turma com
os professores, fazer seu exame
médico e começar a treinar, bora
lá pessoal”, ressalta Polezi.

SÓLIDOS

A Escola do Legislativo de Piracicaba "Antonio Carlos Danelon
- Totó Danelon" promove roda de
conversa para discutir "Gestão
dos Resíduos Sólidos", em evento presencial, nesta quarta-feira
(25), das 14 às 16 horas. Os interessados tem até esta segundafeira (23) para se inscrever.
O curso se pauta no eixo temático para a captação de agentes
políticos. O público alvo se volta aos
gestores e técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil organizada,
lideranças comunitárias, produtores rurais, acadêmicos e membros
de colegiados de controle social que
vinculam-se à agenda pública.
O período de inscrição está
aberto desde o dia 28 de abril,
encerrando-se nesta segundafeira, 23 de maio. O conteúdo do
curso se pauta na gestão destes
resíduos, em tema bastante amplo por passar pela conscientização das pessoas em relação ao
consumo, pela compreensão pertinente à classificação de tais resíduos, pela necessidade e efetividade da separação, coletas
convencional e coletiva, transporte e destinação adequada de
todos os tipos de resíduos.
Também ganha destaque as
PPPs (Parcerias Público-Privadas), voltadas aos serviços de
limpeza urbana, além de coleta,
transporte e destinação dos resíduos. A expectativa é que a
roda de conversa possibilitará o
entendimento relativo ao estado
da arte, da gestão de resíduos,
com um breve panorama atual,
que avaliará as dificuldades e

avanços na gestão de resíduos.
Na abertura do evento, um
representante da Sedema (secretaria municipal de Defesa do Meio
Ambiente) apresentará um contexto geral, sobre os resíduos sólidos
na cidade. Em seguida, haverá um
debate específico, com a participação de Ary Saraiva Rando - Engenheiro ambiental, especialista em
BPM, Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, e
Doutor em Engenharia Civil
(Recursos Hídricos, Energéticos
e Ambientais), que também é assessor parlamentar do Mandato Coletivo “A Cidade é Sua”.
Na sequencia, será será avaliado os desafios e oportunidades a
partir do Novo Marco Legal, pelo
palestrante José Ferreira Assis Graduado e Mestre em Engenharia Civil, Especialista em Gestão
Ambiental, que atua na Cetesb
(Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo), desde 1977, quando ingressou como estagiário.
A discussão sobre a análise
crítica, pesquisas e desenvolvimento terá a participação de
Adriana Maria Nolasco - diretora executiva em empresa no
ramo de engenharia e sustentabilidade. Nolasco também é professora sênior da Esalq/Usp.
SERVIÇO
A roda de conversa será presencial na Escola do Legislativo (rua do Rosário, 833).
Os interessados também
pode reforçar a Campanha da
Solidariedade: no dia desta
atividade, trazer 1 litro de leite.

As transformações da Câmara ao longo dos últimos anos
foram compartilhadas pelo vicepresidente da Casa, Acácio Godoy (PP), em evento da Semana
de Governo Aberto, na tarde
desta quinta-feira (19). Realizado remotamente, via videoconferência, o painel teve como mediador Rogério Vieira dos Reis,
coordenador-geral de Governo
Aberto e Transparência da Controladoria-Geral da União.
Com o tema “Estado Aberto:
avanços e desafios para Executivo, Legislativo e Judiciário”, o
evento trouxe as experiências de
diferentes esferas de governo e
poder. Além de Acácio Godoy,
participaram Marina Rebelo, ouvidora-geral do Estado de Santa
Catarina; Dayse Starling Motta,
juíza auxiliar da presidência do
Conselho Nacional de Justiça; e
Manoel Galdino, diretor-executivo da Transparência Brasil.
Acácio Godoy traçou uma
cronologia dos fatos que marcaram a Câmara na última década,
a partir do aumento dos subsídios
dos vereadores em 2011 e da repercussão gerada na cidade. Diante do que classificou como “convulsão social”, ele, que assumiu
em 2020 seu primeiro mandato
parlamentar e desde então é vicepresidente do Legislativo, recordou a reação da Casa, à época.
“Acabamos reagindo de
uma maneira truculenta e fechamos as portas à população. Num
dos episódios, a Câmara mandou retirar um servidor durante a leitura bíblica, foi o ápice de
uma atitude autoritária e antidemocrática, que repercutiu na
mídia. Veio um momento em que
passamos a barrar manifestações
no plenário, colocamos um vidro
separando o público, que acompanhava as sessões, dos vereadores.
Para a Tribuna Popular, passamos
a fazer exigências pesadas, burocráticas, para que uma pessoa conseguisse usar. Começamos a blindar as sessões com a Polícia e a
Guarda Municipal”, relatou.
A mudança, disse Acácio Godoy, veio com a Mesa Diretora que
assumiu em 2017. “Conhecemos o

programa de Parlamento Aberto
e começamos a fazer mudanças,
retirando o vidro e com discussões públicas. Fizemos um mapeamento para aderir ao Parlamento Aberto que uniu todos os departamentos da Casa. Abrimos
diálogo com entidades civis,
ONGs, lideranças comunitárias.”
O ingresso no Parlamento
Aberto foi precedido por consulta
pública. “Fizemos palestras e eventos preparatórios falando de
transparência, oficinas nas escolas para orientar sobre a consulta
pública. No processo de mapeamento, tivemos uma grande abertura com a sociedade civil”, ressaltou o vereador, que em seguida
falou do programa na prática.
“Passamos a explicar ao cidadão setor por setor da Câmara, para que entendesse como
funcionava. Houve a ampliação
do uso da Tribuna Popular e demos destaque às nossas licitações, e isso gerou à Câmara mídia espontânea positiva”, disse
Acácio Godoy, acrescentando
que “um programa desse aporte
não avança sem a adesão de todos os departamentos; os servidores se conscientizaram, participaram e aderiram aos cursos”.
As ações do programa “Câmara Inclusiva” também foram destacadas pelo vice-presidente da
Câmara. “Chamamos nove entidades e o Conselho Municipal da
Pessoa Com Deficiência para o debate, implantamos tradução em
libras na TV Câmara e em vídeos
institucionais. Fizemos reformas
para tornar o prédio acessível a
qualquer pessoa e passamos a
fazer a educação do público interno da Casa para que os servidores soubessem comunicar-se
com pessoas com deficiência.”
Rogério Reis elogiou que a
Câmara tenha transformado a
crise pela qual passou “em oportunidade para implantar o Governo Aberto”. Acácio Godoy enfatizou a participação do Legislativo piracicabano no 5° Plano
de Ação Nacional para o Governo Aberto como coordenadora
das ações. “Isso é uma vitória,
uma mudança de paradigma.”

S AÚDE

Requerimento questiona
descarte de teste de covid
Requerimento aprovado nesta quinta-feira (19), na 19ª reunião
ordinária, cobra informações da
Secretaria Municipal de Saúde sobre a oferta, a compra, o recebimento, a guarda, o manuseio, a
distribuição e o descarte dos lotes de testes de covid-19 entre o
segundo semestre de 2021 e o
primeiro semestre de 2022.
Autor da propositura, o vereador Cassio Luiz Barbosa, o Cassio Fala Pira (PL), solicita que o
Executivo lhe apresente "todas as
notas fiscais ou outros documentos comprobatórios utilizados
para a entrada de todos os lotes
de testes rápidos de covid-19
nos estoques do município".
Ele pede o acesso a relatórios
que correspondam ou não a esses
documentos de entrada, com
quantitativo e qualitativo, e que
incluam a relativa informação de
todos os lotes disponíveis em estoque, mês a mês, do período que
vai de julho de 2021 até hoje.
O vereador indaga sobre relatórios consolidados, por unidade de saúde e no total geral do município, gerados pelo sistema Olostech para o mesmo período, contendo informações diárias de pessoas
atendidas e de pessoas testadas.
Cassio Fala Pira cobra a apre-

sentação dos comprovantes de recebimento dos lotes e as quantidades de testes recebidos em janeiro
e fevereiro de 2022; caso tenha
havido recusa em receber lotes de
testes nesses dois meses, o vereador pede, então, que o Executivo lhe diga os motivos que fundamentaram a negativa.
O requerimento 393/2022
também pede a comprovação (por
meio de e-mails, solicitações e tentativas de licitações) dos esforços
para a compra de testes realizados em janeiro e fevereiro de
2022, e suas respectivas recusas
de fornecimento, de modo a justificar a mudança no protocolo
de atendimento da covid-19.
Também são solicitados os relatórios e documentos comprobatórios de todos os lotes descartados,
com qualitativos e quantitativos e
separados por lote, e outras informações oportunas que justifiquem
as ações administrativas tomadas
em relação às perdas de lotes.
O vereador cita que a Secretaria Municipal de Saúde decidiu alterar, em 19 de janeiro deste ano, os protocolos de atendimento da covid-19, restringindo
a testagem a pacientes com sintomas respiratórios graves, sob a
alegação de que faltavam testes.
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“P ARADAS P RO S UCESSO”

Projeto antitabagismo seleciona
vídeos e trabalhos de estudantes
Divulgação

DAS

NAÇÕES

Sinfônica de Piracicaba
apresenta composições
de vários continentes
Concerto que celebra a diversidade musical acontece hoje, 21, no Engenho Central

Idealizado pela cardiologista Juliana Barbosa Previtalli,
as ações têm como objetivo conscientizar a população
fumante e os jovens sobre os malefícios do tabaco

O dia 31 de maio é considerado o Dia Mundial de Combate
ao Fumo. Para apoiar a causa, a
cardiologista Juliana Barbosa
Previtalli promove uma série de
ações antitabagistas. O projeto
Paradas Pro Sucesso, de 2022,
consiste na divulgação de vídeos
produzidos por artistas, Concurso Multicultural para estudantes,
Show de Encerramento e Atendimento no Banco de Remédios.
A programação tem o apoio
da Diretoria de Ensino Regional
de Piracicaba, Prefeitura de Piracicaba, Semac (Secretaria Municipal de Ação Cultural), Acipi (Associação Comercial e Industrial de
Piracicaba), entre muitos outros
parceiros. De acordo com Juliana
Barbosa Previtalli, são dois os principais objetivos do projeto. "Primeiramente, queremos conscientizar o fumante de que o tabagismo é uma doença e incentivá-lo a
buscar tratamento. Outro foco são
os jovens. Nossa proposta é blindá-los contra o assédio da indústria do cigarro, para que se tornem
uma geração livre do tabaco”.
O tabagismo é considerado
uma doença crônica. Conforme a
Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão
do uso de substância psicoativa.
Além disso, a OMS (Organização
Mundial da Saúde) avalia que o
tabaco mata mais de 8 milhões de
pessoas por ano, sendo 7 milhões
dessas mortes por resultado direto. De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), morrem 443 pessoas a cada dia no
Brasil por conta do tabagismo.

Artistas interessados em apoiar o Paradas Pro Sucesso podem
enviar seus vídeos em qualquer
período. Mas é preciso seguir o formato do projeto e preencher a autorização de uso de imagem.
CONCURSO CULTURAL - Já o concurso cultural
está encerrado. Os estudantes
do Ensino Fundamental 1 e 2 e
do Ensino Médio puderam enviar propostas em três modalidades: desenhos, frases e vídeos. A comissão julgadora avaliou ontem (quinta-feira-19), os
trabalhos de destaque. Além de
Juliana, a equipe foi formada
por Elson de Belém, Carmelina
Toledo Piza, Patricia Ribeiro, André Calazans dos Santos, Joyce
Camila Ariozo Fava e Rosane de
Paiva Felício. Os três primeiros
lugares ganham prêmios, entre
bolsas de estudos em escola de artes e voucher em livraria.
“As próximas fases do projeto estão em organização. Além do
show de encerramento, com entrada gratuita, ainda estamos
planejando oferecer atendimentos
no tratamento ao tabagismo,
também gratuitamente. Estamos
conversando com parceiros e
apoiadores, pois será muito importante termos os insumos que
auxiliarão os pacientes”, explicou.
PROJETO - O Paradas Pro
Sucesso começou em 2021. Idealizado pela cardiologista Juliana
Barbosa Previtalli e o músico Luís
Fernando Dutra, contou com exposição de artes na Câmara e Casa
do Povoador. Além da adesão de
diversos artistas locais, como Aninha Barros, Ricardo Gregolin
Neto, André Camarão, Jorge Lode
e Tato do grupo Falamansa.
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Zoo modifica alimentação e
recintos durante dias frios
O frio intenso não poupou
ninguém, nem mesmo os animais
do Zoo de Piracicaba. Tanto é
que, para protegê-los, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), já reforçou a alimentação dos animais e providenciou tendas para barrar o
vento destes últimos dias.
A alimentação dos animais do
Zoo foi enriquecida com diversos
alimentos energéticos e com mais
gordura saudável, com objetivo de
garantir conforto térmico e energia a eles durante os dias mais frios. O amendoim foi acrescentado
na dieta, assim como o coco e abacate, além de uma sopa quentinha.
“Além destas medidas, são
promovidas também as atividades
de enriquecimento ambiental, que
quebram a rotina, proporcionando
maior movimento e interação para
os animais, melhorando a qualidade de vida e bem-estar”, explica
Paula Matias, bióloga do Zoo.
RECINTOS PROTEGI-

DOS - Para proteger os animais,
os recintos das araras, papagaios e periquitos foram cobertos
com lona. Para as aves maiores,
como as araras, também é feito
uma segunda barreira para reforço com mangueiras de bombeiro, feno e ninhos de madeira.
Para os mamíferos e de
grande porte, a equipe prepara
uma forração de feno sobre pallets, inclusive para os felinos
que dormem nas áreas cobertas
dos seus recintos. Para os primatas, preparam abrigos de
madeira como se fossem ninhos.
Os recintos dos tucanos e
corujas também recebem cortinas feitas com mangueiras de
bombeiros para aquecer.
SERVIÇO
O Zoológico Municipal de Piracicaba fica na avenida Marechal Castelo Branco, 426,
Jardim Primavera. Funciona
de terça a domingo, das 9h
às 16h. Te.: (19) 3421-3425.
Divulgação

Protegidos por lonas, bichos recebem alimentação reforçada

A OSP (Orquestra Sinfônica
de Piracicaba) apresenta hoje, 21,
às 21h30, o “Concerto das Nações”, durante a tradicional Festa
das Nações, no Engenho Central.
A apresentação terá o maestro
Parcival Módolo como regente
convidado. O programa reunirá
obras de compositores de países localizados em diferentes
continentes: Brasil, Áustria,
Estados Unidos, Alemanha,
França, Itália, Coreia do Sul e
Inglaterra. Os ingressos para a
festa podem ser adquiridos por
meio do site festadasnacoes.org.br.
A apresentação tem o patrocínio ouro do Atacadão, o patrocínio prata da Caterpillar e
Hyundai e o patrocínio bronze
da CNH Industrial, via Lei de
Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo. O apoio é da
Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural). A OSP
tem como diretor artístico e regente titular o maestro alemão
Knut Andreas, de Potsdam.
O maestro Parcival Módolo,
regente convidado para esse concerto, tem passagens por diferentes orquestras do Brasil e do exterior. Atuou, por 14 anos, como
regente titular e diretor artístico
da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, sua cidade natal. Ocupou as mesmas funções
nas Sinfônicas de Campinas e Ribeirão Preto. Atualmente, é o

principal maestro convidado da
Orquestra Sinfônica de Potsdam, na Alemanha, e coordenador geral de Arte e Cultura, da
Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Presbiteriano Mackenzie.
REPERTÓRIO – A OSP apresenta três obras de compositores
brasileiros: “Mourão”, de César
Guerra-Peixe; “Quem sabe” (modinha), de Antônio Carlos Gomes, e
“Baião”, de Flávio Régis Cunha.
“Marcha Radetzky”, de Johann Strauss, e “Sob trovões e relâmpagos”, de Johann Strauss II,
representam a Áustria. Compõe o
repertório “O relógio sincopado”,
de Leroy Anderson, dos Estados
Unidos. Os compositores alemães
serão representados pelas obras
“Marcha turca”, de Ludwig van
Beethoven, e “Dança húngara no
1”, de Johannes Brahms.
Será apresentada, ainda,
“Can-Can”, do francês Jacques
Offenbach, e “Intermezzo da Cavalleria Rusticana”, do italiano
Pietro Mascagni. A canção folclórica “Arirang” (com arranjo de
Flávio Régis Cunha) representa a
Coreia do Sul. A Inglaterra estará
presente no concerto com clássicos da banda The Beatles, conhecidos por pessoas de todas
as idades: “Here comes the sun”
e “Yesterday”, ambas com arranjo de Felipe Martim Coelho.
“Nesse concerto, a OSP vai
transitar por obras de compositores de diferentes países do mun-

Rodrigo Alves

Os ingressos para a festa podem ser adquiridos
por meio do site festadasnacoes.org.br.

do, como uma forma de trazer à
tona essa diversidade musical e
dialogar com um dos objetivos da
Festa das Nações, que é celebrar
os diferentes povos do mundo. A
expectativa é muito grande, ainda
mais em um momento de retomada desse tradicional e aguardado
evento, que ficou paralisado por
conta da pandemia da covid-19”,
afirma André Micheletti, diretor
artístico associado da OSP.
PATROCÍNIO OURO –
Maior atacadista brasileiro em número de lojas, o Atacadão está presente em mais de 170 cidades espalhadas por todos os estados do
Brasil. Com uma história de 59
anos e cerca de 62 mil colaboradores, a empresa tem cerca de 250

unidades de autosserviço e mais
de 33 atacados de entrega, que
garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e
consumidores finais. Também
atua no e-commerce, integrando
o canal de vendas online do próprio Atacadão com uma robusta
operação de marketplace, com mais
de 300 sellers parceiros de atacado.
SERVIÇO
“Concerto das Nações”, da
Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Hoje, 21, às 21h30, na
Festa das Nações, no Engenho Central (Av. Maurice
Allain, 454). Os ingressos
podem ser adquiridos no site
festadasnacoes.org.br. Info:
sinfonicadepiracicaba.org.br.

SME

Educação enfrenta dificuldades para contratar professores
A prorrogação do prazo do
concurso público 2/2019, destinado ao provimento de vagas na
educação municipal, motivou o
requerimento 409/2022 que foi
aprovado, em regime de urgência,
durante a reunião ordinária realizada nesta quinta-feira (19).
De acordo com o vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL), autor do requerimento, em relação aos cargos de professor de
educação infantil e professor de
ensino fundamental, o concurso público 2/2019 foi homologado em 27 de setembro de 2019.
Ele pontua que a Lei 14.314,

de 24 de março de 2022, suspendeu a contagem dos prazos de validade dos concursos públicos já
homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020 – que determinou o congelamento de concursos públicos até 31 de dezembro
de 2021, em virtude da pandemia.
O concurso público citado no
requerimento tem a validade de
um ano e destinava-se ao provimento de vagas de Auxiliar de
Ação Educativa (30 vagas), Intérprete Educacional de Libras/Português - Educação Básica e CIEJA
(2 vagas), Professor de Educação

Infantil (15 vagas), Professor de
Educação Fundamental (5 vagas) e Nutricionista (3 vagas).
“Na antiga administração, o
concurso foi realizado para a contratação de professores, daí veio a
pandemia e uma lei federal suspendeu qualquer concurso público e contratações, aí esse concurso ficou suspenso. Hoje, a maior
dificuldade da administração é
contratar professores para substituir aqueles que saíram”, declarou
Trevisan Jr. na discussão do requerimento, antes que a propositura fosse submetida à votação.
O requerimento pede que o

Poder Executivo forneça uma relação de candidatos convocados,
incluindo o cargo e quantidade de
convocações e o número de candidatos que aguardam a convocação. A propositura questiona se a
Prefeitura Municipal suspendeu o
prazo de validade do referido concurso, se a Procuradoria Jurídica
da Prefeitura se manifestou sobre
o tema e se existe a possibilidade de
convocar os candidatos aprovados.
Também é questionada, em
números, a necessidade de
contratação de servidores junto a Secretaria Municipal de
Educação atualmente.

T REVISAN JR.

Propositura questiona possível contrato entre saúde e empresa
A possível contratação de
empresa médica pela Prefeitura Municipal de Piracicaba é o
tema do requerimento 382/
2022, de autoria do vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL),
aprovado na noite desta quinta-feira (19) durante a 19ª reunião ordinária de 2022.

A propositura questiona
se a Secretaria Municipal de
Saúde, entre janeiro de 2021
e maio de 2022, firmou contrato com a empresa Cangassu Sampaio Clínica Médica
Ltda e, em caso afirmativo,
pede que sejam encaminhados
“cópia do contrato firmado e

do processo licitatório capa a
capa, com o respectivo edital,
dados e demais documentos
das empresas participantes”.
Trevisan ainda pergunta
se, no mesmo período, o Executivo municipal “firmou contrato com alguma outra empresa
também de propriedade do Sr.

Franklin Cangassu Sampaio” e,
igualmente, em caso positivo,
pede cópia de todos os contratos e documentos atinentes.
Por fim, o parlamentar
questiona se houve alguma
contratação, no período de
2017 a 2020, das empresas anteriormente mencionadas.
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C ONTINUADA

Mostra Almeida Júnior retoma
formato presencial no teatro

Educação busca parceria com
a Unicamp para formação
Divulgação

Obras acadêmicas e contemporâneas de 35 artistas podem ser vistas a partir de hoje, 21
A Mostra Almeida Júnior retoma ao formato presencial, após
dois anos no formato virtual. A
abertura e premiação estão marcadas para hoje, 21, às 19h30, no
Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Os trabalhos ficarão expostos
no teatro até 19. Para esta 34ª edição, a Mostra recebeu mais de 40
inscrições de 35 artistas nas categorias acadêmica e contemporânea do município e da região. No
tota,l 81 trabalhos ficarão expostos. A entrada é gratuita.
Sob a curadoria de Viviane
Gibin, a realização da Mostra é da
Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos (Apap), com apoio
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural de Piracicaba (Semac).
Para o Presidente da Apap, Odair
Demarchi, significa muito, tanto
para o público como para os artistas, poder ter as obras expostas à
visitação novamente. “Depois de
dois anos, é uma grande alegria
poder voltar ao formato presencial com segurança”, frisa Demarchi. Demarchi explica também que
o conteúdo das mostras realizadas em formato virtual permanecem à disposição do público na redes sociais da Associação “possibilitando o alcance do público em
diferentes partes do mundo.”
A MOSTRA – Criada em
1989, a mostra é um dos mais antigos e mais importantes eventos
de arte de Piracicaba. Realizada
de forma ininterrupta, tem como
propósito valorizar os artistas e
oferecer à sociedade o conhecimento de novas linguagens e técnicas pictóricas. Apesar de não
contemplar obras do artista que
dá nome à Mostra, a exposição é
uma homenagem ao pintor e desenhista brasileiro José Ferraz de
Almeida Júnior, que passou parte da sua vida em Piracicaba.

Fotos: Divulgação

Bruno Roza, secretário de Educação, e Hermes Balbino,
secretário de Esportes, foram recebidos pelo pró-reitor
de Extensão e Cultura, Fernando Coelho, e Flávio Schmidt

Realizada de forma ininterrupta, tem como propósito valorizar os artistas e
oferecer à sociedade o conhecimento de novas linguagens e técnicas pictóricas

Júnior foi um desenhista e
pintor nascido em 8 de maio de
1850 em Itu e falecido em 13 de
novembro de 1899 aos 49 anos
em Piracicaba, ambas as cidades no interior do Estado de São
Paulo. Seus trabalhos mais representativos estão na Pinacoteca do Estado de São Paulo,
numa sala que leva seu nome.
CATEGORIA “ACADÊMICA” - Os premiados são: Medalha de Ouro - Robinson Tuon, pela
obra “Adão”; Medalha de Prata João Caravita, pela obra “Velho
Cais”; Medalha de Bronze Celito
Bonette, pela obra “Trilha à Beira

Mar”; Menção Honrosa - Carlos
Valério, pela obra “Enseada”; e
Menção Honrosa - Irene Barone
Fraga, pelo conjunto das obras
“Mãos que trabalham, Mãos que
alimentam, Mãos que clamam”.
CATEGORIA CONTEMPORÂNEA - Medalha de Ouro Arlete Brito, pelo conjunto das
obras “Vejo flores em você - joelho e vejo flores em você - ombro”; Medalha de Prata - Melissa
Sanches Pozzi, pelo conjunto das
obras “Dancing with myself 1, 2 e
3”; Medalha de Bronze - Adalgiza Vaz Rimoli, pela obra “Série
Paisagens: Paisagem 1”; Menção

Honrosa - Marilu Trevisan, pela
obra “Moradores de rua”; Menção Honrosa - Antônio Natal
Gonçalves, pelo conjunto das
obras “Triptico e 2022 Pequena
paisagem”. Menção Honrosa Pedro Zagatto, pela obra “abs.I”;
Menção Especial do Júri - Maíra
Carvalho, pelo conjunto das
obras: “Sem Título 1,2 e 3”; Menção Especial do Júri Silvia Dionísio, pelo trabalho “Águas do Mirante”; Prêmio Incentivo do Júri
- Josimara Elisa, pelo trabalho
“Folha bailarina”; e Prêmio Incentivo do Júri - Paulo Bhai, pelo
trabalho “Portal do Paraíso”.

M ONT
ADORA
ONTADORA

Hyundai comemora 10 anos com ações especiais na Festa das Nações
A Hyundai Motor Brasil vai
celebrar seus 10 anos de atuação
em Piracicaba e no Brasil junto
com os participantes da 37ª edição da Festa das Nações. A montadora é, mais uma vez, patrocinadora ouro e está doando para a
rifa das entidades sociais um SUV
Creta Nova Geração versão
Comfort 1.0. Também, neste fim
de semana, presenteia o evento
com um pavilhão de 700 metros
quadrados voltado a experiências
de marca e da cultura sul-coreana, brincadeiras e diversão gratuitas para adultos e crianças e uma
exposição da bola oficial da Copa
do Mundo FIFA 2022. Por fim,
entregará ao Fundo Social de Piracicaba medicamentos ou suprimentos no valor de R$ 30 mil.
Em um pavilhão histórico do
Engenho Central, localizado atrás
do Palco Principal, brincadeiras
totalmente gratuitas e de alta tecnologia vão entreter os visitantes

e contar um pouco da história da
Hyundai, de seus produtos e serviços no Brasil. Essas ações utilizam até mesmo recursos de Realidade Virtual, como no desafio de
“Chute a Gol”, em que as pessoas
tentam vencer um goleiro em cobranças de penalidades visíveis
apenas por óculos especiais. Haverá também telas sensíveis ao toque para jogos de memória visual
e sonora, como o célebre “Genius”.
O espaço vai contar ainda com
ações clássicas e sempre de grande interesse do público, como pintura facial para crianças e caligrafia coreana. Estarão expostos veículos que fizeram e fazem parte da
história da Hyundai na cidade e
no Brasil, como o primeiro carro
fabricado em série na fábrica de
Piracicaba. Uma área exclusiva estimulará a curiosidade sobre próximos lançamentos da marca.
Em clima de “esquenta” para
a Copa do Mundo FIFA Catar

2022, a Hyundai, que é patrocinadora da competição mundial, traz
para Piracicaba uma réplica da
bola oficial, a “AL RIHLA”, produzida pela Adidas. Em tamanho
gigante, a Al Rihla estará à disposição para fotos e interações digitais com todos os visitantes. Al Rihla
em árabe pode ser traduzido como
“A Jornada” e tem inspiração na
arquitetura, nas tradicionais embarcações e na bandeira do Catar.
Para reforçar ainda mais o
objetivo da Festa da Nações de arrecadar recursos para as entidades sociais participantes, a Hyundai promoverá todas as brincadeiras e atrações em seu pavilhão de
forma gratuita e vai entregar ao
Fundo Social de Piracicaba R$
30 mil a serem convertidos em
medicamentos ou suprimentos.
Esses produtos, como por exemplo fraldas geriátricas, serão posteriormente repassados pelo
Fundo à todas as entidades.

E, finalmente, em sintonia
com as comemorações dos 10
anos do orgulho de ter Piracicaba como casa, a Hyundai presenteia a cidade doando, pela primeira vez, o SUV da linha Creta Nova
Geração, na versão Comfort 1.0
Turbo. Esta mais recente geração
do Creta foi lançada no Brasil em
setembro do ano passado e trouxe para o segmento dos SUVs tecnologia, conforto, luxo e sofisticação inéditos em sua categoria,
figurando rapidamente entre os
mais vendidos do País. O Creta
Nova Geração Comfort tem preço
sugerido de R$ 119.690 no Estado de São Paulo e de R$ 115.790
nos demais estados do Brasil.
SERVIÇO
Pavilhão Hyundai. Hoje,
21, das 11 às 22h, e amanhã, 22, das 11h às 17h.
Local: Parque do Engenho
Central de Piracicaba.

P OLÍTICA

Vinicius Marchese anuncia pré
candidatura a deputado federal
Vinicius Marchese, presidente licenciado do Conselho
Regional de Engenharia e
Agronomia do estado de São
Paulo - Crea-SP, anunciou
nesta quarta-feira (18) a précandidatura a deputado federal pelo estado de São Paulo.
Natural de Mogi Guaçu e morador da cidade de Mogi Mirim, Vinicius é engenheiro e tem
como objetivo ajudar os municípios a buscar por bons projetos para solucionar problemas.
“Mudança”, essa é a palavra de ordem que vai ser empenhada por Vinicius durante seu
mandato para defender a melhora da qualidade de vida da
população em todo o estado. Ao
longo dos 17 anos em que atua
no sistema Confea/Crea, o pré-

candidato percorreu todo o estado e percebeu que todas as
questões, que trariam melhoria
na qualidade de vida das pessoas, dependiam diretamente da
política para serem realizadas.
“Nesse momento, estou rodando o estado para conhecer a realidade local das nossas cidades
que vão além da minha área de atuação. E tem muito a ser feito”.
Vinicius Marchese, que se
filiou ao Partido Social Democrático (PSD), quer conectar
pessoas e usar essa rede como
combustível para impulsionar
as mudanças necessárias para
o desenvolvimento de trabalhos
em diferentes frentes, desde infraestrutura a programas sociais, trazendo assim soluções para
os problemas dos paulistas.

Divulgação

Buscando parcerias com
grandes universidades, o secretário de Educação Bruno Roza,
acompanhado do secretário de
Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) Hermes Balbino e
comitiva da Secretaria Municipal
de Educação estiveram reunidos
com representantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na segunda-feira, 16.
O encontro teve como pauta
principal estreitar a relação das
secretarias com a Unicamp, por
meio de ações de educação e extensão, e firmar parcerias para incentivar e fomentar a capacitação
dos profissionais da Rede Municipal de Ensino, por meio dos cursos ofertados pela universidade.
Pela Unicamp participaram do
encontro o pró-reitor de Extensão
e Cultura, professor Fernando
Coelho e o professor Flávio Luís
Schmidt, assessor da pró-reitora
de Graduação da universidade.
"O nosso maior intuito nessa agenda foi o de conhecer os
cursos ofertados pela Unicamp
para que possamos, futuramente, ofertar aos professores, gestores e funcionários da Educação cursos de formação, exten-

são e qualificação profissional. A
Unicamp é uma das maiores e
mais conceituadas universidades
do país. Vamos avançar nessas
tratativas e, após seguirmos todas, firmaremos parceria para
ofertar uma formação de qualidade aos nossos servidores”,
destaca o secretário Bruno Roza.
De acordo com Coelho, a
Unicamp, por meio da Faculdade Educação, teve uma grande
experiência nessa atuação, quando foi a responsável pela formação continuada de docentes da
rede estadual de ensino e frisou
uma experiência semelhante pode
ser realizada em Piracicaba.
"A ideia central dessa primeira discussão foi o de analisar e
entender quais são as demandas,
onde estão os pontos de interação
e que tipo de ação poderá se fazer
em prol da comunidade, tanto de
Piracicaba quanto de Campinas.
Vamos estudar uma proposta
que se adeque à realidade enfrentada pela educação de Piracicaba", complementa o pró-reitor.
A medida seguirá para
fase de estudos de viabilidade
para, posteriormente, firmar
parceria com a universidade.

R EQUERIMENTO

Pedro Kawai pede que Executivo
explique contratos emergenciais
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou, nesta quartafeira (18), o requerimento nº 399/
2022, que solicita explicações do
Executivo em relação aos contratos emergenciais que estão sendo firmados pela prefeitura.
No documento, o parlamentar pede para que a Prefeitura informe quantos contratos foram
assinados em caráter emergencial, desde janeiro de 2021. Kawai
também requer que sejam descriminados as secretarias municipais
envolvidas, as empresas contrata-

das, os valores pagos e os prazos
de vigência de cada um deles.
De acordo com o vereador,
a Prefeitura precisa explicar a razão desse tipo de contratação e
detalhar quais são os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação em definitivo dos serviços supostamente emergenciais. “Quero compreender melhor se a quantidade de
contratos emergenciais se deu por
absoluta necessidade, ou se o
motivo está relacionado a problemas no planejamento”, afirmou.

T ATU
APÉ
TUAPÉ

Câmara aprova doação de área
para escola e posto de saúde
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou a doação, por parte da Emdhap (Empresa de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba), de duas áreas no bairro
Tatuapé. Uma de 1.483,08m² para
construção de uma escola e outra,
de 701,46m², para implantação de
um posto do programa Saúde da
Família (PSF). A votação do projeto de lei 57/2022, do Executivo,
aconteceu nesta quinta-feira (19),
durante a 19ª reunião ordinária.
Na justificativa do projeto,
o prefeito Luciano Almeida

A SSEMBLEIA

DE

(União Brasil) destaca que a
Emdhap já se manifestou no
sentido de que as áreas não são
de interesse para a realização de
projeto sociais de moradia e que
melhor atenderão ao interesse público da população local com a implantação de equipamentos comunitários para demandas sociais.
Antes de ir à sanção do
chefe do Executivo, o PL 57/
2022 deverá ser aprovado em
segunda discussão, o que deve
ocorrer na segunda-feira, 23,
na 20ª reunião ordinária.

D EUS

Idealizadora de departamento
infantil será homenageada

SOS MONDO
A Banda SOS Mondo se apresenta pela primeira vez na
Festa Nações. A banda levará o melhor do rock britânico
para Pub do Reino Unido do
Instituto Formar. A apresen-

tação será neste sábado
(21), das 11h30 às 14h. Boa
música, gastronomia e solidariedade são os ingredientes da 37ª Festa das Nações
de Piracicaba. Prestigie.

O requerimento 392/22, de
autoria do vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
que concede voto de congratulações à Elisangela Cristina de Souza Quellis, pelos quatro anos à frente do grupo “Tia Li & Grupo Kadasha”, que presta relevantes serviços à comunidade infantil da
Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, foi aprovado durante a 19ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (19).

De acordo com a propositura, em sua juventude, Elisângela
iniciou seu trabalho na regência
de um grupo de jovens da igreja e,
posteriormente na regência das
irmãs, através de sua habilidade,
ensinamentos e de seus estudos de
forma especial. "Há quatro anos
trabalha com o departamento infantil da igreja, com teatro, ministração da palavra, historinhas,
músicas e festas infantis nos templos de Piracicaba e região".
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R EQUERIMENTOS

Enchentes e limpeza
preocupam vereador
Nesta quinta-feira (19), durante 19ª reunião ordinária, foram aprovados 4 requerimentos
de autoria do vereador Cássio
Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira
(PL). As proposituras buscam informações sobre medidas já solicitadas em indicações acerca de
enchentes em alguns bairros da
cidade e sobre a manutenção de
campo de areia na Balbo.
O primeiro deles, o requerimento 385/22, retoma a indicação
391/22, que sugeria a análise de
troca das tubulações em rua do
bairro Bosque dos Lenheiros, a fim
de garantir o escoamento adequado para a água das chuvas e evitar o alagamento das casas dos
moradores, situação recorrente na
região, segundo o texto. O requerimento questiona a resposta formulada pela Semob (Secretaria
Municipal de Obras), que afirmava estar a solicitação já cadastrada junto à equipe de drenagem
para estudo de viabilidade.
Na propositura, o vereador
indaga se os estudos foram realizados e, se não, quais foram
os empecilhos encontrados,
bem como solicita sugestões de
condutas para se evitar a situação enquanto o problema não
for efetivamente resolvido.
O segundo, requerimento
386/22, faz os mesmos questionamentos, porém relativos à
Rua Ari Barroso, no bairro Santa Terezinha - cuja questão das
enchentes já havia sido apontada na indicação Nº 392/22.
No requerimento 388/22,

Cássio Fala Pira questiona o prazo
de ação para melhoria no escoamento da água pluvial no cruzamento da Avenida Alberto Vollet
Sachs com a Rua Luiz Razera, no
bairro Nova América, uma vez que,
conforme relata o texto, o gabinete foi procurado por moradores do
local que sofrem com alagamentos e transtornos no trânsito. Assim como nas demais proposituras, o assunto já havia sido abordado na indicação 472/22.
Por fim, o requerimento
387/22 pede informações sobre
a limpeza e manutenção geral do
campo de areia, troca das traves
e manutenção do alambrado em
campo localizado no bairro Parque Piracicaba (Balbo). Segundo
a resposta elaborada pela Sedema (Secretaria de Defesa do Meio
Ambiente), referente à indicação
Nº 459/22, que já tratava da situação, as traves haviam sido
trocadas e o corte de mato realizado em fevereiro deste ano, assim como o reparo do alambrado e da areia estavam pautados
na programação da secretaria.
No entanto, conforme alega o
texto do requerimento, os moradores confirmam, por meio de fotografias, que a manutenção do
alambrado na realidade não aconteceu. Além de demandar esclarecimentos sobre este ponto, a propositura pergunta sobre a reposição da segunda trave do campo,
necessária para as atividades esportivas, e solicita o prazo para
nova limpeza do mato, restauro do
alambrado e colocação de areia.

S EMA

Varejão da Paulista recebe
encontro de meliponicultura
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), apoia o Encontro de Meliponicultura Urbana Piracicaba e Região,
que ocorre neste domingo, 22, no
Varejão da Paulista, das 9h às 12h.
De acordo com os organizadores, o
evento destina-se à divulgação da
criação de abelhas ASFs (Abelhas
Sem Ferrão ou Nativas), com o
objetivo de dividir conhecimento
e orientações sobre a importância
das abelhas ao meio ambiente.

Durante o evento haverá o
sorteio de um enxame de Bugia,
um enxame de mandaçaia MQQ
e dois enxames de Jataí, além
de outros brindes. O Encontro
de Meliponicultura é organizado pelo CJS Meliponário Urbano, Meliponário 2F, Pira Brindes, com apoio da Sema. O Varejão da Paulista fica na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2110.
Para mais informações, contatar (19) 99810-7766, (19) 981641064 ou (19) 99755-3909.

I NVERNO

Em média 59 pessoas em situação
de rua foram acolhidas por noite
As abordagens foram ampliadas até às 23h e, após este horário, conta com o apoio da
Guarda Civil Municipal nos locais de concentração das pessoas em situação de rua
Em três noites, desde o início
da Operação Inverno na terça-feira, 17/05, em média 59 pessoas em
situação de rua foram acolhidas em
abrigos emergenciais para a pernoite. A iniciativa da Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads), intensificou as ações com
a oferta de 100 vagas em dois abrigos: o Centro Paralímpico e o Núcleo de Acolhimento Califórnia.
Na primeira noite, 54 pessoas
foram encaminhadas pelo Serviço
Especializado em Abordagem Social (Seas) e Guarda Civil Municipal.
Na quarta-feira, 18/05, noite mais
fria dos últimos dias, 65 aceitaram
a pernoite, enquanto ontem, quinta-feira, 19/5, foram 59 pessoas.
“Existe todo um trabalho de
convencimento para que as pessoas em situação de rua aceitem a
pernoite. Nos locais estamos disponibilizando, além de uma cama
quentinha, lanche, café da manhã
e produtos de higiene. Nosso ob-

37ª FEST
A
ESTA

DAS

Isabela Borghese

Nos locais de acolhimento são disponibilizados camas, lanche, café da manhã e produtos de higiene

jetivo é proteger essa população
quanto aos riscos de hipotermia
e encaminhá-los à rede socioassistencial”, explicou a titular da
pasta, Euclidia Fioravante.
As abordagens foram ampliadas até às 23h e, após este horário,

conta com o apoio da Guarda Civil
Municipal nos locais de concentração das pessoas em situação de rua.
O Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua),
considerado a porta de entrada

para os serviços da rede também
reforçou os encaminhamentos
para as vagas. A população poderá solicitar o atendimento por
meio dos telefones do Seas (19)
99446-4389, (19) 99446-5654 ou
153, Guarda Civil Municipal.

NAÇÕES

Restaurantes abrem para o almoço hoje e amanhã
O programa em família e
com os amigos está garantido no
fim de semana. A 37ª Festa das
Nações começa mais cedo, às 11h,
hoje, 21, e amanhã, 22. Os restaurantes vão servir almoço, com
comidas típicas de 15 nações diferentes. Os shows no Palco Principal começam às 12h e a festa
segue até as 2h no sábado e até
as 18h no domingo, último dia.
Na quinta-feira, 11 mil pessoas
compareceram ao Engenho Central, um dos maiores públicos registrados em uma quinta-feira.
O público terá a oportunidade de ter à disposição o melhor
da gastronomia da Alemanha,
Brasil, Coreia do Sul, Espanha,
Estados Unidos, Holanda, Índia,
Itália, Japão, México, Nações
Árabes, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e Suíça. Quem

quiser conferir o cardápio antes
de ir para o Engenho pode fazêlo pelo site da Festa das Nações:
festadasnacoes.org.br, no botão
Instituições e Cardápios. É só acessar e clicar na bandeira da nação.
SHOWS – Hoje, 21, os
shows começam às 12h, com
Grupo Karon Cali, de dança
árabe, seguido do Choro de
Saia, Maracatu Baque Caipira,
Samba de Lenço, Orquestra
Sanfônica, do grupo de tradição suíça Tanzgruppe Helvetia,
de dança gaúcha CTG Meu
Pago. Às 19h, o público poderá
acompanhar apresentação cultural coreana, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba e a Orquestra Paulistana de Viola Caipira.
No domingo a apresentação
Aprendendo com a Música abre
a programação de shows, às

Divulgação

Ediane Campos e voluntários do restaurante Brasil, do Espaço Pipa

12h, seguida da Congada do
Divino Espírito Santo, do grupo
de dança Cor & Corpo, do Grupo Santa Olímpia de Danças

Folclóricas, do grupo de dança
folclórica Raízes de Portugal e
da Orquestra Educacional de
Piracicaba, que fecha o evento.
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Programa divulga Sinal Vermelho
contra a violência doméstica
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil ocupa o quinto lugar no
mundo com mais mortes de mulheres; são 4,8 feminicídios para 100 mil habitantes
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 19ª reunião
ordinária desta quinta-feira (19),
o projeto de decreto legislativo 3/
2022, de autoria do vereador
Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (Republicanos), que institui o
programa de cooperação “Sinal
Vermelho contra a Violência Doméstica”. A matéria foi aprovada
em discussão única, com substitutivo de autoria da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação.
O programa consiste, em
síntese, na viabilização de assistência e segurança à vítima, em
casos de denúncia por meio do
código “sinal em formato de X”,
preferencialmente feito na mão e
na cor vermelha. Para isso, as
ações devem integrar o Poder
Executivo, o Poder Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria
Pública, os órgãos de segurança
pública e as entidades privadas,
além de promover campanhas de
orientação à população.
O programa foi definido através da Lei Federal nº 14.188/2021,
como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e
familiar contra as mulheres. Em
Piracicaba, o projeto prevê a realização de atividades anuais de divulgação no período entre 25 de
novembro e 10 de dezembro. O
objetivo é fazer com que atendentes de serviços, tanto públicos
quanto particulares, e a popula-

Divulgação

dados divulgados pelo Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no dia 7 de março de 2021, o Brasil registrou pelos canais Disque 100 e 180 uma
denúncia de violência contra a mulher a cada cinco minutos, salienta o vereador, na justificativa.
Ao todo, foram 105.671 denúncias, das quais 72% de violência doméstica e familiar e outros 22% de violações de direitos civis e políticos – como tráficos de pessoas, cárcere privado
e condição análoga à escravidão.

Ainda segundo o levantamento,
a maioria das vítimas é de mulheres que se declararam pardas, de 35 a 39 anos e com renda de até um salário mínimo.
Segundo a Organização das
Nações Unidas (ONU), o Brasil
ocupa o quinto lugar no mundo
com mais mortes de mulheres.
São 4,8 feminicídios para 100 mil
habitantes. Em 2019, o Brasil teve
um aumento de 7,3% nos casos
de feminicídio em comparação
com 2018, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Divulgação

Divulgação

TRUPE DA GALINHA PINTADINHA

WORKSHOP
Acontece hoje, 21, às 14h,
workshop online sobre a importância da música durante
e pós pandemia. O workshop,
realizado pela escola SIMC
MUSIC, é gratuito e direcionado para pessoas de todas as
idades interessadas em conhecimentos musicais, com
vagas ilimitadas. O projeto foi
contemplado com a Lei Aldir
Blanc e conta com o apoio da

Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac). A transmissão será pelo perfil de Felipe
Bottene, no Instagram (@felipeBottene). A oficina, com duração estimada de uma hora,
será ministrada pelo professor Felipe Bottene, formado
em guitarra Fusion pela
IG&T e com mais de 12 anos
de profissão no ensino da
música prática e teórica.

Vai ter muito popopó hoje, 21,
em Piracicaba. É que a turma da personagem mais
querida do Brasil sobe ao
palco do Teatro Municipal Dr.
Losso Neto. O encontro com
A Fabulosa Trupe da Galinha
Pintadinha está marcado
para às 15h. Os ingressos já
estão à venda pelo site da
Ingresso Digital e custam
entre R$ 40 e R$ 80. No espetáculo, a Popó vive uma
nova aventura em busca do
Pintinho Amarelinho, que se
perdeu fugindo do Gavião. No
caminho eles irão encontrar

SAUDADE

Inscrições para conversa
terminam domingo, dia 22
Na próxima terça-feira (24),
a história do Cemitério da Saudade será tema de roda de conversa on-line desenvolvida pela
Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba.
Aqueles que quiserem participar
têm até este domingo (22) para
a realização da inscrição.
O evento acontecerá das 14 às
16 horas pela plataforma Zoom e
contará com transmissão simultânea no canal da Escola do Legislativo do Youtube. O encontro busca proporcionar um diálogo sobre
a necrópole a partir de uma perspectiva turística e cultural, transpondo o caráter triste do local.
Os facilitadores serão Maurício Fernando Stênico Beraldo,
graduado em História e especialista em docência no ensino superior pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba),
com formação em cursos na
área de museologia, educação
patrimonial e espaços culturais,
além de funcionário do Museu

Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes; e Paulo Renato
Tot Pinto, também historiador
pela Unimep, sócio e membro da
diretoria da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais,
autor de diversos trabalhos sobre a morte e organizador de
eventos com a temática cemiterial em vários estados do país.
Juntos, os historiadores escreveram o livro “Somos todos
iguais”, que trata, além do aspecto religioso e simbólico, da dimensão sociológica, artística e
econômica das necrópoles e, em
específico, do Cemitério da Saudade, colaborando para a preservação da memória da cidade.
A mediação do encontro será
de Rodrigo Alves, jornalista com
experiência em jornais diários,
revistas, TV, assessoria de comunicação e gestão de redes sociais, pós-graduado em jornalismo
contemporâneo e novas linguagens e funcionário da Câmara
Municipal há mais de 10 anos.

S ELEÇÃO

Objetivo é viabilizar rede de atendimento e conscientizar as pessoas
a identificar que sinal “X” representa um caso de violência doméstica

ção em geral identifiquem que o
sinal “X” feito em vermelho na
palma da mão ou em um pedaço
de papel permite que se reconheça que aquela mulher foi vítima
de violência doméstica e, assim,
acionem a Polícia Militar.
O autor do projeto justifica
que o programa é necessário em
virtude do crescimento constante
da violência contra a mulher no
País, mesmo com a intensificação
de campanhas publicitárias e a
existência de uma rede de atendimento. Em 2020, de acordo com

DA

muitos amigos já conhecidos por toda a família brasileira: a Borboletinha, a Baratinha, o Sapo Cururu e tantos outros. Trata-se de uma
narrativa mágica, com muita
luz, músicas e animações
incríveis. O show da Galinha
Pintadinha é uma forma de
interação das personagens
em um formato de contação de
histórias para ficar mais próximo do público. O enredo é recheado de descobertas e desenvolvido para curtir, cantar
e dançar ao som dos sucessos do cancioneiro popular.

Semae abre processo
para 15 vagas de estágio
O Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto) está com vagas
abertas para contratação de estagiários. As inscrições devem ser
realizadas no período de 23/05 a
15/06. A seleção será realizada
por meio de processo seletivo.
São 15 vagas mais cadastro
reserva. Os interessados devem
estar regularmente matriculados
a partir do 2º semestre e antes do
penúltimo semestre dos seguintes cursos: administração, gestão empresarial (bacharel ou tecnólogo), direito, engenharia civil, publicidade e propaganda,
marketing e marketing digital.
Para inscrição, o candidato
deverá preencher formulário
disponibilizado na página oficial
do Semae na internet (https://
www.semaepiracicaba.sp.gov.br/
) e protocolá-lo acompanhado de
currículo e histórico escolar no
Setor de Protocolo do Semae, na

rua XV de Novembro, 2200,
das 9h às 15h, exceto sábados,
domingos e feriados. Não será
cobrada taxa de inscrição.
O candidato será selecionado pelo critério de melhores
notas ou conceitos, por média,
das disciplinas constantes do
histórico escolar do curso no
qual estão matriculados.
O período de vigência do estágio será de 12 meses, prorrogável
uma vez por igual período, de comum acordo entre as partes, com
carga horária de seis horas diárias.
As normas do estágio serão
regidas pela Lei do Estágio nº
11.788, de 25 de setembro de
2008. É imprescindível que o
candidato leia o edital na íntegra, que dispõe de todas as informações necessárias e se encontra disponível no link: https:/
/www.semaepiracicaba.sp.gov.br/
?p=c2VjYW8=&sec=MjI=&oc=id

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

SR. ARMANDO JOSÉ ANGELELI faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 68 anos de
idade e era casado com Sra
Aparecida da Costa Angeleli.
Era Filho do Sr. Mario Angeleli
e Sra. Maria Previatti Angeleli,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Osmair Armando Angeleli casado com Cristina Nonato
Angeleli e João Paulo Angeleli
casado com Amanda Angeleli.
Deixa os netos: Guilherme,
Gabriela, João e Rafaela, demais parentes e amigos. Seu
sepultamento dar-se-á hoje as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade- Sala
3 seguindo para o Cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. LUCIA HELENA MIGUEL
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade
e era filha do Sr. Pedro Miguel e
da Sra. Maria Joana Rezende,
ambos falecidos. Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do velório Municipal de Vila Rezende
sala 01 seguindo para a referida necrópole, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO VALENTIM FERREIRA faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 64 anos de
idade e era casado com a Sra.
Marisa Helena Machado Ferreira. Era filho do Sr. Antonio Aparecido Ferreira e da Sra. Nilza
da Silva Ferreira, ambos falecidos. Deixa as filhas: Fernanda
Regina Ferreira da Rosa casada com Themistocles Levi R. da

Rosa e Tatiane Ferreira. Deixa
03 netos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 13:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 08, seguindo para o cemitério da
Saudade, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. APPARECIDA BENEDICTA
SAES LOVADINO faleceu ontem na cidade de Piracicaba,
aos 98 anos. Era viúva do Sr.
Silvio Lovadino. Filha do Sr.
João Saes e Sra. Carmen Medina, ambos falecidos. Deixa
filhos: Eduado Lovadine Neto,
falecido, João José Lovadine,
falecido, Antonio Carlos Lovadine e Roberto Lovadine. Deixa também, demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem ás 16:30hs,
seguindo para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumado
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MANOEL TAVARES faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 74 anos de idade e era casado com Sra. Raquel Franco
de Faria Tavares. Era Filho do
Sr. Lazaro Tavares e Sra. Octavia de Angelis Tavares, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Rainer Fábio de Faria Tavares casado com Paula Roberta da
Cruz Tavares e Octavia Manoela M. Tavares. Seu sepultamento dar-se-á hoje as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do velório da Saudade - Sala “ 7 “ – ,
seguindo para o Cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

FALECIMENTOS
SR. EDGAR GOIS CAVALCANTE
DE FRANCO SOBRINHO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho do Sr. Paulo
Franco Sobrinho e da Sra. Adilia Gois Cavalcante, já falecida,
era casado com a Sra. Marcia
Aparecida Matheus de Oliveira
Cavalcante; deixa os filhos: Raphaela Matheus Cavalcante, casada com o Sr. Sandro Gomes
da Silva; Mariela Matheus Cavalcante e Ygor Cavalcante da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório
da Saudade, sala 04, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ABILIO MELOTTO (CUTI
MELOTTO) faleceu anteontem,
na cidade de Charqueada/SP,
contava 82 anos, filho dos finados Sr. Estevam Melotto e
da Sra. Thereza Davanzo Melotto, era viúvo da Sra. Neyde
Agostini Melotto; deixa os filhos: Maria Teresa Melotto Moreira, casada com o Sr. Andre
Moreira; Amauri Donizeti Melotto, casado com a Sra. Mara
Cristiane Camargo Melotto e
Paulo Sergio Melotto, casado
com a Sra. Dulcineia Aparecida
da Rocha Melotto. Deixa irmãos,
sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/

SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MARCOS AURELIO LIMA
SARAIVA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 55 anos,
filho dos finados Sr. Jaasiel
Saraiva e da Sra. Eudines Lima
Saraiva, era casado com a Sra.
Marilia de Freitas Correa Lima
Saraiva; deixa os filhos: Leonardo Gonçalves Saraiva, casado
com a Sra. Andreia Saraiva;
Marcos Aurelio Lima Saraiva
Junior e Pedro Henrique de
Freitas Correa Lima Saraiva.
Deixa Irmã, neta, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada
ontem, tendo saído o féretro às
14h00 do Velório Municipal de
São Pedro/SP, para o Crematório Unidas – Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ CARLOS NATAL DOS
SANTOS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 56 anos, filho
dos finados Sr. Cicero Rodrigues dos Santos e da Sra. Guadalupe Silva dos Santos; deixa
as filhas: Amanda Pires dos
Santos e Julia Correa dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da
sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

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

Esta publicação custou R$ 371,70 aos cofres públicos

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

Esta publicação custou R$ 371,70 aos cofres públicos
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Esta publicação custou R$ 1.840,80 aos cofres públicos
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Esta publicação custou R$ 1.840,80 aos cofres públicos
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Esta publicação custou R$ 424,80 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 477,90 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 920,40 aos cofres públicos
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P IRACICABA

Um rio de história, cultura e muitas lembranças
No século XVIII, foi utilizado como rota fluvial de acesso aos estados do Mato Grosso e Paraná: cidades foram fundadas nas suas proximidades
Divulgação

Icônico. Vital. Fonte de recordações. Base para o sustento e para
o trabalho. Ponto de encontro.
Atrativo turístico. Cartão-postal.
Exemplo de biodiversidade. Motivo de orgulho. O rio Piracicaba
assume inúmeros significados
para a população piracicabana
que seria impossível quantificálos. Cada pessoa tem um elo com
o Piracicaba, o que o torna importante, querido, familiar.
O rio carrega muita história. No século XVIII, foi utilizado como rota fluvial de acesso
aos estados do Mato Grosso e
Paraná. Muitas cidades foram
fundadas nas suas proximidades – Piracicaba é uma delas.
Ao longo dos séculos XIX e XX,
o rio foi utilizado como rota de
navegação de pequenos vapores
(barcos) e como fonte de abastecimento para engenhos e fazendas de cana-de-açúcar e café.
Na década de 60, o governo
paulista decidiu reforçar o abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo e construiu diversas represas nas nascentes da bacia hidrográfica do
Piracicaba, formando então o
Sistema Cantareira, maior responsável pelo abastecimento de
água de São Paulo, que capta e
desvia águas dos formadores do
rio Piracicaba – o que reduziu o
nível de água do rio e de seus
afluentes. Por volta de 1980, a
industrialização e o crescimento

da Região Metropolitana de
Campinas, levaram a uma crescente contaminação das águas do
Piracicaba e o rio chegou a atingir uma triste realidade: foi um
dos mais contaminados do país.
Nos últimos anos, a conscientização, a criação de grupos
de defesa e o aumento da fiscalização, além da execução de
obras e implantação de serviços
para coleta e tratamento do esgoto, evitaram que o quadro se
agravasse ainda mais, recuperando a vida do rio Piracicaba.
CULTURA - O rio Piracicaba atravessa uma das regiões mais
antigas de ocupação do Estado de
São Paulo e está firmemente situado na cultura da cidade de Piracicaba, que cresceu ao longo de
suas margens. Diversas festas populares são realizadas às margens
do rio, a figura do pescador ainda resiste e a música caipira, típica da região, imortalizou o rio na
canção “Rio de Lágrimas”.
GEOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO - A bacia hidrográfica do
rio Piracicaba se estende por uma
área de 12.531 km², situada no
sudeste do Estado de São Paulo e
extremo sul de Minas Gerais, e
compreende uma das regiões
mais desenvolvidas de São Paulo, abrangendo importantes municípios como Bragança Paulista, Campinas, Limeira, Americana, Atibaia, Rio Claro, Santa
Bárbara d´Oeste e Piracicaba.
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O manancial nasce da junção dos rios Atibaia e Jaguari,
no município de Americana, e inicia seu percurso a 522 metros acima do nível do mar. A largura
média do Piracicaba é de 70 metros – já nasce encorpado, com cerca de 60 metros – e chega a uma
largura máxima de 120 metros.
Após atravessar a cidade de
Piracicaba, recebe as águas de seu
principal afluente, o rio Corumbataí, que é responsável pelo abastecimento do nosso município. O rio
Piracicaba percorre 250 km desde
sua formação até a foz no rio Tietê, entre os municípios de Santa
Maria da Serra e Barra Bonita.
O Piracicaba possui diversos
meandros, que tornam o leito sinuoso, mas ainda assim, tranquilo e apto para a navegação de
embarcações de menor porte após
a cidade de Piracicaba. Toda essa
sinuosidade deu origem ao
nome do rio, que em tupi significa “lugar onde o peixe para”.

A Mirante sempre buscou minimizar os impactos ambientais decorrentes das
obras realizadas no processo de universalização, como no Engenho Central

MEIO AMBIENTE

Os cuidados constantes da Mirante
com a universalização do esgoto
Durante muito tempo, em
todo o mundo, não houve preocupação com a questão ambiental. O desenvolvimento
econômico, decorrente da Revolução Industrial, não levou
em consideração os efeitos
de longo prazo no meio ambiente. A poluição e os impactos do desenvolvimento desordenado eram visíveis, mas
a abundância dos recursos
naturais e os benefícios proporcionados pelo progresso
eram justificativas adotadas
pela sociedade da época.
A partir da escassez dos
recursos naturais, do crescimento desordenado da população e da intensidade dos impactos ambientais, surge o
conflito da sustentabilidade
entre os sistemas econômico e natural. Isso fez do meio
ambiente um tema literalmente urgente. O homem co-

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

meça a entender a impossibilidade de transformar as regras
da natureza e a importância de
reformular suas práticas.
A Mirante, desde o início
das suas atividades, buscou
minimizar os impactos ambientais decorrentes das obras
realizadas no processo de universalização do esgoto.
As obras que seriam realizadas representavam um
grande desafio, pois o prazo
em que a concessionária se
comprometeu a alcançar a universalização era exíguo. Ademais, a relação da comunidade com o rio Piracicaba, com
a área do Engenho Central e a
preocupação com as matas
ciliares foram fatores adicionais
a esse desafio. Essa complexidade de fatores exigiu que as
equipes de Engenharia, Meio
Ambiente e Social construíssem soluções integradas.

Essas soluções integradas permitiram reduções na
necessidade de supressão de
mata ciliar e minimizou as intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APP).
As soluções encontradas também minimizaram os impactos
em todos os cursos d’água
onde as obras poderiam causar algum tipo de interferência.
No Engenho Central, o
projeto também recebeu
atenção especial no desenvolvimento de seu traçado.
Para a implantação do interceptor na área do Engenho,
não foi necessária a supressão
de árvores e o traçado não interveio em nenhuma área construída do local. Todavia, para o
desenvolvimento desse traçado, foi necessária a implantação de uma Estação Elevatória
de Esgoto (EEE). Para evitar
qualquer impacto visual na

área do Engenho Central, tanto a edificação como os equipamentos foram implantados
em estrutura subterrânea, solução pioneira em Piracicaba.
O resultado de todo esse
cuidado foi a implantação das
obras necessárias para atingirmos a universalização com
o menor impacto possível. Indiscutíveis são os benefícios
que o tratamento de esgoto
gera para a qualidade de vida
do rio Piracicaba e da população. A diminuição da incidência de doenças ocasionadas
pela falta de saneamento básico e a melhoria da qualidade da água do rio Piracicaba e seus afluentes, através da recuperação do ecossistema aquático, em especial, permitem que a comunidade piracicabana resgate o
orgulho de ter de volta o seu
rio em melhores condições.
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Receitas para o STF
José Renato Nalini

O

constitucionalista Ives Gandra da Silva
Martins, que atuou na
fase pré-constituinte e
escreveu, juntamente
com Celso Bastos, quinze volumes de comentários à Constituição de
1988, fez instigante análise do
STF em conferência na FIESP.
A partir de publicação na FSP
quanto ao fato de 63% dos brasileiros acreditarem que o Judiciário é ameaça à Democracia, comentou algumas decisões com as
quais não concorda e que seriam
indicativas de que o STF traz insegurança jurídica para o Brasil.
Enfatizou a tese de que não
foi a vontade constituinte quem
tornou o Supremo um “superpoder”, que deixou a formatação dos
“freios e contrapesos” para usurpar funções dos outros dois. Exatamente as duas funções estatais
eleitas, legitimadas pelo sufrágio,
o que não ocorre com o Judiciário. Onze magistrados que chegam ao ápice do sistema Justiça
no Brasil, por vontade de um só
eleitor: o Presidente da República.
Há tempos venho sustentando que não se fez ainda a profunda reforma estrutural na Justiça
brasileira, que efetivamente padece de falhas que a tornam disfuncional e aprofundam o descrédito
que lhes devota o homem comum.
Parece impossível qualquer
alteração no esquema que deriva da letra do pacto federativo,
pois as mudanças são traumáti-

cas e, quando implicam em perda de competência, atingem os
brios dos envolvidos,
que lutam – renhidamente – pela preservação do status quo.
Mas algo no plano ideal seria reduzir
a competência do STF
para a de Corte Constitucional, com perda das atribuições de quarta instância do
sofisticado Judiciário tupiniquim
e, pior ainda, de segunda instância dos Juizados Especiais.
Essa mudança dependeria de
emenda à Constituição e é ficção
acreditar possa partir do Judiciário, que teria condições de convencer o Parlamento de que ela
seria a melhor opção, pois a perda de precioso tempo em julgamentos não estritamente constitucionais é furtado à relevância
da atribuição prioritária: a guarda precípua do pacto federativo.
Outras providências relativamente singelas fariam com
que o STF recobrasse o prestígio
de que já fruiu em outras épocas, apesar da democracia frágil
e sempre claudicante instaurada a partir do golpe republicano.
Só que elas dependem de uma
reforma cultural e esta é muito
mais complicada do que a própria
alteração do texto fundante.
Por exemplo: o que é preciso para fazer os magistrados do
STF entenderem que eles formam um colegiado e que decisões monocráticas devem ser
evitadas? Como convencer magistrados de que prazos devem

O STF continuará
a ser ofendido,
injuriado,
acerbamente
criticado pelas
redes sociais
ser cumpridos e que o STF deveria servir como exemplo para
toda a Magistratura brasileira?
É no mínimo bizarro, para
usar de eufemismo, que pedidos
de “vista” em questões graves – e
deveriam ser graves e sérias todas
as pretensões que chegam ao STF
– não sejam devolvidos na próxima sessão. Com o número de eruditos assessores a servir aos onze,
todos eles recrutados na melhor
Magistratura concursada do país,
não há motivo para reter processos e paralisar a Justiça. É o que
acontece quando temas de repercussão geral aguardam decisão,
interrompendo o curso de milhares de processos em todos os demais tribunais e foros brasileiros.
Algo bem simples também,
seria dispensar o televisionamento das sessões da Suprema
Corte. Ao argumento da transparência, o voto que deveria ser
– em nome da eficiência, que
também incide sobre a atuação
da Magistratura – “concordo
com o relator” ou “acompanho
o relator”, tomam várias tardes
e lentas horas de leitura transmitida para todo o país. O povo
quer decisão, não erudição.
Mais simples ainda, seria impedir viagens – principalmente ao
Exterior, ainda que atribuídas a
Seminários, Congressos, Cursos,

na roda-viva ou moto contínuo do
“turismo jurídico”, enquanto o juiz
tivesse processo para julgar.
Tenho a certeza de que tudo
isso é impossível, pois seria considerado um atentado à honorabilidade do STF, um “golpe à
Democracia”, cujo garante é o
Judiciário, portanto qualquer
mudança seria impensável. Só
que, sem essas medidas tão simples e factíveis, nada mudará e
tudo continuará como antes.
Não é com a mudança do critério para escolha dos integrantes
do STF que ele recuperará o prestígio e respeitabilidade hoje pelo
menos comprometidos. O sistema
atual ganharia musculatura ética
se o Senado de fato “sabatinasse”
o indicado e não fizesse uma sessão hagiográfica, verdadeira canonização do futuro magistrado que
está acima de todos os demais.
Nada autoriza previsão de
outro cenário. O STF continuará a ser ofendido, injuriado,
acerbamente criticado pelas redes sociais. Embora seus ministros sejam pessoas de elevado
saber jurídico e de reputação ilibada. Só que escolheram comportamento funcional que não é
a regra entre as Supremas Cortes dos países civilizados.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia
Paulista de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

Unidos pela solidariedade
Pedro Kawai

M

e lembro quando, pela primeira vez, trabalhei na Festa das
Nações. Tinha 12 anos
e, com meu pai e irmã,
ajudei na montagem
da barraca japonesa.
Limpava e servia as
mesas e varria o chão. Me sentia
importante, colocando em prática,
os ensinamentos que aprendi em
casa: respeito e amor ao próximo.
Com o passar dos anos, a festa foi se consolidando e, no início
dos anos 1990, fomos para o Engenho Central, um local maior, que
passou a acolher mais entidades,
receber maior público e, obviamente, requereu ainda mais trabalho.
Depois fui viver no Japão e
fiquei dez anos longe dessa extraordinária movimentação, que
sempre envolveu muito planejamento, criatividade, voluntarismo e determinação. Quando voltei, a Festa das Nações já era
grande e virtuosa e, mesmo com

os megashows que a
projetaram para todo
o Estado de São Paulo, conservava o mesmo espírito humanitário e beneficente da
primeira edição.
Felizmente, a lucidez dos organizadores
devolveu ao evento, o
seu caráter original, de
ser uma festa das famílias e para
as famílias. Uma oportunidade
de compartilhar, além da solidariedade e do altruísmo, um pouco da cultura de vários países e
das principais regiões brasileiras.
Comidas, bebidas, músicas, danças, folclore e o artesanato típicos
são elementos secundários da
festa, considerando-se o seu nobre objetivo, que é manter em funcionamento, muitas das entidades
assistenciais do nosso município.
A Prefeitura faz a sua parte,
oferecendo toda a infraestrutura necessária, mão de obra, força política para a atração de patrocinadores, divulgação e promoção pelos meios de comunica-

Quando voltei do
Japão, a Festa das
Nações já era
grande e virtuosa
ção e, o mais importante, a mesa
de reuniões na qual se sentam os
organizadores e para definir detalhes e ações conjuntas entre
Poder Público e Terceiro Setor.
Nos dois últimos anos, a
Covid-19 nos privou dessa espetacular experiência que é a Festa das Nações. Como consequência, muitas entidades assistenciais que dependiam dos recursos provenientes do evento,
tiveram que encontrar meios alternativos para conseguir o
aporte financeiro necessário a
fim de honrar seus compromissos com funcionários, fornecedores e com seus assistidos.
Estes últimos dois anos foram
muito difíceis para todos nós. Para
a Festa das Nações, em especial,
não foi simplesmente um período
de restrições orçamentárias, mas
também de silêncio. Faltaram os

risos, os falatórios empolgados
nas mesas dos restaurantes das
barracas, os abraços calorosos dos
encontros com pessoas queridas,
as gentilezas dos “garçons e garçonetes” com a experiência e simpatia de todo voluntário, convidando-nos para provar seus pratos típico; os aromas, os temperos e as ‘selfies’ para registrar
esses momentos de alegria.
Felizmente, o pior parece ter
passado e, aos poucos, a Festa das
Nações vai retomando o seu significado para Piracicaba, trazendo
de volta o maior evento solidário
da gastronomia internacional de
todo o Estado de São Paulo.
Venha, junte-se à nossa legião de voluntários. Traga a família, convide os amigos e comemore a alegria de poder fazer algo
a quem mais precisa. Um brinde ao
voluntarismo e à solidariedade!
———
Pedro Kawai, vereador em Piracicaba
(PSDB), membro do
Parlamento Metropolitano de Piracicaba

O contraditório no trato da Covid-19
Dirceu Cardoso Gonçalves

A

o mesmo tempo em que o
Brasil é colocado como um
dos países com maior número de habitantes vacinados contra a Covid-19, e a cidade de São
Paulo informa possuir 98% da
população portando anticorpos do
coronavírus, a Coréia do Norte
torna-se preocupação mundial
porque só no último dia 11 admitiu ter em seu território – de 25
milhões de habitantes – o primeiro surto da pandemia. Há dois
anos, quando o mal se alastrou
pelo mundo, o governante nortecoreano, Kim Jong Un, rejeitou a
oferta de vacinas feita pela Organização Mundial da Saúde, China
e Rússia. Preferiu fechar as fronteiras e impor restrições à movimentação d a população e tratar
os supostos doentes com água, chá
e ibuprofeno. No dia 12, 24 horas
depois de admitida a pandemia em
território local, o governo revelou
a primeira morte por Covid no país
e agora já contabiliza 56 mortos,
270 mil casos de febre e 1,5 milhão
de contaminados, dos quais 663
mil já colocados em quarentena.
O exemplo Brasileiro – apesar

da sórdida exploração política ocorrida – de vacinar a população
mostra que conseguimos baixar as
restrições e começar a volta à normalidade porque o mal diminuiu.
Por outro lado, a Coréia do Norte
– que apenas exigiu precauções de
sua população -- transforma-se
hoje numa possível bomba que
pode injetar a pandemia nos países vizinhos e até em áreas distantes. Apesar do governo local ter
convocado o Exército para atuar
contra o alastramento do mal e de
o país receber o trabalho de grande equipe de médicos internacionais, o futuro é incerto porque ninguém pode imaginar o que ocorrerá com a população não imunizada. O melhor teria sido aceitar as
vacinas oferecidas e protegido o
povo, mas agora é tarde.
Apesar de já termos abandonado a máscara, podermos nos
aglomerar e viver próximo do normal, é prudente ainda guardar alguns cuidados. Até porque – aqui
no Brasil o vírus continua circulando, não mais na dimensão de
pandemia, mas rumando para a
forma endêmica, e assim vai continuar pelos próximos anos até ser
completamente isolado. É por isso

A maioria dos
brasileiros que
ainda adoece não
compareceu para
receber todas as
doses da vacina
ou simplesmente
não se vacinaram
que, mesmo passado o momento de pico de adoecimentos e internações, ainda se mantém a
vacinação. Uma parte da população brasileira já recebeu a
quarta dose do imunizante e outros grupos ainda a receberão nas
próximas semanas e meses. Possivelmente virão uma quinta, sexta e outras doses, conforme a
constatação da necessidade.
As estatísticas têm demonstrado que a maioria dos brasileiros que ainda adoece, é internada
e até morre de Covid é composta
por pacientes de grandes comorbidades e principalmente pelos que,
independente de idade e estado físico, não compareceram para receber todas as doses da vacina ou
simplesmente não se vacinaram.
É por isso que as autoridades sa-

nitárias se mobilizam para convencer essa população a colocar em
dia o seu esquema vacinal. A vacina, afirmam os cientistas, é o meio
mais seguro – talvez o único – de
preservar a saúde frente ao mal
pandêmico. Quem não se vacinou
ou o fez aquém das necessidades
continua exposto ao grande risco.
Além da Coréia – que será
notícia por um bom tempo – ainda temos problemas de grande
número de habitantes com Covid
na China – o país de onde a pandemia saiu para assolar o mundo
– e em partes da Europa. Daí a
necessidade de manter a mobilização sem pensar que o mal acabou
porque, deve o povo cuidar-se, porque tudo poderá se repetir e teremos mais vítimas a lamentar além
dos 660 mil que já morreram no
país e dos milhares que sobreviveram mas hoje enfrentam sequelas.
Não podemos correr esse risco...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). Email:
aspomilpm@terra.com.br.

Debêntures de
Infraestrutura
Arnaldo Jardim

P

ara reduzir o
custo Brasil e
acelerar a recuperação econômica, o
Projeto de Lei, relatado por mim, propõe a
criação de mais um
instrumento para
ampliar os investimentos em infraestrutura.
Se estudos da Fundação Getúlio Vargas já apontavam, em
2019, um decréscimo na taxa de
investimento do Brasil, o que se
viu depois da Pandemia do
Novo Coronavírus foram os investimentos federais em infraestrutura retrocederam a patamares da década de 1970.
Para ampliar os investimentos em um ambiente econômico
tão desafiador, o deputado João
Maia e 12 co-autores protocolaram
o PL 2646/20, que cria as Debêntures de Infraestrutura e busca
incentivar a maior participação
do capital privado em projetos estruturantes, destacadamente os
investidores institucionais.
Debêntures são um tipo de
aplicação financeira na qual o investidor "empresta" dinheiro
para que empresas possam custear suas operações, sendo remunerado, em troca, com os juros.
Nas Debêntures Incentivadas, o
investidor, majoritariamente
pessoa física, fica isento do Imposto de Renda (IR) que incide
sobre a operação, o que assegura maior retorno financeiro.
Os investidores institucionais,
em especial os fundos de pensão,
não são atraídos por esse tipo de
investimento, pois já são isentos
de IR. Por isso a criação das Debêntures de Infraestrutura - em
vez de isentar o investidor do Imposto de Renda, ela permite que os
juros pagos pelas empresas sejam
deduzidos da sua base de cálculo

em até 30%. Um incentivo que será repassado ao investidor, no
caso, os fundos de
pensão, por meio de
juros mais atrativos.
O Projeto traz,
ainda, uma preocupação ambiental, ao permitir a emissão de Debêntures de Infraestrutura para financiar projetos
de desenvolvimento sustentável
- os chamados Green Bonds ou
títulos verdes-, como os de energia renovável. Nesse caso, a dedução passará de 30% para 50%.

Meu compromisso
é trabalhar pela
retomada do
crescimento!
Projeta-se, com a aprovação do PL 2642/20, que sejam
aplicados, por ano, recursos
adicionais da ordem de R$ 162
bilhões, fundamentais para reforçar a infraestrutura nacional. Esse montante é superior
aos recursos aplicados pelo BNDES no setor entre 2018 e 2020
- R$ 126 bilhões, em média.
Conseguimos aprovar o projeto na Câmara dos Deputados de
forma quase unânime, mostrando que, quando se apresenta uma
ideia ou proposta de interesse nacional, "nada resiste ao diálogo".
O PL 2642/20 aguarda, agora,
aprovação no Senado Federal.
Meu compromisso é trabalhar
pela retomada do crescimento! De
um crescimento em bases sustentáveis, incorporando, no processo, a dimensão social, pois melhorar a qualidade de vida da população significa gerar mais emprego e mais renda.
———
Arnaldo Jardim, deputado federal pelo
Cidadania-SP
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Ivana Maria França de Negri

O VAZIO, É CHEIO....

COMO CONSEGUE?

Carmen M.S.F Pilotto

PROSA

VERSO

A VIDA É UMA VIAGEM

André Bueno Oliveira

Ivana Maria França de Negri
Somos todos hóspedes momentâneos deste tempo e lugar, neste
planeta maravilhoso!
O vento da história há de varrer tudo, transformando em pó os
corpos dos que se foram. Mas novas vidas vão chegando e tomando o
lugar das que já caminharam pela mesma estrada. Os ciclos se repetem, tudo é transitório e nada é para sempre.
Às vezes, em nossa cegueira espiritual, só pensamos em ter, em
ganhar, em adquirir poder, e nem nos sentimos culpados quando atropelamos outros que dividem a jornada conosco, ao invés de estender a
mão para ajudá-los quando os caminhos são pedregosos.
Essa ânsia desenfreada toma todo nosso tempo. Nem sentimos
quão fascinante é a viagem. Muitas vezes, só quando estamos no finalzinho dela, prestes a chegar ao destino, caímos na real e compreendemos quão vã foi essa corrida insana. E aí, há os que correm contra os
ponteiros do relógio implacável da existência, tentando reaver o tempo perdido. Só que pode ser tarde demais...
É preciso cuidar do planeta como um presente precioso que herdamos
de nossos antepassados. E nos esforçarmos para deixá-lo um pouco melhor
para os nossos descendentes, que pegarão o trem da vida depois de nós.
Quando a viagem chegar ao fim, e olharmos para trás, veremos
que não podemos levar nada que juntamos tolamente. Nem casa, nem
carro, nem roupas, nem jóias, nem dinheiro...Nada!!!
Então, para que juntamos tantas coisas se não poderemos levar?
Destralhar-se é preciso. Doar, presentear, jogar fora o que já não tem
sentido guardar. Por um tempo foram preciosas, mas depois, podem
virar só tralha mesmo.
A alma – e o anagrama de alma é mala - vai ficando mais leve, o
fardo mais fácil de carregar e poderemos “curtir a paisagem” da estrada. Isso não tem preço!
Pelo menos essa pandemia levou muita gente a refletir, a repensar sua
vida, seus atos. Por que tanta pressa? Por que tanta ansiedade? Por que
não ter tempo para ver um pôr do sol, uma lua cheia, estrelas, tudo de graça!
Por que não afagar seu animal de estimação que muitas vezes fica implorando carinho e não temos tempo para ele? Por que não brincar com as
crianças mais vezes? Por que não ler aquele livro que está na estante há
anos esperando um dia ser lido? Por que só guardar dinheiro e não utilizá-lo
para uma coisa que queremos muito, mas não ousamos comprar? Por que
engolir com sofreguidão quando podemos degustar cada bocado?
Há músicas que são poemas, e uma delas diz: “ é preciso saber viver...”

Paulo Ricardo Sgarbiero

Vazia - minha caixa de segredos não tem mais emoções para ocultar.
Vazio de paixões a lhe assaltar,
meu tolo coração baniu seus medos.

Quando vem a inspiração
Até que é fácil escrever,
Mas há vezes que é preciso transpiração
Para concluir o que se pretende fazer

Vazio de tormentas e torpedos,
meu mar, com muito sonho a poetar,
tornando à calmaria secular,
uniu-se à solidão de seus rochedos.

A Caroline acha bonito,
Ela gosta de ler o que escrevo.
Então orgulhoso a fito
E gentilmente agradeço pelo apreço

Afirmo que o VAZIO é enganoso!
Fazendo-se não visto, é volumoso...
tem alma e corpo e vida e tem beleza!

Quando escrevemos queremos demonstrar
O que sentimos, o que temos na alma
E no papel precisamos colocar
Para que nossa vida tenha calma

O espaço sideral, ( vazio???) é lindo!
Pequeno a nosso olhar, é grande... infindo!
É Pai e precursor da Natureza!

Eis então nossa satisfação,
As pessoas leem o que escrevemos
E expressam palavras de admiração
Temos então a paga, que merecemos.

ooOoo

ALVORECER

NO

ooOoo

SOL

SERTÃO

DE

ABRIL
Madalena TTricânico
ricânico

Antonio Carlos Fusatto

Vai terminar o dia...
Tenho a felicidade de voltar
Para casa vendo o ocaso.
Tanta tristeza depois de um dia
Que fiz tudo que devia,
Mas, nada que queria...
Paro e fico olhando para você!
Brilha igual para todos.
Mas, para mim você brilha forte.
Quanto mais triste estiver
O meu coração,
Mais intenso é o seu brilho.
Amanhã você voltará
Com toda sua força, e eu,
A cada pôr do sol,
Morro um pouquinho
De tristeza e solidão.

Madrugada fria e nevoeiro
algumas estrelas insistem a brilhar.
Galo canta no poleiro preludindo:
nova aurora vai chegar!
Inhambu pia na tiguera,
juriti arrulha no cafezal.
Sabiá no vergel, anuncia a primavera,
porcos do mato, atacam o milharal.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
Quem Vai Salvar a
Vida? - Ruth Rocha/ Historinha
infantil/Meio Ambiente/ Livro Áudio/Escola infantil
O livro "Quem vai
salvar a vida?" da
escritora Ruth Rocha, conta a história de um menino
chamado Tiago que
conversa com sua
família sobre algo
muito importante...
o cuidado que todos nós devemos
ter, para com o
meio ambiente. Os
pais a princípio dizem que protejem
o meio ambiente,
pois nunca derrubaram uma árvore, ou
colocaram fogo na
floresta. Mas Tiago
mostra que cuidar
do meio ambiente é cuidar de tudo o que existe ao nosso redor por isso
não podemos jogar lixo na rua, desperdiçar água, poluir os rios e as matas... nossas ações são muito importantes para salvar a vida do nosso
planeta. Um livro maravilhoso que todos devem ler e colocar em prática.
Recomendamos Faixa etária: 06 a 12 anos Você pode encontrar a história narrada em: https://youtu.be/odFts1ZFRZ8

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

“Poesia é como a máxima de Antoine SaintExupèry : “tu és responsável por tudo que
cativas”. E quando uma poesia não cativa a
gente ?!?! Benditos poetas e poetisas!”
Edson Rontani Júnior
Edson Rontani Júnior
é jornalis
ta, escrit
or
jornalista,
escritor
or,,
radialista e
articulista de vários
jornais. Integra a
Academia
Piracicabana de
Letras e é atual
presidente do
Instituto Histórico e
Geográfico de
Piracicaba. Possui
vários livros publicados.

Da casinha de barrote ao pé da serra,
cercada de flores e coberta de sapé.
Fumaça branca voluteia,
exalando pelo vale, doce aroma de café.
Da cumeeira da tulha abarrotada,
casal de corruíra a chamar.
Anunciando à filhotada,
comida farta, acaba de chegar.
Como é linda a florada
da poda em bisél, dos cafezais.
Avinhados e azulões, trilando na mata,
sinfonia de chupins nos arrozais.
Ouvi histórias assustadoras,
que o caboclo inventa e gosta de contar.
Encenando pra tornarem mais aterradoras,
quanta crendice no jeito de narrar.
Histórias avançam madrugada afora,
caboclo acolhedor, não se cansa de falar.
Pescarias, caçadas, mãe-d’água, caipora,...
entre um café e baforadas, até o clarear!...

ooOoo

NOTURNA
Angelvira Carmine
O
Vento
Passa
Da folha
Rouba um
Suspiro
Serenata
De amor
Na minha
Janela
ooOoo

NOTÍCIAS:
Abertas as inscrições, a partir de 23 de maio, para o 15º Prêmio Escriba
de Poesia 2022. Mais informações no site da Biblioteca Municipal

Na quarta-feira passada Vania Lima autografou no SESC seu livro “A Fada
e a Sombra” que aborda o tema da violência sexual infantil.
E hoje, no Museu Histórico e Pedagógico de Piracicaba Pudente de Moraes, acontece o lançamento do livro de Rodolfo Capler: “Geração Selfie”.

O QUE FAZER COM TAMANHA EUFORIA
Elisabete Bortolin
O que fazer com
tamanha euforia
Que inunda e enche
meu peito
Do mais puro
amor e alento
Explodindo luzes
de muito efeito.
Toda paz que brota
na alma
Vem mansa, calma,
devagar
Toma lugar
invadindo tudo
E transformando
meu mundo.
A oração é um
contato celeste
Que emana da mais
profunda
Presença EU SOU
em mim
Enaltecendo o amor
sem fim.
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2022: E AINDA ESTAMOS FALANDO DE RACISMO
Dr. Jonas TadeuParisotto

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

Na semana passada, dia 11,
tive o prazer de participar de um
evento promovido pela Comissão
de Promoção da Igualdade Racial
da 8ª Subseção da OAB/SP, cujo
tema foi “O Racismo no Mercado
de Trabalho e os Desafios do Enfrentamento Contemporâneo” cujos palestrantes, Professor Mestre
Noedi Monteiro, Dr Antônio Ananias e Dr Joais Henrique, nos deram uma verdadeira aula de cidadania, superação, igualdade e fraternidade. Parabéns à Dra. Janaína Almeida, que preside esta importante comissão e os demais

membros por mais esta brilhante
iniciativa. Mas ainda temos que
falar sobre racismo? Sim e muito
e, a bem da verdade, cada vez mais
até extirpar esse mal que atinge a
nossa sociedade, há muito, doente. Também na semana passada
comemorou-se o dia 13 de maio,
dia oficial da abolição da escravatura por ocasião da assinatura da
Lei Áurea em 1888 pela princesa
Isabel. Sou daqueles que entende
que o marco da luta dos negros
por sua liberdade e pelo protagonismo seja realmente 20 de novembro, aniversário da morte de
Zumbi dos Palmares (1655-1695)
e também feriado em milhares de
cidades brasileiras como Dia da
Consciência Negra. Comemorações, reflexões, milhares de mensagens positivas contra o racismo
nas redes sociais e logo após o treze de maio, no sábado dia 14, voltamos à estaca zero por conta de
um jogo de futebol, voltamos não,
estamos na estaca zero há muito
tempo. Partida válida pela 6ª rodada da Séria A do Brasileirão,
Porto Alegre foi palco do jogo entre as equipes do Internacional e
Corinthians, cujo placar final foi
empate em 2x2, mas o que chamou a atenção do mundo foi a
acusação do jogador Edenilson do
Internacional de Porto Alegre contra o lateral do Corinthians Paulista, Rafael Ramos, de origem portuguesa com certeza, que ofendeu

Começa a montagem do elenco
do XV para a Copa Paulista 2022
O XV de Piracicaba informa que os seguintes jogadores chegam ao
clube como reforços para a Copa Paulista: Gabriel Coutinho (goleiro), Lucas
Santos (lateral direito), Maikon Aquino (meia) e Rafael Santana (atacante).
O goleiro Gabriel Coutinho, 25 anos,
esteve no elenco da Série A2 de 2022
e retorna ao clube para a disputa da
copa estadual. Além do XV, ele já atuou
por São Paulo, Grêmio, Cianorte-PR e
Atlético Tubarão-SC.
Maikon Aquino. O meia de
29 anos defendeu o clube entre 2017 e 2018 acumulando 27 jogos
e quatro gols. Posteriormente teve boa
passagem pelo Americano-RJ, quando marcou 20 gols. Seus últimos clubes foram Duque de Caxias-RJ e Costa
Rica-MS, onde disputou o estadual sulmato-grossense em 2022.
Rafael Santana, atacante, é piracicabano e tem 21 anos. Formado nas
categorias de base da Ferroviária, o
atleta tem passagem pelo futebol português e seus últimos clubes foram
Villa Nova-MG e Capivariano.
Lucas Santos,
também 21 anos,
é mineiro e se profissionalizou no
Tupynambás-MG. Na sequência, o lateral direito teve passagem por Boa Esporte-MG e Ponte Preta.

o jogador colorado chamando de
macaco. O árbitro da partida, cônscio de seu papel, tomou as providências necessárias durante a partida e as registrou em súmula, a
seguir fielmente transcritas: “Aos
31 minutos do 2º tempo, no momento em que a partida estava
paralisada, fui informado pelo jogador nº 8, da equipe sc internacional, sr. edenilson andrade dos
santos, que seu adversário nº 21,
sr. rafael antônio figueiredo ramos,
havia proferido as seguintes palavras para ele: " foda-se macaco".
neste momento paraliso a partida e
chamo os jogadores envolvidos
para relatarem o que havia acontecido, sendo que o jogador edenilson andrade dos santos, confirma
as palavras anteriormente citadas
e o jogador rafael antônio figueiredo ramos, afirma que houve um
mal entendido devido ao seu sotaque (português) e diz ter proferido
as seguintes palavras" foda-se caralho". devido a distancia dos atletas e barulho da torcida nem eu,
nem outro integrante da equipe de
arbitragem consegue ouvir ou perceber qualquer das palavras acima
citadas. então dou continuidade a
partida.” O técnico do Corinthians,
que de bobo não tem nada substituiu, em seguida, o lateral português pelo jogador Gustavo Mosquito e, mesmo assim, ao final da
partida o atleta luso corinthiano
foi preso em flagrante e lhe foi ar-

bitrada fiança por se tratar, segundo a autoridade policial, de crime
de injúria racial previsto no Código Penal Brasileiro, prontamente
paga pelo Corinthians. Pois bem,
agora vai rolar a investigação policial e posterior processo judicial,
se for o caso. Cena lamentável, se
comprovada, o mal do racismo, da
injúria racial, assola não só o Brasil e sim o mundo. Recentemente,
em 28 de abril, a equipe chilena da
Universidad Católica foi multada
em 30 mil dólares pelo Tribunal
Disciplinar da Conmebol em razão
de um torcedor que imitou um
macaco se referindo aos jogadores do Flamengo carioca em jogo
válido pela Libertadores da América, por pouco não recebeu uma
pena maior de 100 mil dólares que
está em vigor desde 9 de maio, alteração feita para coibir as ofensas raciais presentes cada vez mais
nas competições da Conmebol. O
Observatório da Discriminação
Racial no Futebol Brasileiro tem
monitorado e acompanhando os
casos de racismo no futebol brasileiro, bem como desenvolve ações
propositivas para arraigar o mal
do racismo e produz farto material de qualidade acadêmica e o que
vemos é um aumento considerável dos casos de racismo e ofensas
raciais. Aí vem a pergunta, ATÉ
QUANDO? Alguém se habilita a
responder? Saudações XVzistas e
jus desportivas e até a próxima!

- Óia nóis aqui de nooovooo.
- É bom demais voltar a falar “cum tudo ocêis”.
- “Óia” já foi divurgado os times da copa paulista.
- Para a disputa pelo título e
entrar no cenário nacional
serão dezessete equipes.
- O Nhô-Quim está no grupo
dois ao lado de São Bento,
Rio Claro, Desportivo Brasil,
Lemense, Primavera.
- Antes eu estava “muito
preocupado”, agora só um
“pucadinho”
- Rodorfo e Arnardo anunciaram os nomes dos homens que vão montar o
time do Nhô-Quim para a
copa paulsita.
- Como gestor de futebol
“Douglas Pimenta”, como treinador Cléber Gaúcho, como
auxiliar técnico “Ronaldo
Guiaro”, e mantém o preparador físico Leonardo Tabai e
o de goleiros Renato Barros.
- Ainda falta um nome ai na
lista....Marlon Tadeu Ferreira cairia como uma luva ai
entre todas essas feras.
- Os novos atletas já começaram a chegar, e as viúvas
do ex-qualquer coisa já iniciaram as críticas sem fundamento (como sempre).
- Lembro-me de quando então contratados Luciano
Dias e Marco Gama, fizemos questão de levar os
dois no programa da Rádio
Difusora para que pudesse
explicar ao ouvinte/torcedor
qual seria o planejamento
e linha de trabalho.
- Até então “não fizemos
nenhuma crítica” antes de
ver na prática se estaria
condizente com o que foi
dito nos microfones.

- A partir daí sim, não poupamos criticas nem ao treinador, nem ao executivo e
principalmente ao diretor
da época.
- Aos jogadores as criticas
seguiam na proporção da
ruindade de cada um deles,
e olha que não forma poucas, mas até mostrarem o
porquê ali estavam, nem
uma palavra.
- Eu vou manter a mesma
conduta, aguardar os trabalhos começarem e ver dentro de campo o resultado do
planejamento desenhado.
- Como criticar e já chiar
por algo que ainda nem começou? Só sendo muito
mal intencionado mesmo
para tais manifestações.
- O goleiro Coutinho retorna
ao clube assim como
Maycon Aquino, Rafael Santana atacante e jovem promessa e principalmente em
ser “Piracicabano” chega
com o status de goleador, e
o lateral Lucas Santos vem
muito bem recomendado.
- Vamos aguardar e torcer
para que de a liga necessária dentro do vestiário, ali
é solo sagrado, e os demônios do passado não podem mais assombrar.
- Boa sorte aos “verdadeiros amantes do XV”, que
vão dar a cara a tapa agora
para recuperar mais de
seis anos jogados fora .....
- Teremos hoje no ginásio
municipal de Rio das Pedras
“Massud Coury” os jogos
decisivos pelo campeonato
paulista de futebol americano com o time Piracicabano
do “Cane Cutters x Guarás”,
a festa começa a partir da
9:00hrs, não percam!
- Até semana que vem, “eita
como nóis gosta desse time”.

Promoção Programa Passe de Letra
Mande uma mensagem de
texto no WHATSAPP (19) 996392028, responda qual o horário
que o PASSE DE LETRA vai ao ar
pela TV ATIVA canal 26 UHF, 21
NET e 19 VIVO todas as segun-

das feira e CONCORRA A DOIS
INGRESSOS para os dois jogos
decisivos deste domingo 22/05
do paulista de FUTEBOL AMERICANO no ginásio municipal de
Rio das Pedras. PARTICIPEM!
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Espiritualidade e ecologia
Pe. Antonio César Maciel Mota
Pároco da Paróquia São João Batista, em Rio Claro
Docente do Curso Diocesano de Teologia
Nos últimos tempos, sobretudo depois da Carta Encíclica
Laudato si’, promulgada pelo
Papa Francisco, em 2015, tem-se
falado muito da relação entre
espiritualidade e ecologia, relação esta que muitas vezes não
deixa de causar dificuldades em
muitos cristãos, pelo fato de termos assumido o hábito de pensar, desde o início da Modernidade, que espiritualidade é
uma coisa predominantemente
pertencente a nossa subjetividade e ao nosso sentimento.
Assim, costumamos considerar espiritual somente as
coisas que pertencem exclusivamente ao culto religioso, de
modo que as coisas que não estão relacionadas diretamente
com o culto (como o mundo
do trabalho, as questões sociais e ecológicas, dentre outras)
são difíceis de serem acolhidas
na nossa vida espiritual.
Todavia, a espiritualidade
bíblica é uma espiritualidade que
abarca o ser humano na globalidade do seu ser, pois considera a
pessoa humana, que foi feita à
imagem de Deus, um ser de relação: relação com Deus, relação
com o outro e relação com as
coisas criadas. Aquilo que caracterizava a vida no Paraíso
era o bom relacionamento que
tínhamos com Deus, com o próximo e com a criação em geral.
De fato, ao nos criar, Deus
escolheu um Jardim para que
fosse nossa casa e, dentro desse
jardim, nos deu uma função: de
cuidar, de ser jardineiro do Éden,
criando-nos em íntima relação
com o ambiente em que vivemos,
como sugere a narração da criação: No dia em que o Senhor
Deus fez a terra e o céu, ainda
não havia na terra nenhum arbusto do campo. Nenhuma erva
do campo havia brotado, pois o

Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia ser
humano que cultivasse o solo e
fizesse subir da terra a água para
irrigar o solo (Gênesis 2,4b-7).
A narração da criação de
Gênesis 2, completando aquela
que se encontra em Gênesis 1,
apresenta, portanto, a razão da
vida humana em profunda relação com a vida da Terra, como
se dissesse que Terra foi feita
para o homem e o homem foi
feito para a terra. Sendo, portanto, no cuidado para com a
terra que homem encontra o sentido dos seus dias. Essa narração, feita pelos teólogos javistas,
expressa entre o homem e a terra uma relação de comunhão.
A relação de comunhão do
homem com a Terra, seu ambiente, é caracterizada pela dinâmica da reciprocidade, onde a
Terra fornece ao homem as condições necessárias para sua vida
e o homem cuida da terra para
que essas condições sejam permanentemente possíveis. Sem
esse cuidado as condições de vida
na terra perdem em qualidade.
Quando cria e abençoa o ser
humano, Deus também define a
sua função na Terra: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a submetam. Dominem sobre os peixes de mar,
as aves do céu e todos os seres
que rastejam sobre a terra (Gênesis 1,28). De acordo com a terminologia bíblica, esse submeter
e dominar estão relacionados
com a maneira como Deus pastoreia e querem dizer que o ser
humano é colocado em relação
ao restante da criação como pastor. Ele é pastor da Criação e,
como pastor, sua essência é cuidar. Quando cuida, o homem
ama e, quando ama, ele cuida.
Aqui está o sentido bíblico de
uma espiritualidade ecológica.

IGREJA EM NOTÍCIAS
RAINHA DA PAZ I - O bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca preside, neste
sábado (21), a partir das
19h30, a missa solene de inauguração do Centro de Convenções Rainha da Paz (CCRP), na
cidade de Rio Claro. Destinado
à realização de eventos, lives,
celebrações da Diocese e trabalhos sociais, o espaço no bairro
Jardim Esmeralda será também
a nova sede da TV Oração.
RAINHA DA PAZ II - Além
da presença de Dom Devair, a
missa de inauguração será concelebrada pelos padres da Região Pastoral Rio Claro, da Diocese de Piracicaba. A celebração será aberta para a participação presencial dos fiéis e haverá também transmissão, ao
vivo, pelos canais da TV Oração no Youtube, Facebook e site
(https://tvoracao.com.br/).

AGASALHOS I - A Diocese
de Piracicaba, em parceria
com o projeto Exército de Formiguinhas, iniciou a Campanha do Agasalho 2022. A distribuição das doações já começou e seguirá simultaneamente à arrecadação, pois as
temperaturas caíram significativamente e já existem inúmeros pedidos de famílias que vivem em comunidades carentes.
AGASALHOS II - As doações
de agasalhos e cobertores, preferencialmente em bom estado, podem ser feitas em qualquer paróquia da Diocese, após as missas e nas secretarias paroquiais,
ou na sede da Cúria Diocesana
(Avenida Independência, número 1.146, em Piracicaba), que
funciona das 8 horas às 11h30
e das 13 às 17 horas, de segunda
a sexta-feira. Mais informações:
(19) 99600-4362 - WhatsApp.

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

Cidade de Pedreira no Salão São Paulo de Turismo
Estância Turística de Paranapanema (SP)

- Foto da Prefeitura

A cidade de Paranapanema localiza-se no Km 256 da Rodovia
Raposo Tavares e pode ser alcançada pela Rodovia Castelo Branco. A cidade é classificada como Estância Turística pelo Governo
do Estado e se juntou às cidades do ‘Pólo Cuesta’. Além das
belas fotos que são propiciadas pela represa e pelo Rio Paranapanema, você pode gostar de outros atrativos da cidade: a Estação Ecológica; a Ilha do Sol; o Barco Joia Rara; o Centro Cultural
Momentum; o Museu das Posses, o Ecoturismo; a Pesca Esportiva; e, a prática de esportes de aventura. O Turismo Rural, por sua
vez, tem no que chama “Holambra II” uma atração à parte e, pelo
nome, você já imagina o que seja. Visite Paranapanema.

- Foto do Regional

As nossas cidades paulistas, através das suas Prefeituras e dos
seus dirigentes de Turismo já devem estar acertando a participação de suas cidades no próximo Salão São Paulo de Turismo, em
agosto. Agora é o momento para confirmar a participação com
um estande na 19ª edição desse eficiente e objetivo evento. O
Salão São Paulo de Turismo alavanca o desenvolvimento econômico e social do nosso Interior e Litoral paulista. Mostre o potencial da sua cidade e, assim fazendo, todos nós vamos mostrar a
pujança do Estado de São Paulo também nos segmentos do
Turismo, da Cultura e do Meio Ambiente. Mostre a força da sua
cidade. Informações: (11) 3758-0142 e (11) 2069-9058.
NO
VO ‘PIT’ DE ARAÇA
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Estação Ecológica de Paranapanema

- Foto Alesp

A 25 km da sede do município de Paranapanema temos uma
Estação Ecológica preservando um dos últimos remanescentes
de floresta chamada ‘Latifoliada’. O lugar abriga muitas plantas
e animais com risco de extinção. Essa Estação Ecológica foi
desmembrada da Floresta de Paranapanema, a qual com 2.182
hectares, tornou-se necessária à expansão dos trabalhos de
pesquisa e reflorestamento monitorados pelo Instituto Florestal, órgão pertencente à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Referido instituto é responsável pela administração, pesquisa e manutenção de um patrimônio com aproximadamente 900 mil hectares que abrange Parques, Reservas, Estações
Ecológicas, Estações Experimentais e Florestas Estaduais.

O novo PIT de Araçatuba (SP)

- Foto da Prefeitura

Sem custo para o erário municipal, já está em pleno funcionamento novo Posto de Informações Turísticas (Pit), inaugurado
pelo prefeito Dilador Borges no Araçatuba Shopping. O “Pit” funcionará das 10h às 22h em todos os dias da semana. Além do
mais, trata-se de um quesito fundamental para dar mais pontos
à Araçatuba no ranqueamento da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. No local estão dispostos: mapa turístico da
cidade; painel backdrop para foto dos visitantes; intervenção
em grafitti etc. Naquela ocasião, também houve o lançamento
do site do turismo de Araçatuba, associado ao portal de prefeitura, o qual traz todas as informações normalmente desejadas
pelos visitantes. Você vai gostar de passear por Araçatuba.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

Vendo Terreno, com 1.400
m² no bairro Paud'alho.
Loteamento das Palmeiras, valor R$ 100 mil aceito
contra-proposta. Fone
(19) 9.97310226, Cidinha.
USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
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