
RETIROU
Mais uma vez, a criação da

Medalha “Olavo de Carvalho” não
foi votada na Câmara Municipal.
Na quinta-feira, 19, o autor, vere-
ador Fabrício Polezi (Patriota),
pediu o adiamento por cinco reu-
niões ordinárias. Na segunda-fei-
ra, a matéria estava na Pauta da
Ordem do Dia, mas não foi vota-
da por conta do fim dos trabalhos
legislativos. Pelo que o Capiau pôde
apurar, o fato de o filósofo ser con-
tra o Ensino Médio – dito por ele
mesmo reiterada vezes, que não dei-
xou os próprios filhos frequentarem
o ensino regular – torna a propos-
ta contraditória e sem sentido.

ESTRADAS
Outro problema que voltou à

tona na reunião de quinta-feira
(19) é o das estradas rurais. Laér-
cio Trevisan Jr. (PL) direcionou as
críticas, como tem sido comum, à
secretaria municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento. “Não dá para
ter uma secretaria que em seis
meses não consegue resolver a
manutenção das estradas muni-
cipais. Chega-se à seguinte conclu-
são: 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 agen-
tes de escolta e vigilância aprova-
dos em concurso da Secretaria da
Administração Penitenciária. Com
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a medida, a Polícia Militar deixa-
rá de acompanhar o transporte
de presos no interior e Baixada
Santista, reforçando o patrulha-
mento ostensivo nestas regiões.

ESCOLTA – II
“São quase 1,6 mil novos agen-

tes de escolta de presos sendo con-
tatados. Isso significa que a Polí-
cia Militar não vai fazer mais es-
colta de presos em São Paulo. A
PM vai continuar na rua comba-
tendo a criminalidade com mais
homens e protegendo a nossa po-
pulação”, disse Rodrigo Garcia,
em pré-campanha para continuar
no Palácio dos Bandeirantes.

“CAÇA-ESGOTO” – I
Decidido a desenvolver o pro-

jeto “Pesca no Pisca”, o vereador
Paulo Camolesi (PDT) apresentou,
na quinta-feira, 19, em fala na tri-
buna da reunião da Câmara, um
vídeo de “caça-esgoto” em diver-
sos pontos do ribeirão, como nos
bairros Serra Verde e Alvorada, na
avenida Rio das Pedras e no aces-
so aos bairros Sol Nascente e Ce-
cap. “É possível sanar o problema
(do esgoto)”, disse, “só é preciso
ter boa vontade”, enfatizou.

“CAÇA-ESGOTO” – II
A vereadora Rai de Almei-

da (PT) também entrou no bon-
de do “caça-esgoto”. Ela criticou
a PPP assinada entre o Semae e
Águas do Mirante, desde 2012.
“Tem muito esgoto sendo joga-
do a céu aberto”, disse. Presi-
dente da CPI do Semae, Rai afir-
mou que “não existe 100% do
esgoto tratado na cidade” e que
“talvez continue com os mesmos
70%”, de quando foi implanta-
da a Estação de Tratamento de
Esgoto da Ponte do Caixão.

DESCONTO
O vereador Zezinho Pereira

(União Brasil) criticou o posicio-
namento pela Prefeitura em rela-
ção ao desconto do salário dos fun-
cionários 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”.

Rodrigo Alves

CONCERTO DAS NAÇÕES
Um dos principais destaques da Fes-
ta das Nações neste final de sema-
na, a Orquestra Sinfônica de Piraci-
caba apresenta hoje, 21, às 21h30,
o Concerto das Nações. A apresen-
tação terá o maestro Parcival Módo-

lo como regente convidado. O progra-
ma reunirá obras de compositores de
países localizados em diferentes con-
tinentes: Brasil, Áustria, Estados Uni-
dos, 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 do-
mingo, 22, com diversas atrações,
com ênfase no festival gastronômica
que apresenta pratos de 15 países. A11

Divulgação

Rubens Si lveira Mel lo,
principal acionista da Raí-
zen, almoçou ontem, 20,

BRASÍLIA
com o presidente da Repú-
blica, Jair Messias Bolso-
naro (PL), em Brasília-DF.

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 pri-
meiro transplante de órgãos de
paciente diagnosticado com covid-
19, em ação conjunta com o SPOT
(Serviço de Procura de Órgãos e
Transplantes), da OPO (Organiza-
ção de Procura de Órgãos) da Uni-
camp/Campinas. De acordo com o
médico intensivista e coordenador
das Unidades de Terapia Intensiva
da Santa Casa, Rafael Angelo Tine-
li, a instituição foi a primeira da
região a realizar o procedimento
baseado no novo protocolo para
Transplante de Órgãos de Pacien-
tes Diagnosticados com Covid-19.

“Estudo recente mostra que
pessoas que morreram com co-
vid-19 podem ter órgãos doados
sem risco de infecção para os re-
ceptores. Há ainda algumas res-
trições sendo necessária uma
análise criteriosa e avaliação de
risco-benefício para aceite de
doadores, afirma Tineli. Um es-
tudo a respeito, foi divulgado
recentemente na revista Clinical
Microbiology and Infection.

Segundo Tineli, a reanálise
da situação, considerando o au-
mento 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 levan-
tamento da ABTO (Associação
Brasileira de Transplante de Ór-
gãos), 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 pre-
valece, mesmo após aprovação da
lei que permite ao motorista infor-
mar que é doador de órgãos em
sua carteira de habilitação. “A
palavra final é sempre dos fami-
liares. No entanto, todas as ini-
ciativas 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 fina-
lidade não apenas de organizar,
no âmbito do hospital, o proces-
so de captação de órgãos e teci-
dos para transplantes, mas tam-
bém de humanizar e acolher
esse familiar responsável por
decidir pela doação que pode
salvar inúmeras vidas”, salien-
ta Tineli que ressalta ainda o

fundamental trabalho desempe-
nhado pela  CIHDOTT- Comis-
são Intra-Hospitalar de Doação
de Órgãos e Tecidos para Trans-
plantes da Santa Casa de Piraci-
caba coordenada pelo cardiolo-
gista Wilson Pacheco Ballassini.

Ballassini ressalta que foi uma
grata surpresa o primeiro trans-
plante de paciente covid-19 ter
ocorrido na Santa Casa e que  a
Comissão vai, junto com a OPO,
acompanhar a evolução do paci-
ente transplantado. “Como coor-
denador estou  muito satisfeito
com o empenho e incansável tra-
balho realizado pela Comissão, em
todos os setores do hospital. Uma
sintonia que nos oferece condições
favoráveis ao protocolo”, ressalta

Segundo a enfermeira coor-
denadora da CIHDOTT, Milena

Pessoa,  a equipe atua numa corri-
da contra o tempo, e nesse ínterim
precisa fazer todo um trabalho de
acolhimento aos familiares, ao
mesmo tempo em que precisa agi-
lizar todo trâmite para que encon-
trem um receptor compatível  e que
todo processo seja realizado den-
tro de todos os protocolos para
manter a saúde do órgão doado.
“O ato de doar exige muita cora-
gem e desprendimento. Significa
transpor a dor da perda, as dú-
vidas, o apego, pela ideia de fa-
zer o bem ao outro, dar uma se-
gunda chance, doar esperança.
Hoje, atuando na equipe de cap-
tação 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”.
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Balança comercial da região registra 29,2% de aumento
A regional do Ciesp Pira-

cicaba registrou crescimento
de 29,2% na balança comercial
que compõem as oito cidades
da base da entidade, além de
Piracicaba, Águas de São Pe-
dro, Santa Maria da Serra,
Charqueada, Laranjal Paulis-
ta, Rio das Pedras e Saltinho.
O resultado no quadrimestre
(entre janeiro e abril de 2022)
chegou a 872,6 milhões dóla-
res ante os 675,3 milhões do
mesmo período do ano passado.

Os principais produtos ex-
portados foram máquinas, apa-
relhos e instrumentos mecâni-
cos (62,4%), açúcares e produ-
tos de confeitaria (8,9%) e pro-
dutos  químicos  orgânicos
(6,9%). No período analisado,
os principais destinos das ex-
portações 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 pas-
sado que foi de US$899,0

Por outro lado, as importa-
ções da regional se concentraram
em máquinas, aparelhos e instru-
mentos mecânicos (45,4%), veí-
culos 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, hou-
ve 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 atu-
ais 29,2% de abril”, aponta Ho-
mero Scarso, gerente regional.

Do resultado apresentado das
38 diretorias do CIESP no estado,
Piracicaba se encontra na 8ª posi-
ção de valores de exportação.
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Em 1922, a grande Exposição Universal
Armando A.

dos Santos

Terminada em
1918 a Grande
Guerra, verifi-

cou-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. Reapare-
ceu então, com nova força, a
crença no mito de um progresso
incoercível para a Humanidade,
que embalara o otimismo gene-
ralizado antes do conflito.

As grandes Exposições Uni-
versais, que vinham sendo peri-
odicamente 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 natu-
rais ou industriais, realizando
dessa forma eficiente propa-
ganda comercial e, ao mesmo
tempo, adquirindo ou consoli-
dando 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 De-
creto nº 15.066, de 24/10/1921,
o qual também estipulou que a
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comemoração do Cen-
tenário comportaria,
ademais da Exposição,
eventos culturais em
todo o Brasil, com con-
ferências, solenidades
públicas e lançamento
de livros de cunho his-
tórico, de dicionários e
de documentação car-
tográfica. Os Institutos

Históricos e Geográficos, que a esse
tempo já eram numerosos em todo
o Brasil, chamaram a si, nos vári-
os Estados, a responsabilidade de
promoverem localmente eventos
comemorativos, além de usarem
as respectivas revistas como veí-
culos de difusão privilegiados. O
mesmo fez, em âmbito nacional, o
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, fundado em 1838.

A Exposição Nacional cons-
tou de oito grandes pavilhões: do
Comércio, de Higiene e Festas;
de Pequenas Indústrias; de Via-
ção e Agricultura; de Caça e Pes-
ca; da Administração, da Esta-
tística, além de setores represen-
tativos dos vários Estados e da
Grande Indústria. Mais de 6 mil
expositores, provenientes de to-
dos os Estados brasileiros, apre-
sentaram seus produtos, e mais
de 3 milhões de visitantes acor-
reram à exposição nos meses em
que esteve aberta. Treze nações
estrangeiras se fizeram represen-
tar, arcando cada qual com as
despesas de instalação e exposi-
ção de suas delegações: Argenti-
na, Bélgica, Dinamarca, Estados
Unidos, França, Inglaterra, Itá-
lia, Japão, México, Noruega, Por-
tugal, Suécia e Tchecoslováquia.

O Governo Francês edificou a
suas expensas, para abrigar a de-

legação francesa no Rio de Janei-
ro, 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 perma-
nece na posse do imóvel até hoje.

Selo comemorativo da
Exposição Nacional do

Centenário da Independência

O anseio de concórdia e supe-
ração de todas as desavenças pas-
sadas foi bem expresso pela lin-
guagem 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, estenden-
do-se até o mês de julho de 1923.

No selo, sobre o globo ter-
restre, a figura feminina evo-
cativa da Nação brasileira, er-
gue alto a sua gloriosa bandei-
ra. Junto a ela e lhe servindo
de apoio, lado a lado se irma-
nam e como que se osculam os
brasões do Império e da Repú-
blica; paralelamente, também
ao fundo aparecem vis-à-vis as
figuras do Príncipe D. Pedro a
cavalo, proclamando a Indepen-
dência, e do republicano Tiraden-
tes, considerado seu precursor.
Mais ao fundo, ainda, a cúpula
de uma igreja com a cruz, dis-
creta mas eloquente superação
do ideário positivista que ins-
pirara a proclamação da Repú-
blica, mas já deixara o cenário.

O que caracterizou as ce-
lebrações de 1922 foi exata-
mente isso. Em todos os ní-
veis se manifestou o desejo de
superação de antigas desa-
venças, em todos os campos.

———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filo-
sofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da Histó-
ria e dos Institutos
Históricos e Geográfi-
cos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba
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José Osmir
Bertazzoni

Agora todos os
brasileiros po-
 dem se unir

contra a doença “ódio-
bolsominniun”, mesmo
que tenha sido tão per-
turbadora 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 dis-
solverem. Não... Não é nostalgia.
É Luiz Inácio Lula da Silva que
move novas esperanças e recebe
com abraços os arrependimentos.

Separar-se dentre pessoas afe-
tadas pelo tumor do ódio, esque-
cer 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 cha-
mado 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 es-
perança pode levar a caminhos
de vida mais satisfatórios e a es-
tratégias existenciais mais efica-
zes de resposta ao radicalismo
mórbido da extrema direita.

Vamos retomar o Brasil em
conjunto com trabalhadores e tra-
balhadoras, aliar as competências
de uma vida vivida, de um grande
coração, de um alto perfil profissi-
onal à empatia, à generosidade de
tempo e capacidade de envolver O
AMOR como tratamento ao ÓDIO.

Vamos nos esforçar ao má-
ximo para saímos da dor para a
alegria: o grande desafio após o
câncer bozonazi. Este é o tema de
um excelente e estimulante reen-
contro com um Brasil voltado
para o pleno emprego, o Brasil do
Carnaval, do Futebol e das ale-
grias da vida, das conversas com
amigos e irmãos sem o ódio des-
pertado por essa política nefasta
que invadiu nosso país. Em pri-
meiro lugar, com Lula presiden-
te, vamos eliminar o estresse crô-
nico 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 es-
pecial às mulheres jor-
nalistas. Esse gênero
de ódio presidencial
que provoca inflama-
ção que se estende ao
cérebro e causa mais
neuroinflamação, e pi-
ora o humor da socie-
dade, e alimenta o ódio
e a adoração à morte.

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 sobrevi-
vência e reduzir o risco de recaí-
da. Uma caminhada diária de pelo
menos 45 minutos, rápida e pela
manhã, ao ar livre, sem brigar,
xingar ou achincalhar quem pen-
sa diferente de você, pode dimi-
nuir 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 fisio-
lógica e protetora da saúde.

Nossos churrascos, que fa-
zíamos aos finais de semana com
amigos de esquerda ou de direi-
ta, produziam mais endorfinas,
as moléculas da alegria, seroto-
nina e dopamina, que melhoram
o humor e a energia e elevam o
limiar da dor, reduzindo a sua
percepção, atuando como anal-
gésicos 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 respei-
to é muito mais saudável que o ódio
e o rancor. Queremos nosso Bra-
sil, de Luiz Inácio Lula da Silva,
de volta, não importa quais suas
convicções políticas, o melhor está
visível, às claras, e a única contes-
tação são retóricas pirotécnicas de
elevação do ódio com acusações de
corrupção sem qualquer condena-
ção, emitidas por um juízo com-
prometido com os interesses inter-
nacionais de desacelerar um Bra-
sil que crescia mais que o mundo.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Unidade é força,
força é Lula

Como dizia o poeta, “se eu
soubesse o quanto dói a
 vida, essa dor tão doida,

não doía em mim”. Evoluir dói.
Entre crenças limitantes, acredi-
tar é sentir algo como verdadei-
ro. Seguimos em cada linha nes-
ta atual Existência, pois cabe a
nós, exprimir a plenitude da Vida
em todo o sentido de viver ma-
ravilhosamente. A Vida é sem-
pre alegre e feliz, gloriosa e abun-
dante. Estamos a cada dia dian-
te das riquezas infinitas que es-
tão onipresentes. É preciso com-
preender que o tesouro do infi-
nito está dentro de nossas pró-
prias profundezas subconscien-
tes. 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 re-
vela a sabedoria sem limites e a
solução para todos os desafios já
preestabelecidos sob o Sol que nos
ilumina. Erradique todas as cren-
ças limitantes que o mantem,
pois, a harmonia é uma ima-
gem-pensamento na Mente. É
preciso alguns minutos diários
para a meditação, Oração e des-
canso. Prosperar é progredir
mental, espiritual, intelectual,
social e em todos os sentidos. O
modo que a inteligência infinita
age em Nós é pelo pensar-sen-
tir-agir e tudo o que precisamos
saber em todas as ocasiões, che-
ga pela inspiração e intuição. A
intuição é Luz que desperta a
consciência. É preciso compre-
ender que no silencio tudo en-
tra em repouso. A harmonia,
nutre maravilhas e ativa os po-
deres latentes, sendo compulsi-
vo e impelido a exprimir pelas
riquezas infinitas. Cada Um é
fonte de seu próprio abastecimen-
to, pois, nunca falha e atende as
necessidades em todas as cir-
cunstancias. Somos Todos Um.

Amados leitores. Olhe para
todas as riquezas que estão a sua
volta. A inteligência infinita se
liga ao tesouro infinito pelo pen-
samento e sentimento através

Sintonizando a luz
infinita dentro de nós

das ações, ou seja, aprimoran-
do o seu Destino. Ao sintonizar-
mos, certamente seremos aben-
çoados pela presença Divina,
conforme já está escrito nos
Ensinamentos de nosso Mestre
Jesus Cristo. Somos o que pen-
samos o dia todo. Esteja plena-
mente 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 pro-
porciona paz em nosso coração,
firmeza em nossos passos, co-
ragem em nossas atitudes, es-
perança em nossa Alma e Luz
em nosso caminho. E lembre-se
que em cada noite, antes de dor-
mir, não temos garantia algu-
ma que estaremos fisicamente
encarnados no dia seguinte. Mas
mesmo assim, colocamo-nos a
despertar no dia seguinte. Pen-
sar-sentir-agir a Verdade do que
afirma em seu coração, se cha-
ma Fé e esperança. Chegaremos
à maturidade quando entender-
mos a vida com a mesma serie-
dade 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 cir-
cunstâncias”, William Shakes-
peare “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 con-
vicção 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 sincroni-
za cada passo com o Divino. E
com a amada, querida e estima-
da Alma gêmea, nossa eterna
gratidão. Bom dia e boas ener-
gias. Eu acredito em você.

Angústia (I) Neurotransmissores

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 fo-
cada no sentimento, parâmetros
como vida familiar, bom mo-
mento e situação financeira não
exercem tanta influência. A ra-
zão 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 tor-
naria 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 al-
cança o que se deseja. Quando
acontecer será imprevisto, sur-
presivo. Tudo na esfera amoro-
sa contraria nossa lógica.

Com o avanço da neuroci-
ência, paira no ar uma ideia
de que o homem pode ser

calibrável. Se muito eufórico ou
deprimido, um neurotransmis-
sor aqui ou ali e pronto. Isso
tem como base o conceito de
normalidade, eminentemente
médico, que diz respeito ao or-
ganismo saudável/doente.

Muito dessa tentativa de re-
gulagem nas emoções vem da
falsa ideia de que a angústia é
um mal a ser extirpado, fruto
de uma sociedade que dita nor-
mas e padrões de felicidade,
abundantemente vendida em
livros de autoajuda, padrões
esses que sempre encontrarão
resistência no desejo humano.

É verdade que há uma
a n g ú s t i a  p a r a l i s a n t e ,  q u e
oblitera a pessoa comprome-

Depois de uma cirur-
gia de redução de estôma-
go estou no melhor momen-
to da minha vida com 35
kg a menos. Nunca me ca-
sei, mas tenho uma filha de
11 anos, meu trabalho e
uma boa situação finan-
ceira. Sinto falta de um na-
morado. Os rapazes só
querem uma transa, não
quero isso para mim. Ando
sempre bem arrumada,
não bebo, adoro dançar,
mas estou sempre só e tris-
te. Como atrair um homem
bacana e solteiro? Não
quero prender ninguém,
mas gostaria muito de en-
contrar alguém para viver
longo envolvimento.

Sueli, 40

Vejo que você ressalta pon-
tos positivos de sua vida, mas
percebe que eles não estão sen-

INTERATIVO

tendo suas ações e impedin-
do-a de avançar na vida. Essa
é um sintoma de algo maior,
cuja causa carece investiga-
ção. Mas há outra angústia
humana, constituinte no ho-
mem, 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 profun-
da 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 necessá-
ria, a outra deve ser tratada.
Aprender a lidar com ela é o
objetivo de uma análise.

“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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Aquecendo as emoções

Caro leitor, fico
e m o c i o n a d o
com tantas

campanhas de agasa-
lhos em Piracicaba,
principalmente com
esse frio intenso. Mas
seria tão bom se es-
sas 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 pas-
sa — desejar "limpar o centro".

O resumo dos fatos é a
hipocrisia: "Querem carida-
de, mas não justiça social,
muito menos igualdade".

Se a Constituição Fede-
ral estivesse nas mãos do
nosso povo, bem lida e bem
explicada, haveria conheci-
mento, noção básica dos di-
reitos que todos temos.

Mas quem há de se levan-
tar 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 de-
sumano como nossos gover-

nantes geram esse
caos social. "Se dese-
jarmos estabelecer
algo duradouro, não
devemos sonhar em
torná-lo eterno”, está
escrito no Contrato
Social, de Rousseau.

Até quando sere-
mos submissos a lí-
deres inertes e malig-
nos? Como explicar

que brasileiros passam fome se
produzimos alimentos para o
mundo? Como explicar que
produzimos combustível e pa-
gamos mais caro? Perguntas
que persistem sem respostas.

O mais forte nunca é forte
demais para ser sempre o se-
nhor, se não transformar a
força em direito, e a obediên-
cia , em dever. (Jean Jacques
Rousseau, Do Contrato Social).

———
F r a n c y s  A l m e i d a ,
advogado

Mas quem háMas quem háMas quem háMas quem háMas quem há
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Um pouco da história da
Casa de Passagem

Barjas Negri

Talvez, apenas os
moradores mais
antigos de Piraci-

caba saibam que a
“zona” do meretrício
ficava no Bairro Alto,
entre a avenida Inde-
pendência e da rua
Silva Jardim. Com a
decisão do prefeito Luciano Gui-
dotti 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 perma-
neceu naquele local, sendo o pon-
to mais conhecido a “Casa da
Rute”, na rua General Camisão,
que funcionava como uma boate e
ponto de encontro. O local tam-
bém ficou conhecido como a “Ri-
polândia”, devido aos empreendi-
mentos imobiliários de Romeu Íta-
lo 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 diminu-
indo até o encerramento da “zona”
em Piracicaba em meados dos
anos 1970. O bairro começa a cres-
cer e ser conhecido pelo loteamen-
to  Jardim Califórnia, com um
número pequeno de moradias, cujo
moradores passam a apresentar
demandas por infraestrutura ur-
bana e equipamentos sociais.

Os prefeitos João Herrmann
Neto e José Aparecido Borghesi
(1977/1982) obtêm um financia-
mento junto ao Banco Nacional de
Habitação (BNH) para o projeto
denominado “CURA -  Comuni-
dades Urbanas de Recuperação
Acelerada”. Ele contemplava me-
lhorias na infraestrutura do bair-
ro e uma pré-escola, a ser implan-
tada, por ironia, na antiga “Casa
da Rute”. Essa tarefa coube a mim
viabilizar como secretário munici-
pal de Educação. Feito isso, essa
escola funcionou por anos e aten-
deu dezenas de crianças por ano.

No entanto, pela localização
do bairro, ele foi gradativamente
sendo transformado num distrito
industrial “informal”, onde empre-
sas foram comprando casas e ter-
renos para implantar ou ampliar
suas unidades, incluindo a impor-
tante sede do Jornal de Piracica-

O local, aO local, aO local, aO local, aO local, a
“Casa da Rute”“Casa da Rute”“Casa da Rute”“Casa da Rute”“Casa da Rute”
também ficoutambém ficoutambém ficoutambém ficoutambém ficou
conhecido comoconhecido comoconhecido comoconhecido comoconhecido como
a “Ripolândia”a “Ripolândia”a “Ripolândia”a “Ripolândia”a “Ripolândia”

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 Ara-
cy Louvadini como se-

cretária municipal de Assistên-
cia Social, que se depara com um
grande problema social que era
o surgimento de novos morado-
res de rua e que precisavam de
um local de acolhimento e de
pernoite. Notem que é antiga a
questão de moradores de rua.

Rapidamente passa a ocupar
a antiga sede da pré-escola do
Jardim Califórnia que, com re-
forma e adaptação, é transfor-
mada 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 fle-
xibilizado quando possível.

Em paralelo à Casa de Passa-
gem que funcionava há 25 anos
no Jardim Califórnia, a cidade
sempre ofereceu serviços de aco-
lhimento durante mais de 70 anos
a migrantes e pessoas em situa-
ção de rua no Albergue Noturno.
Tal serviço teve sua demanda au-
mentada 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 fun-
ções aumentadas, uma vez que
além de suas funções, ela assu-
mirá as do Albergue e do Lar das
Ruas para morador de rua. Va-
mos esperar para ver o que mais
vai acontecer, pois a Prefeitura,
por meio Secretaria Municipal
da Assistência e Desenvolvimen-
to Social (Smads), criou mais
um problema onde não tinha.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

Nenhum direito a menos!
e, entre outras ques-
tões, a exigência de re-
vogação da reforma da
previdência, do confis-
co de aposentados e
pensionistas, da refor-
ma administrativa, po-
sicionamento contra a
reforma trabalhista, re-
vogação do subsídio,
programas educacio-

nais excludentes e demais ataques.
Além de propostas para que o Es-
tado cumpra seu papel, valorize os
servidores, atenda às necessidades
da classe trabalhadora, da juven-
tude e do conjunto da população.

A convite da APEOESP, par-
ticiparam do lançamento do Co-
mitê representantes da Central
Única dos Trabalhadores, da In-
tersindical, da Central dos Tra-
balhadores e das Trabalhadoras
do Brasil, da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em
Educação, da Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos da CUT
e de sindicatos, associações e mo-
vimentos. É o início de um pro-
cesso que ganhará corpo com a
participação de dezenas de ou-
tras entidades e movimentos.

Os trabalhadores, os servido-

Professora Bebel

Na quinta-feira,
19 de maio, a
APEOESP con-

cretizou uma impor-
tantíssima iniciativa
deliberada em seu Con-
selho Estadual de Re-
presentantes, ao lan-
çar no auditório da
sede central, em São Paulo, o Co-
mitê Estadual Sindical de Luta,
cujo objetivo central é o de jun-
tar forças para interferir na con-
juntura e no processo eleitoral
em curso no país e no estado de
São Paulo, construindo uma pla-
taforma com os posicionamentos
e reivindicações dos profissio-
nais da educação, dos servido-
res públicos, dos trabalhadores
e da população que mais necessi-
ta do Estado. Com essa platafor-
ma, os integrantes do Comitê irão
dialogar com a população e com
os candidatos ao Governo do Es-
tado e à Assembleia Legislativa.

Essa plataforma, cuja versão
inicial foi distribuída no lança-
mento,  receberá contribuições de
todos os segmentos, conterá nos-
sa concepção do papel do Estado

res públicos das diversas áreas, a
juventude, os movimentos popu-
lares 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 fortaleci-
mentos do Estado e o resgate das
políticas públicas e dos serviços
públicos para atender a todos e
todas, mas principalmente à po-
pulação mais pobre. Para tanto é
necessária a valorização do funci-
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onalismo, que há anos vem sendo
vítimas de sucessivos ataques.

Como um dos encaminha-
mentos principais, ficou defini-
do que serão constituídos comi-
tês em todas as regiões do esta-
do, sendo que as subsedes da
APEOESP tomarão iniciativas
para viabilizar a unidade regio-
nal de todas as entidades e mo-
vimentos para que esses comi-
tês possam efetivamente realizar
um trabalho junto às diversas
categorias profissionais, às co-
munidades 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. Che-
ga de desmonte do Estado, des-
truição 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 esperan-
ça que vai mudar o nosso país.

———
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp

CBF MILIONÁRIA
A CBF (Confederação Brasi-

leira 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 dirigen-
te e por 18 anos presidiu a Fede-
ração Baiana de Futebol. Forma-
do em Ciências Contábeis, na
condição de vice-presidente, as-
sumiu interinamente a CBF em
agosto de 2021, sendo empossa-
do definitivamente em março de
2023, ocupando a vaga de Car-

los Caboclo envolvido em escân-
dalo 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 helicóp-
tero propriedade da CBF e solici-
ta a FIFA o reembolso de 200
milhões de dólares que a entida-
de recebeu da Justiça dos Esta-
dos Unidos recuperados quan-
do dos escândalos de corrupção.
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Filigranismo prejudicial
José Renato Nalini

Concordo que o
Direito Penal
deve ser a “ulti-

ma ratio”, ou seja, a
derradeira alternativa,
quando todas as de-
mais falharam. Infrin-
gir uma norma penal
representa a mais gra-
ve 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 orga-
nismos como o Ibama, Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Reno-
váveis, que atuou em apenas um
por cento dos alertas de des-
matamento na fase mais trági-
ca do extermínio da Amazônia.

Foram 115.688 alertas de des-
matamento publicados pela plata-
forma 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 go-
verno 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, indevidamen-
te, ato de ofício, ou pra-
ticá-lo contra disposi-
ção expressa de lei, para
satisfazer interesse ou
sentimento pessoal”.

É um crime cuja
objetividade jurídica é
o regular funciona-
mento da Administra-

ção Pública, sua moralidade, ou
a decantada probidade adminis-
trativa. Sujeito ativo é o funcio-
nário 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 par-
ticulares e os indivíduos. No
caso da prevaricação eventual-
mente caracterizada por parte da
omissão do Ibama, a vítima se-
ria uma legião: os terceiros pre-
judicados com a inação, até mes-
mo os nascituros, na previsão in-
tergeracional do artigo 225 da
Constituição da República.

Parece configurada a omis-
são criminosa. Mas já pode sur-
gir um argumento de defesa: o
Ibama foi praticamente esfacela-
do pelo desmanche praticado pela
atual gestão federal. Ao menos é
o que a mídia espontânea veicu-
la: vagas não são providas,
concursos não são realizados,
verbas são contingenciadas.

Diante do precedente de exo-
neração de um responsável pelo
Inpe que ousou demonstrar que
havia irregularidade no controle e

fiscalização a cargo desse órgão,
não é difícil dar crédito ao noticiá-
rio. Até porque, nenhuma medida
em contrário foi tomada. Bastaria
abrir concursos, prover as vagas,
descontingenciar o orçamento.
Enquanto isso, orçamentos secre-
tos, compra de vacinas por preço
superfaturado, aquisição de pró-
tese peniana, investimento em
Fundos Partidário e Eleitoral pros-
peraram de forma expressiva.

Se realmente o Ibama não po-
dia atuar – e haveria necessidade
de comprovação de que a situa-
ção de miserabilidade do órgão
foi relatada a quem de direito –
então incidiria o princípio “ad im-
possibilia nemo tenetur”. Não é
viável agir diante da impossibili-
dade. Mas sempre haverá um res-
ponsável pelo definhamento do
Ibama. Quem é? Teria essa autori-
dade praticado a prevaricação?

Parece singela a constatação
de que não agir quando se é obri-
gado a atuar é uma falha. Uma
falha que, causando prejuízos à
comunidade, caracteriza um deli-
to. E aí entra a sofisticação do Di-
reito Penal. Aquilo que ao jejuno
parece bem configurado, para a
hermenêutica – a interpretação
das leis criminais – começa a ad-

quirir contornos de uma sofistica-
ção desastrosa. Começa pela clas-
sificação da prevaricação: trata-se
de crime próprio, formal, doloso,
comissivo ou omissivo próprio, de
forma livre, instantâneo, unissub-
jetivo, unissubsistente ou pluris-
subsistente, a depender do modo
como o crime é perpetrado.

A jurisprudência já se fixou
no sentido de que imprescindí-
vel a indicação do interesse ou
sentimento pessoal que propul-
siona 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 respon-
sáveis por esse crime que pode
ser qualificado de hediondo, em-
bora 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 melancolica-
mente. Então fica tudo como
está. Estamos acostumados.

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

Vi esse prédio ser
construído nos
anos de 1970. An-
dar por andar, pa-
rede por parede.
Isso, devido à pro-
ximidade da resi-
dência 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 primei-
ro edifício a pos-
suir, em Piracica-
ba, 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 Mor-
te 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 Haldu-
mont Campos Ferraz vendido depois a José Orsini que cons-
truiu a edificação existente até hoje. (Edson Rontani Júnior)

EDIFÍCIO ORSINI
Arquivo

Alexandre Padilha

Há mudanças ra-
dicais no modo
 de enxergar a

mulher e cuidar da
saúde materna no go-
verno Bolsonaro. A
substituição do pro-
grama 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 acompanha-
mento dessa mulher por uma
equipe multiprofissional é igno-
rado e práticas comprovadamen-
te não eficazes são incentivadas.

A gestante precisa ser vista
de forma integral, com acompa-
nhamento de uma equipe multi-
profissional. Esse atendimento
não se inicia  no ato do obstetra
dentro da sala de parto. A aten-
ção começa na Unidade Básica
de Saúde (UBS) com o planeja-
mento familiar -  enfrentando as
vulnerabilidades que a mulher
tem no local onde vive - no pré-
natal de qualidade e na integra-
ção com os serviços de parto.

Os serviços de saúde e o
cuidado da mulher são a por-
ta de entrada para o acesso aos
programas sociais, serviços de
proteção a violência e progra-
mas de geração de renda, que
garantem autonomia.

Saúde daSaúde daSaúde daSaúde daSaúde da
mulhermulhermulhermulhermulher, gestant, gestant, gestant, gestant, gestanteeeee
e criançae criançae criançae criançae criança
está em riscoestá em riscoestá em riscoestá em riscoestá em risco

Terraplanismo de Bolsonaro
A Rede Cegonha,

que implantamos em
2011 quando fui Minis-
tro da Saúde, acompa-
nhava a mulher de for-
ma integral garantin-
do assistência obsté-
trica no pré-natal, par-
to, puerpério e ao seu
bebê até dois anos de
idade por uma equipe

multiprofissional. A implantação
desse cuidado reduziu a morta-
lidade materna, neonatal e infan-
til, incentivou  o parto humani-
zado e intensificou a atenção in-
tegral à saúde da mulher. Não é
o médico sozinho que vai conse-
guir cuidar dessa mulher.

O cuidado da mulher e cri-
ança como integração de vários
pontos de atenção são as maiores
evidências científicas de como re-
duzir a mortalidade materna e
promover uma primeira infância
saudável. A Rede Cegonha tam-
bém tinha um olhar integral para
a primeira infância, para o desen-
volvimento dessa criança. Ela
apontava a importância da busca
ativa das crianças vulneráveis
nos serviços sociais e educacio-
nais e deixava explícita a promo-
ção da alimentação saudável.

O programa apresentado
pelo governo Bolsonaro esquece
a situação de vulnerabilidade da
maior parte das mulheres bra-
sileiras, que causam taxas de
mortalidade materna elevadas,
de todas as dificuldades no cui-

dado da primeira infância. Ele
enxerga a mulher como se ela
fosse apenas portadora de uma
criança e com foco de como ti-
rar ela da barriga desta mulher,
esquecendo quem ela é e a situ-
ação de vulnerabilidade que ela
possa vir a ter com seu bebê.

A Rede Cegonha inaugu-
rou, com recursos permanentes
do Ministério da Saúde, os
Centros de Parto Normal, equi-
pamentos próximos ou dentro
de maternidades onde a grande
maioria dos partos - que não se-
jam de risco - vão evoluir para
partos normais e que são condu-
zidos por enfermeiras obstetri-
zes, obstetrizes e doulas, enfren-
tando a indústria das cesarianas
no Brasil. A Rami não incentiva
os centros e ignora o papel des-
ses profissionais no parto.

A nova Caderneta da Gestan-
te é mais uma pérola do terrapla-
nismo sanitário. Volta a defender
a amamentação como método an-
ticoncepcional, comprovado mais
do que já evidente não ser um
método adequado e que coloca em
risco novas gestações em interva-
los curtos e é uma das variáveis
que contribuem para a vulnera-
bilidade na primeira infância, pas-
sa pano pra farra da cesarianas e

episiotomia - não recomendada
pela Organização Mundial da
Saúde desde 2018 -, além de sus-
tentar a defesa de manobras que
significam riscos gravíssimos as
mulheres, como a manobra de
Kristeller, prática de empurrar
e forçar a barriga com a justifi-
cativa de facilitar o parto.

O cuidado à saúde integral
da mulher, da gestante e cri-
ança, necessariamente, exige
articulação regional, com ser-
viços de referência, seja nos
equipamentos de Atenção Bási-
ca a maternidades de alto risco.
Para isso, é necessário que a
política de atenção esteja pactu-
ada com estados e municípios.

A política apresentada pelo
governo Bolsonaro simplesmente
impõe o uso de práticas ultrapas-
sadas e que desrespeitam a mu-
lher e não foram construídas com
a sociedade. Entrei com ações na
Câmara dos Deputados para sus-
tar a nova Rede Materna e Infan-
til e no Tribunal de Contas da
União para que a 6ª edição da
Caderneta da Gestante seja inves-
tigada por incentivar práticas de
violência obstétrica e diretrizes
não comprovadamente eficazes.

É inconcebível que o poder
público recomende, oriente e fi-
nancie práticas de caráter duvido-
so e sem respaldo científico.

———
Alexandre Padilha, médi-
co, 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 Atendi-
mento Móvel de Urgência – 192).
A entrega ocorreu na manhã de
hoje, sexta-feira, 20/05. O investi-
mento é de R$ 898.200,00 e a com-
pra foi realizada pelo município
por meio do convênio de coopera-
ção mútua intermunicipal com as
cidades da região de Piracicaba e
que visa o atendimento regionali-
zado aos usuários do Samu.

A entrega oficial das ambu-
lâncias zero quilômetro – mode-
lo Mercedes Benz Sprinter 416 –
ocorreu na rampa de acesso ao
prédio da Prefeitura e contou
com a presença do prefeito Luci-
ano Almeida, do secretário de
Saúde, Filemon Silvano, da co-
ordenadora de enfermagem do
Samu, Maria Cristina Colonese, e
dos vereadores Ana Pavão e Ary
de Camargo Pedroso Junior.

Conforme explica a coordena-
dora de enfermagem do Samu, as
novas ambulâncias são duas uni-
dades de suporte básico que vão
substituir duas unidades de mes-

mo porte e uma de Suporte Avan-
çado. “A Unidade de Suporte Avan-
çado vem para acrescentar volume
à frota que atende a nossa região.
A aquisição destas unidades é mui-
to importante e vem em muita boa
hora”, afirmou Maria Cristina.

Para o prefeito Luciano Al-
meida, dar condições de traba-

lho aos profissionais do Samu é
uma das formas de oferecer um
serviço de qualidade à popula-
ção de Piracicaba e região. “Com
ambulâncias novas, o atendimen-
to é mais rápido e de qualidade,
já que temos uma equipe capaci-
tada e treinada para qualquer tipo
de situação”, enfatiza. USA

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

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

Justino Lucente
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Unimed Piracicaba garante a
assistência médica do evento

O público da 37a. Festa das
Nações conta com o ambulató-
rio médico da Unimed Piracica-
ba. Instalado no coração do En-
genho Central até domingo (22),
o espaço dispõe de UTI móvel
para suporte aos possíveis casos
de urgência e emergência. A equi-
pe assistencial é formada por
médicos, enfermeiros e motoris-
tas socorristas especializados.

Segundo o presidente da Co-
operativa, Carlos Joussef, o obje-
tivo é garantir conforto e seguran-
ça a crianças, adultos e voluntári-
os presentes na maior festa da ci-
dade. “Nossos serviços poderão ser
acionados por todos, não apenas
por nossos beneficiários. Torce-
mos para que nada aconteça nes-
ses dias. Mas é importante que a
população saiba que estamos prepa-
rados para quaisquer necessidades”.

O dirigente disse, ainda, que

a participação da Unimed Piraci-
caba na Festa das Nações é uma
forma de aproximar a operadora
de planos de saúde da comunida-
de. Além do patrocínio e da assis-
tência médica, a Cooperativa con-
tribui 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 confian-
ça na Unimed, que completa 52
anos em dezembro”, finalizou.

A Unimed Piracicaba traz
também, em um dos barracões
de exposição, um espaço dedi-
cado aos visitantes da festa, com
cabine fotográfica e informações
sobre a Instituição. Sábado
(21), das 13h às 18h; e domin-
go (22/05), das 11h às 16h, as
crianças se divertem com os su-
per-heróis em uma ação especial.
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Vestibular Fatec Piracicaba
oferece isenção ou redução

O vestibular da Fatec Piraci-
caba Deputado Roque Trevisan
para o segundo semestre de 2022
já está com data agendada. Nesta
edição, haverá o retorno da apli-
cação de prova presencial. A pri-
meira atividade prevista no calen-
dário é o pedido de isenção/re-
dução da taxa, que será entre os
dias 20 e 24 de maio, pelo site
www.vestibularfatec.com.br.

Serão concedidas 6 mil isen-
ções do pagamento da taxa de ins-
crição para candidatos socioeco-
nomicamente carentes e que pre-
encham os requisitos dispostos em
edital, além disso, também são dis-
ponibilizadas inscrições com redu-
ção de 50% da taxa, cujo valor in-
tegral é de R$ 91,00. O edital com-

pleto e o local para upload de do-
cumentos estão disponíveis no site
www.vestibularfatec.com.br. Os re-
sultados das solicitações de isen-
ções ou reduções de taxas serão
divulgados no dia 13 de junho.

Os cursos superiores ofereci-
dos para o segundo semestre de
2022 são: Alimentos (40 vagas –
manhã), Biocombustíveis (40 va-
gas – noite) e Gestão Empresarial
(40 vagas – manhã e 40 vagas -
noite), todos gratuitos e com du-
ração 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 presenci-
almente em 17 de julho.
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Deputada promove encontro
estadual do seu mandato, hoje
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 (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) promove, neste
sábado (21),  encontro estadual do
seu mandado, na cidade de São
Paulo, com a finalidade de apre-
sentar a apoiadores e lideranças o
trabalho desenvolvido ao longo
destes pouco mais de  três anos de
mandato na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo e defi-
nir estratégias para a campanha
de reeleição. Denominado de “En-
contro da Esperança”, o evento
será realizado, a partir das 9h30,
na quadra da escola de samba
Império da Casa Verde, na rua Bra-
seliza Alves de Carvalho, 146, no
bairro Vila Baruel, e será o terceiro
que a deputada Bebel promove nes-
te ano, sendo o primeiro em Piraci-
caba, dia 5 de março, e o segundo
na cidade de Franca, em 2 de abril.

Esse encontro tem a finalida-
de de debater, ainda, o planeja-
mento e diretrizes a serem desen-
volvidas pela deputada Professo-
ra Bebel, inclusive visando a pré-
campanha da sua busca pela ree-
leição. Nas eleições de outubro de
2018, a Professora Bebel, que pre-
side 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 Legislati-
va do Estado de São Paulo em 15
de março de 2019, onde tem atua-
ção destacada, inclusive liderado
diversas lutas em defesa da edu-
cação 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 recur-
sos para a melhoria da educação
pública, assim como pela vacina-
ção 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 pro-
posituras, em defesa da democra-
cia e do estado de bem-estar soci-
al, dos direitos sociais e coletivos,
em defesa do funcionalismo pú-
blico paulista e dos serviços públi-
cos de qualidade, dos grupos soci-
ais oprimidos e do desenvolvimen-
to 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 in-
vista no desenvolvimento do tu-
rismo, gerando, assim, mais em-
prego e desenvolvimento.

O seu mandato popular faz
enfrentamento diário às políticas
do governo do Estado de São Pau-
lo, pela melhoria permanente da
saúde, do transporte, da seguran-
ça pública, enfim, na defesa do for-
talecimento do Estado para servir
a população que mais precisa. Tan-
to que liderou a pressão que levou
o governador do Estado a desistir
de extinguir fundações e autarqui-
as, como a Fundação para o Re-
médio Popular (FURP), a Funda-
ção Oncocentro (FOSP), o Institu-
to de Medicina Social e de Crimi-
nologia (IMESC) e a Fundação Ins-

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 pe-
los seus pares para ser a líder da
bancada do PT, a segunda maior
da Alesp, composta por 10 depu-
tados estaduais, e eleita e reeleita
Procuradora da Mulher na As-
sembleia Legislativa de São Paulo.
Já presidiu a Comissão de Educa-
ção e Cultura, e atualmente é
membro, assim como  integra as
Comissões de Defesa e dos Direi-
tos da Mulher;  de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Informação;
a de Administração Pública e Re-
lações do Trabalho e a de Saúde.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel também foi a única par-
lamentar da Região Metropolita-
na de Piracicaba que votou contra
o projeto de lei 529, de autoria do

governador João Doria, que pro-
vocaram reajustes no ICMS em di-
versos produtos que afetam dire-
tamente o consumidor, desde  hor-
tifrutigranjeiros 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 apresen-
tar um pouco deste trabalho desen-
volvido e dialogar com militantes
do partido, apoiadores e lideran-
ças da região novas ações do seu
mandato. “A nossa finalidade é de
prestar contas e também abrir diá-
logo visando traçar novas diretri-
zes, tanto para mais este ano de
mandato que temos, assim como
para traçar novas estratégias em
da população paulista”, completa.

Divulgação

Bebel durante encontro regional em Piracicaba, quando prestou
contas do seu mandato e começou a preparar a pré-campanha
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Sema apoia Corredor Caipira
em projeto de reflorestamento

Com o objetivo de apoiar ações
de reflorestamento em proprieda-
des rurais, a Prefeitura de Piraci-
caba, por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), auxiliou no transporte
de aproximadamente 15 toneladas
de composto orgânico voltado ao
plantio de árvores, após solicita-
ção do projeto Corredor Caipira:
Conectando Paisagens e Pessoas.

O material foi descarregado
em uma propriedade rural locali-
zada no bairro São Joaquim, na
estrada PIR-260, onde será reali-
zado o reflorestamento com árvo-
res nativas pela equipe do Corre-
dor Caipira. O pedido à Sema foi
motivado pelo fato da Pasta dis-

por de maquinário adequado e ser
grande parceira do projeto em vá-
rias iniciativas, como palestras, fó-
runs e no Encontro Conecta Rural.

PROJETO – O Corredor
Caipira prevê estabelecer, no pe-
ríodo de dois anos, 45 hectares
de florestas e agroflorestas e for-
mar corredores agroecológicos
nos municípios de Piracicaba, São
Pedro, Águas de São Pedro, San-
ta Maria da Serra e Anhembi.

O projeto é fruto da parceria
entre o Nace-Pteca (Núcleo de Cul-
tura e Extensão em Educação e
Conservação Ambiental) da
Esalq/USP e a Fealq (Fundação
de Estudos Agrários Luiz de Quei-
roz), com patrocínio da Petrobras.
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Dirigentes de Saúde
debatem Rede Cegonha
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 ser-
viços da rede básica de saúde e
pelos hospitais filantrópicos da
região durante assistência à ges-
tantes,  foram discutidas na ma-
nhã de ontem (20) junto  às insti-
tuições participantes do encontro
sediado na Santa Casa de Piraci-
caba, sob a coordenação da  arti-
culadora 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 emergên-
cias das maternidades que, ago-
ra, devem ser montadas especi-
ficamente para os casos de  ges-
tantes e puérperas  com hiper-
tensão, sépse e hemorragia.

O encontro, que foi transmi-
tido ao vivo para os 26 municípi-
os da DRS X,  reuniu represen-
tantes da Rede de Atenção Bási-
ca, profissionais dos serviços de
apoio dos municípios das CIRs
(Comissão Regional de Intergesto-
res) de Piracicaba, Limeira, Ara-
ras 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 pales-
tra ministrada pela Enfª Jacqueli-
ne Leite. Mestre em Cuidados em
Saúde com habilitação em Ultras-
sonografia Obstétrica, docente de
pós-graduação em Saúde da Mu-
lher  e tutora virtual do curso de
especialização em Cuidado Pré-na-
tal, ela falou sobre  “Profissionais de
Saúde  as Maternidades e Atendi-
mentos à Gestantes de Alto Risco”.

A enfermeira coordenadora
da Maternidade da Santa Casa de
Piracicaba, Janaina Felippe Hi-
gashi, 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 di-
reito ao planejamento reproduti-
vo e à atenção humanizada à gra-
videz, ao parto e ao puerpério,
bem como à criança o direito ao
nascimento seguro e ao cresci-

mento e ao desenvolvimento sau-
dável. “Trata-se de um conjunto
de ações que tem por objetivo ga-
rantir o atendimento de qualida-
de, seguro e humanizada para
todas as gestantes, por meio de
assistência desde o planejamento
familiar na rede básica de saú-
de, ao pré-natal, parto, pós-par-
to e puerpério, até os dois pri-
meiros anos de vida da criança;
tudo dentro do Sistema Único
de Saúde (SUS)”, considerou.

CCCCCOMEMORAÇÕESOMEMORAÇÕESOMEMORAÇÕESOMEMORAÇÕESOMEMORAÇÕES

Câmara aprova redação final
do PDL sobre bicentenário
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Caphiv atua para amenizar frio
de pessoas em situação de rua

Paulo Soares, presidente do
Caphiv (Centro de Apoio aos Por-
tadores de HIV/AIDS e Hepatites
Virais),  acompanha de perto a re-
alidade das pessoas em situação
de rua e nestes dias de frio inten-
so fez questão de mobilizar a equi-
pe para mais uma ação solidária.

Desta vez as ações se con-
centraram 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 Vo-
luntárias (confeccionadas com
caixas de leite), cobertores, tra-

Divulgação

O presidente Paulo Soares acompanha de perto os trabalhos

vesseiros, meias e toucas de lã.
"Um grupo de amigos se uniu e
veio até nós para que possamos
realizar as entregas porque acom-
panham 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 pre-
ciso 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 con-
tato pelo (19) 99982-7663.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na 19ª reunião
ordinária desta quinta-feira (19),
a redação final do projeto de de-
creto legislativo 24/2022, que es-
tabelece a programação para co-
memoração do aniversário de 200
anos do Poder Legislativo na ci-
dade. 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 Muni-
cipal de Piracicaba, 1822”, de au-
toria da historiadora Marly
Therezinha Germano Perecin.

O projeto, de autoria da Mesa
Diretora da Casa, com substituti-
vo da Comissão de Legislação, Jus-
tiça e Redação, teve a programa-
ção elaborada por uma comissão
interna, criada por meio de ato da
presidência e formada por servi-
dores da Câmara, que trabalha-
ram desde o mês de janeiro.

O projeto prevê que a Câ-
mara ficará responsável pela
impressão e distribuição gra-
tuita de mil exemplares do livro
dos 200 anos, que será lançada
em agosto e disponibilizado ain-
da 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 primei-
ra 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 come-
morações do bicentenário.

Também está prevista a reali-
zação de uma sessão solene no
Salão Nobre Helly de Campos Mel-
ges, no dia 11 de agosto de 2022,
em homenagem à primeira reu-
nião camarária. Na solenidade, os
presidentes da Câmara das legis-
laturas anteriores serão homena-
geados em nome de todos os vere-
adores que passaram pela Casa
Legislativa. O evento também con-
tará com o descerramento de pla-
ca alusiva ao bicentenário.

Outras atividades comemora-
tivas serão promovidas, como a
criação de um novo layout de cu-
nho institucional para o site ofici-
al da Câmara e a produção de uma
coletânea virtual com depoimen-
tos de servidores aposentados da
Casa, a partir de entrevistas e fo-
tografias. A comissão ainda pode-
rá definir outras atividades de in-
tegração social na programação.

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 atendi-
dos foram Parque Peória, Jardim
Bartira e Distrito de Tupi.

A Semuttran também rea-
lizou um trabalho especial fo-
cado na Festa das Nações com
manutenção, troca ou coloca-
ção de diversas placas de sina-
lização no Parque do Engenho
e reforço da sinalização em vá-

SSSSSEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRAN

Vinte e nove vias receberam reforço na sinalização
rias faixas de pedestres na ave-
nida Beira Rio e cruzamentos.

Nesse período também foi al-
terado o sentido de via da rua Dona
Adelina Tarsia, com Rua Manoel
Oliveira Diniz, no bairro Algodoal.

O serviço de reforço de sinali-
zação 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 se-
gurança e fluidez do trânsito.

Por meio do projeto, a Se-
muttran realiza sistematica-
mente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinali-

zação de trânsito horizontal e
vertical em ruas e avenidas da ci-
dade, com objetivo de garantir
mais segurança para pedestres, ci-
clistas e motoristas no trânsito.

Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebra-
do, faixa de canalização e desace-
leração, Linha de Redução de Ve-
locidade (LRV), entre outros.

De acordo com a Semut-
tran, a tinta especial utilizada
na sinalização horizontal con-
tém microesferas de vidro, que
permite melhor visualização por
refletir a luz dos veículos. Quan-

do necessário, os serviços tam-
bém incluem a instalação de ta-
chão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.

SERVIÇO
A Semuttran pode ser acio-
nada pelos números 3401-
1110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergen-
ciais (veículos estaciona-
dos irregularmente, veícu-
los 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

Alunos do Colégio Thales de Mileto visitaram o Horto Florestal

Em ação coordenada pela Pre-
feitura, por meio Secretaria Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema), alunos e professores do
9º ano do Colégio Thales de Mile-
to visitaram o Horto de Tupi na
quarta-feira, 18, e participaram do
Quiz do Horto, na Trilha da Bio-
diversidade, desenvolvido pelo
Núcleo de Educação Ambiental
(NEA), da Sedema, e os professo-
res responsáveis pelos estudantes.

“A atividade teve por objeti-
vo integrar os alunos ao espaço,
promovendo uma vivência lúdi-
ca, aliada à construção de conhe-
cimentos sobre a importância e
função dessa área natural prote-
gida”, explica Elizabeth da Silvei-
ra Nunes Salles, bióloga do Nú-
cleo de Educação Ambiental.

Durante a trilha, os partici-
pantes foram surpreendidos com
a presença de um pequeno bando
de macacos pregos, que trouxe

muita alegria e curiosidade a to-
dos, segundo os organizadores.

AGENDA – Além das ati-
vidades de educação ambiental
já desenvolvidas no Horto (Edu-
catrilha na Escola; PJ Tupi Edu-
cação Integral e Ambiental; Ba-

cia Caipira e Vem pro Horto), es-
tão disponíveis agendas para vi-
sitas mediadas, cujo roteiro é ela-
borado de forma participativa
entre as equipes de educação
ambiental do NEA/Sedema e da
Estação Experimental de Tupi e

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

Divulgação

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

EDUCACIONAL
rio da apresentação, que acontecerá às 17h,
no palco principal, será composto por mú-
sicas de concertos, trilhas sonoras de fil-
mes e games e música brasileira.

Rodrigo Terrini
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Piracicaba é contemplada pelo
programa Estradas Asfaltadas
Estado anunciou na quinta-feira, 19, melhorias nas duas rodovias de Piracicaba

Vereador Rodrigo Pomba, de Anhembi, e secretária Nancy Thame

Thais Passos/SEMA

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abasteci-
mento), acompanhou na quinta-
feira, 19, o anúncio da liberação
de recursos para a recuperação
asfáltica da estrada Samuel de
Castro Neves (SP-147), que liga Pi-
racicaba ao município de Anhem-
bi, e de mais 2,7 quilômetros da
estrada Geraldo de Barros (SP-
304), de Piracicaba a São Pedro.

A verba é proveniente da se-
gunda fase do Programa Estra-
da Asfaltada, que foi apresenta-
da pelo governador Rodrigo Gar-
cia no Palácio dos Bandeirantes,
em São Paulo. A secretária Nan-
cy Thame, da Sema, esteve pre-
sente no evento a pedido do pre-
feito Luciano Almeida, represen-
tando 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 es-
tradas foi um trabalho conjunto
entre a Prefeitura de Piracicaba
e a Prefeitura de Anhembi, e a
interlocução do deputado esta-
dual 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 esta-
duais para o município. Nancy
enfatiza ainda o trabalho da Pre-
feitura para que o município seja
incluído em mais programas es-
taduais para recuperação de es-
tradas para o desenvolvimento
rural sustentável da região.

“Estar como secretária de
Agricultura e Abastecimento da
Prefeitura de Piracicaba e rece-
ber essa notícia de que o municí-

pio foi contemplado é muito sim-
bólica 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 en-
tre os municípios, e hoje na ges-
tão Luciano Almeida a boa notí-
cia do recape”, afirma Nancy.

Divulgação

Na última quarta-feira (18), no Au-
ditório Teotônio Vilela, na Assem-
bleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), foi realizada a ho-
menagem 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
mui to honroso ser  escolh ido
para essa justa homenagem de
reconhecimento às mulheres que
atuam fomentando o empreende-
dorismo no Estado de São Pau-
lo”, afirmou Alex de Madureira.

EMPREENDEDORAS

O governador do Estado de
São Paulo, Rodrigo Garcia, liberou
nesta quinta-feira (19) a segunda
fase do Programa Estrada Asfal-
tada. 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 quilôme-
tros de vias em mais de 145 cida-
des do interior e do litoral de São
Paulo. O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) realizará
conservação especial e manutenção
de vias, que consiste em recape e
implantação de nova sinalização.

O Programa Estrada Asfal-
tada soma 277 obras em 4,4 mil
quilômetros, totalizando o valor
de R$ 4,6 bilhões. O deputado es-
tadual Roberto Morais comemo-
ra mais uma grande ação bene-
ficiando as cidades da Região
Metropolitana de Piracicaba.

As rodovias contempladas no
programa são Pirassununga/
Aguaí - Rodovia SP 225 (km inici-
al 0 a km 50) - Extensão 50 km,
Pirassununga/Analândia/Itirapi-

“E“E“E“E“ESTRADSTRADSTRADSTRADSTRADAAAAA A A A A ASFSFSFSFSFALALALALALTTTTTADADADADADAAAAA”””””

Roberto Morais celebra mais
153 km de estradas na região

Divulgação

“Essas melhorias beneficiam toda a economia da região”, aponta Morais

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 – Rodo-
via 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 usu-
ários que circulam diariamente
pelos trechos, essas melhorias be-
neficiam toda a economia da re-
gião, proporcionando melhor
acesso aos transportes de cargas
e escoamento das produções,
atingindo os mais diversos seto-
res”, destaca Morais. “A criação
da Região Metropolitana de Pira-
cicaba no ano passado tem se
confirmado como uma das nos-
sas maiores conquistas. O Gover-
no do Estado tem correspondido
com anúncios de obras e benefíci-
os, proporcionando melhores con-
dições para a população de toda a
região”, reforça o deputado.
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Câmara leva experiência local
à Semana de Governo Aberto
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Prefeitura entrega mais
65 matrículas de imóveis
para moradores do bairro
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 Desen-
volvimento Habitacional de Pi-
racicaba (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 Almei-
da, o evento contou com a pre-
sença 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 ordena-
mento territorial urbano. Como
benefícios, após a emissão das
matrículas, as famílias contem-
pladas passam a ter a posse de-
finitiva de seus imóveis, ampli-
ando o acesso ao crédito finan-

Alguns moradores esperaram até  38 anos por esse momento

Divulgação/CCS

ceiro e, assim, estimulando o
desenvolvimento do município.

O prefeito Luciano Almeida
lembrou que a atual Administra-
ção tem trabalhado em ritmo ace-
lerado para realizar o processo de
regularização fundiária de manei-
ra a contemplar o máximo de lote-
amentos possível e, assim, garan-
tir uma segurança jurídica aos
seus moradores. “Os cidadãos têm
todo o direito de pleitear esse be-
nefício e nós temos a obrigação de
fazer a regularização de maneira
rápida e eficiente”, destacou.

CONQUISTA - Antonio Pe-
queno da Silva disse que esperava
pela entrega da matrícula do seu
imóvel desde 1984, quando mu-
dou para o Algodoal com a famí-
lia. “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 emo-
cionados durante o evento.
“Tenho agora o papel que me
garante a posse definitiva do

terreno! Só tenho que agrade-
cer ao prefeito Luciano Almei-
da e à Emdhap”, comentou.

Morador do Algodoal des-
de 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 con-
ta com 23 netos e 17 bisnetos.

Embora ainda não tenha aca-
bado 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.

As transformações da Câ-
mara ao longo dos últimos anos
foram compartilhadas pelo vice-
presidente da Casa, Acácio Go-
doy (PP), em evento da Semana
de Governo Aberto, na tarde
desta quinta-feira (19). Realiza-
do remotamente, via videocon-
ferência, o painel teve como me-
diador Rogério Vieira dos Reis,
coordenador-geral de Governo
Aberto e Transparência da Con-
troladoria-Geral da União.

Com o tema “Estado Aberto:
avanços e desafios para Executi-
vo, Legislativo e Judiciário”, o
evento trouxe as experiências de
diferentes esferas de governo e
poder. Além de Acácio Godoy,
participaram Marina Rebelo, ou-
vidora-geral do Estado de Santa
Catarina; Dayse Starling Motta,
juíza auxiliar da presidência do
Conselho Nacional de Justiça; e
Manoel Galdino, diretor-executi-
vo da Transparência Brasil.

Acácio Godoy traçou uma
cronologia dos fatos que marca-
ram a Câmara na última década,
a partir do aumento dos subsídios
dos vereadores em 2011 e da re-
percussão gerada na cidade. Di-
ante do que classificou como “con-
vulsão social”, ele, que assumiu
em 2020 seu primeiro mandato
parlamentar e desde então é vice-
presidente do Legislativo, recor-
dou a reação da Casa, à época.

“Acabamos reagindo de
uma maneira truculenta e fecha-
mos as portas à população. Num
dos episódios, a Câmara man-
dou retirar um servidor duran-
te a leitura bíblica, foi o ápice de
uma atitude autoritária e anti-
democrática, que repercutiu na
mídia. Veio um momento em que
passamos a barrar manifestações
no plenário, colocamos um vidro
separando o público, que acompa-
nhava as sessões, dos vereadores.
Para a Tribuna Popular, passamos
a fazer exigências pesadas, buro-
cráticas, para que uma pessoa con-
seguisse usar. Começamos a blin-
dar as sessões com a Polícia e a
Guarda Municipal”, relatou.

A mudança, disse Acácio Go-
doy, veio com a Mesa Diretora que
assumiu em 2017. “Conhecemos o

Guilherme Leite

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

programa de Parlamento Aberto
e começamos a fazer mudanças,
retirando o vidro e com discus-
sões públicas. Fizemos um mape-
amento para aderir ao Parlamen-
to Aberto que uniu todos os de-
partamentos da Casa. Abrimos
diálogo com entidades civis,
ONGs, lideranças comunitárias.”

O ingresso no Parlamento
Aberto foi precedido por consulta
pública. “Fizemos palestras e even-
tos preparatórios falando de
transparência, oficinas nas esco-
las para orientar sobre a consulta
pública. No processo de mapea-
mento, tivemos uma grande aber-
tura com a sociedade civil”, res-
saltou o vereador, que em seguida
falou do programa na prática.

“Passamos a explicar ao ci-
dadão setor por setor da Câma-
ra, para que entendesse como
funcionava. Houve a ampliação
do uso da Tribuna Popular e de-
mos destaque às nossas licita-
ções, e isso gerou à Câmara mí-
dia espontânea positiva”, disse
Acácio Godoy, acrescentando
que “um programa desse aporte
não avança sem a adesão de to-
dos os departamentos; os servi-
dores se conscientizaram, parti-
ciparam e aderiram aos cursos”.

As ações do programa “Câma-
ra Inclusiva” também foram des-
tacadas pelo vice-presidente da
Câmara. “Chamamos nove entida-
des e o Conselho Municipal da
Pessoa Com Deficiência para o de-
bate, 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 in-
terno da Casa para que os servi-
dores soubessem comunicar-se
com pessoas com deficiência.”

Rogério Reis elogiou que a
Câmara tenha transformado a
crise pela qual passou “em opor-
tunidade para implantar o Go-
verno Aberto”. Acácio Godoy en-
fatizou a participação do Legis-
lativo piracicabano no 5° Plano
de Ação Nacional para o Gover-
no Aberto como coordenadora
das ações. “Isso é uma vitória,
uma mudança de paradigma.”

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 Tec-
nologia 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.

UUUUUNIVESPNIVESPNIVESPNIVESPNIVESP

Com 544 inscritos, vestibular ocorre neste domingo, dia 22
O eixo com mais inscrições é o

de Licenciaturas, com 183 partici-
pantes, 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 inclu-
são 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 resulta-
dos dos anos de 2019, 2020 e
2021 do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), sendo esses
integrados à nota final se forne-
cidos os números de inscrição.

As informações oficiais so-
bre o local de realização das pro-
vas 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, aces-
sar o resultado do exame.

Em caso de dúvidas, o can-
didato poderá acessar o Fale Co-
nosco do site da Vunesp, banca
realizadora do vestibular, e en-
caminhar sua mensagem ou, ain-
da, entrar em contato com o Dis-
que Vunesp, por meio do telefo-

ne (11) 3874-6300, para contato
no Polo de Piracicaba (19) 3433-
7747. Os canais estão abertos em
dias úteis, das 8h às 17h.

UNIVESP - O Polo de Pira-
cicaba da Univesp é localizado na
rua Dona Idalina, 314, bairro
Paulicéia, local que os alunos
contam com infraestrutura (com-
putadores, impressoras e acesso
à internet) e realizam atividades
como provas e discussões em gru-
po. Os cursos são gratuitos e re-
alizados em plataforma online,
com atividades acadêmicas, in-
cluindo videoaulas, materiais
didáticos, bibliotecas digitais e
espaço para tirar dúvidas.

SSSSSELAMELAMELAMELAMELAM

Melhorias reforçam academia do
Estádio Barão de Serra Negra

Em janeiro deste ano, após ser
procurado por munícipes que soli-
citaram melhorias nos aparelhos
e bicicletas ergométricas da aca-
demia do Estádio Barão de Serra
Negra, o vereador Fabrício Pole-
zi (Patriota), rapidamente, atra-
vés de sua assessoria, agendou
uma reunião com o titular da
Selam (secretaria municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
tora), Hermes Balbino, que pron-
tamente atendeu seu pedido.

"O secretário Hermes Balbi-
no ao verificar e constatar que
de fato a reforma em questão se
fazia necessária, abriu processo
de licitação que seguiu os trami-
tes de transparência como pode-
mos consultar no site do Execu-
tivo", observa o parlamentar.

Divulgação

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

Nesta quinta-feira (19), o ve-
reador Fabricio Polezi fez ques-
tão de fiscalizar como foi empre-
gado os recursos destinados às
melhorias e após esta constata-
ção foi até ao secretário agrade-
cer pessoalmente e aproveitar
para levar outras demandas na
defesa do esporte em Piracicaba.

“Reafirmo que meu compro-
misso será sempre atender nos-
sa população, a academia do XV
existe há muito tempo, você que
quer praticar uma academia e
não tem como pagar, nós em Pi-
racicaba temos uma gratuita,
basta chegar lá ver a disponibili-
dade de encaixe de turma com
os professores, fazer seu exame
médico e começar a treinar, bora
lá pessoal”, ressalta Polezi.
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Inscrições para roda de
conversa terminam dia 23

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Requerimento questiona
descarte de teste de covid

Requerimento aprovado nes-
ta quinta-feira (19), na 19ª reunião
ordinária, cobra informações da
Secretaria Municipal de Saúde so-
bre a oferta, a compra, o recebi-
mento, a guarda, o manuseio, a
distribuição e o descarte dos lo-
tes de testes de covid-19 entre o
segundo semestre de 2021 e o
primeiro semestre de 2022.

Autor da propositura, o vere-
ador Cassio Luiz Barbosa, o Cas-
sio Fala Pira (PL), solicita que o
Executivo lhe apresente "todas as
notas fiscais ou outros documen-
tos 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 es-
toque, mês a mês, do período que
vai de julho de 2021 até hoje.

O vereador indaga sobre re-
latórios consolidados, por unida-
de de saúde e no total geral do mu-
nicípio, gerados pelo sistema Olos-
tech para o mesmo período, conten-
do informações diárias de pessoas
atendidas e de pessoas testadas.

Cassio Fala Pira cobra a apre-

sentação dos comprovantes de re-
cebimento dos lotes e as quantida-
des de testes recebidos em janeiro
e fevereiro de 2022; caso tenha
havido recusa em receber lotes de
testes nesses dois meses, o vere-
ador pede, então, que o Executi-
vo lhe diga os motivos que fun-
damentaram a negativa.

O requerimento 393/2022
também pede a comprovação (por
meio de e-mails, solicitações e ten-
tativas de licitações) dos esforços
para a compra de testes realiza-
dos em janeiro e fevereiro de
2022, e suas respectivas recusas
de fornecimento, de modo a jus-
tificar a mudança no protocolo
de atendimento da covid-19.

Também são solicitados os re-
latórios e documentos comprobató-
rios de todos os lotes descartados,
com qualitativos e quantitativos e
separados por lote, e outras infor-
mações oportunas que justifiquem
as ações administrativas tomadas
em relação às perdas de lotes.

O vereador cita que a Secre-
taria Municipal de Saúde deci-
diu alterar, em 19 de janeiro des-
te ano, os protocolos de atendi-
mento da covid-19, restringindo
a testagem a pacientes com sinto-
mas respiratórios graves, sob a
alegação de que faltavam testes.

A Escola do Legislativo de Pi-
racicaba "Antonio Carlos Danelon
- Totó Danelon" promove roda de
conversa para discutir "Gestão
dos Resíduos Sólidos", em even-
to presencial, nesta quarta-feira
(25), das 14 às 16 horas. Os inte-
ressados tem até esta segunda-
feira (23) para se inscrever.

O curso se pauta no eixo te-
mático para a captação de agentes
políticos. O público alvo se volta aos
gestores e técnicos de órgãos públi-
cos e da sociedade civil organizada,
lideranças comunitárias, produto-
res 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 segunda-
feira, 23 de maio. O conteúdo do
curso se pauta na gestão destes
resíduos, em tema bastante am-
plo por passar pela conscientiza-
ção das pessoas em relação ao
consumo, pela compreensão per-
tinente à classificação de tais re-
síduos, pela necessidade e efeti-
vidade da separação, coletas
convencional e coletiva, trans-
porte e destinação adequada de
todos os tipos de resíduos.

Também ganha destaque as
PPPs (Parcerias Público-Priva-
das), voltadas aos serviços de
limpeza urbana, além de coleta,
transporte e destinação dos re-
síduos. 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 (secre-
taria municipal de Defesa do Meio
Ambiente) apresentará um contex-
to geral, sobre os resíduos sólidos
na cidade. Em seguida, haverá um
debate específico, com a participa-
ção de Ary Saraiva Rando - Enge-
nheiro ambiental, especialista em
BPM, Mestre em Desenvolvimen-
to Regional e Meio Ambiente, e
Doutor em Engenharia Civil
(Recursos Hídricos, Energéticos
e Ambientais), que também é as-
sessor parlamentar do Manda-
to Coletivo “A Cidade é Sua”.

Na sequencia, será será avali-
ado os desafios e oportunidades a
partir do Novo Marco Legal, pelo
palestrante José Ferreira Assis -
Graduado e Mestre em Engenha-
ria Civil, Especialista em Gestão
Ambiental, que atua na Cetesb
(Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo), desde 1977, quan-
do ingressou como estagiário.

A discussão sobre a análise
crítica, pesquisas e desenvolvi-
mento terá a participação de
Adriana Maria Nolasco - dire-
tora executiva em empresa no
ramo de engenharia e sustenta-
bilidade. Nolasco também é pro-
fessora sênior da Esalq/Usp.

SERVIÇO
A roda de conversa será pre-
sencial na Escola do Legis-
lativo (rua do Rosário, 833).
Os interessados também
pode reforçar a Campanha da
Solidariedade: no dia desta
atividade, trazer 1 litro de leite.
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Sinfônica de Piracicaba
apresenta composições
de vários continentes
Concerto que celebra a diversidade musical acontece hoje, 21, no Engenho Central

Rodrigo Alves

A OSP (Orquestra Sinfônica
de Piracicaba) apresenta hoje, 21,
às 21h30, o “Concerto das Na-
ções”, 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 paí-
ses 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 patro-
cínio ouro do Atacadão, o pa-
trocínio prata da Caterpillar e
Hyundai e o patrocínio bronze
da CNH Industrial, via Lei de
Incentivo à Cultura, do Minis-
tério do Turismo. O apoio é da
Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Semac (Secretaria Mu-
nicipal da Ação Cultural). A OSP
tem como diretor artístico e re-
gente titular o maestro alemão
Knut Andreas, de Potsdam.

O maestro Parcival Módolo,
regente convidado para esse con-
certo, tem passagens por diferen-
tes orquestras do Brasil e do ex-
terior. Atuou, por 14 anos, como
regente titular e diretor artístico
da Orquestra Sinfônica Munici-
pal de Americana, sua cidade na-
tal. Ocupou as mesmas funções
nas Sinfônicas de Campinas e Ri-
beirão Preto. Atualmente, é o

principal maestro convidado da
Orquestra Sinfônica de Pots-
dam, na Alemanha, e coordena-
dor geral de Arte e Cultura, da
Pró-Reitoria de Extensão do Ins-
tituto Presbiteriano Mackenzie.

REPERTÓRIO – A OSP apre-
senta três obras de compositores
brasileiros: “Mourão”, de César
Guerra-Peixe; “Quem sabe” (modi-
nha), de Antônio Carlos Gomes, e
“Baião”, de Flávio Régis Cunha.

“Marcha Radetzky”, de Jo-
hann Strauss, e “Sob trovões e re-
lâmpagos”, 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 Ca-
valleria Rusticana”, do italiano
Pietro Mascagni. A canção folcló-
rica “Arirang” (com arranjo de
Flávio Régis Cunha) representa a
Coreia do Sul. A Inglaterra estará
presente no concerto com clássi-
cos da banda The Beatles, co-
nhecidos por pessoas de todas
as idades: “Here comes the sun”
e “Yesterday”, ambas com arran-
jo de Felipe Martim Coelho.

“Nesse concerto, a OSP vai
transitar por obras de composito-
res de diferentes países do mun-

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 retoma-
da 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 nú-
mero de lojas, o Atacadão está pre-
sente em mais de 170 cidades es-
palhadas por todos os estados do
Brasil. Com uma história de 59
anos e cerca de 62 mil colaborado-
res, a empresa tem cerca de 250

unidades de autosserviço e mais
de 33 atacados de entrega, que
garantem o abastecimento de co-
merciantes, transformadores e
consumidores finais. Também
atua no e-commerce, integrando
o canal de vendas online do pró-
prio Atacadão com uma robusta
operação de marketplace, com mais
de 300 sellers parceiros de atacado.

SERVIÇO
“Concerto das Nações”, da
Orquestra Sinfônica de Pira-
cicaba. Hoje, 21, às 21h30, na
Festa das Nações, no Enge-
nho Central (Av. Maurice
Allain, 454). Os ingressos
podem ser adquiridos no site
festadasnacoes.org.br. Info:
sinfonicadepiracicaba.org.br.

Os ingressos para a festa podem ser adquiridos
por meio do site festadasnacoes.org.br.
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Projeto antitabagismo seleciona
vídeos e trabalhos de estudantes

O dia 31 de maio é conside-
rado 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, Concur-
so Multicultural para estudantes,
Show de Encerramento e Atendi-
mento no Banco de Remédios.

A programação tem o apoio
da Diretoria de Ensino Regional
de Piracicaba, Prefeitura de Pira-
cicaba, Semac (Secretaria Munici-
pal de Ação Cultural), Acipi (As-
sociação Comercial e Industrial de
Piracicaba), entre muitos outros
parceiros. De acordo com Juliana
Barbosa Previtalli, são dois os prin-
cipais objetivos do projeto. "Pri-
meiramente, queremos conscien-
tizar o fumante de que o tabagis-
mo é uma doença e incentivá-lo a
buscar tratamento. Outro foco são
os jovens. Nossa proposta é blin-
dá-los contra o assédio da indús-
tria do cigarro, para que se tornem
uma geração livre do tabaco”.

O tabagismo é considerado
uma doença crônica. Conforme a
Revisão da Classificação Estatísti-
ca Internacional de Doenças e Pro-
blemas Relacionados à Saúde, in-
tegra o grupo de transtornos men-
tais 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 di-
reto. De acordo com o Inca (Ins-
tituto Nacional de Câncer), mor-
rem 443 pessoas a cada dia no
Brasil por conta do tabagismo.

Divulgação

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

Artistas interessados em apoi-
ar o Paradas Pro Sucesso podem
enviar seus vídeos em qualquer
período. Mas é preciso seguir o for-
mato do projeto e preencher a au-
torização de uso de imagem.

CONCURSO CULTU-
RAL - Já o concurso cultural
está encerrado. Os estudantes
do Ensino Fundamental 1 e 2 e
do Ensino Médio puderam en-
viar propostas em três modali-
dades: desenhos, frases e víde-
os. A comissão julgadora ava-
liou ontem (quinta-feira-19), os
trabalhos de destaque. Além de
Juliana, a equipe foi formada
por Elson de Belém, Carmelina
Toledo Piza, Patricia Ribeiro, An-
dré 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 ar-
tes e voucher em livraria.

“As próximas fases do proje-
to estão em organização. Além do
show de encerramento, com en-
trada gratuita, ainda estamos
planejando oferecer atendimentos
no tratamento ao tabagismo,
também gratuitamente. Estamos
conversando com parceiros e
apoiadores, pois será muito im-
portante termos os insumos que
auxiliarão os pacientes”, explicou.

PROJETO - O Paradas Pro
Sucesso começou em 2021. Ideali-
zado pela cardiologista Juliana
Barbosa Previtalli e o músico Luís
Fernando Dutra, contou com ex-
posição de artes na Câmara e Casa
do Povoador. Além da adesão de
diversos artistas locais, como Ani-
nha 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

Divulgação

Protegidos por lonas, bichos recebem alimentação reforçada

O frio intenso não poupou
ninguém, nem mesmo os animais
do Zoo de Piracicaba. Tanto é
que, para protegê-los, a Prefei-
tura, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambi-
ente (Sedema), já reforçou a ali-
mentação dos animais e provi-
denciou 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 ener-
gia a eles durante os dias mais fri-
os. O amendoim foi acrescentado
na dieta, assim como o coco e aba-
cate, 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 qualida-
de de vida e bem-estar”, explica
Paula Matias, bióloga do Zoo.

RECINTOS PROTEGI-

DOS - Para proteger os animais,
os recintos das araras, papagai-
os e periquitos foram cobertos
com lona. Para as aves maiores,
como as araras, também é feito
uma segunda barreira para re-
forço com mangueiras de bom-
beiro, feno e ninhos de madeira.

Para os mamíferos e de
grande porte, a equipe prepara
uma forração de feno sobre pal-
lets, inclusive para os felinos
que dormem nas áreas cobertas
dos seus recintos. Para os pri-
matas, preparam abrigos de
madeira como se fossem ninhos.

Os recintos dos tucanos e
corujas também recebem corti-
nas feitas com mangueiras de
bombeiros para aquecer.

SERVIÇO
O Zoológico Municipal de Pi-
racicaba fica na avenida Ma-
rechal Castelo Branco, 426,
Jardim Primavera. Funciona
de terça a domingo, das 9h
às 16h. Te.: (19) 3421-3425.

A prorrogação do prazo do
concurso público 2/2019, destina-
do ao provimento de vagas na
educação municipal, motivou o
requerimento 409/2022 que foi
aprovado, em regime de urgência,
durante a reunião ordinária reali-
zada nesta quinta-feira (19).

De acordo com o vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL), au-
tor do requerimento, em rela-
ção aos cargos de professor de
educação infantil e professor de
ensino fundamental, o concur-
so público 2/2019 foi homologa-
do em 27 de setembro de 2019.

Ele pontua que a Lei 14.314,

SMESMESMESMESME

Educação enfrenta dificuldades para contratar professores
de 24 de março de 2022, suspen-
deu a contagem dos prazos de va-
lidade dos concursos públicos já
homologados na data da publica-
ção do Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020 – que de-
terminou o congelamento de con-
cursos 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 provi-
mento de vagas de Auxiliar de
Ação Educativa (30 vagas), Intér-
prete Educacional de Libras/Por-
tuguês - Educação Básica e CIEJA
(2 vagas), Professor de Educação

Infantil (15 vagas), Professor de
Educação Fundamental (5 va-
gas) e Nutricionista (3 vagas).

“Na antiga administração, o
concurso foi realizado para a con-
tratação de professores, daí veio a
pandemia e uma lei federal sus-
pendeu qualquer concurso públi-
co e contratações, aí esse concur-
so ficou suspenso. Hoje, a maior
dificuldade da administração é
contratar professores para substi-
tuir aqueles que saíram”, declarou
Trevisan Jr. na discussão do re-
querimento, antes que a proposi-
tura fosse submetida à votação.

O requerimento pede que o

Poder Executivo forneça uma re-
lação de candidatos convocados,
incluindo o cargo e quantidade de
convocações e o número de candi-
datos que aguardam a convoca-
ção. A propositura questiona se a
Prefeitura Municipal suspendeu o
prazo de validade do referido con-
curso, 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 jun-
to a Secretaria Municipal de
Educação atualmente.
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Propositura questiona possível contrato entre saúde e empresa
A possível contratação de

empresa médica pela Prefeitu-
ra Municipal de Piracicaba é o
tema do requerimento 382/
2022, de autoria do vereador
Laércio  Trevisan Jr .  (PL),
aprovado na noite desta quin-
ta-feira (19) durante a 19ª reu-
nião ordinária de 2022.

A propositura questiona
se a Secretaria Municipal de
Saúde, entre janeiro de 2021
e maio de 2022, firmou con-
trato com a empresa Cangas-
su 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 Execu-
tivo municipal “firmou contra-
to com alguma outra empresa
também de propriedade do Sr.

Franklin Cangassu Sampaio” e,
igualmente, em caso positivo,
pede cópia de todos os contra-
tos e documentos atinentes.

Por fim, o parlamentar
questiona se houve alguma
contratação, no período de
2017 a 2020, das empresas an-
teriormente mencionadas.



A12
A Tribuna Piracicabana

Sábado, 21 de maio de 2022

DDDDDRRRRR. L. L. L. L. LOSSOOSSOOSSOOSSOOSSO N N N N NETTOETTOETTOETTOETTO

Mostra Almeida Júnior retoma
formato presencial no teatro
Obras acadêmicas e contemporâneas de 35 artistas podem ser vistas a partir de hoje, 21

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

Fotos: Divulgação

A Mostra Almeida Júnior re-
toma ao formato presencial, após
dois anos no formato virtual. A
abertura e premiação estão mar-
cadas para hoje, 21, às 19h30, no
Teatro Municipal Dr. Losso Net-
to. Os trabalhos ficarão expostos
no teatro até 19. Para esta 34ª edi-
ção, a Mostra recebeu mais de  40
inscrições de 35 artistas nas cate-
gorias acadêmica e contemporâ-
nea do município e da região. No
tota,l 81 trabalhos ficarão expos-
tos. A entrada é gratuita.

Sob a curadoria de Viviane
Gibin, a realização da Mostra é da
Associação Piracicabana dos Ar-
tistas 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 artis-
tas, poder ter as obras expostas à
visitação novamente. “Depois de
dois anos, é uma grande alegria
poder voltar ao formato presenci-
al com segurança”, frisa Demar-
chi. Demarchi explica também que
o conteúdo das mostras realiza-
das em formato virtual permane-
cem à disposição do público na re-
des sociais da Associação “possi-
bilitando o alcance do público em
diferentes partes do mundo.”

A MOSTRA – Criada em
1989, a mostra é um dos mais an-
tigos e mais importantes eventos
de arte de Piracicaba. Realizada
de forma ininterrupta,  tem como
propósito valorizar os artistas e
oferecer à sociedade o conheci-
mento de novas linguagens e téc-
nicas pictóricas. Apesar de não
contemplar obras do artista que
dá nome à Mostra, a exposição é
uma homenagem ao pintor e de-
senhista brasileiro José Ferraz de
Almeida Júnior, que passou par-
te da sua vida em Piracicaba.

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 cida-
des no interior do Estado de São
Paulo. Seus trabalhos mais re-
presentativos estão na Pinaco-
teca do Estado de São Paulo,
numa sala que leva seu nome.

CATEGORIA “ACADÊMI-
CA” - Os premiados são: Meda-
lha 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 CONTEM-
PORÂNEA - Medalha de Ouro -
Arlete Brito, pelo conjunto das
obras “Vejo flores em você - joe-
lho e vejo flores em você - om-
bro”; Medalha de Prata - Melissa
Sanches Pozzi, pelo conjunto das
obras “Dancing with myself 1, 2 e
3”; Medalha de Bronze - Adalgi-
za Vaz Rimoli, pela obra “Série
Paisagens: Paisagem 1”; Menção

Honrosa - Marilu Trevisan, pela
obra “Moradores de rua”; Men-
ção 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”; Men-
ção Especial do Júri Silvia Dioní-
sio, pelo trabalho “Águas do Mi-
rante”; Prêmio Incentivo do Júri
- Josimara Elisa, pelo trabalho
“Folha bailarina”; e Prêmio In-
centivo do Júri -  Paulo Bhai, pelo
trabalho “Portal do Paraíso”.

MMMMMONTONTONTONTONTADORAADORAADORAADORAADORA

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 edi-
ção da Festa das Nações. A mon-
tadora é, mais uma vez, patroci-
nadora 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-corea-
na, brincadeiras e diversão gratui-
tas para adultos e crianças e uma
exposição da bola oficial da Copa
do Mundo FIFA 2022. Por fim,
entregará ao Fundo Social de Pi-
racicaba medicamentos ou supri-
mentos no valor de R$ 30 mil.

Em um pavilhão histórico do
Engenho Central, localizado atrás
do Palco Principal, brincadeiras
totalmente gratuitas e de alta tec-
nologia vão entreter os visitantes

e contar um pouco da história da
Hyundai, de seus produtos e ser-
viços no Brasil. Essas ações utili-
zam até mesmo recursos de Reali-
dade Virtual, como no desafio de
“Chute a Gol”, em que as pessoas
tentam vencer um goleiro em co-
branças de penalidades visíveis
apenas por óculos especiais. Have-
rá também telas sensíveis ao to-
que para jogos de memória visual
e sonora, como o célebre “Genius”.

O espaço vai contar ainda com
ações clássicas e sempre de gran-
de interesse do público, como pin-
tura facial para crianças e caligra-
fia coreana. Estarão expostos veí-
culos 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 es-
timulará a curiosidade sobre pró-
ximos lançamentos da marca.

Em clima de “esquenta” para
a Copa do Mundo FIFA Catar

2022, a Hyundai, que é patrocina-
dora da competição mundial, traz
para Piracicaba uma réplica da
bola oficial, a “AL RIHLA”, pro-
duzida pela Adidas. Em tamanho
gigante, a Al Rihla estará à dispo-
sição para fotos e interações digi-
tais com todos os visitantes. Al Rihla
em árabe pode ser traduzido como
“A Jornada” e tem inspiração na
arquitetura, nas tradicionais em-
barcações e na bandeira do Catar.

Para reforçar ainda mais o
objetivo da Festa da Nações de ar-
recadar recursos para as entida-
des sociais participantes, a Hyun-
dai promoverá todas as brincadei-
ras 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 exem-
plo fraldas geriátricas, serão pos-
teriormente repassados pelo
Fundo à todas as entidades.

E, finalmente, em sintonia
com as comemorações dos 10
anos do orgulho de ter Piracica-
ba como casa, a Hyundai presen-
teia a cidade doando, pela primei-
ra 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 trou-
xe para o segmento dos SUVs tec-
nologia, conforto, luxo e sofisti-
cação 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 Esta-
do de São Paulo e de R$ 115.790
nos demais estados do Brasil.

SERVIÇO
Pavi lhão Hyundai .  Hoje,
21, das 11 às 22h, e ama-
nhã, 22, das 11h às 17h.
Local: Parque do Engenho
Central de Piracicaba.

Divulgação

A Banda SOS Mondo se apre-
senta pela primeira vez na
Festa Nações. A banda leva-
rá o melhor do rock britânico
para Pub do Reino Unido do
Instituto Formar. A apresen-

SOS MONDO
tação será neste sábado
(21), das 11h30 às 14h. Boa
música, gastronomia e soli-
dariedade são os ingredien-
tes da 37ª Festa das Nações
de Piracicaba. Prestigie.

PPPPPOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICA

Vinicius Marchese anuncia pré
candidatura a deputado federal

Vinicius Marchese, presi-
dente licenciado do Conselho
Regional  de  Engenharia  e
Agronomia do estado de São
Paulo -  Crea-SP, anunciou
nesta quarta-feira (18) a pré-
candidatura a deputado fede-
ral pelo estado de São Paulo.
Natural de Mogi Guaçu e mo-
rador da cidade de Mogi Mi-
rim, Vinicius é engenheiro e tem
como objetivo ajudar os muni-
cípios a buscar por bons proje-
tos para solucionar problemas.

“Mudança”, essa é a pala-
vra de ordem que vai ser empe-
nhada por Vinicius durante seu
mandato para defender a me-
lhora 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 es-
tado e percebeu que todas as
questões, que trariam melhoria
na qualidade de vida das pesso-
as, dependiam diretamente da
política para serem realizadas.
“Nesse momento, estou rodan-
do o estado para conhecer a re-
alidade local das nossas cidades
que vão além da minha área de atu-
ação. E tem muito a ser feito”.

Vinicius Marchese, que se
filiou ao Partido Social Demo-
crático (PSD), quer conectar
pessoas e usar essa rede como
combustível para impulsionar
as mudanças necessárias para
o desenvolvimento de trabalhos
em diferentes frentes, desde in-
fraestrutura a programas soci-
ais, trazendo assim soluções para
os problemas dos paulistas.

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou a doação, por par-
te da Emdhap (Empresa de Desen-
volvimento Habitacional de Pira-
cicaba), 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 pro-
jeto de lei 57/2022, do Executivo,
aconteceu nesta quinta-feira (19),
durante a 19ª reunião ordinária.

Na justificativa do projeto,
o prefeito Luciano Almeida

TTTTTAAAAATUTUTUTUTUAPÉAPÉAPÉAPÉAPÉ

Câmara aprova doação de área
para escola e posto de saúde

(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 pú-
blico da população local com a im-
plantação de equipamentos comu-
nitários 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.

O requerimento 392/22, de
autoria do vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
que concede voto de congratula-
ções à Elisangela Cristina de Sou-
za Quellis, pelos quatro anos à fren-
te do grupo “Tia Li & Grupo Ka-
dasha”, que presta relevantes ser-
viços à comunidade infantil da
Igreja Assembleia de Deus, Minis-
tério Belém, foi aprovado duran-
te a 19ª reunião ordinária, reali-
zada nesta quinta-feira (19).
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Idealizadora de departamento
infantil será homenageada

De acordo com a propositu-
ra, 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 in-
fantil da igreja, com teatro, minis-
tração da palavra, historinhas,
músicas e festas infantis nos tem-
plos de Piracicaba e região".

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou, nesta quarta-
feira (18), o requerimento nº 399/
2022, que solicita explicações do
Executivo em relação aos contra-
tos emergenciais que estão sen-
do firmados pela prefeitura.

No documento, o parlamen-
tar pede para que a Prefeitura in-
forme quantos contratos foram
assinados em caráter emergenci-
al, desde janeiro de 2021. Kawai
também requer que sejam descri-
minados as secretarias municipais
envolvidas, as empresas contrata-

RRRRREQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTO

Pedro Kawai pede que Executivo
explique contratos emergenciais

das, os valores pagos e os prazos
de vigência de cada um deles.

De acordo com o vereador,
a Prefeitura precisa explicar a ra-
zão desse tipo de contratação e
detalhar quais são os procedi-
mentos que deverão ser adota-
dos para a contratação em defi-
nitivo dos serviços supostamen-
te emergenciais. “Quero compre-
ender melhor se a quantidade de
contratos emergenciais se deu por
absoluta necessidade, ou se o
motivo está relacionado a proble-
mas no planejamento”, afirmou.

Buscando parcerias com
grandes universidades, o secre-
tário de Educação Bruno Roza,
acompanhado do secretário de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras (Selam) Hermes Balbino e
comitiva da Secretaria Municipal
de Educação estiveram reunidos
com representantes da Universi-
dade Estadual de Campinas (Uni-
camp), 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 ex-
tensão, e firmar parcerias para in-
centivar e fomentar a capacitação
dos profissionais da Rede Muni-
cipal de Ensino, por meio dos cur-
sos 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 nes-
sa agenda foi o de conhecer os
cursos ofertados pela Unicamp
para que possamos, futuramen-
te, ofertar aos professores, ges-
tores e funcionários da Educa-
ção cursos de formação, exten-
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Educação busca parceria com
a Unicamp para formação

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

são e qualificação profissional. A
Unicamp é uma das maiores e
mais conceituadas universidades
do país. Vamos avançar nessas
tratativas e, após seguirmos to-
das, firmaremos parceria para
ofertar uma formação de quali-
dade aos nossos servidores”,
destaca o secretário Bruno Roza.

De acordo com Coelho, a
Unicamp, por meio da Faculda-
de Educação, teve uma grande
experiência nessa atuação, quan-
do foi a responsável pela forma-
ção continuada de docentes da
rede estadual de ensino e frisou
uma experiência semelhante pode
ser realizada em Piracicaba.

"A ideia central dessa primei-
ra 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 enfren-
tada pela educação de Piracica-
ba", complementa o pró-reitor.

A medida seguirá  para
fase de estudos de viabilidade
para, posteriormente, firmar
parceria com a universidade.
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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-fei-
ra, 17/05, em média 59 pessoas em
situação de rua foram acolhidas em
abrigos emergenciais para a pernoi-
te. A iniciativa da Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social
(Smads), intensificou as ações com
a oferta de 100 vagas em dois abri-
gos: o Centro Paralímpico e o Nú-
cleo de Acolhimento Califórnia.

Na primeira noite, 54 pessoas
foram encaminhadas pelo Serviço
Especializado em Abordagem Soci-
al (Seas) e Guarda Civil Municipal.
Na quarta-feira, 18/05, noite mais
fria dos últimos dias, 65 aceitaram
a pernoite, enquanto ontem, quin-
ta-feira, 19/5, foram 59 pessoas.

“Existe todo um trabalho de
convencimento para que as pesso-
as em situação de rua aceitem a
pernoite. Nos locais estamos dis-
ponibilizando, além de uma cama
quentinha, lanche, café da manhã
e produtos de higiene. Nosso ob-

Isabela Borghese

jetivo é proteger essa população
quanto aos riscos de hipotermia
e encaminhá-los à rede socioas-
sistencial”, explicou a titular da
pasta, Euclidia Fioravante.

As abordagens foram amplia-
das até às 23h e, após este horário,

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimen-
to), apoia o Encontro de Meliponi-
cultura 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.
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Varejão da Paulista recebe
encontro de meliponicultura

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 organiza-
do pelo CJS Meliponário Urba-
no, Meliponário 2F, Pira Brin-
des, com apoio da Sema. O Va-
rejão da Paulista fica na aveni-
da Dr. Paulo de Moraes, 2110.
Para mais informações, conta-
tar (19) 99810-7766, (19) 98164-
1064 ou (19) 99755-3909.

RRRRREQUERIMENTOSEQUERIMENTOSEQUERIMENTOSEQUERIMENTOSEQUERIMENTOS

Enchentes e limpeza
preocupam vereador

Nesta quinta-feira (19), du-
rante 19ª reunião ordinária, fo-
ram aprovados 4 requerimentos
de autoria do vereador Cássio
Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira
(PL). As proposituras buscam in-
formações sobre medidas já soli-
citadas em indicações acerca de
enchentes em alguns bairros da
cidade e sobre a manutenção de
campo de areia na Balbo.

O primeiro deles, o requeri-
mento 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 adequa-
do para a água das chuvas e evi-
tar o alagamento das casas dos
moradores, situação recorrente na
região, segundo o texto. O reque-
rimento questiona a resposta for-
mulada pela Semob (Secretaria
Municipal de Obras), que afirma-
va estar a solicitação já cadastra-
da junto à equipe de drenagem
para estudo de viabilidade.

Na propositura, o vereador
indaga se os estudos foram re-
alizados e, se não, quais foram
os empecilhos encontrados,
bem como solicita sugestões de
condutas para se evitar a situ-
ação enquanto o problema não
for efetivamente resolvido.

O segundo, requerimento
386/22, faz os mesmos questio-
namentos, porém relativos à
Rua Ari Barroso, no bairro San-
ta Terezinha - cuja questão das
enchentes já havia sido aponta-
da na indicação Nº 392/22.

No requerimento 388/22,

Cássio Fala Pira questiona o prazo
de ação para melhoria no escoa-
mento da água pluvial no cruza-
mento da Avenida Alberto Vollet
Sachs com a Rua Luiz Razera, no
bairro Nova América, uma vez que,
conforme relata o texto, o gabine-
te foi procurado por moradores do
local que sofrem com alagamen-
tos e transtornos no trânsito. As-
sim como nas demais propositu-
ras, o assunto já havia sido abor-
dado 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 Par-
que Piracicaba (Balbo). Segundo
a resposta elaborada pela Sede-
ma (Secretaria de Defesa do Meio
Ambiente), referente à indicação
Nº 459/22, que já tratava da si-
tuação, as traves haviam sido
trocadas e o corte de mato reali-
zado em fevereiro deste ano, as-
sim como o reparo do alambra-
do e da areia estavam pautados
na programação da secretaria.

No entanto, conforme alega o
texto do requerimento, os mora-
dores confirmam, por meio de fo-
tografias, que a manutenção do
alambrado na realidade não acon-
teceu. Além de demandar esclare-
cimentos sobre este ponto, a pro-
positura pergunta sobre a reposi-
ção da segunda trave do campo,
necessária para as atividades es-
portivas, e solicita o prazo para
nova limpeza do mato, restauro do
alambrado e colocação de areia.

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

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 res-
taurantes vão servir almoço, com
comidas típicas de 15 nações di-
ferentes. Os shows no Palco Prin-
cipal 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 Cen-
tral, um dos maiores públicos re-
gistrados em uma quinta-feira.

O público terá a oportunida-
de 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, Portu-
gal, Reino Unido e Suíça. Quem
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Restaurantes abrem para o almoço hoje e amanhã
quiser conferir o cardápio antes
de ir para o Engenho pode fazê-
lo pelo site da Festa das Nações:
festadasnacoes.org.br, no botão
Instituições e Cardápios. É só aces-
sar 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 tradi-
ção suíça Tanzgruppe Helvetia,
de dança gaúcha CTG Meu
Pago. Às 19h, o público poderá
acompanhar apresentação cul-
tural coreana, a Orquestra Sin-
fônica de Piracicaba e a Orques-
tra 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 Gru-
po Santa Olímpia de Danças

Folclóricas, do grupo de dança
folclórica Raízes de Portugal e
da Orquestra Educacional de
Piracicaba, que fecha o evento.

conta com o apoio da Guarda Civil
Municipal nos locais de concentra-
ção das pessoas em situação de rua.

O Centro Pop (Centro de Re-
ferência Especializado para Po-
pulação em Situação de Rua),
considerado a porta de entrada

para os serviços da rede também
reforçou os encaminhamentos
para as vagas. A população po-
derá solicitar o atendimento por
meio dos telefones do Seas (19)
99446-4389, (19) 99446-5654 ou
153, Guarda Civil Municipal.
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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 Pi-
racicaba aprovou, na 19ª reunião
ordinária desta quinta-feira (19),
o projeto de decreto legislativo 3/
2022, de autoria do vereador
Paulo Henrique Paranhos Ribei-
ro (Republicanos), que institui o
programa de cooperação “Sinal
Vermelho contra a Violência Do-
méstica”. A matéria foi aprovada
em discussão única, com substi-
tutivo de autoria da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação.

O programa consiste, em
síntese, na viabilização de assis-
tência 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 atra-
vés da Lei Federal nº 14.188/2021,
como uma das medidas de enfren-
tamento da violência doméstica e
familiar contra as mulheres. Em
Piracicaba, o projeto prevê a reali-
zação de atividades anuais de di-
vulgação no período entre 25 de
novembro e 10 de dezembro. O
objetivo é fazer com que atenden-
tes de serviços, tanto públicos
quanto particulares, e a popula-

Na próxima terça-feira (24),
a história do Cemitério da Sau-
dade será tema de roda de con-
versa on-line desenvolvida pela
Escola do Legislativo da Câma-
ra 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 simul-
tânea no canal da Escola do Legis-
lativo do Youtube. O encontro bus-
ca proporcionar um diálogo sobre
a necrópole a partir de uma pers-
pectiva turística e cultural, trans-
pondo o caráter triste do local.

Os facilitadores serão Mau-
rício Fernando Stênico Beraldo,
graduado em História e especi-
alista em docência no ensino su-
perior pela Unimep (Universida-
de Metodista de Piracicaba),
com formação em cursos na
área de museologia, educação
patrimonial e espaços culturais,
além de funcionário do Museu
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Inscrições para conversa
terminam domingo, dia 22

Histórico e Pedagógico Pruden-
te de Moraes; e Paulo Renato
Tot Pinto, também historiador
pela Unimep, sócio e membro da
diretoria da Associação Brasi-
leira de Estudos Cemiteriais,
autor de diversos trabalhos so-
bre a morte e organizador de
eventos com a temática cemite-
rial em vários estados do país.

Juntos, os historiadores es-
creveram o livro “Somos todos
iguais”, que trata, além do as-
pecto religioso e simbólico, da di-
mensão sociológica, artística e
econômica das necrópoles e, em
específico, do Cemitério da Sau-
dade, colaborando para a preser-
vação da memória da cidade.

A mediação do encontro será
de Rodrigo Alves, jornalista com
experiência em jornais diários,
revistas, TV, assessoria de comu-
nicação e gestão de redes soci-
ais, pós-graduado em jornalismo
contemporâneo e novas lingua-
gens e funcionário da Câmara
Municipal há mais de 10 anos.

Divulgação

Vai ter muito popopó hoje, 21,
em Piracicaba. É que a tur-
ma 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 es-
petáculo, a Popó vive uma
nova aventura em busca do
Pintinho Amarelinho, que se
perdeu fugindo do Gavião. No
caminho eles irão encontrar

TRUPE DA GALINHA PINTADINHA
muitos amigos já conheci-
dos por toda a família brasi-
leira: a Borboletinha, a Bara-
tinha, o Sapo Cururu e tan-
tos 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 próxi-
mo do público. O enredo é re-
cheado de descobertas e de-
senvolvido para curtir, cantar
e dançar ao som dos suces-
sos do cancioneiro popular.

Divulgação

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

WORKSHOP
Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac). A transmis-
são será pelo perfil de Felipe
Bottene, no Instagram (@feli-
peBottene). A oficina, com du-
ração estimada de uma hora,
será ministrada pelo profes-
sor Felipe Bottene, formado
em gui tarra Fusion pela
IG&T e com mais de 12 anos
de profissão no ensino da
música prática e teórica.

O Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto) está com vagas
abertas para contratação de esta-
giários. 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 seguin-
tes cursos: administração, ges-
tão empresarial (bacharel ou tec-
nólogo), direito, engenharia ci-
vil, 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
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Semae abre processo
para 15 vagas de estágio

rua XV de Novembro, 2200,
das 9h às 15h, exceto sábados,
domingos e feriados. Não será
cobrada taxa de inscrição.

O candidato será selecio-
nado 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 está-
gio será de 12 meses, prorrogável
uma vez por igual período, de co-
mum 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 ínte-
gra, que dispõe de todas as in-
formações necessárias e se en-
contra disponível no link: https:/
/www.semaepiracicaba.sp.gov.br/
?p=c2VjYW8=&sec=MjI=&oc=id

Divulgação

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 reconhe-
ça 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 atendi-
mento. Em 2020, de acordo com

dados divulgados pelo Ministério
da Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos no dia 7 de mar-
ço de 2021, o Brasil registrou pe-
los canais Disque 100 e 180 uma
denúncia de violência contra a mu-
lher a cada cinco minutos, salien-
ta o vereador, na justificativa.

Ao todo, foram 105.671 de-
núncias, das quais 72% de vio-
lência doméstica e familiar e ou-
tros 22% de violações de direi-
tos civis e políticos – como tráfi-
cos de pessoas, cárcere privado
e condição análoga à escravidão.

Ainda segundo o levantamento,
a maioria das vítimas é de mu-
lheres que se declararam par-
das, de 35 a 39 anos e com ren-
da 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 Bra-
sileiro de Segurança Pública.

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

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

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

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

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

FALECIMENTOS
SR. ARMANDO JOSÉ ANGELE-
LI 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 fi-
lhos: Osmair Armando Angele-
li casado com Cristina Nonato
Angeleli e João Paulo Angeleli
casado com Amanda Angeleli.
Deixa os netos: Guilherme,
Gabriela, João e Rafaela, de-
mais parentes e amigos. Seu
sepultamento dar-se-á hoje as
10:30 hs, saindo a urna mortu-
ária 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 Pi-
racicaba, aos 87 anos de idade
e era filha do Sr. Pedro Miguel e
da Sra. Maria Joana Rezende,
ambos falecidos. Deixa paren-
tes e amigos. O seu sepultamen-
to dar-se-a hoje as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do ve-
lório Municipal de Vila Rezende
sala 01 seguindo para a referi-
da necrópole, onde será inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO VALENTIM FER-
REIRA faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 64 anos de
idade e era casado com a Sra.
Marisa Helena Machado Ferrei-
ra. Era filho do Sr. Antonio Apa-
recido Ferreira e da Sra. Nilza
da Silva Ferreira, ambos faleci-
dos. Deixa as filhas: Fernanda
Regina Ferreira da Rosa casa-
da 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, sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio da Saudade sala 08, se-
guindo para o cemitério da
Saudade, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. APPARECIDA BENEDICTA
SAES LOVADINO faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba,
aos 98 anos. Era viúva do Sr.
Silvio Lovadino. Filha do Sr.
João Saes e Sra. Carmen Me-
dina, ambos falecidos. Deixa
filhos: Eduado Lovadine Neto,
falecido, João José Lovadine,
falecido, Antonio Carlos Lova-
dine e Roberto Lovadine. Dei-
xa também, demais parentes
e amigos. O seu sepultamen-
to 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 ca-
sado com Sra. Raquel Franco
de Faria Tavares.   Era Filho do
Sr. Lazaro Tavares e Sra.  Octa-
via de Angelis Tavares, ambos
falecidos.    Deixa os filhos: Rai-
ner Fábio de Faria Tavares ca-
sado com Paula Roberta da
Cruz Tavares e Octavia Manoe-
la M. Tavares.   Seu sepultamen-
to dar-se-á hoje as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do ve-
lório 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, con-
tava 61 anos, filho do Sr. Paulo
Franco Sobrinho e da Sra. Adi-
lia Gois Cavalcante, já falecida,
era casado com a Sra. Marcia
Aparecida Matheus de Oliveira
Cavalcante; deixa os filhos: Ra-
phaela Matheus Cavalcante, ca-
sada com o Sr. Sandro Gomes
da Silva; Mariela Matheus Caval-
cante e Ygor Cavalcante da Sil-
va. Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 16h00 do Velório
da Saudade, sala 04, para o
Cemitério Municipal da Sauda-
de 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 fi-
nados Sr. Estevam Melotto e
da Sra. Thereza Davanzo Me-
lotto, era viúvo da Sra. Neyde
Agostini Melotto; deixa os fi-
lhos: Maria Teresa Melotto Mo-
reira, casada com o Sr. Andre
Moreira; Amauri Donizeti Melot-
to, 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, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório do Cemité-
rio Municipal de Charqueada/

SP, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. 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: Leonar-
do 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 fami-
liares e amigos. Sua Cerimô-
nia de Cremação foi realizada
ontem, tendo saído o féretro às
14h00 do Velório Municipal de
São Pedro/SP, para o Cremató-
rio Unidas – Bom Jesus na ci-
dade 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 Rodri-
gues dos Santos e da Sra. Gua-
dalupe Silva dos Santos; deixa
as filhas: Amanda Pires dos
Santos e Julia Correa dos San-
tos. Deixa netos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da
sala “02” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Esta publicação custou R$ 371,70 aos cofres públicos Esta publicação custou R$ 371,70 aos cofres públicos

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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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

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

Edição: 8 Páginas

Icônico. Vital. Fonte de recor-
dações. Base para o sustento e para
o trabalho. Ponto de encontro.
Atrativo turístico. Cartão-postal.
Exemplo de biodiversidade. Moti-
vo de orgulho. O rio Piracicaba
assume inúmeros significados
para a população piracicabana
que seria impossível quantificá-
los. Cada pessoa tem um elo com
o Piracicaba, o que o torna im-
portante, querido, familiar.

O rio carrega muita histó-
ria. No século XVIII, foi utiliza-
do como rota fluvial de acesso
aos estados do Mato Grosso e
Paraná. Muitas cidades foram
fundadas nas suas proximida-
des – 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 abas-
tecimento para engenhos e fa-
zendas de cana-de-açúcar e café.

Na década de 60, o governo
paulista decidiu reforçar o abas-
tecimento de água da Região Me-
tropolitana de São Paulo e cons-
truiu diversas represas nas nas-
centes da bacia hidrográfica do
Piracicaba, formando então o
Sistema Cantareira, maior res-
ponsável 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 cres-
cente contaminação das águas do
Piracicaba e o rio chegou a atin-
gir uma triste realidade: foi um
dos mais contaminados do país.

Nos últimos anos, a consci-
entização, a criação de grupos
de defesa e o aumento da fisca-
lização, além da execução de
obras e implantação de serviços
para coleta e tratamento do es-
goto, evitaram que o quadro se
agravasse ainda mais, recupe-
rando a vida do rio Piracicaba.

CULTURA - O rio Piracica-
ba atravessa uma das regiões mais
antigas de ocupação do Estado de
São Paulo e está firmemente situ-
ado na cultura da cidade de Pira-
cicaba, que cresceu ao longo de
suas margens. Diversas festas po-
pulares são realizadas às margens
do rio, a figura do pescador ain-
da resiste e a música caipira, típi-
ca da região, imortalizou o rio na
canção “Rio de Lágrimas”.

GEOGRAFIA E LOCALI-
ZAÇÃO - 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 Pau-
lo, abrangendo importantes mu-
nicípios como Bragança Paulis-
ta, Campinas, Limeira, America-
na, Atibaia, Rio Claro, Santa
Bárbara d´Oeste e Piracicaba.

O manancial nasce da jun-
ção dos rios Atibaia e Jaguari,
no município de Americana, e ini-
cia seu percurso a 522 metros aci-
ma do nível do mar. A largura
média do Piracicaba é de 70 me-
tros – já nasce encorpado, com cer-
ca 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 Corumba-
taí, que é responsável pelo abaste-
cimento do nosso município. O rio
Piracicaba percorre 250 km desde
sua formação até a foz no rio Tie-
tê, entre os municípios de Santa
Maria da Serra e Barra Bonita.

O Piracicaba possui diversos
meandros, que tornam o leito si-
nuoso, mas ainda assim, tran-
quilo 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 signi-
fica “lugar onde o peixe para”.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

MEIO AMBIENTE

Os cuidados constantes da Mirante
com a universalização do esgoto

Durante muito tempo, em
todo o mundo, não houve pre-
ocupação com a questão am-
biental. O desenvolvimento
econômico, decorrente da Re-
volução Industrial, não levou
em consideração os efeitos
de longo prazo no meio ambi-
ente. A poluição e os impac-
tos do desenvolvimento de-
sordenado eram visíveis, mas
a abundância dos recursos
naturais e os benefícios pro-
porcionados pelo progresso
eram justificativas adotadas
pela sociedade da época.

A partir da escassez dos
recursos naturais, do cresci-
mento desordenado da popu-
lação e da intensidade dos im-
pactos ambientais, surge o
conflito da sustentabilidade
entre os sistemas econômi-
co e natural. Isso fez do meio
ambiente um tema literal-
mente urgente. O homem co-

meça a entender a impossibi-
lidade 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 ambi-
entais decorrentes das obras
realizadas no processo de uni-
versalização do esgoto.

As obras que seriam rea-
l izadas representavam um
grande desafio, pois o prazo
em que a concessionária se
comprometeu a alcançar a uni-
versalização era exíguo. Ade-
mais, a relação da comunida-
de com o rio Piracicaba, com
a área do Engenho Central e a
preocupação com as matas
ciliares foram fatores adicionais
a esse desafio. Essa comple-
xidade de fatores exigiu que as
equipes de Engenharia, Meio
Ambiente e Social construís-
sem soluções integradas.

Essas soluções integra-
das permitiram reduções na
necessidade de supressão de
mata ciliar e minimizou as in-
tervenções em Áreas de Pre-
servação Permanente (APP).
As soluções encontradas tam-
bém minimizaram os impactos
em todos os cursos d’água
onde as obras poderiam cau-
sar algum tipo de interferência.

No Engenho Central,  o
pro je to  também recebeu
atenção especial no desen-
volvimento de seu traçado.

Para a implantação do in-
terceptor na área do Engenho,
não foi necessária a supressão
de árvores e o traçado não in-
terveio em nenhuma área cons-
truída do local. Todavia, para o
desenvolvimento desse traça-
do, foi necessária a implanta-
ção de uma Estação Elevatória
de Esgoto (EEE). Para evitar
qualquer impacto visual na

área do Engenho Central, tan-
to a edificação como os equi-
pamentos foram implantados
em estrutura subterrânea, so-
lução pioneira em Piracicaba.

O resultado de todo esse
cuidado foi a implantação das
obras necessárias para atin-
girmos a universalização com
o menor impacto possível. In-
discutíveis são os benefícios
que o tratamento de esgoto
gera para a qualidade de vida
do rio Piracicaba e da popula-
ção. A diminuição da incidên-
cia de doenças ocasionadas
pela falta de saneamento bá-
sico e a melhoria da quali-
dade da água do rio Piraci-
caba e seus afluentes, atra-
vés da recuperação do ecos-
sistema aquático, em espe-
cial, permitem que a comuni-
dade piracicabana resgate o
orgulho de ter de volta o seu
rio em melhores condições.
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Arnaldo Jardim

Para reduzir o
custo Brasil e
acelerar a recu-

peração econômica, o
Projeto de Lei, relata-
do por mim, propõe a
criação de mais um
instrumento para
ampliar os investi-
mentos em infraestrutura.

Se estudos da Fundação Ge-
túlio 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  in-
vestimentos federais em infra-
estrutura  retrocederam a pata-
mares da  década de 1970.

Para ampliar os investimen-
tos em um ambiente econômico
tão desafiador, o deputado João
Maia e 12 co-autores protocolaram
o PL 2646/20, que cria as Debên-
tures de Infraestrutura e busca
incentivar a maior participação
do capital privado em projetos es-
truturantes, destacadamente os
investidores institucionais.

Debêntures são um tipo de
aplicação financeira na qual o in-
vestidor "empresta" dinheiro
para que empresas possam cus-
tear suas operações, sendo remu-
nerado, em troca, com os juros.
Nas Debêntures Incentivadas, o
investidor, majoritariamente
pessoa física, fica isento do Im-
posto de Renda (IR) que incide
sobre a operação, o que assegu-
ra 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 De-
bêntures de Infraestrutura - em
vez de isentar o investidor do Im-
posto de Renda, ela permite que os
juros pagos pelas empresas sejam
deduzidos da sua base de cálculo

em até 30%. Um incen-
tivo que será repassa-
do ao investidor, no
caso, os fundos de
pensão, por meio de
juros mais atrativos.

O Projeto traz,
ainda, uma preocupa-
ção ambiental, ao per-
mitir a emissão de De-
bêntures de Infraes-

trutura para financiar projetos
de desenvolvimento sustentável
- os chamados Green Bonds ou
títulos verdes-, como os de ener-
gia renovável. Nesse caso, a de-
dução passará de 30% para 50%.

Projeta-se, com a aprova-
ção do PL 2642/20,   que sejam
aplicados, por ano, recursos
adicionais da ordem de R$ 162
bilhões, fundamentais para re-
forçar a infraestrutura nacio-
nal. Esse montante é superior
aos recursos aplicados pelo BN-
DES no setor entre 2018 e 2020
-  R$ 126 bilhões, em média.

Conseguimos aprovar o pro-
jeto na Câmara dos Deputados de
forma quase unânime, mostran-
do que, quando se apresenta uma
ideia ou proposta de interesse na-
cional, "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 susten-
táveis, incorporando, no proces-
so, a dimensão social, pois melho-
rar a qualidade de vida da popu-
lação significa gerar mais empre-
go e mais renda.

———
Arnaldo Jardim, de-
putado federal  pelo
Cidadania-SP

Debêntures de
InfraestruturaO STF continuaráO STF continuaráO STF continuaráO STF continuaráO STF continuará
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Receitas para o STF
José Renato Nalini

Oconstituciona-
 lista Ives Gan-
dra da Si lva

Martins, que atuou na
fase pré-constituinte e
escreveu, juntamente
com Celso Bastos, quin-
ze volumes de comen-
tários 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 brasi-
leiros acreditarem que o Judiciá-
rio é ameaça à Democracia, co-
mentou algumas decisões com as
quais não concorda e que seriam
indicativas de que o STF traz inse-
gurança jurídica para o Brasil.

Enfatizou a tese de que não
foi a vontade constituinte quem
tornou o Supremo um “superpo-
der”, que deixou a formatação dos
“freios e contrapesos” para usur-
par funções dos outros dois. Exa-
tamente as duas funções estatais
eleitas, legitimadas pelo sufrágio,
o que não ocorre com o Judiciá-
rio. Onze magistrados que che-
gam ao ápice do sistema Justiça
no Brasil, por vontade de um só
eleitor: o Presidente da República.

Há tempos venho sustentan-
do que não se fez ainda a profun-
da reforma estrutural na Justiça
brasileira, que efetivamente pade-
ce de falhas que a tornam disfun-
cional e aprofundam o descrédito
que lhes devota o homem comum.

Parece impossível qualquer
alteração no esquema que deri-
va da letra do pacto federativo,
pois as mudanças são traumáti-

cas e, quando impli-
cam em perda de com-
petência, atingem os
brios dos envolvidos,
que lutam – renhida-
mente – pela preserva-
ção do status quo.

Mas algo no pla-
no ideal seria reduzir
a competência do STF
para a de Corte Cons-

titucional, com perda das atri-
buições de quarta instância do
sofisticado Judiciário tupiniquim
e, pior ainda, de segunda instân-
cia dos Juizados Especiais.

Essa mudança dependeria de
emenda à Constituição e é ficção
acreditar possa partir do Judici-
ário, que teria condições de con-
vencer o Parlamento de que ela
seria a melhor opção, pois a per-
da de precioso tempo em julga-
mentos não estritamente consti-
tucionais é furtado à relevância
da atribuição prioritária: a guar-
da precípua do pacto federativo.

Outras providências relati-
vamente singelas fariam com
que o STF recobrasse o prestígio
de que já fruiu em outras épo-
cas, apesar da democracia frágil
e sempre claudicante instaura-
da 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 preci-
so para fazer os magistrados do
STF entenderem que eles for-
mam um colegiado e que deci-
sões monocráticas devem ser
evitadas? Como convencer ma-
gistrados de que prazos devem

ser cumpridos e que o STF de-
veria 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 próxi-
ma sessão. Com o número de eru-
ditos assessores a servir aos onze,
todos eles recrutados na melhor
Magistratura concursada do país,
não há motivo para reter proces-
sos e paralisar a Justiça. É o que
acontece quando temas de reper-
cussão geral aguardam decisão,
interrompendo o curso de milha-
res de processos em todos os de-
mais tribunais e foros brasileiros.

Algo bem simples também,
seria dispensar o televisiona-
mento das sessões da Suprema
Corte. Ao argumento da trans-
parência, 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 trans-
mitida para todo o país. O povo
quer decisão, não erudição.

Mais simples ainda, seria im-
pedir 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 con-
siderado um atentado à hono-
rabilidade do STF, um “golpe à
Democracia”, cujo garante é o
Judiciário, portanto qualquer
mudança seria impensável. Só
que, sem essas medidas tão sim-
ples e factíveis, nada mudará e
tudo continuará como antes.

Não é com a mudança do cri-
tério para escolha dos integrantes
do STF que ele recuperará o pres-
tígio e respeitabilidade hoje pelo
menos comprometidos. O sistema
atual ganharia musculatura ética
se o Senado de fato “sabatinasse”
o indicado e não fizesse uma ses-
são hagiográfica, verdadeira cano-
nização do futuro magistrado que
está acima de todos os demais.

Nada autoriza previsão de
outro cenário. O STF continua-
rá a ser ofendido, injuriado,
acerbamente criticado pelas re-
des sociais. Embora seus minis-
tros sejam pessoas de elevado
saber jurídico e de reputação ili-
bada. Só que escolheram com-
portamento funcional que não é
a regra entre as Supremas Cor-
tes dos países civilizados.

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-gradua-
ção da Uninove, presi-
dente da Academia
Paulista  de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

os megashows que a
projetaram para todo
o Estado de São Pau-
lo, conservava o mes-
mo espírito humani-
tário e beneficente da
primeira edição.

Felizmente, a luci-
dez 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 solida-
riedade e do altruísmo, um pou-
co da cultura de vários países e
das principais regiões brasileiras.
Comidas, bebidas, músicas, dan-
ças, folclore e o artesanato típicos
são elementos secundários da
festa, considerando-se o seu no-
bre objetivo, que é manter em fun-
cionamento, muitas das entidades
assistenciais do nosso município.

A Prefeitura faz a sua parte,
oferecendo toda a infraestrutu-
ra necessária, mão de obra, for-
ça política para a atração de pa-
trocinadores, divulgação e pro-
moção pelos meios de comunica-

Pedro Kawai

Me lembro quan-
do, pela pri-
meira vez, tra-

balhei 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 fes-
ta foi se consolidando e, no início
dos anos 1990, fomos para o En-
genho Central, um local maior, que
passou a acolher mais entidades,
receber maior público e, obviamen-
te, requereu ainda mais trabalho.

Depois fui viver no Japão e
fiquei dez anos longe dessa ex-
traordinária movimentação, que
sempre envolveu muito planeja-
mento, criatividade, voluntaris-
mo e determinação. Quando vol-
tei, a Festa das Nações já era
grande e virtuosa e, mesmo com

Unidos pela solidariedade
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ção e, o mais importante, a mesa
de reuniões na qual se sentam os
organizadores e para definir de-
talhes e ações conjuntas entre
Poder Público e Terceiro Setor.

Nos dois últimos anos, a
Covid-19 nos privou dessa espe-
tacular experiência que é a Fes-
ta das Nações. Como consequ-
ência, muitas entidades assis-
tenciais que dependiam dos re-
cursos provenientes do evento,
tiveram que encontrar meios al-
ternativos para conseguir o
aporte financeiro necessário a
fim de honrar seus compromis-
sos com funcionários, fornece-
dores 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 gar-
çonetes” com a experiência e sim-
patia de todo voluntário, convi-
dando-nos para provar seus pra-
tos típico; os aromas, os tempe-
ros 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 signi-
ficado para Piracicaba, trazendo
de volta o maior evento solidário
da gastronomia internacional de
todo o Estado de São Paulo.

Venha, junte-se à nossa le-
gião de voluntários. Traga a fa-
mília, convide os amigos e come-
more a alegria de poder fazer algo
a quem mais precisa. Um brinde ao
voluntarismo e à solidariedade!

———
Pedro Kawai, verea-
d o r  e m  P i r a c i c a b a
(PSDB),  membro do
Parlamento Metropoli-
tano de Piracicaba
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Dirceu Cardoso Gonçalves

Ao mesmo tempo em que o
Brasil é colocado como um
 dos países com maior nú-

mero de habitantes vacinados con-
tra 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 admi-
tiu ter em seu território – de 25
milhões de habitantes – o primei-
ro surto da pandemia. Há dois
anos, quando o mal se alastrou
pelo mundo, o governante norte-
coreano, Kim Jong Un, rejeitou a
oferta de vacinas feita pela Orga-
nização Mundial da Saúde, China
e Rússia. Preferiu fechar as fron-
teiras e impor restrições à movi-
mentação 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 ocor-
rida – de vacinar a população
mostra que conseguimos baixar as
restrições e começar a volta à nor-
malidade 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 paí-
ses vizinhos e até em áreas distan-
tes. Apesar do governo local ter
convocado o Exército para atuar
contra o alastramento do mal e de
o país receber o trabalho de gran-
de equipe de médicos internacio-
nais, o futuro é incerto porque nin-
guém pode imaginar o que ocorre-
rá com a população não imuniza-
da. O melhor teria sido aceitar as
vacinas oferecidas e protegido o
povo, mas agora é tarde.

Apesar de já termos abando-
nado a máscara, podermos nos
aglomerar e viver próximo do nor-
mal, é prudente ainda guardar al-
guns cuidados. Até porque – aqui
no Brasil o vírus continua circu-
lando, não mais na dimensão de
pandemia, mas rumando para a
forma endêmica, e assim vai con-
tinuar pelos próximos anos até ser
completamente isolado. É por isso

que, mesmo passado o momen-
to de pico de adoecimentos e in-
ternações, ainda se mantém a
vacinação. Uma parte da popu-
lação brasileira já recebeu a
quarta dose do imunizante e ou-
tros grupos ainda a receberão nas
próximas semanas e meses. Pos-
sivelmente virão uma quinta, sex-
ta e outras doses, conforme a
constatação da necessidade.

As estatísticas têm demons-
trado que a maioria dos brasilei-
ros que ainda adoece, é internada
e até morre de Covid é composta
por pacientes de grandes comor-
bidades e principalmente pelos que,
independente de idade e estado fí-
sico, não compareceram para re-
ceber todas as doses da vacina ou
simplesmente não se vacinaram.
É por isso que as autoridades sa-

nitárias se mobilizam para conven-
cer essa população a colocar em
dia o seu esquema vacinal. A vaci-
na, 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 – ain-
da temos problemas de grande
número de habitantes com Covid
na China – o país de onde a pan-
demia saiu para assolar o mundo
– e em partes da Europa. Daí a
necessidade de manter a mobiliza-
ção sem pensar que o mal acabou
porque, deve o  povo cuidar-se, por-
que tudo poderá se repetir e tere-
mos mais vítimas a lamentar além
dos 660 mil que já morreram no
país e dos milhares que sobrevive-
ram mas hoje enfrentam sequelas.
Não podemos correr esse risco...

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves, dirigen-
te da ASPOMIL (Asso-
ciação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). Email:
aspomilpm@terra.com.br.
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VERSOPROSA

A VIDA É UMA VIAGEM
Ivana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana 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 repe-
tem, 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 atro-
pelamos 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 final-
zinho dela, prestes a chegar ao destino, caímos na real e compreende-
mos quão vã foi essa corrida insana. E aí, há os que correm contra os
ponteiros do relógio implacável da existência, tentando reaver o tem-
po 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 estra-
da. 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 implo-
rando 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...”

Quem Vai Salvar a
Vida? - Ruth Ro-
cha/ Historinha
infantil/Meio Am-
biente/ Livro Áu-
dio/Escola infantil
O livro "Quem vai
salvar a vida?" da
escritora Ruth Ro-
cha, conta a histó-
ria de um menino
chamado Tiago que
conversa com sua
família sobre algo
muito importante...
o cuidado que to-
dos nós devemos
ter, para com o
meio ambiente. Os
pais a princípio di-
zem que protejem
o meio ambiente,
pois nunca derruba-
ram 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 ma-
tas... 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 histó-
ria narrada em: https://youtu.be/odFts1ZFRZ8

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

O VAZIO, É CHEIO....
André Bueno OliveiraAndré Bueno OliveiraAndré Bueno OliveiraAndré Bueno OliveiraAndré Bueno Oliveira

Vazia   - minha caixa de segredos -
não tem mais emoções para ocultar.

Vazio de paixões a lhe assaltar,
meu tolo coração baniu seus medos.

Vazio de tormentas e torpedos,
meu mar, com muito sonho a poetar,

tornando à calmaria secular,
uniu-se à solidão de seus rochedos.

Afirmo que o VAZIO é enganoso!
Fazendo-se não visto,  é volumoso...

tem alma e corpo e vida e tem beleza!

O espaço sideral, ( vazio???)  é lindo!
Pequeno a nosso olhar, é grande... infindo!

É Pai e precursor da Natureza!

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 Mora-
es, acontece o lançamento do livro de Rodolfo Capler: “Geração Selfie”.

COMO CONSEGUE?
Paulo Ricardo SgarbieroPaulo Ricardo SgarbieroPaulo Ricardo SgarbieroPaulo Ricardo SgarbieroPaulo Ricardo Sgarbiero

Quando vem a inspiração
Até que é fácil escrever,

Mas há vezes que é preciso transpiração
Para concluir o que se pretende fazer

A Caroline acha bonito,
Ela gosta de ler o que escrevo.

Então orgulhoso a fito
E gentilmente agradeço pelo apreço

Quando escrevemos queremos demonstrar
O que sentimos, o que temos na alma

E no papel precisamos colocar
Para que nossa vida tenha calma

Eis então nossa satisfação,
As pessoas leem o que escrevemos
E expressam palavras de admiração

Temos então a paga, que merecemos.

SOL  DE ABRIL
Madalena TMadalena TMadalena TMadalena TMadalena Tricânicoricânicoricânicoricânicoricânico

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.

O QUE FAZER COM TAMANHA EUFORIA
Elisabete BortolinElisabete BortolinElisabete BortolinElisabete BortolinElisabete 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.

ALVORECER NO SERTÃO
Antonio Carlos FusattoAntonio Carlos FusattoAntonio Carlos FusattoAntonio Carlos FusattoAntonio Carlos Fusatto

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.

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 ooOoo

ooOoo

NOTURNA
Angelvira CarmineAngelvira CarmineAngelvira CarmineAngelvira CarmineAngelvira Carmine

O
Vento
Passa

Da folha
Rouba um

Suspiro

Serenata
De amor
Na minha

Janela
ooOoo

“Poesia é como a máxima de Antoine Saint-“Poesia é como a máxima de Antoine Saint-“Poesia é como a máxima de Antoine Saint-“Poesia é como a máxima de Antoine Saint-“Poesia é como a máxima de Antoine Saint-
Exupèry : “tu és responsável por tudo queExupèry : “tu és responsável por tudo queExupèry : “tu és responsável por tudo queExupèry : “tu és responsável por tudo queExupèry : “tu és responsável por tudo que

cativas”. E quando uma poesia não cativa acativas”. E quando uma poesia não cativa acativas”. E quando uma poesia não cativa acativas”. E quando uma poesia não cativa acativas”. E quando uma poesia não cativa a
gente ?!?! Benditos poetas e poetisas!”gente ?!?! Benditos poetas e poetisas!”gente ?!?! Benditos poetas e poetisas!”gente ?!?! Benditos poetas e poetisas!”gente ?!?! Benditos poetas e poetisas!”

Edson Rontani JúniorEdson Rontani JúniorEdson Rontani JúniorEdson Rontani JúniorEdson Rontani Júnior

Edson Rontani JúniorEdson Rontani JúniorEdson Rontani JúniorEdson Rontani JúniorEdson Rontani Júnior
é jornalisé jornalisé jornalisé jornalisé jornalista, escritta, escritta, escritta, escritta, escritororororor,,,,,

radialista eradialista eradialista eradialista eradialista e
articulista de váriosarticulista de váriosarticulista de váriosarticulista de váriosarticulista de vários

jornais. Integra ajornais. Integra ajornais. Integra ajornais. Integra ajornais. Integra a
AcademiaAcademiaAcademiaAcademiaAcademia

Piracicabana dePiracicabana dePiracicabana dePiracicabana dePiracicabana de
Letras e é atualLetras e é atualLetras e é atualLetras e é atualLetras e é atual

presidente dopresidente dopresidente dopresidente dopresidente do
Instituto Histórico eInstituto Histórico eInstituto Histórico eInstituto Histórico eInstituto Histórico e

Geográfico deGeográfico deGeográfico deGeográfico deGeográfico de
Piracicaba. PossuiPiracicaba. PossuiPiracicaba. PossuiPiracicaba. PossuiPiracicaba. Possui

vários livros publicados.vários livros publicados.vários livros publicados.vários livros publicados.vários livros publicados.

PALAVRA DO ESCRITOR:



A4
A Tribuna Piracicabana

Domingo, 22, e segunda-feira, 23 de maio de 2022

- Óia nóis aqui de nooovooo.

- É bom demais voltar a fa-
lar “cum tudo ocêis”.

- “Óia” já foi divurgado os ti-
mes 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 anun-
ciaram os nomes dos ho-
mens que vão montar o
time do Nhô-Quim para a
copa paulsita.

- Como gestor de futebol
“Douglas Pimenta”, como trei-
nador Cléber Gaúcho, como
auxiliar técnico “Ronaldo
Guiaro”, e mantém o prepa-
rador físico Leonardo Tabai e
o de goleiros Renato Barros.

- Ainda falta um nome ai na
lista....Marlon Tadeu Ferrei-
ra cairia como uma luva ai
entre todas essas feras.

- Os novos atletas já come-
çaram a chegar, e as viúvas
do ex-qualquer coisa já inici-
aram as críticas sem funda-
mento (como sempre).

- Lembro-me de quando en-
tão contratados Luciano
Dias e Marco Gama, fize-
mos 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 pou-
pamos criticas nem ao trei-
nador, 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 pou-
cas, mas até mostrarem o
porquê ali estavam, nem
uma palavra.

- Eu vou manter a mesma
conduta, aguardar os traba-
lhos começarem e ver den-
tro de campo o resultado do
planejamento desenhado.

- Como criticar e já chiar
por algo que ainda nem co-
meçou? Só sendo muito
mal intencionado mesmo
para tais manifestações.

- O goleiro Coutinho retorna
ao clube assim como
Maycon Aquino, Rafael San-
tana atacante e jovem pro-
messa 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 neces-
sária dentro do vestiário, ali
é solo sagrado, e os demô-
nios do passado não po-
dem mais assombrar.

- Boa sorte aos “verdadei-
ros 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 america-
no 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”.

Mande uma mensagem de
texto no WHATSAPP (19) 99639-
2028, 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-

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, vice-
presidente, 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

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, doen-
te. Também na semana passada
comemorou-se o dia 13 de maio,
dia oficial da abolição da escrava-
tura 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 protago-
nismo seja realmente 20 de no-
vembro, aniversário da morte de
Zumbi dos Palmares (1655-1695)
e também feriado em milhares de
cidades brasileiras como Dia da
Consciência Negra. Comemora-
ções, reflexões, milhares de men-
sagens positivas contra o racismo
nas redes sociais e logo após o tre-
ze de maio, no sábado dia 14, vol-
tamos à estaca zero por conta de
um jogo de futebol, voltamos não,
estamos na estaca zero há muito
tempo. Partida válida pela 6ª ro-
dada da Séria A do Brasileirão,
Porto Alegre foi palco do jogo en-
tre as equipes do Internacional e
Corinthians, cujo placar final foi
empate em 2x2, mas o que cha-
mou a atenção do mundo foi a
acusação do jogador Edenilson do
Internacional de Porto Alegre con-
tra o lateral do Corinthians Pau-
lista, Rafael Ramos, de origem por-
tuguesa com certeza, que ofendeu

o jogador colorado chamando de
macaco. O árbitro da partida, côns-
cio de seu papel, tomou as provi-
dências necessárias durante a par-
tida e as registrou em súmula, a
seguir fielmente transcritas: “Aos
31 minutos do 2º tempo, no mo-
mento em que a partida estava
paralisada, fui informado pelo jo-
gador nº 8, da equipe sc internaci-
onal, sr. edenilson andrade dos
santos, que seu adversário nº 21,
sr. rafael antônio figueiredo ramos,
havia proferido as seguintes pala-
vras para ele: " foda-se macaco".
neste momento paraliso a partida e
chamo os jogadores envolvidos
para relatarem o que havia aconte-
cido, sendo que o jogador edenil-
son andrade dos santos, confirma
as palavras anteriormente citadas
e o jogador rafael antônio figueire-
do ramos, afirma que houve um
mal entendido devido ao seu sota-
que (português) e diz ter proferido
as seguintes palavras" foda-se ca-
ralho". devido a distancia dos atle-
tas e barulho da torcida nem eu,
nem outro integrante da equipe de
arbitragem consegue ouvir ou per-
ceber qualquer das palavras acima
citadas. então dou continuidade a
partida.” O técnico do Corinthians,
que de bobo não tem nada substi-
tuiu, em seguida, o lateral portu-
guês pelo jogador Gustavo Mos-
quito e, mesmo assim, ao final da
partida o atleta luso corinthiano
foi preso em flagrante e lhe foi ar-

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 En-
frentamento Contemporâneo” cu-
jos palestrantes, Professor Mestre
Noedi Monteiro, Dr Antônio Ana-
nias e Dr Joais Henrique, nos de-
ram uma verdadeira aula de cida-
dania, superação, igualdade e fra-
ternidade. Parabéns à Dra. Jana-
ína Almeida, que preside esta im-
portante comissão e os demais

bitrada fiança por se tratar, segun-
do a autoridade policial, de crime
de injúria racial previsto no Códi-
go Penal Brasileiro, prontamente
paga pelo Corinthians. Pois bem,
agora vai rolar a investigação po-
licial e posterior processo judicial,
se for o caso. Cena lamentável, se
comprovada, o mal do racismo, da
injúria racial, assola não só o Bra-
sil 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 jogado-
res do Flamengo carioca em jogo
válido pela Libertadores da Amé-
rica, por pouco não recebeu uma
pena maior de 100 mil dólares que
está em vigor desde 9 de maio, al-
teração feita para coibir as ofen-
sas 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 brasi-
leiro, bem como desenvolve ações
propositivas para arraigar o mal
do racismo e produz farto materi-
al de qualidade acadêmica e o que
vemos é um aumento considerá-
vel 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!

Promoção Programa Passe de Letra
das feira e CONCORRA A DOIS
INGRESSOS para os dois jogos
decisivos deste domingo 22/05
do paulista de FUTEBOL AME-
RICANO  no ginásio municipal de
Rio das Pedras. PARTICIPEM!

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 Aqui-
no. O meia de
29 anos defen-
deu o clube en-

tre 2017 e 2018 acumulando 27 jogos
e quatro gols. Posteriormente teve boa
passagem pelo Americano-RJ, quan-
do marcou 20 gols. Seus últimos clu-
bes foram Duque de Caxias-RJ e Costa
Rica-MS, onde disputou o estadual sul-
mato-grossense em 2022.

Rafael Santana, atacante, é piraci-
cabano e tem 21 anos. Formado nas
categorias de base da Ferroviária, o
atleta tem passagem pelo futebol por-
tuguês e seus últimos clubes foram
Villa Nova-MG e Capivariano.

Lucas Santos,
também 21 anos,
é mineiro e se pro-
fissionalizou no

Tupynambás-MG. Na sequência, o late-
ral direito teve passagem por Boa Espor-
te-MG e Ponte Preta.

Começa a montagem do elenco
do XV para a Copa Paulista 2022
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PPPPPARANAPARANAPARANAPARANAPARANAPANEMA TURÍSTICANEMA TURÍSTICANEMA TURÍSTICANEMA TURÍSTICANEMA TURÍSTICAAAAA

A cidade de Paranapanema localiza-se no Km 256 da Rodovia
Raposo Tavares e pode ser alcançada pela Rodovia Castelo Bran-
co. 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 Parana-
panema, você pode gostar de outros atrativos da cidade: a Esta-
ção Ecológica; a Ilha do Sol; o Barco Joia Rara; o Centro Cultural
Momentum; o Museu das Posses, o Ecoturismo; a Pesca Esporti-
va; 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.

ESTESTESTESTESTAÇÃO ECOLÓGICAÇÃO ECOLÓGICAÇÃO ECOLÓGICAÇÃO ECOLÓGICAÇÃO ECOLÓGICAAAAA

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 Flores-
tal, órgão pertencente à Secretaria Estadual do Meio Ambien-
te. Referido instituto é responsável pela administração, pes-
quisa e manutenção de um patrimônio com aproximadamen-
te 900 mil hectares que abrange Parques, Reservas, Estações
Ecológicas, Estações Experimentais e Florestas Estaduais.

Estação Ecológica de Paranapanema - Foto Alesp O novo PIT de Araçatuba (SP) - Foto da Prefeitura

Cidade de Pedreira no Salão São Paulo de Turismo - Foto do Regional

Estância Turística de Paranapanema (SP) - Foto da Prefeitura
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Espiritualidade e ecologia

Nos últimos tempos, sobre-
tudo depois da Carta Encíclica
Laudato si’, promulgada pelo
Papa Francisco, em 2015, tem-se
falado muito da relação entre
espiritualidade e ecologia, rela-
ção esta que muitas vezes não
deixa de causar dificuldades em
muitos cristãos, pelo fato de ter-
mos assumido o hábito de pen-
sar, desde o início da Moderni-
dade, que espiritualidade é
uma coisa predominantemente
pertencente a nossa subjetivi-
dade e ao nosso sentimento.

Assim, costumamos consi-
derar espiritual somente as
coisas que pertencem exclusi-
vamente ao culto religioso, de
modo que as coisas que não es-
tão relacionadas diretamente
com o culto (como o mundo
do trabalho, as questões soci-
ais 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 globali-
dade do seu ser, pois considera a
pessoa humana, que foi feita à
imagem de Deus, um ser de rela-
ção: relação com Deus, relação
com o outro e relação com as
coisas criadas. Aquilo que ca-
racterizava a vida no Paraíso
era o bom relacionamento que
tínhamos com Deus, com o pró-
ximo 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 cria-
ção: No dia em que o Senhor
Deus fez a terra e o céu, ainda
não havia na terra nenhum ar-
busto do campo. Nenhuma erva
do campo havia brotado, pois o

Senhor Deus não tinha feito cho-
ver 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 re-
lação com a vida da Terra, como
se dissesse que Terra foi feita
para o homem e o homem foi
feito para a terra. Sendo, por-
tanto, no cuidado para com a
terra que homem encontra o sen-
tido dos seus dias. Essa narra-
ção, feita pelos teólogos javistas,
expressa entre o homem e a ter-
ra uma relação de comunhão.

A relação de comunhão do
homem com a Terra, seu ambi-
ente, é caracterizada pela dinâ-
mica da reciprocidade, onde a
Terra fornece ao homem as con-
dições necessárias para sua vida
e o homem cuida da terra para
que essas condições sejam per-
manentemente 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 fe-
cundos, multipliquem-se, en-
cham a terra e a submetam. Do-
minem sobre os peixes de mar,
as aves do céu e todos os seres
que rastejam sobre a terra (Gê-
nesis 1,28). De acordo com a ter-
minologia bíblica, esse submeter
e dominar estão relacionados
com a maneira como Deus pas-
toreia e querem dizer que o ser
humano é colocado em relação
ao restante da criação como pas-
tor. Ele é pastor da Criação e,
como pastor, sua essência é cui-
dar. Quando cuida, o homem
ama e, quando ama, ele cuida.
Aqui está o sentido bíblico de
uma espiritualidade ecológica.

Pe. Antonio César Maciel Mota
Pároco da Paróquia São João Batista, em Rio Claro

Docente do Curso Diocesano de Teologia

IGREJA EM NOTÍCIAS
RAINHA DA PAZ I - O bis-
po diocesano Dom Devair Ara-
újo da Fonseca preside, neste
sábado (21),  a  partir  das
19h30, a missa solene de inau-
guração do Centro de Conven-
ções Rainha da Paz (CCRP), na
cidade de Rio Claro. Destinado
à realização de eventos, lives,
celebrações da Diocese e traba-
lhos 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 con-
celebrada pelos padres da Re-
gião Pastoral Rio Claro, da Di-
ocese de Piracicaba. A celebra-
ção será aberta para a partici-
pação presencial dos fiéis e ha-
verá também transmissão, ao
vivo, pelos canais da TV Ora-
ção no Youtube, Facebook e site
(https://tvoracao.com.br/).

AGASALHOS I - A Diocese
de Piracicaba, em parceria
com o projeto Exército de For-
miguinhas, iniciou a Campa-
nha do Agasalho 2022. A dis-
tribuição das doações já co-
meçou e seguirá simultanea-
mente à arrecadação, pois as
temperaturas caíram significa-
tivamente e já existem inúme-
ros pedidos de famílias que vi-
vem em comunidades carentes.

AGASALHOS II - As doações
de agasalhos e cobertores, prefe-
rencialmente em bom estado, po-
dem ser feitas em qualquer pa-
róquia da Diocese, após as mis-
sas e nas secretarias paroquiais,
ou na sede da Cúria Diocesana
(Avenida Independência, núme-
ro 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.

HORA DE MOSTRAR A SUA CIDADEHORA DE MOSTRAR A SUA CIDADEHORA DE MOSTRAR A SUA CIDADEHORA DE MOSTRAR A SUA CIDADEHORA DE MOSTRAR A SUA CIDADE

As nossas cidades paulistas, através das suas Prefeituras e dos
seus dirigentes de Turismo já devem estar acertando a participa-
ção 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 econô-
mico e social do nosso Interior e Litoral paulista. Mostre o poten-
cial 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.

NONONONONOVVVVVO ‘PIT’ DE ARAÇAO ‘PIT’ DE ARAÇAO ‘PIT’ DE ARAÇAO ‘PIT’ DE ARAÇAO ‘PIT’ DE ARAÇATUBATUBATUBATUBATUBA

Sem custo para o erário municipal, já está em pleno funciona-
mento novo Posto de Informações Turísticas (Pit), inaugurado
pelo prefeito Dilador Borges no Araçatuba Shopping. O “Pit” fun-
cionará 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 Esta-
do 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 prefei-
tura, o qual traz todas as informações normalmente desejadas
pelos visitantes. Você vai gostar de passear por Araçatuba.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

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