garmos num consenso”, acredita.
A cidade sofre com a dificuldade
de contratar médico por conta de
uma visão estreita em torno da
“austeridade”. Todos pagamos.

ANHUMAS
O vereador Wagner de Oliveira, o Wagnão (Cidadania), comemora a inclusão da estrada PIR
260 “Rodovia Luiz Dias Gonzaga”
no programa “Novas Vicinais”, do
Governo do Estado de São Paulo.
A informação foi repassada pelo
deputado estadual Roberto Morais
(Cidadania). A via liga Piracicaba
até o Distrito Anhumas. “Trato
as demandas da Zona Rural
como uma das prioridades, porque conheço as necessidades que
lá existem”, disse. Ele tem sido
um crítico ferrenho do trabalho
da secretária Nancy Thame, da
Agricultura e Abastecimento.
PRERROGATIVA
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) defendeu “as prerrogativas” dos membros do Legislativo
municipal. “Todos têm o direito
constitucional de ser atendido pelo
Executivo, mesmo que este atendimento seja apenas por escrito”,
observou, na segunda-feira (23),
quando novamente a base do governo impediu a aprovação de requerimento pedindo informações
sobre a nova Pinacoteca Municipal. “Quando esse direito é violado, fere-se a democracia e a liberdade de expressão”, disse.
LEITE E MAÇÃ
O ex-lider de governo, agora
ferrenho opositor da Administração, o vereador Zezinho Pereira
(União Brasil) está indignado com
a situação da merenda nas escolas
municipais, onde as crianças estão
recebendo um café da manhã composto por um copo de leite e uma
maçã. “Eu não posso deixar de fazer
essa fala pela tristeza da pessoa que
trabalha naquela escola”, justificou,
ao tratar do assunto na reunião ordinária desta segunda-feira (23).
DISPARIDADE – I
O vereador Paulo Campos
(Podemos) se mostrou preocupado com a disparidade salarial entre os médicos efetivos e aqueles
profissionais contratados a partir
das parcerias com as OSS (Organizações Sociais de Saúde). “Nós
teremos duas situações: o funcionário que vai ganhar o limite de
15 mil e 500 reais e o funcionário
contratado pela OSS, que pode ganhar até 50, 60 mil reais”, disse.
DISPARIDADE – II
Campos acredita que o debate
em torno da disparidade salarial
dos médicos deve ser levado na
Câmara. “Como equacionar isso
aí?”, questionou, ao sugerir a realização de uma audiência pública,
“que é uma oportunidade para cheEdição: 20 páginas

KAWAI
“Nada de descolar a proximidade: é que recentemente as agendas regionais têm sido com representantes da colônia japonesa e,
quando a conversa é em ninho tucano, ou lideranças, vamos em revoada — eu, Barjas e Rô Camolese.” Este é o recado, educado e inteligente, ao Capiau, idoso, chato e
cansado, pela nota publicada ontem, 24, nesta coluna sobre a distância entre o ex-prefeito Barjas
Negri e ele, quando se fala em campanha para deputado estadual.

Por liminar, TJ-SP suspende
a reposição dos dias em greve
Decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derruba a eficácia do
artigo 4o da lei 9.725/2022, criada a partir de emenda da Câmara Municipal
Guilherme Valdanha

GARÇOM
O vereador Gustavo Pompeu
(Avante) estreou como colaborador
da barraca italiana na Festa das
Nações. No honroso cargo de garçom, jovial e simpático, teve seu
aprendizado. Na segunda, ainda
estava esgotado de tanta tarefa.
DESMANCHANDO
A sensação que fica, com a
saída do ex-governador João
Doria do páreo, é que começa a
desmanchar, depois de 26 anos,
o PSDB no Estado de São Paulo.
Embora sério e competente, Rodrigo Garcia (PSDB) pode ser o
último governador dos tucanos.
Canto do cisne? Quem sabe. Em
política, até nada acontece.
DERROTADOS
Aqui em Piracicaba, ao unirse ao PT, os tucanos colecionam
derrotas na Câmara Municipal,
nem requerimentos conseguem
aprovar, em especial quando são
contra o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil). Ou é barco afundando mesmo? Ou, simplesmente, falta
de orientação por não ter mais “estrategista”, como diz Barjas Negri.
CAMOLESE
A anunciada aproximação do
ex-prefeito Barjas Negri (PSDB) e
o vereador Paulo Campos (Podemos) deixa descoberto, ou em dúvida, o apoio à ex-secretária Rosângela Camolese a deputada federal. E se ela tinha pretensão de
ter o apoio do deputado estadual
Roberto Morais, fiel escudeiro de
outro federal, Arnaldo Jardim,
não deve contar também. Ou é
mais uma em carreira solo?
CENTRO CÍVICO
Aos poucos, o prefeito Luciano Almeida (União Brasil) vai ajeitando a casa. A ida do Ipplap e da
Secretaria de Obras para o prédio
da Emdhap e a construção do Centro Cívico 2, começam a se definir.
Não demora para aparecer. O Ipplap já se mudou, a Semob vai na
sequência. Para o Centro Cívico 1
(atual), vem a Semdettur. E a Smads sai da Paulista e fica no lugar
da Semdettur no prédio da Governador esquina com a Monsenhor
Rosa. Com isso, o prefeito Luciano
entende que vêm melhorias na prestação de serviços aos contribuintes.

A6

ESCORPIÕES NO CEMITÉRIO
O Setor de Animais Sinantrópicos do CCZ
(Centro de Controle de Zoonoses) retomou as
ações de controle populacional de escorpiões nos cemitérios do Município. A ação havia sido suspensa há quatro anos. Nesta semana, a equipe esteve no cemitério da Vila
Rezende e recolheu 28 escorpiões amarelos.

“Estes animais foram enviados ao Instituto Butantan para produção de soro antiescorpiônico utilizado em seres humanos quando acontece algum acidente ou picada de escorpião”,
destacou o coordenador do CCZ, Matheus
Santos, ao lembrar que a próxima ação será
no dia 30/05, no Cemitério da Saudade. A9

Leonardo Moniz/Selam

DIA DO DESAFIO
A Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) realiza
hoje, 25, as atividades do
Dia do Desafio, a data propõe que as pessoas interrompam a rotina para praticar qualquer atividade física
por pelo menos 15 minutos.
Serão cinco aulas gratuitas

oferecidas pela Selam: duas
pela manhã, no Parque da
Rua do Porto, e três no período da tarde, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas. O lançamento do evento ocorreu em 27 de abril,
com a participação da atleta
Aline Silva, que é vice-campeã mundial de wrestling.

Inteligência
emocional
é tema de
palestra da
Semdettur
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) realiza, amanhã, 26, das 9h às 11h, a
palestra “Inteligência Emocional
para as Mulheres”, ministrada
pela especialista em desenvolvimento humano Cris Batochio. O
evento integra o calendário da Semdettur que desenvolveu uma série de palestras gratuitas programadas até dezembro, sempre visando oferecer subsídios e ferramentas para o empoderamento
feminino. As interessadas na palestra podem comparecer diretamente ao auditório da secretaria
(rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900). Especialista em
desenvolvimento humano, com
pós-graduação em psicologia organizacional, MBA em gestão estratégica de pessoas e especialista em inteligência emocional com
mais de 25 anos de experiência
na área Recursos Humanos, Cris
detalha que pretende fazer reflexões sobre como as mulheres
podem identificar as próprias
emoções. O evento contará ainda
com a participação da guarda-civil Fernanda Nardon, coordenadora da Patrulha Maria da Penha,
que vai falar sobre as medidas protetivas existentes para mulheres
vítimas de violência doméstica.

By Elson de Belém

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) determinou em liminar, ontem, 24, a
suspensão do artigo 4º da lei 9.725
de 6 de maio de 2022, criado a partir de emenda da Câmara Municipal. A emenda que deu origem ao
artigo já havia recebido parecer
contrário da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação
da Câmara – o qual não foi acatado pelo plenário. Após promulgação,
em razão do encaminhamento do
veto extemporâneo – ou seja, fora
do prazo –, o Executivo submeteu o
artigo 4º à análise judicial em ação
direta de inconstitucionalidade,
na qual teve o pedido deferido.
A situação veio à tona no último dia 18, em publicação no site
da Câmara, onde foi detalhado o
erro da Procuradoria-Geral do
Município ao encaminhar as explicações do veto ao artigo 4o. A
explicação técnica é de que o veto
“compreende dois atos distintos”,
sendo o primeiro a manifestação
de vontade negativa – cujo prazo
é de 15 dias úteis após o recebimento do autógrafo – e o segundo a comunicação fundamentada
dessa discordância – que deve ser
realizada pelo Executivo para o Legislativo dentro de 48 horas.
Durante o processo legal de
validação do PL 92/2022, a Câmara aprovou a matéria no dia 29 de
abril e encaminhou o autógrafo ao
Executivo, para sanção ou veto, no
dia 5 de maio. Já no dia seguinte, 6/
5, o veto parcial foi publicado em
edição extra do Diário Oficial do
Município (D.O.M.) – sob a designação da lei municipal 9.725/2022 –,
contudo, as razões dessa discordância somente vieram aos autos em 12
de maio, por meio de ofício protocolado às 14h32 no Legislativo, quando o prazo legal já havia expirado.
Em nota à imprensa, o Sindicato dos Municipais de Piracicaba e Região classifica que o “prefeito Luciano Almeida (União
Brasil) busca de todos os meios
para punir os servidores por exercerem o direito de greve” e avalia
como “iniciativas um tanto estranhas ao direito (de greve) com decisões relâmpagos e uma forte influência sobre o TJ-SP”, aponta.
A entidade sindical detalha
que, no último dia 16, protocolou
junto ao Tribunal de Justiça pedido cautelar em caráter antecedente para que o TJ-SP eterminasse que a Administração Pública Municipal de Piracicaba não
efetuasse os descontos dos dias
de greve permitindo a reposição
com compensação de horários.
“Entendeu o desembargador
Ademir Benedito que, em se tratando de matéria sub judice, não
haveria indicações ou provas que a
administração tem a intenção de
descontar os dias de greve antes
da decisão final dos processos”,
acrescenta o texto do sindicato.
“Apesar de eventual sinalização em
veículos de imprensa, não há elementos que indiquem movimentação concreta da Municipalidade no
sentido do efetivo desconto dos
dias não trabalhados”, apontou,
ao relatar a decisão do Tribunal.
Em outra ordem, no último
dia 19, em decisão da segunda Vara
da Fazenda Pública, ficou determinado ao município liminarmente o
não desconto dos dias parados dos
servidores até o final do processo
de constitucionalidade a ser impetrado no prazo legal pelo sindicato.
Ainda de acordo com a nota
emitida pela entidade sindical, “as
decisões (do TJ-SP) seguem os mesmos preceitos, liminar em favor da
Administração, sem análise do
mérito” e acrescenta que, se há inconstitucionalidade na emenda,
“haverá também na lei como um
todo, já que ambas tiveram iniciativa do Legislativo”, conclui o texto.
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As sentinelas ambientais
Tabus
Camilo Irineu
Quartarollo

N

a pobre estante de família
tínhamos a bíblia velha, vidas de
santos e uma vez apareceu lá em casa um
vendedor de livros enciclopédicos. Meu pai
detestava vendedores à porta e o
homem percebeu, nunca vi alguém tão insistente. O livro era
uma coleção do padre francês
Charbonneau. Pus-me a ler de
curioso, mas me eram livros de
“palavras difíceis” na época. Se
minha mãe lesse não estariam
mais na estante, mas tolerou porque achou que era livro de padre.
O cristianismo não é um
conjunto de regras de conduta.
Se Jesus fosse escolher seus seguidores pelo caráter seria um
monge recluso e ressentido, mas
apesar da índole confusa deles
os chama de amigos. O mestre

cruza Israel de norte a
sul fazendo o bem e vivendo o que contava
em parábolas, mas as
suas relações sociais
são pouco seletivas e
não eram as mais recomendáveis, tais quais
as do bom samaritano.
Quem chama essa perícope de O bom samaritano não é Jesus, mas os copistas
tradutores que dão nome às unidades textuais dos rolos e, afinal,
os demais samaritanos seriam
maus? Samaritano virou sinônimo de caridoso, assim como fariseu de hipócrita e os sodomitas o
que se dizem, mas os são mesmo?
As pautas morais já existiam
nos grupos religiosos, estavam presentes nas seitas fundamentalistas
da antiguidade, nos seus espaços
sagrados como nas cavernas de
Qumran dos essênios, nas sinagogas dos fariseus e saduceus,
no templo de Herodes e nas comunidades cristãs originárias.

Os sacramentos
são para as
pessoas, não
o contrário
Entre os próprios discípulos de
Jesus havia a ideia de que eles eram
“os tais”, tanto que ao virem um
homem pregando o impediram.
Garbosos, contaram a Jesus que
lhes advertiu: não deveriam tê-lo
feito. É antiga a ideia de que as regras nos dão segurança de agir e
de nos impor, inclusive fazendo
juízo de valor sobre os outros.
Contra o repúdio – direito de
o marido pôr a esposa fora de
casa sem bens e direitos, Jesus se
insurge contra uma injustiça legal, não está criando regras, mas
destruindo norma absurda. Posteriormente, a Igreja cristã contrária ao repúdio institui a Indissolubilidade do casamento.
Na atualidade, a Igreja não
aceita o Divórcio Civil. A indissolubilidade do casamento ainda é um

dos tabus dentro das linhas romanas. O que se permite para o
fiel católico é tornar nula a primeira união, num processo eclesiástico com instrução procedida por
um padre, geralmente em casos já
resolvidos na esfera civil e, então,
o tal está livre para comungar e
casar. Mesmo aconselhadora, a
Igreja devia reconhecer o Divórcio Civil aos seus fiéis, de forma
saudável. Já não vivemos no tempo do repúdio de Moisés, no qual
predominava o poder absoluto do
varão. Hoje, em havendo violência doméstica quem a sofre tem
direito à Justiça, inclusive liminarmente com a Separação de corpos.
Os sacramentos são para as pessoas, não o contrário – inclusive
eles têm a função de restaurar
ânimos perdidos, diz a Igreja, sem
impedimento prático à comunhão.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

Motociclismo, doença infantil do bolsonarismo
Almir Pazzianotto
Pinto

N

ão será difícil
compreender
as razões da
queda vertical de popularidade do presidente
Jair Bolsonaro. Eleito
em 2018 por legenda
inexpressiva e imobilizado em leito hospitalar, vítima
do punhal de tresloucado inimigo, ao tomar posse em 1º/1/2019
Bolsonaro traduzia as esperanças
nacionais de que teria à frente do
Poder Executivo alguém envolvido com sólido projeto de reconstrução e desenvolvimento.
A campanha fora uma espécie
de torneio onde um dos menos cotados, entre os grandes competidores, era o capitão paraquedista e
deputado federal. Desmentindo
expectativas em torno de Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin
(PSDB), Álvaro Dias (Podemos),
Bolsonaro foi ao segundo turno
para derrotar Fernando Haddad,
do arrogante Partido dos Trabalhadores, por expressiva diferença.
Recebeu 57,8 milhões de votos, contra 47,04 dados ao candidato do
PT. Chamava a atenção, entretanto, o número de abstenções, nulos
e brancos que, totalizados, alcançavam a cifra de 42,3 milhões.
As primeiras dúvidas sobre o
novo presidente surgem ao se observar a militarização do governo.
Com as experiências do período

autoritário, parte importante da sociedade civil
começou a temer a volta
de militares ao poder.
Nada se tem contra as
Forças Armadas, desde
que limitadas ao exercício das atividades que
lhe prescreve a Constituição da República:
defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e
defesa da lei e da ordem, por iniciativa de um dos Três Poderes.
A pandemia do Covid-19, chegada ao Brasil no final de 2019, expôs o lado perverso do presidente
Bolsonaro. Por razões que apenas
ele poderia elucidar, de imediato se
incompatibilizou com o Ministro da
Saúde Luiz Henrique Mandetta,
que fazia o que estava ao seu alcance, mas sofria com as dificuldades de enfrentar vírus mortal e
desconhecido, que se alastrava pelo
planeta com a velocidade da luz.
O desempenho frio do presidente Bolsonaro, durante a pandemia que matou, até esta data,
665 mil pessoas e infectou mais de
30,6 milhões, exigindo de médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagens, motoristas de ambulâncias e dos serviços funerários, esforços acima das possibilidades humanas, é a razão primordial da
perda vertiginosa de popularidade.
Entre todos os chefes de Estado, o presidente Bolsonaro foi o
único a hostilizar a Organização
Mundial da Saúde (OMS), decla-

O presidente
Bolsonaro foi o
único a hostilizar
a Organização
Mundial da
Saúde (OMS)
rar guerra à vacina, ao uso de
máscara, ao isolamento social
dentro dos limites do possível. No
auge da pandemia não se emocionou, não visitou hospitais, não expressou uma palavra de solidariedade às vítimas e suas famílias.
No plano político, em mais de
três anos de governo S. Exa. jamais
proferiu um só discurso digno de
registro histórico e de figurar em
antologia. Está todos os dias diante de câmera de televisão, acompanhado do tradutor de libras, enviando à população mensagens agressivas, com as quais procura mobilizar a opinião pública contra adversários políticos, jornalistas, ministros do Poder Judiciário. A sistemática campanha contra a urna eletrônica soa como manobra tática
para contestar o resultado das eleições, seja ele vencedor ou vencido.
O fracasso do governo pode
ser aferido pelo número de ministros, de auxiliares e de presidentes de sociedades de economia mista exonerados. A Petrobrás tem sido um dos alvos preferidos. Jamais, contudo, apresentou
fórmula racional, inteligente, factível, de reduzir ou deter o aumento dos preços de combustíveis.

Inflação, custo de vida, desemprego, falência da educação, da segurança, da saúde, dos transportes públicos, precária infraestrutura, compõem o cardápio de problemas que o Brasil enfrenta há mais
de meio século. Nunca, porém, foram tão associados à imagem do
governo como hoje acontece. O conjunto de inabilidades do presidente Bolsonaro, conhecidas desde os
anos de deputado federal, faz do
governo alvo fácil para a oposição, encarnada na figura de Luís
Inácio Lula da Silva, cujos defeitos são conhecidos, mas de certo
modo neutralizados pela capacidade de iludir com palavras.
Fazer de ruidosas mobilizações de motociclistas, o cavalo de
batalha da campanha eleitoral,
com o indicativo de votos em permanente declínio, basta para revelar a falta de sensibilidade e de
competência do candidato do
Partido Liberal, a 9ª legenda de
acidentada carreira política.
O mais perigoso adversário
de Bolsonaro não é Lula, tampouco são os partidos de esquerda.
Se for derrotado, o responsável
deverá ser procurado no segundo andar do Palácio do Planalto.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi Ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST). Os Divergentes,
Brasília, DF, 15/5/2022

A confeitaria do Custódio
Tarciso de
Assis Jacintho
–

M

as o que é
quehá?–perguntou Aires. – A República está
proclamada. – Já há
governo? – Penso que já
(...). Ajude-me a sair
deste embaraço. A tabuleta está pronta, o nome todo pintado. – “Confeitaria do Império”, a
tinta é viva e bonita. (...)V. Exa. crê
que, se ficar “Império”, venham
quebrar-me as vidraças? (...) – Mas
pode pôr “Confeitaria da República”... – Lembrou-me isso, em caminho, mas também me lembrou
que, se daqui a um ou dois meses,
houver nova reviravolta, fico no
ponto em que estou hoje, e perco
outra vez o dinheiro. – Tem razão.
Sente-se. (...) Aires propôs-lhe um
meio-termo, um título que iria com
ambas as hipóteses, – “Confeitaria
do Governo”. – Tanto serve para
um regime como para outro. – Não
digo que não, e, a não ser a despesa
perdida. Há, porém, uma razão
contra. V. Exa .sabe que nenhum

governo deixa de ter
oposição. As oposições,
quando descerem à rua,
podem implicar comigo,
imaginar que as desafio,
e quebrarem-me a tabuleta; entretanto, o que
procuro é o respeito de
todos. (...) – Olhe, doulhe uma ideia, que pode
ser aproveitada, e, se
não a achar boa, tenho outra à
mão, e será a última. Mas eu creio
que qualquer uma delas serve. Deixe a tabuleta pintada como está, e
à direita, na ponta, por baixo do
título, mande escrever estas palavras que explicam tudo: “Fundada em 1860”. Não foi em 1860 que
abriu a casa? – Foi, respondeu
Custódio. – Pois... Custódio refletia. Não se lhe podia ler sim nem
não (...) confessou que a ideia era
boa. (...). Entretanto, a outra ideia
podia ser igual ou melhor, e quisera comparar as duas. – A outra
ideia não tem a vantagem de pôr a
data à fundação da casa, tem só a
de definir o título, que fica sendo o
mesmo, de uma maneira alheia ao
regime. (...) Disse-lhe então que o
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Talv
ez con
alvez
convv enha
esperar um ou
dois dias para
ver onde param
as modas...
melhor seria pagar a despesa feita
e não pôr nada, a não ser que preferisse o seu próprio nome: Confeitaria do Custódio. Um nome, o
próprio nome do dono, não tinha
significação política ou figuração
histórica, ódio nem amor, nada
que chamasse a atenção dos dois
regimes, e conseguintemente que
pusesse em perigo os seus pastéis
de Santa Clara, menos ainda a
vida do proprietário e dos empregados. Por que é que não adotava
esse alvitre? Gastava alguma coisa com a troca de uma palavra por
outra, Custódio em vez de Império, mas as revoluções trazem sempre despesas. – Sim, vou pensar,
Excelentíssimo. Talvez convenha
esperar um ou dois dias, a ver em
que param as modas, disse Custódio agradecendo. ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó (1904). São
Paulo: Ática, 1998, p. 91-116 Ao

me deparar com tamanha genialidade não tenho outra opção senão reproduzir quase que integralmente o delicioso Caso da Confeitaria. Espero que com isso eu desperte a curiosidade e o apetite
daqueles que porventura não conheçam a obra de Machado. Este
texto do início do século passado, poderia ter sido escrito semana passada. Não, pensando bem,
poderia ter sido escrito hoje, (considerando que estou escrevendo
este texto no dia da desistência
do primeiro pré-candidato, da
chamada terceira via). Como vemos, de fato as revoluções trazem sempre despesas, independentemente do título que você resolva dar a placa da sua confeitaria. Não restaria invisível perceber que os que engendraram
uma narrativa onde era preciso
mudar, sempre souberam que
para que tudo continue com esta é
preciso que tudo mude. Talvez
convenha esperar um ou dois dias
para ver onde param as modas...
———
Tarciso de Assis, Administrador de Empresas

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Q

José Osmir
Bertazzoni

uantas atividades importantes para os vereadores desenvolverem em benefício da cidade dos cidadãos!?
Preocupa-se, um vereador (desorientado e
colimado pelo fruto da incongruência), em criar uma bandeira
ideológica igualzinho ao seu cérebro diminuto, usar dos recursos públicos para promover ideologias e títulos a “Olavo de Carvalho” (o maior picareta da história política do Brasil em todos
os tempos), fazer moção de repúdio contra nosso futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, e em defesa de um governo que comete atrocidades
contra a vida e a sobrevivência
do nosso povo. Por que esse vereador não procura trabalhar? Quiçá não conheça essa obrigação.
Alguém pode me perguntar
de quem eu estou falando, porém não digo, nego-me a pronunciar o nome deste resíduo,
e quem achar que me refiro a
um só está muito enganado.
Por outra via, nosso preboste (personagem muito parecida ao
Leôncio Almeida da novela Escrava Isaura), homem frio e sem coração, uma personagem gelada
que sequer conhece nossa cidade. O que fazer para uma cidade
que está abandonada? O que fazer para salvar suas instituições
sociais jogadas às traças?
Existem recursos públicos hoje
destinados a empresas denominadas “ambientais” que se utilizam
de recursos suficientes para fazer
de nossa cidade um exemplo para
o mundo, mas que não produzem
nada; a cidade está abandonada.
Mas se despertamos a consciência coletiva em favor de Piracicaba? Todos os cidadãos podem
criar e participar de programas reconhecidos mundialmente como
“Sentinelas Ambientais”, que poderiam realizar ações com coletes verdes e a escrita destacada: “ferramentas para limpar a cidade”.
Também as praças, os parques,
avenidas, margem dos rios, calçadas, terrenos etc., pelo bem da
bela cidade em que vivemos.
Criaríamos os beneficiários da
“Renda da Cidadania”, disponibilizando trabalhos de manutenção
da cidade e outras atividades públicas como contraprestação de
serviços de cuidados urbanos. Por
consequência, geraríamos renda
para a sobrevivência dos desempregados, desalentados, ora colocados à margem da sociedade.
Que esses trabalhem três horas por dia em atividades de utilidade pública. A poupança para
o Município é enorme porque,
num contrato com empresas privadas, essas atividades custam
milhões de reais e os serviços prestados são sempre de péssima
qualidade, além de representarem
um atrativo para a corrupção.
Para quem é mais velho, como
eu, deve se lembrar de como foi no
saudoso tempo dos reco-recos:
muitos jovens seriam gratos a uma
oportunidade e tirariam proveito de uma renda social mínima
para recuperarem suas dignidades como homens e mulheres.
Esses serviços podiam ser colocados à disposição da Secretaria de Meio Ambiente de Piracicaba, poderiam ser coordenados
e estabelecidos como projeto de
renda cidadã e de utilidade pública junto com o Serviço Social.

As contas são claras: três horas por dia
de trabalho em troca
da renda de cidadania
que eles poderiam receber e prestar serviços com muito mais
controle e qualidade
que as empresas terceirizadas que se locupletam dos recursos
públicos e ainda não cumprem
com suas obrigações trabalhistas, deixando ao município um
passivo laboral gigante para pagarmos duas vezes pelo mesmo erro.

Por que esse
vereador não
procura
trabalhar? Quiçá
não conheça
essa obrigação
O desejo de trabalhar é
como o desejo de viver, é imparável. Ter um motivo para ir trabalhar às 7h da manhã significa
recuperar a dignidade e o entusiasmo. Somando isso ao senso de
se estar fazendo algo pela cidade,
o resultado seria ainda melhor.
Para que serve um vereador
que se preocupa com ideologias do
terraplanismo e sequer sabe o que
os cidadãos realmente precisam?
Precisamos de Meio Ambiente,
Transição Ecológica, Cuidados
Urbanos, Manutenção de Vias Públicas, Corte de Matos, cuidados
com o descarte de lixos recicláveis
que geram renda e dignidade.
Eu não estou inventando a
roda como quer fazer o preboste “pragmático”, estou tirando
modelos de outros países, os
quais pude conhecer e conviver.
Como advogado eu sei que existem mecanismos legais honestos para se fazer projetos dessa
envergadura com o acompanhamento do Tribunal de Contas e do Ministério Público.
Na Suíça, pude conviver com
os cuidados dos próprios cidadãos, com a valorização e o respeito dos bens comuns do povo.
Na Itália, país de origem de meus
pais, estive no primeiro município a ter criado projetos para utilização dessas equipes: Comuni di
Canosa (Conuni di Canosa de
Puglia – BT); em seguida no município de Trani (Comune di Trani - comune della Regione Puglia).
Eles compram os equipamentos e
coordenam as equipes de trabalhadores que entusiasticamente
emprestam as três horas diárias
às comunidades e fazem a manutenção dos bens públicos.
Isso é também formação de
cidadania, colocando a própria
população carente de emprego e
renda para cuidar de seu próprio
patrimônio, do bem comum. O cidadão ganha a renda e a cidadania, e ao município sobram mais
recursos para investimentos em
prol da própria população.
Finalmente, invoco aos senhores vereadores e ao preboste desta
cidade, para que interpretem a verdadeira filosofia de renda de cidadania que todos os piracicabanos
querem ver acontecer, já era hora!
Todos ficariam satisfeitos
com a criação de uma Lei Municipal que estabelece as “Sentinelas ambientais”, que olhariam
para o futuro com mais otimismo, comprometendo-se em suas
vidas. Estamos todos destinados a
ser “Sentinelas Ambientais” em
nossa vida, o Planeta confia nisso.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

A segurança sobre duas rodas
Dirceu Cardoso

N

o primeiro trimestre deste
ano, 445 motociclistas perderam a vida em acidentes
no Estado de São Paulo. O número
é 5% maior do que no mesmo período de 2021. Atribui-se essa elevação letal ao maior número de motos em circulação no reaquecimento das atividades econômicas póspandemia. O Detran-SP desde setembro de 2020, o programa Motofretista Seguro, que já formou
500 profissionais e hoje dispõe de
25 mil vagas na capital e interior.
Os interessados têm à disposição
25 horas de aulas teóricas – no
processo EAD (Ensino à Distância) – e 5 horas de aulas práticas.
É preciso mitigar o conflito de –
motoqueiros com os condutores
de automóveis, caminhões e outros veículos maiores no trânsito
de São Paulo e de suas principais
cidades. É recorrente a pressa do
motoqueiro – qu e justifica a exigência de rapidez nas entregas

exigida por seus empregadores
ou clientes, e a disputa por espaço nas vias públicas. Não é raro a
troca de insultos e até o desforço
físico, tornando o trânsito violen-

Oxalá a iniciativa
do Detran-SP
frutifique e se
alastre por
todo o país
to. Oxalá a iniciativa do DetranSP frutifique e se alastre por todo
o país e, finalmente, se estabeleça
a paz entre condutores dos diferentes tipos de veículos e isso contribua para uma mobilização urbana mais humana e prestativa.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo) ;
aspomilpm@terra.com.br
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E NGENHO

SONHO ACABOU
Indiscutível a inteligência
de João Dória Junior. Jovem,
competente estudante e profissional, um dia decidiu trocar a
sua vitoriosa carreira privada
pela pública. Em 1983 assumiu
a Secretária Municipal de Turismo, comandando ainda a
Paulistur e Embratur. Em 2017,
com apoio de Geraldo Alckmin,
chegou a Prefeitura de São
Paulo, e rapidamente (2019) ao
governo paulista pegando carona com Jair Bolsonaro. Sempre querendo mais e sonhando
alto, vislumbrou a Presidência

da República, não importando
o preço. Ignorando Alckmin e
desprezando Bolsonaro, centrou na pandemia e elegeu Bolsonaro como seu maior adversário que no sonho virou inimigo. O resultado desastroso
todos conhecem: colecionou
inimizades, perdeu amigos e
apoio. Com apenas seis anos na
linha de frente da política, agora convive com um futuro político incerto. Fica a lição: jogando fora o talento, trocando por prepotência, arrogância e ingratidão, ficou impossível o sonho virar realidade.

Qualidade de vida e
no Interior Paulista
Barjas Negri

A

Macroplan divulgou o mais
novo Ranking
das 100 maiores cidades, onde moram metade da população
brasileira. São analisados 16 indicadores
sociais e ambientais
visando medir a qualidade dos
serviços públicos prestados à população e seu impacto sobre a
qualidade de vida e sustentabilidade. São indicadores de educação, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade, mostrando
o avanço nos últimos 10 anos.
A Revista Exame divulga esse
ranking e mostra diversos outros
indicadores socioambientais. O
que nos chamou a atenção foi o
fato de que, entre as 10 melhores
cidades do Brasil, oito estão no
Interior Paulista, das quais três na
Região de Campinas, numa demonstração de que a qualidade de
vida nesse território paulista é bem
superior à média nacional. Os
municípios são: Piracicaba, São
José do Rio Preto, São José dos
Campos, Jundiaí, Sorocaba, Limeira, Franca e Ribeirão Preto.
Esses municípios são industrializados, com grande urbanização
e concentração dos mais complexos problemas de uma cidade. Independentemente dos problemas
decorrentes da crise econômica
(2014-2016) e de baixo crescimento (2017-2019), conseguiram avançar no oferecimento de bons serviços públicos, sob a responsabilidade das Prefeituras Municipais.
Tudo isso é resultado de
trabalho, planejamento, de alocação de recursos orçamentários para o financiamento de políticas públicas mais efetivas em
direção a universalização, que é
a melhor forma de atender a população de mais baixa renda e que
depende do setor público para
melhorar suas condições de vida.
Na educação, devido à ampla
cobertura no atendimento de crianças em creche (0 a 3 anos), da
universalização da pré-escola (4 e
5 anos) e do avanço na avaliação
do IDEB, esses municípios se destacaram em todos os índices, ficando Piracicaba em 1º lugar.
Outro item em que houve um

destaque significativo
foi no saneamento básico e sustentabilidade,
com índices próximos à
universalização de
abastecimento de água,
coleta de esgoto e de
coleta de lixo. O que
mais chama a atenção
é o elevado índice de
tratamento de esgoto
desses oito municípios, num compromisso com o meio ambiente,
com os recursos hídricos e a sustentabilidade. Cada um, a seu
modo, encontrou na política tarifária realista uma forma de avançar no saneamento básico. Esses
municípios merecem ser entendidos e seguidos pelos demais.

Saneamento
básico e
sustentabilidade,
com índices
próximos à
universalização de
abastecimento de
água, coleta de
esgoto e de lixo
Nos indicadores de saúde,
observa-se redução da mortalidade materna, na mortalidade prematura e na ampliação da cobertura da atenção básica em saúde.
Tudo fruto dos investimentos e
planejamento de avanços na implantação das políticas do SUS,
ao longo dos últimos 20 anos.
Na segurança, a política de
controle do trânsito - com fiscalização e campanhas educativas
- foram eficientes na redução do
número de óbitos no trânsito, ao
mesmo tempo que a modernização da Polícia Militar, em todo
Estado, contribuiu para reduzir o índice de homicídios.
Esses oito municípios, juntamente com outros, mostram
toda força do interior paulista,
que ajuda na melhoria da qualidade de vida da população interiorana. Analisar e pesquisar
as políticas públicas exitosas
desses municípios podem ajudar
a reduzir as desigualdades em
muitas cidades brasileiras.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Desmistificando o Cinema
será oferecida no Teatro
Inscrições são gratuitas, com vagas limitadas; evento será amanhã, 26, às 18h
O Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, sedia
a oficina Desmistificando a Interpretação no Cinema, amanhã,
26, às 18h. O evento é gratuito e
tem apoio da Prefeitura, por
meio Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), do projeto Pontos MIS, do MISP (Museu
da Imagem e do Som de Piracicaba), em parceria com o MIS-SP.
Ministrada pelo ator e pesquisador de cinema da Unicamp
Eduardo Bordinhon, a oficina,
com duração de 4 horas, abordará a construção da personagem desde a leitura do roteiro
até sua performance na frente
das câmeras. “Essa oficina é ideal para quem quer aprender interpretação ou direção de elenco
para o cinema”, recomenda Pedro Maurano, diretor do MISP.
De acordo com Eduardo
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cinema se descomplique um pouco e ganhe maior ligação com
outros aspectos da criação audiovisual”, completa Bordinhon. A
oficina fará o estudo e a construção de uma cena para cinema.
Serão abordados temas como a
leitura do roteiro, a construção
da cena a partir de ações, jogos
entre os atores e a imaginação.
Para participar basta fazer inscrição enviando pelo Direct
no insta@misp_piracicaba.
As vagas são limitadas.
Oficina integra o Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som

Bordinhon, são muitas as dúvidas, imprecisões e lendas a respeito do trabalho de atores e
atrizes no cinema. “Assim, propomos, com essa oficina, a criação de um espaço para debater
sobre essas questões, tirar dúvidas, aprender conceitos inici-

ais e especificidades do trabalho de atuação no cinema. Falaremos sobre escolha de elenco (casting) e escolha de papeis (para
atores e atrizes), sobre ensaios e
sobre a filmagem”, explica.
“Nosso objetivo é criar um
espaço onde a interpretação para

SERVIÇO
Oficina Desmitificando o Cinema. Projeto MIS – Museu
da Imagem e do Som de Piracicaba. Amanhã, 26, às
18h. No Teatro Erotides de
Campos (Av. Dr. Maurice
Allain, 454, Parque do Engenho Central). Gratuito.

R EGIÃO

Secretários de Cultura da RMP se reuniram no Engenho Central
No sábado, 21, o secretário
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac), Adolpho Queiroz, recebeu no Engenho Central
a visita de seis secretários municipais de Cultura, das cidades que
fazem parte da Região Metropolitana de Piracicaba, para debater temas culturais de interesse
dos municípios, bem como de
toda região no cenário cultural.
Estiveram os secretários Edmilson Baia (Capivari); Farid
Zaine (Limeira); André Sastri
(Mogi Guaçu), com o assessor
Francisco Rodrigues; Dalberto
Christofoletti (Rio Claro), com o
assessor Antônio Brito; Lázaro
Natalício Maciel (Santa Gertrudes) e Ivan Teixeira (São Pedro).
Entre os temas que foram
abordados estavam Regimentos
Internos, Câmara de Cultura,
Organismo Oficial, Corredor Intermunicipal de Cultura, Demandas Metropolitanas, Festival Regional de Cultura, Legislação,
Street Dance, divulgação em espaços digitais próprios, moldes com
verbas governamentais, entre ou-

tras propostas relevantes de interesse coletivo no âmbito nacional.
PARCERIAS - Na ocasião
também houve convite da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da
Unicamp para a realização de eventos conjuntos com a Semac, além
da oportunidade oferecida pelo exsecretário executivo da Cultura de
São Paulo, Pedro Pimenta, para
a realização de uma oficina referente a solicitações dos projetos
do Proac (Programa de Ação
Cultural) destinado às empresas
que queiram ajudar, com abatimento no Imposto de Renda.
De acordo com Adolpho Queiroz, todos os temas e propostas
apresentadas durante a reunião
foram muito proveitosos. “Estamos
amadurecendo muitas ideias e colocando em prática todas as iniciativas que visam desenvolver e facilitar as atividades artísticas de todos os municípios que compõem a
Região Metropolitana de Piracicaba, com projeção nacional”, afirma.
ENGENHO DA MEMÓRIA - No dia 08/04, durante o
evento Governo na Área, Adolpho
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Secretário de Ação Cultural, Adolpho Queiroz, e secretários da RMP

Queiroz também havia reiterado ao
secretário de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo,
Sérgio Sá Leitão, a liberação de R$
5 milhões para o Engenho da Memória, espaço que concentrará a
Biblioteca Municipal, Salão Internacional de Humor de Piracicaba
(SIHP), Museu da Imagem e do
Som (MISP), além do Café e Arquivo Histórico Municipal para abri-

gar jornais e documentos para preservar a memória da cidade.
No fim da reunião, os secretários e assessores almoçaram com
Queiroz e aproveitaram para conhecer todas as estruturas do Engenho Central, bem como desfrutar da tradicional 37ª Festa das
Nações, que acontece no espaço, de
volta após dois anos de contingência causada pela pandemia.

P REVENÇÃO

Prefeitura inicia vistoria na ponte do Mirante
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), iniciou ontem (24) a vistoria na ponte Irmãos Rebouças, a
ponte do Mirante, como parte de
um trabalho preventivo em pontes e viadutos do município. A
ação, inédita em Piracicaba, está
entre as prioridades da atual
Administração e visa identificar
possíveis colapsos ou rupturas
nestes locais. A vistoria também
vai acontecer nas pontes do Morato, Caixão e José Antonio de
Souza (Zé do Prato), próximo ao
Shopping Piracicaba, entre outras escolhidas pela Semob.
O secretário da Pasta, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, explicou

que a vistoria na ponte Irmãos Rebouças utilizou imagens captadas
por drones, inspecionando peças
estruturais como pilares vigas,
muros de arrimo, tabuleiros e juntas de dilatação e tubulações. “Escolhemos as pontes mais antigas
para iniciar a vistoria, caso da ponte Irmãos Rebouças que no último
dia 15 de maio completou 147 anos
de fundação”, frisou Paulo.
A elaboração dos laudos técnicos e estruturais será feita por
uma empresa de engenharia consultiva, que possui um prazo de
30 dias para finalizar a vistoria.
Baseada neste levantamento, a
Prefeitura realizará as obras de
manutenção necessárias.
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A equipe da Semob realizou a vistoria na manhã de ontem

37ª Festa das Nações
Aracy Duarte Ferrari

A

pós dois anos a festa
mais esperada e aquecida pelos piracicabanos e
toda região metropolitana voltou!
Participaram várias nações
destacando-se em solidariedade
e empatia: Brasil, Portugal, Alemanha, França, Inglaterra, Japão, Coréia do Sul, México, Itália, Irlanda, Estados Unidos, Holanda, Suíça, Nações Árabes,
Nova Zelândia... onde o atendimento à população, quer seja na
formação das filas para compra
dos ingressos, até a aquisição dos
deliciosos comes e bebes. Tudo com
disciplina e normalidade e com certeza os voluntários atuaram com
amor e prestatividade. Parabéns!
Os reais arrecadados serão
destinados há dezenove insti-

tuições onde o objetivo prioritário é apoiar o próximo.
Embora sendo a população
numerosa, tudo transcorreu em
clima festivo: organização, disciplina, interação e segurança.
Acontecia, além dos comes e bebes, salão de baile com banda
top, outras bandas sertanejas e
forrós, casas de jogos, a Hyundai com todo aparato, a Caterpillar dando suporte e os restaurantes com excelente atendimento, preços acessíveis, ambiente
aconchegante e segurança total.
E que encanto as rainhas representantes de cada barraca.
Eram lindas, charmosas e atuantes. Digno de registro e foi bem
pensado a distribuição do jornalzinho “Prefeitura de Piracicaba”
na Ponte Pênsil quando as pessoas retornavam para suas casas.

Os reais
arrecadados
serão destinados
há dezenove
instituições onde
o objetivo
prioritário é
apoiar o próximo
Com certeza cada pessoa que recebeu fez a leitura. Nele constava
assuntos de interesse como: Pira
Solidária, Banco de Alimentos,
Cultura, e em especial suas melhorias no Engenho Central.
No ano passado, 2021 a Prefeitura Municipal realizou 98 ações
virtuais e pessoais com mais de 130
mil interações virtuais e 24 mil expectadores. Em 2022 mais de 66

ações presenciais. Neste jornal enaltece também a ação da SEDEM,
Finanças e Reformas das UPAs.
Entrega de 4 mil notebooks ao Projeto Escola Integral; tecnologia e
educação caminham juntas.
A Prefeitura Municipal investe em Orçamento Participativo, como também em fortalecer
as Organizações Comunitárias.
Constam também os órgãos:
SMADS - Assistência e Desenvolvimento Social, SELAM - Esporte
e Lazer, SEMUTTRAN - Mobilidade Urbana e Transportes, SEMDETTUR - Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo.
Finalizando, leitor “Conheça a
plataforma digital que une quem
precisa com quem pode ajudar”.
———
Aracy Duarte Ferrari,
escritora
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Pós-EEP oferece extensão
em Fundamentos da Gestão

Unimed Piracicaba homenageia
o ortopedista Arayr Olair Ferrari
Filipe Paes/Studio47

Desafio é atender demanda de empresas e preparar agentes de inovação para o agora
O CPG/Centro de Pós-Graduação da EEP/FUMEP – Escola de
Engenharia de Piracicaba está com
matrículas abertas a todos os interessados no curso de extensão em
“Fundamentos da Gestão de Inovação - Preparando Agentes de
Inovação Para o Agora”; oferecido
em condições especiais para grupos empresariais interessados em
soluções reais para seus desafios
organizacionais e competitivos.
O curso oferece 40 vagas e
ocorre de 7 de junho a 27 de julho, com aulas presenciais às terças e quartas-feiras, das 19h às
22h. As matrículas vão até 31 de
maio pelo endereço eletrônico
http://www.pos.fumep.edu.br,
onde os interessados obterão
também o edital e mais informações sobre o curso de extensão.
Ao justificar a iniciativa, o
gerente do CPG, professor Felipe
Roger Victor, lembrou que frente
ao cenário imposto pela pandemia, as tecnologias e as inovações
estão mudando a maneira de se
pensar e fazer negócios. Neste
contexto, o curso se destaca pela
preparação dinâmica de profissionais para atuarem como agentes de inovação em projetos, ambientes e organizações (tradicionais ou startups) e também em
movimentos sociais e acadêmicos.
“As novas economias estão
em crescimento exponencial e a

consolidação dos ambientes de
inovação e da cultura de empreendedorismo digital e colaborativo vem estimulando a mudança
de perfil do consumidor e acelerando o surgimento de soluções
digitais e startups em todos os setores”, disse o professor Felipe.
Segundo ele, o curso tem à
frente o professor Roberto Almada Leitão e o agente de inovação
Pedro Chamochumbi com a proposta de capacitar estudantes, pesquisadores, profissionais e empresas com competências e habilidades para estruturar, coordenar e
catalisar processos de inovação,
analisar as soluções já existentes
e as tendências tecnológicas para
implantar modelos de Inovação
aberta e sistemas de produção
mais rentáveis e sustentáveis.
“Trata-se de um modelo de
curso diferente, com foco em
aprendizagem por experiências e
aplicação de ferramentas, mentorias, casos práticos e projetos de
soluções de desafios”, disse Roberto Leitão. Ele aponta ainda benefícios como a integração com os
diversos ambientes acadêmicos e
de inovação do ecossistema, além
da aproximação com empresas e
agentes de inovação da Região
Metropolitana de Piracicaba.
Chamochumbi, por sua vez,
frisa que a Região Metropolitana
de Piracicaba já se destaca pela ri-
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Pronto Atendimento Ortopedia recebe nome de médico cooperado

O agente de inovação Pedro Chamochumbi e os professores
Felipe Roger Victor e Roberto Almada Leitão

queza cultural, ambientes naturais
privilegiados, pela sua importância econômica, pela presença de
instituições de ensino de alto nível e por seu movimento empreendedor globalmente reconhecido, o
que segundo ele, reforça as vocações dessa região estratégica do
interior do Estado de São Paulo.
“Nos últimos anos, o movimento de inovação em Piracicaba demonstrou um crescimento
exponencial, com um expressivo surgimento de novas startups, hubs de inovação, iniciati-

vas de inovação aberta e corporate venture capital”, considerou.
Segundo ele, como força motriz deste movimento local está o
interesse de empreendedores e pesquisadores em converter suas visões e estudos em modelos de negócio de alto impacto e a constante
aproximação de empresas, mecanismos de fomento e investidores.
“Essa é a hora de desenvolver novos profissionais e líderes que se
destaquem no impulsionamento do
empreendedorismo de impacto,
social e de inovação”, finalizou.

A diretoria da Unimed Piracicaba homenageou, no sábado (21),
o ortopedista cooperado Arayr Olair Ferrari, eternizando o nome do
médico na recepção do Pronto Atendimento Ortopedia do complexo
hospitalar da cooperativa. Participaram da cerimônia, colegas de profissão e líderes da Instituição, além
de familiares do homenageado.
“Arayr é um profissional exemplar, que contribuiu muito ao desenvolvimento da Unimed. Em
1974, ele foi responsável pela implantação do serviço de ortopedia
em nossa unidade de saúde”, disse
Carlos Joussef, presidente da operadora e autor da honraria.
A iniciativa reconhece a dedicação de Ferrari, além de sua atuação diante da implantação de um
serviço inédito no antigo Hospital
Unimed Piracicaba. “Não foi fácil no
começo, mas consegui viabilizar um
atendimento de qualidade. Com o
passar do tempo, tive o apoio de outros colegas da área da ortopedia,

que auxiliavam em consultas, cirurgias e procedimentos nesta época”.
O homenageado, que há quase cinco décadas faz parte do corpo
clínico da Cooperativa, se divide,
hoje, entre o consultório e os plantões no Hospital. “É uma honra
receber, em vida, este reconhecimento dos dirigentes. Por isso,
dedico este gesto a todos os médicos que participaram comigo do
crescimento e sucesso desta entidade”, declarou o ortopedista.
Generoso com os colegas, ele
diz, ainda, que o futuro da profissão está, hoje, nas mãos da tecnologia avançada e da humanização da nova geração de médicos. “Os equipamentos para diagnóstico estão cada vez mais surpreendentes, facilitando, assim, o
cuidado do paciente. Acredito
também na combinação empatia e
humanização, que todo colega da
área deve carregar durante consultas e plantões. Fazer medicina
é levar amor e cuidado integral”.

S AÚDE

A TUAÇÃO

Pastoral da Criança recebe homenagem por 35 anos Serviço de Fisioterapia
Ao completar 35 anos de história, a Pastoral da Criança em
Piracicaba carrega parte da responsabilidade pela redução dos
índices de mortalidade infantil
nas últimas décadas e melhoria
das condições de saúde do público de 0 a 6 anos. Esse histórico
de sucesso na área social motivou a aprovação, pela Câmara
Municipal de Piracicaba, da moção de aplausos 63/2022, de autoria dos vereadores Thiago Ribeiro (PSC) e Laércio Trevisan Jr
(PL). A homenagem foi entregue
pelos parlamentares em reunião
da pastoral realizada nesta terça-feira (24), na sede da Cúria
Diocesana, com a presença do
bispo da Diocese de Piracicaba,
dom Devair Araújo da Fonseca.
A Pastoral da Criança começou no Brasil na década de 80,
quando o País registrava cerca de
69 óbitos de bebês com até um
ano de idade para cada grupo de
mil nascidos vivos, de acordo
com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O modelo encabeçado no
Paraná pela médica sanitarista e
pediatra dra. Zilda Arns de acompanhamento das gestantes e crianças, através de visitas às comunidades, com orientações nutricionais às famílias, capilarizou-se
pelas dioceses e paróquias do País
e alcançou grande sucesso no combate à desnutrição infantil.

Assessoria Parlamentar

Pastoral da Criança promove trabalho missionário ao realizar acompanhamento
da situação nutricional das crianças nas comunidades carentes

Em Piracicaba não foi diferente e a Pastoral da Criança iniciou seus trabalhos em 8 de abril
de 1987, por iniciativa do bispo
diocesano, dom Eduardo Koiak,
do casal Antonio Ferraz do Canto e Maria Berchmans Canto
(dona Bergue) e da assistente social Maria Elizabeth Papini Nardin. O casal alcançou a coordenação estadual da Pastoral da
Criança, função desempenhada
por cinco anos. Atualmente, atuam pela pastoral 420 lideranças
na diocese, que acompanham
3.651 crianças e 151 gestantes.
“Parabenizo a todos pelo trabalho realizado, que é muito especial. O que a gente faz aqui, recebe sempre em dobro”, afirmou

o vereador Trevisan, na reunião
para entrega da homenagem. O
vereador Thiago Ribeiro se emocionou ao contar que foi uma criança assistida pela Pastoral da
Criança. “Estar aqui hoje entregando esta moção, passa um filme pela minha cabeça, é emocionante”, contou. “Estamos de portas abertas para somar em prol
das comunidades. Esse trabalho
voluntário faz uma grande diferença na vida dessas crianças”.
A coordenadora da Pastoral
da Criança na diocese, Marina
Rodrigues dos Santos Nascimento de Carvalho, agradeceu a homenagem. “Nosso trabalho não é
assistencialista, mas é um trabalho missionário. Levamos o lan-

Assessoria Parlamentar

Divulgação

GALPÃO
O restaurante Galpão em Pedreira-SP, franquia do empresário André Thomazini, que
tem mais quatro estabelecimentos, recebeu o advogado
Francys Almeida para traçar
projetos para o segundo semestre. André, que já atuou
na Rua do Porto, em Piracica-

che para suprir a fome das crianças, mas também temos o trabalho de evangelizar”, explicou.
Dona Bergue disse que há 35 anos
a pastoral realiza esse trabalho de
missão. “Nosso trabalho é ensinar a amar. Toda pessoa de 0 a 6
anos precisa receber amor. Ninguém vive sem amor. Amor é alimento, é atenção”, afirmou.
Dom Devair avaliou que é incontável o número de pessoas que
já foram auxiliadas pela Pastoral
da Criança em 35 anos de existência. “Esse número só o coração de Deus consegue guardar.
Que Deus continue fortalecendo
esse trabalho porque ainda existem muitas comunidades que precisam dessa atenção”, lembrou.

REGULARIZAÇÃO
ba, comemora a retomada e
reafirma seu amor por Piracicaba: "Um lugar lindo, que
sempre que posso estou passeando, e o doutor Francys
Almeida é um amigo que estimo e, aqui, piracicabano sempre tem desconto", comenta
Andre, parceiro deste jornal.

Na quinta-feira (19), o vereador Anilton Rissato (Patriota),
ao lado do prefeito Luciano Almeida (União Brasil) e do diretor-presidente da Emdhap,
Sérgio Chaim, reuniu-se com
moradores do bairro Algodoal
para a entrega das matrículas
de imóveis a 65 famílias do

Núcleo de Interesse Social
(NIS). Mais de 500 famílias já
receberam a documentação
que garante e legaliza juridicamente a casa própria. "A regularização fundiária é um
compromisso dessa gestão,
em breve será a do bairro Parque Orlanda", disse Rissato.

da USP receberá
moção de aplausos
O Serviço de Fisioterapia do
Campus Luiz de Queiroz, vinculado à Unidade Básica de Saúde
(UBS) de Piracicaba, receberá moção de aplausos pelos 30 anos de
história. A moção 75/22 foi aprovada na 20ª reunião ordinária,
ocorrida nesta segunda-feira (23).
No texto, são enaltecidos os
projetos de reabilitação, prevenção de doenças e promoção da
saúde desenvolvidos pelo serviço, como o programa “Ações em
Saúde”. Dentro do programa,
destaca-se o Projeto de Reabilitação Profissional, criado em 2013,
que proporcionou a readaptação
de funcionários do campus com
restrições para suas atividades
laborais, além de oficinas e seminários sobre o tema da saúde.
A propositura cita outro projeto componente do “Ações em
Saúde”, o “Vida Saudável pósCOVID-19”, no qual se realizam
procedimentos para alívio da dor
e se oferecem recomendações e
orientações para as atividades
diárias e profissionais. O texto

aponta que foi percebido um aumento na demanda dos servidores, com reincidência de 19% a
20% em comparação a anos anteriores. Geralmente, apresentam-se queixas que perpassam o
envelhecimento em pacientes acima de 60 anos e o surgimento
de patologias relacionadas à idade, a perda da capacidade física e
a consequente diminuição do potencial laboral e, por fim, as sequelas da infecção por coronavírus.
A moção descreve, ainda, que
hoje o serviço conta com três fisioterapeutas que atuam durante
30 horas semanais e seguem um
protocolo de atendimento que
conta com avaliação (entrevista e
exame físico), sessões individuais,
sessões em grupo e tratamento
por eletroterapia, hidroterapia,
cinesioterapia e terapia manual.
A moção de aplausos será recebida por Vera Lúcia Martinez
Vieira, responsável técnica do
Serviço de Fisioterapia da USP
Piracicaba e coordenadora do
Programa “Ações em Saúde”.

T RIBUNA

Vereador defende parcerias para
o desenvolvimento do Município
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) defendeu a busca de parcerias para que o Município desenvolva as políticas públicas necessárias ao atendimento da população. “Ninguém faz nada sozinho porque os poderes têm que
trabalhar juntos”, disse, na noite
de quinta-feira (19), durante a 19ª
reunião ordinária da Câmara.
Ele classificou que até mesmo a população, que sempre apresenta as demandas aos vereadores, representa um tipo de parceria. “Não conseguimos exercer o
mandato sem essas informações”,
disse. Ao mesmo tempo, Kawai
reconheceu que, algumas parcerias, especialmente como a PPP
do Esgoto, embora tenham representado uma evolução, também
são importantes sem revistas.
“Mas o que era Piracicaba
há 20 anos”, questionou, ao
lembrar que a cidade é um de

um “grupo seleto” no País que
conseguiu eliminar os aterros
sanitários e, mesmo com diversas discussões em todo do sistema de saneamento, trata 100%
do esgoto que é coletado. “Sim,
é importante rever o contrato,
sim, mas hoje nós temos uma
sina de resíduos no Município,
não tem mais lixão a céu aberto.
Na área da Educação, o parlamentar atesta “quanta coisa
que melhorou”, como a vinda da
Fatec, do Governo do Estado de
São Paulo, além de escolas em
período integral. Outras parcerias também possibilitaram a vinda
do BAEP, do Detran – “que agora
está fechado”, criticou –, do Poupatempo, IFSP, dentre outras.
“Que tenhamos mais essa
união de forças para conversarmos e verificarmos as demandas.
Por isso, defendo, tem que se ouvir, tem que se dialogar”, disse.
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Público curtiu o Maracatu Baque Caipira foram mais de 20 atrações culturais

37ª FEST
A
ESTA

DAS

Público foi de mais de 80 mil pessoas, um recorde no novo formato da Festa das Nações

NAÇÕES

Público ultrapassa 80 mil pessoas nos cinco dias
Festa solidária, de 18 a 22/05, no Engenho Central, atraiu 20 mil pessoas a mais que em 2019, recorde de público no atual formato
A 37ª Festa das Nações de Piracicaba foi um sucesso e levou
80.681 pessoas ao Engenho Central, entre os dias 18 e 22 de maio,
em sua 37ª edição. O público foi de
20 mil pessoas a mais que a edição
de 2019 e bateu recorde de público
no formato atual, adotado desde a
criação da Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), em 2016. Com a renda da
Festa das Nações, 22 instituições
sociais beneficiadas, que atendem
aproximadamente 30 mil pessoas
em Piracicaba, conseguem manter
seus projetos por boa parte do ano.
A 37ª Festa das Nações foi realizada pela Fenapi, promovida pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
do Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba), com organização da Secretaria Municipal de
Governo. Uma parte dos recursos
vieram da Lei de Incentivo à Cultura, via Secretaria Especial da
Cultura e Ministério da Cidadania.
Os patrocinadores desta edição
foram Caterpillar, Embraplan, Grupo Pirasa e Hyundai (Ouro), Drogal
e Unimed (Prata) e Neurônio Adicional e Pecege (Bronze). A cerveja
oficial foi a Itaipava 100% Malte.
Foram cinco dias de festa,

nos quais o público pôde experimentar o melhor da gastronomia
de 15 países - Alemanha, Brasil,
Coreia do Sul, Espanha, Estados
Unidos, Holanda, Índia, Itália,
Japão, México, Nações Árabes,
Nova Zelândia, Portugal, Reino
Unido e Suíça – além de assistir
a shows de música e dança.
O prefeito Luciano Almeida
comemorou o sucesso da festa. “A
Festa foi realizada com todo apoio
da Prefeitura, de todas as secretarias que fizeram parte desse projeto, todo mundo que se empenhou
com vontade de ajudar porque esse
sempre foi o objetivo da Festa das
Nações: ajudar o próximo. Esse
sucesso estrondoso demonstra
que alcançamos esse objetivo. Esperamos todos no ano que vem,
para a próxima Festa das Nações”,
convidou Luciano Almeida.
A presidente do Fussp, Andréa
Almeida, também já se prepara
para a próxima edição, em 2023.
“Gostaria de agradecer a todos os
voluntários, as pessoas de Piracicaba e região que compareceram à 37
Festa das Nações, da qual dependem dezenas de instituições sociais.
Muito obrigada e esperamos todos
no ano que vem”, disse Andréa.

Secretário de Governo, pasta
da Prefeitura que organizou a festa, mobilizando quase todas as secretarias municipais, Carlos Beltrame destacou a união de todos para
o sucesso do evento. “Gostaria de
agradecer ao prefeito Luciano Almeida, à presidente do Fussp, Andréa Almeida, por todo empenho
na realização da Festa das Nações,
assim como os secretários e servidores, que se mobilizaram para que
tudo fosse perfeito. Agradeço, também, ao Fábio Sanches, presidente
da Fenapi, associação realizadora
da festa, e sua diretoria, pelo trabalho incansável. O nosso papel,
como Administração, é esse: de trabalhar em conjunto, unidos, pelo
bem das instituições sociais que cuidam de milhares de pessoas e pelo
bem do município”, comemora.
“A Festa das Nações bateu recorde de público nesse formato.
Não há palavras que definam os
sentimentos dos organizadores ao
final do maior evento beneficente
realizado na cidade e um dos maiores da região. As pessoas voluntárias foram guerreiras, mesmo
com déficit enorme, quem se dispôs a ajudar, deu o seu melhor em
todos os momentos. O público pre-

Dia da Indústria, uma data muito
especial para Piracicaba e região
Rafael Cervone
Fabio Vitti

N

a Região de Governo de Piracicaba, o setor manufatureiro é responsável por
33,33% dos empregos formais,
paga salário médio de R$ 3.683,92,
o mais alto dentre todos os setores, e contribui com 35,72% do
Valor Adicionado, conforme informações da Fundação Seade – Sistema Estadual de Análise de Dados. As estatísticas demonstram a
importância do Dia da Indústria,
25 de maio, para essa produtiva
área do Estado de São Paulo.
A representação da Diretoria
Regional do CIESP de Piracicaba
também inclui Águas de São Pedro, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro. Nos
oito municípios, que somam cerca
de 480 mil habitantes, há 1.306
fábricas, geradoras de 33.696 empregos. Agroindústria sucroalcooleira, metalmecânico, autopeças,
papel, papelão e celulose, máquinas, equipamentos, movimentação
de terra, cerâmica e química são
os principais segmentos de atuação do diversificado parque.
O exemplo regional demonstra ser necessário um Brasil com
indústria forte, para que possamos oferecer mais oportunidades de inclusão socioeconômica
e vida de melhor qualidade à população. O PIB da manufatura
no País é de R$ 837,2 bilhões
(2021), representando 11,3% do
total nacional, participação que
caiu nas últimas décadas, voltan-

do ao nível anos 1950. Isso exige
uma política ousada e eficaz para
o fomento setorial, uma estratégia de Estado e não de governo.
A Covid-19 nos impôs a perda
de numerosas vidas e aplicou golpes duros demais na economia,
com o fechamento de empresas e
aumento do desemprego. Felizmente, estamos vencendo a pandemia. Porém, o cenário é desafiador. Mais uma vez, contudo, a
indústria está presente, com a resiliência e determinação características de seus empresários e recursos humanos, mobilizando-se
no sentido de contribuir para a
retomada do crescimento.
Por isso, arregaçamos as
mangas e, apesar da inflação, dos
juros elevados e das incertezas do
cenário mundial devido à guerra
entre Rússia e Ucrânia, nós, da
indústria paulista, estamos fazendo nossa parte, lutando em
várias frentes, com estratégias e
planejamento. Um exemplo é o
projeto da Jornada da Transformação Digital, desenvolvido pelo
Senai e o Sebrae, já apresentado
às 42 Diretorias Regionais. Nossa meta é estimular 40 mil indústrias a aderirem voluntariamente e a receberem apoio profissional para alcançar a maturidade
digital. O projeto tem potencial
para proporcionar ganhos médios de produtividade de 50%.
Também temos incentivado
as indústrias a adotarem as políticas de sustentabilidade ESG
(Enviromental, Social and Governance), que primam por questões importantes de impacto so-

O exemplo
regional
demonstra ser
necessário um
Brasil com
indústria forte
cioeconômico, como o estímulo
à presença das mulheres e dos
jovens do empreendedorismo.
Trabalhamos, ainda, em projetos de incentivo à inovação tecnológica. Tais iniciativas estão
em linha, respectivamente, com
as exigências da civilização global e da sociedade brasileira
quanto às boas práticas empresariais e o advento da Quarta Revolução Industrial, que surge como
um dos mais disruptivos movimentos da história econômica.
O parque manufatureiro
paulista, pioneiro do setor no
País, sempre foi protagonista,
como ocorre hoje, nas transformações, respostas, ações e mobilização no enfrentamento das
adversidades conjunturais. Por
isso, comemoramos com justo
orgulho o Dia da Indústria!
———
Rafael Cervone, engenheiro e empresário, é
o presidente do Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP)
Fabio Vitti, engenheiro e empresário, é o
diretor titular do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo
(CIESP) – Diretoria
Regional de Piracicaba

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

sente arrasou, não só em quantidade, mas também em postura.
Durante os cinco dias, o evento
ocorreu de forma serena e tranquila. A expectativa era enorme, e mesmo assim ficou minúscula perto
da grandiosidade do público presente. Resta-nos agradecer a todos os esforços empreendidos pelas pessoas que gostam e lutam
pela Festa das Nações de Piracicaba”, agradeceu Fábio do Amaral
Sanches, presidente da Fenapi.
INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS – A renda da 37ª Festa
das Nações vai auxiliar as seguintes instituições sociais: Lions Clube de Piracicaba – Independência;
APASPI – Associação de Pais e
Amigos de Surdos de Piracicaba;
Associação Síndrome de Down de
Piracicaba – Espaço Pipa; CRAMI
– Centro Regional de Registros e
Atenção aos Maus Tratos na Infância; APFP – Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba; AAEPE – Associação Atlética Educando pelo Esporte; Centro
de Reabilitação Piracicaba; CVV –
Sociedade de Apoio à Vida
Dr.Nelson Meirelles; Casa do Bom
Menino; Avistar – Associação de
Atendimento à Pessoa com Defi-

ciência Visual de Piracicaba; Grupo de Escoteiro São Mário – 144º;
Cesac – Centro Social de Assistência e Cultura São José; Funjape –
Fundação Jaime Pereira; Pastoral do Serviço da Caridade (PASCA); Instituto Formar, Escola de
Mães Profª Branca Motta de Toledo Sachs e Turma do Papai Noel.
SAUDADES – Em um cenário de pandemia, a Festa das Nações deixou de ser realizada em
2020 e 2021. E tinha muita gente
com saudade. Ednei Rodrigues,
Eliana Trinca e Henrique Hyodo enfrentaram o frio e vieram curtir a
festa no sábado à noite. “A Festa é
linda e diferente”, disse. Eliana festejou a oportunidade de encontrar
as pessoas, novamente, e de aproveitar a gastronomia diversificada.
Henrique, que foi quem trouxe os
amigos de Americana pra festa, é
de São Bernardo do Campo e veio
pela segunda vez. “A Festa das
Nações é uma mistura de cultura,
de emoções, uma volta por vários
países e ter uma festa dessas em
Piracicaba é enriquecedor”, disse.
José Anacleto Grandini, a esposa Cleide Tomé dos Santos, moradores de Piracicaba, e a comadre
deles, Anésia Arruda, de Porto Fe-

liz, haviam terminado de comer
cuscuz no Espaço de Convivência,
e se preparavam para uma nova
investida em um dos restaurantes. “Dois anos sem festa e estamos aqui de volta. É preciso retomar a vida. Tudo está bem organizado e gostoso”, disse Grandini.
Gabriella Malosá, o namorado e um grupo de amigos circulava pela festa. “Estava com muita
vontade de sair de casa. A festa
está muito gostosa”, disse ela, que
aprovou a gastronomia.
A Festa das Nações também
bombou nas redes sociais. Pelo
Instagram da festa, a voluntária
Darlene Pacheco deu seu depoimento, dizendo que ser voluntária foi sensacional. Ela agradeceu a todos, desde os que trabalharam na limpeza, os agentes da
Semuttran, da segurança e os motoristas das vans que transportaram os voluntários até a festa.
Virna Sgarbiero também aprovou a 37ª Festa das Nações. “Muito bom ter de volta essa festa beneficente e maravilhosa. E tudo foi
muito a favor dela, sem chuva e
tempo bom de dia. Frio à noite na
Festa das Nações é tudo que Piracicaba sempre gostou”, festejou.
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Pedido de informações sobre
a nova Pinacoteca é rejeitado
Requerimento que perguntava sobre projeto arquitetônico para reforma do barracão
14-A, no Engenho Central, foi rejeitado em plenário na última segunda-feira (23)

O requerimento 401/2022,
que solicitava informações ao
Executivo sobre o projeto arquitetônico de reforma do barracão
14-A, no Engenho Central, para
sediar a nova Pinacoteca da cidade, foi rejeitado em plenário, por
11 votos a 7, durante a 20ª reunião ordinária de 2022, realizada
na noite desta segunda-feira (23).
De autoria do vereador André Bandeira (PSDB), a propositura pedia a apresentação à Câmara de cópia "capa a capa" do
projeto assinado pelo arquiteto
Marcelo Guidotti. Segundo a
propositura, o projeto foi doado
pelo arquiteto à Prefeitura.
O requerimento também perguntava se "o arquiteto Marcelo
Guidotti, responsável pelo projeto
arquitetônico da Nova Pinacoteca, tem algum parentesco com o
atual secretário municipal da pas-

ta de Trabalho e renda, senhor,
José Luiz Guidotti Júnior" e, em
caso positivo, pedia que fosse explicitado qual o grau de parentesco.
A propositura ainda questionava se "houve chamamento público para que o arquiteto fosse o
doador do projeto" e perguntava
se o arquiteto "recebeu da Prefeitura algum documento atestando
para o mesmo o acervo técnico referente à entrega do Projeto arquitetônico da Nova Pinacoteca".
André Bandeira também
solicitava que fosse informada
a cronologia do recebimento do
projeto pela Prefeitura em relação à abertura da licitação para
a reforma do espaço: "o projeto
arquitetônico quando da licitação, modalidade concorrência
nº 09/2021, já havia sido entregue a Prefeitura? Este projeto arquitetônico fez parte do

Processo da Concorrência nº
009/20221? O Projeto estava nos
anexos deste edital de concorrência para a reforma do Barracão
14 do engenho central?", questionava o requerimento rejeitado.
Encaminhamentos - Ao fazer encaminhamento de voto contrário à propositura, Laércio Trevisan Jr. (PL) disse que "o requerimento já foi respondido via
ofício e via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) da Prefeitura".
Ainda segundo o vereador,
as informações solicitadas já foram respondidas: "hoje ele [requerimento] vem de novo com
outro nome de outro vereador.
Trata-se de um requerimento
para tentar constranger constantemente o secretário de Cultura, Adolpho Queiroz. Isso começa a ser inaceitável, quatro
vezes a mesma coisa", disse.

O líder de governo na Câmara, Josef Borges (Solidariedade), também fez encaminhamento de voto contrário à propositura e acrescentou: "o requerimento já foi debatido e rejeitado. Mais uma vez é colocado o
assunto para criar um fato político e continuar no noticiário, e
isso não é bom para a democracia e para a governabilidade".
Para Pedro Kawai (PSDB), no
entanto, o requerimento rejeitado tratava de um fato novo, anteriormente não abordado pela
Câmara: "quero registrar que discordo das falas do pares que me
antecederam. Esse novo projeto
não foi discutido nesta Casa ainda. Outros requerimentos sobre
a Pinacoteca foram discutidos e
rejeitados, mas o projeto arquitetônico da nova Pinacoteca não foi
discutido", afirmou o vereador.

M AGISTÉRIO

Apeoesp orienta professores a não aderirem à nova carreira
A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino no Estado de São Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) orienta os professores da rede estadual de ensino a não aderirem à
chamada nova carreira do magistério paulista. “Não opte pelo
subsídio! Não aceite o desmonte
de nossa carreira!”, diz Bebel, que
em comunicado dirigido aos professores mostra que os professores efetivos não são obrigados a
aderirem à esta nova carreira.
Além disso, responde as principais dúvidas da categoria.
TEM DÚVIDAS SOBRE
A LEI 1374/22?
Tire suas dúvidas com as
perguntas e respostas abaixo
1. Os professores efetivos serão obrigados a aderir a essa nova carreira?
Não, a adesão à nova carreira
é optativa, e só poderão aderir os
efetivos e os professores da categoria F. Os aposentados não podem
aderir. Os professores da categoria
O, de acordo com a lei, permanecem vinculados à carreira atual
até o término da vigência de seus
contratos. Na nova contração,
essa já será feita, obrigatoriamente, nos termos da carreira nova.
A despeito de ser esse o comando
legal, o Governo do Estado está
anunciando que fará o enquadramento dos O na nova carreira automaticamente, a partir do dia
31/05. Aquele professor da categoria O com contrato vigente, que
se sentir prejudicado com esse enquadramento automático, pode
procurar o jurídico da sua subsede para ajuizamento de ação judicial visando impedir esse ato.
2. Gostaria de saber se a
lei do quinquênio e sexta parte foram revogadas. Ou se
quem não aderir continuará
conquistando a cada 5 anos?
A reforma da previdência promovida pelo Doria manteve a sexta-parte e os quinquênios apenas
para quem não recebe seus salários por subsídios, que a forma de
remuneração da nova carreira.
Então, para aqueles que aderirem
à nova carreira, essas vantagens
não serão mais pagas. Para quem
não aderir, fica garantido o pagamento dos quinquênios e sexta
parte que já possui e a aquisição
dessas vantagens, cada vez que
completar cinco anos de efetivo
exercício, para os quinquênios,
ou vinte, para a sexta parte.
3. Para quem tem 17 anos
de carreira, como ficam os
quinquênios já adquiridos?
Aquele que aderir à nova carreira deixa de receber os quinquênios que já conquistou e não poderá conquistar novos quinquênios. Aquele que não aderir, conti-

Divulgação

nua a recebê-los e pode conquistar outros, cada vez que completar cinco ano de efetivo exercício.
4. Conta Doutorado
além do Mestrado, a partir
dessa farsa? Porque quando entreguei o Certificado
de Doutorado, não consideraram, pois eu já havia entrado com o Mestrado, 5
anos antes. Alegaram à época que só se evolui uma única vez via acadêmica.
A carreira prevista na LC
1374/2022, que é o subsídio, permite sim que se considere o mestrado e o doutorado. Mesmo quem
já apresentou esses títulos na carreira atual, caso opte para ir para
a nova carreira, a do subsídio,
poderá apresentá-los novamente.
5. Uma dúvida muito comum, importante detalhar:
qual é a diferença entre salário e subsídio? Por que o subsídio não é recomendado.
Subsídio, de acordo com a
Constituição Federal, é forma própria de pagamento de agentes públicos que ocupam cargos típicos
de um dos três poderes, tais como:
Presidente da República, Governador e Prefeito, secretários e ministros, juízes, desembargadores e
ministros de tribunais superiores,
deputados, vereadores e senadores, e não permite que se receba
qualquer outra remuneração,
salvo o salário. Não pode, então,
haver, por exemplo, o pagamento de sexta-parte e quinquênios.
6. Na LC 836/97, carreira atual, quais são os interstícios para a evolução funcional pela via não acadêmica?
a) do Nível I para o Nível II - 4
(quatro) anos;
b) do Nível II para o Nível III 4 (quatro) anos
c) do Nível III para o Nível IV 5 (cinco) anos;
d) do Nível IV para o Nível V 5 (cinco) anos;
e) do Nível V para o Nível VI 4 (quatro) anos;
f) do Nível VI para o Nível VII
- 4 (quatro) anos;
g) do Nível VII para o Nível
VIII – 4 (quatro) anos;
7. Categoria O não pode
entregar Mestrado, né?
Não, os professores da categoria O não podem evoluir
na carreira, quer na atual,
quer na do Subsídio.
8. A questão do fim da
falta-aula valerá apenas para
quem aderir à nova carreira?
Não, essa questão valerá para
todos, tanto para quem aderir
como para quem não aderir.
9. As faltas no ATPC também contam como falta dia?
Sim, essas faltas também
contarão como falta dia.

Prefeitura oferece atividades
especiais no Dia do Desafio
A 28ª edição do Dia do Desafio movimenta Piracicaba hoje, 25,
com uma programação preparada
pela Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam). Diferente do que ocorreu em 2021,
quando as atividades foram apenas virtuais em função da pandemia, em 2022 a data será marcada
pela retomada das ações presenciais. Ao todo, serão cinco aulas gratuitas oferecidas pela Selam durante o dia: duas pela manhã, no Parque da Rua do Porto, e três no
período da tarde, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas.
A programação começa às
7h30, com alongamento, sob o
comando da professora Janine
Diorio. Na sequência, às 8h30, a
professora Ana Flores será responsável pela aula de dança circular. As duas atividades estão
agendadas para o Parque da
Rua do Porto. No ginásio municipal, as ações do Dia do Desafio
começam às 15h com a ginástica
cerebral coordenada pela professora Rita Fenalti, seguida pelas
aulas de dança fitness, às 16h30,

e macroginástica, às 17h30, ambas conduzidas pelos professores Beatriz Beig e Rogério Constantino, respectivamente.
"Nós crescemos mediante
desafios e o desenvolvimento
humano também se dá mediante desafios. O Dia do Desafio,
portanto, nada mais é do que
uma possibilidade de crescimento e de promoção do desenvolvimento humano. Vamos aproveitar essa oportunidade", afirmou
o secretário Hermes Balbino.
Assim como ocorreu no ano
passado, o Dia do Desafio não terá
a tradicional 'competição' entre cidades. Em Piracicaba, as atividades são organizadas pelo Sesc, em
parceria com a Selam. Idealizada
no Canadá, em 1983, a data propõe que as pessoas interrompam a
rotina para praticar qualquer atividade física por pelo menos 15
minutos consecutivos. A ideia é
mobilizar a população em prol do
bem-estar e da qualidade de vida.
Mais informações podem ser encontradas no site oficial do evento: www.diadodesafio.org.br .

R EQUERIMENTO

GCM terá trabalho reconhecido
pelo combate à criminalidade
O requerimento 402/22, do
vereador Laércio Trevisan Jr. (PL),
foi aprovado, na segunda-feira
(23), na 20ª reunião ordinária.
Com isso, a Guarda Civil de Piracicaba receberá voto de congratulações pela localização de drogas
nas proximidades de uma escola
municipal na quinta-feira (12).
Conforme relata a propositura, os guardas observaram
dois casais que fumavam cigarros, aparentemente de maconha.
Com a ajuda de cão farejador,
foram localizadas 73 porções de
substância semelhante a crack
enterradas em área próxima à
escola, além de substâncias similares a lança-perfume, LSD e cocaína no carro de um dos casais.
Ainda segundo o texto do re-

querimento, o objetivo da homenagem é destacar a atuação da
Guarda Civil Municipal (GCM)
no combate à criminalidade na
cidade, o comprometimento dos
guardas com a segurança dos
cidadãos e o cumprimento de
sua missão, que é "a proteção
integral do cidadão de bem".
A honraria será entregue ao
atual comandante da GCM, Sidney Miguel da Silva Nunes, e estendida à equipe que efetivou a
ocorrência, ou seja, os guardas civis: Geison Antonio Pires de Oliveira, Odirlei Aparecido Bombo,
Alice da Silva Romualdo, Luciane
Cristina Silva Tovar, José Claudinei Rabelo, Ulisses Boaretto Galli,
Márcio Andrade Felipe, João Erick
Cerqueira e Hans Albert Feresin.

PECADOS
Tem atitudes que não
funcionam quando o assunto
é jogar na loteria pois estará
“jogando dinheiro fora”:

na, tem mais chances de ganhar do que se apenas apostar de vez em nunca. Não é à
toa que nós vemos com frequência que nossos ganhadores frequentes ganharem
com mais frequência. Acima
de tudo, lembre-se de se divertir, não perder as esperança e sonhar com os "e se"!
Você encontrará um monte de
reclamões por aí, felizes em arruinar sua fezinha – não deixe isso acontecer. Aposte o que
você puder pagar e... vá devagar e sempre, até a vitória!

A deputada Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, orienta
os professores a não aderirem à nova carreira do magistério

10. Os professores da
PEI serão obrigados a optar pela nova carreira?
Não, não serão obrigados, mas
mesmo que não adiram, terão que
trabalhar em jornada de 40 horas
semanais, sendo que as aulas necessárias para completar essa carga
horária serão atribuídas a título de
carga suplementar de trabalho.
11. Quando a lei entra
em vigor?
No dia 30/05/2022
12. Poderiam explicar sobre as funções de coordenação, pois não ficou claro?
As novas funções, previstas na nova lei, serão regulamentadas, e ainda não há regulamento para elas.
13. Percebi que não haverá mais paridade, portanto o
aposentado não terá mais nenhuma espécie de reajustes?
Aqueles que estão aposentados com paridade permanecem com a paridade com aqueles que permanecerem vinculados à carreira atual.
14. Se continuar na PEI,
sem aderir a 1374, continuarei recebendo o GDPI de 75%?
Essa gratificação deixa de existir para todos, aqueles que aderirem ou não aderirem, e será substituída pela gratificação fixa de
R$ 2.000,00 para os professores
e R$ 3.000,00 para os diretores.

Os professores, efetivos ou
não, são designados para as PEIs.
Aquele que é efetivo pode ser
afastado da PEI, permanecendo
professor da rede, contudo, em
escolas que não são PEI.
17. Tenho acúmulo efetivo com categoria O, na
unidade escolar onde trabalho, a diretora me disse
que terei que fazer a desistência da categoria O porque só posso ter um cargo
por causa da ampliação da
jornada. Isso procede?
Não, não procede. Pode
permanecer na sua situação de
acúmulos enquanto houver
compatibilidade de horários
para seu exercício.
18. Os professores terão
quanto tempo para optar
pela nova carreira?
Os professores poderão optar em até 24 meses do início do
prazo estabelecido para tanto,
que será estabelecido em decreto, que ainda não foi publicado,
PORTANTO, NÃO TENHA
PRESSA NENHUMA EM FAZER
A OPÇÃO, PORQUE UMA VEZ
FEITA, ELA É DEFINITIVA.
19. Dois modelos de
carreira não ferem o princípio da isonomia?
Não, porque é opção do
professor aderir a um ou permanecer no modelo atual.

15. Se depois deste prazo, não quiser aderir a este
subsídio, permaneço na
"lei" antiga ou, serei submetido ao subsídio?
Quem não quiser aderir à
nova carreira não está obrigado
a fazê-lo, permanecendo vinculado à carreira da LC 836/97.

20. Não aderi a nova
carreira e tenho jornada de
32 aulas, vou ter que cumprir toda jornada na escola também de 40 horas
mesmo não aderindo?
Não, porque ao não aderir,
você permanece vinculado às jornadas da LC 836/97, plano de carreira atual, que preveem os ATPL

16. Como professores
do PEI serão dispensados
a qualquer momento se
hoje os cargos dos efetivos
estão dentro do PEI?

21. A hora aula será de
60 minutos para todos?
Sim, será, embora a CGRH
afirme que continuará a fixar a
hora aula em 45 minutos.

ESTATÍSTICAS
Algumas pessoas colocam
sua fé na teoria dos números
frios e quentes – ou seja, escolher números com base nos resultados de sorteios anteriores.
A falha aqui é nítida, pois cada
sorteio é um evento único, sem
qualquer relação com os concursos anteriores ou futuros.
Qualquer semelhança é mera (e
rara) coincidência. Assim, você
deve tomar muito cuidado e
duvidar bastante dos vários
"sistemas de loteria" por aí.
SUPER PODERES
Cuidado com os autointitulados "gurus" da loteria. O
mesmo vale para astrólogos, videntes e outros charlatões que
alegam saber os números do
sorteio de amanhã. Se essas
pessoas realmente soubessem
como acertar o prêmio principal da loteria, não precisariam
vender suas dicas para ninguém. Afinal, se você soubesse
os números de um sorteio da
loteria, contaria para alguém?
PERDER A ESPERANÇA
Se você joga toda sema-

CONCLUSÃO
Então, como você pode fazer isso? Mais uma vez, não
importa se você está comprando um bilhete em uma lotérica
que não seja a Copa 70, o princípio é o mesmo. Agora que
você já conhece alguns pecados Capitais da Loteria, o que
você deve fazer? Bem, você
descobrirá que existem algumas
dicas boas para deixar você
mais perto dos seus milhões.
Nós temos algumas coisas
práticas e eficientes que você
pode fazer para melhorar suas
chances de ganhar na loteria.
Nossos bolões aumentam
a probabilidade de acerto
sem onerar seu orçamento.
Receba os bolões disponíveis
pelo zapp 19 994.410488.
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Vereador questiona reforma
e falta de insumos na unidade
A suposta falta de agulhas,
de insumos e medicamentos, bem
como a necessidade de obras de
reformas na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) “Nestor
Longatto”, na Vila Sônia, motivaram os requerimentos 395/
2022 e 405/2022, ambos do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL).
As proposituras, que foram aprovadas na noite desta
segunda-feira (23) durante a
20ª reunião ordinária de
2022, foram amplamente debatida pelos parlamentares
presentes à sessão camarária.
O requerimento 405/2022 informa que "na sessão ordinária de
16/05/2022, foi relatado a falta de
agulhas para procedimentos e a
falta do medicamento dipirona
junto a UPA “Nestor Longatto” –
Vila Sônia" e, com base nessa informação, o parlamentar questiona se a Secretaria Municipal de
Saúde tem conhecimento sobre os
fatos alegados e se "houve algum
relato oficial sobre a falta de algum item na referida unidade".
Trevisan ainda pergunta se
houve algum tipo de problema logístico ou licitatório na entrega dos
referidos suprimentos e, por fim,
questiona se, atualmente, a pasta
"está com algum problema de falta de medicamentos ou materiais/insumos nas demais unidades
de saúde". Em caso positivo, o parlamentar pede que os problemas
sejam relatos e detalhados.
Já no requerimento 395/2022
quer saber se a Prefeitura "já elaborou o projeto técnico e o orçamento visando a execução de obras
para a execução de reforma e melhorias na UPA “Nestor Longatto”, tendo em vista os inúmeros
problemas estruturais já identificados na unidade" e, em caso afirmativo, pede que sejam apresentados a planta, o projeto e o orçamento da obra bem como uma previsão para a realização da mesma.
A propositura também cita o
"problema de escoamento de água
pluvial na via pública, a qual adentra na unidade em dias de chuva"
e pergunta "quais providências estão sendo adotadas pela Secretaria
Municipal de Obras" e "quais obras
serão necessárias para solução em
definitivo deste antigo problema".
Trevisan também pergunta "qual é
o prazo para início de tais obras".
DISCUSSÕES - "O que eu
quero saber? Por que está faltando tal coisa lá, agulha, seringa? Será que faltaram as coisas pois o funcionário não fez
licitação ou o governo federal
não mandou dinheiro para cá?",
questionou o autor das proposituras ao discuti-las em plenário.
De acordo com Gustavo Pompeo (Avante), a suposta falta de
medicamentos e insumos "não é de
hoje e não é de ontem", e lembrou

de uma situação, há alguns anos,
em que teve que solicitar à Prefeitura medicamentos que não foram
disponibilizados à sua mãe. "O problema de fato é não vir o que se
pede. Muitas coisas na Saúde são
inadmissíveis. Problema estrutural, enchentes dentro de UPAs, não
dá para aceitar", acrescentou.
Ao discutir os requerimentos,
Cássio Luiz Barbosa (PL), o Cássio Fala Pira, disse que tais demandas e reclamações são recorrentes em conversas com profissionais da rede municipal de saúde: "estamos vendo as pessoas
morrendo e os profissionais da
saúde, quando nos param num
pronto socorro, falam que vão pedir para sair porque não aguentam
mais esse desgoverno. Vão na Vila
Cristina, no Vila Sônia, agora, nesse frio, prontos-socorros abarrotados de crianças sentadas no chão,
enfermeiros chamando a gente
porque não tem dipirona injetável. Pera aí, não é só agulha, não
é só seringa, é dipirona", disse.
Pedro Kawai (PSDB) salientou
em seu discurso a importância dos
requerimentos, proposituras à disposição dos parlamentar para a obtenção de respostas oficiais junto
ao Executivo municipal: "a saúde é
fundamental e é por isso que tem
que ter requerimento cobrando,
por isso que essa Casa tem que
aprovar todo e qualquer requerimento junto ao Executivo, porque
é a resposta oficial, o posicionamento oficial. Precisamos, sim,
destas respostas e destas comparações para medir os serviços. Você
está medindo a qualidade do funcionamento das políticas públicas".
De forma semelhante, Rai de
Almeida (PT), ao justificar seu voto
favorável aos requerimentos, lembrou que "é importante que esta
Casa tenha informações do Executivo para que nós possamos ter nossas ações e fazer nossas cobranças
que são necessárias. É importante
que votemos favoráveis a todos os
requerimentos, para todas as áreas, indistintamente", afirmou.
Wagner Oliveira (Cidadania),
o Wagnão, pediu ponderação e dados mais concretos para analisar a
situação: "o que eu não aprovo é
subir aqui na tribuna e dizer que
“falaram para mim”, “eu passei lá
e falaram”, "as enfermeiras falaram", "os médicos reclamaram"
etc". Ainda segundo o parlamentar, a falta de seringas pode ser resultante de um aumento inesperado na procura pelos serviços médicos devido à queda nas temperaturas: "a medicação tem que estar
disponível, mas às vezes pode ser
que não tenha medicação suficiente para o número de pessoas que
chegam lá. A falta de agulha, da
agulha 30/8 e 25/8, essa agulha está
faltando no estado todo, por falta
de matéria-prima", acrescentou.

SUS

Vereador questiona
quantidade de leitos
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 20ª reunião legislativa desta segundafeira (23), o requerimento 398/
2022, de autoria do vereador
Laércio Trevisan Jr (PL), que
solicita informações do Poder
Executivo sobre a saúde pública no município. No documento, o parlamentar quer saber a
quantidade de leitos hospitalares do SUS disponíveis em Piracicaba no mês atual junto à Santa

Casa, Hospital dos Fornecedores
de Cana e Hospital Regional.
Além disso, Trevisan quer detalhes sobre a taxa de ocupação e
os tipos de leitos disponíveis (UTI,
internação, pediátrico, cirúrgico,
etc.). Ele também questiona qual era
a quantidade de leitos hospitalares
e qual foi a taxa de ocupação desses leitos, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, disponíveis
nos mesmos hospitais e detalhes
dessa demanda, mês a mês.

R EQUERIMENTO

Pedro Kawai investiga
contratos emergenciais
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) quer informações do Poder Executivo a respeito dos contratos emergenciais firmados
desde o ano passado. O requerimento 399/2022, no qual o parlamentar solicita os dados referentes às contratações, foi aprovado na 20ª reunião ordinária,
nesta segunda-feira (23). Kawai
quer saber quantos contratos fo-

ram firmados no período e ainda solicitou a apresentação de
uma lista em que constem os serviços contratados, as secretarias envolvidas, as empresas escolhidas, os valores e os prazos das
contratações. O parlamentar
ainda questiona quais são os
procedimentos adotados para a
contratação em definitivo dos
serviços e quando serão tomados.

RODA

DE CONVERSA

Da abstração à prática: conversa
aborda os direitos humanos
Evento da Escola do Legislativo debateu na tarde de segunda-feira
(23) as "relações étnico-raciais e o programa dos direitos humanos”
A reeducação para as relações
étnico-raciais com base num debate principiológico e conceitual sobre os direitos humanos foi a tônica da roda de conversa promovida
na tarde desta segunda-feira (23)
pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba.
Intitulada "Relações étnicoraciais e o programa dos direitos humanos”, a atividade contou com a facilitação do pósdoutor com pesquisa em Direitos Humanos, professor de Filosofia no Instituto Federal de São
Paulo, campus Piracicaba, Adelino Francisco de Oliveira, e foi mediada pelo jornalista, especialista
em marketing e mestre em Administração, Marcelo Bongagna.
O evento, que foi transmitido
ao vivo pelo Zoom e pela canal do
YouTube da Escola do Legislativo,
foi aberto pelo vereador Pedro Kawai (PSDB), coordenador da Escola do Legislativo, que agradeceu a
participação de Bongagna e Adelino e frisou a importância de espaços de debate como este: “a Escola
do Legislativo é um espaço de fomento à participação popular no
dia a dia do nosso Legislativo”.
Programa de Direitos Humanos - “O ideal de justiça deve
ser nosso tema fundamental.
Mas como produzi-la em uma
sociedade estruturalmente injusta?”, questiona Adelino ainda no início de sua exposição.
Para ele, o primeiro passo
é entender que um programa
voltado à construção dos direitos humanos não deve ser uma
abstração, mas algo que “aponta para um outro modelo de sociedade, pautada pela justiça e
pela dignidade humana”.
De acordo com Adelino Fran-
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cisco de Oliveira, os direitos humanos vão para muito além dos aspectos mais facilmente visíveis,
como o direito à alimentação e à
saúde, mas englobam também o
direito à cultura, à liberdade de
crença e de ter um endereço fixo e
um meio ambiente equilibrado. “O
programa de direitos humanos vai
se ampliando de acordo com a própria concepção de sociedade e de
vida. Quanto mais a sociedade se
expande na leitura do que é a
vida, mais o programa de direitos humanos se expande”, diz.
Adelino reforça que os valores
éticos humanos não são dados de
antemão, não são naturais, mas
sim construções coletivas, fruto de
reflexões acumuladas ao longo de
séculos. Ele destaca que, apesar de
haver um ideário coletivo relativamente estável do que signifique a
dignidade humana, pouco tem sido
feito para que esses valores sejam
realmente garantidos a todos: “vivemos em uma sociedade que constrói um discurso abstrato sobre os
direitos humanos e a democracia,
mas que, na prática, perpetua a
opressão. (...) Se nós vivemos em
uma sociedade em que 8 pessoas
detêm a riqueza de 3,6 bilhões de
pessoas, somadas, isso não é da
natureza. É a escolha de um modelo de sociedade”, pondera.
É nesse contexto que professor Adelino propõe a reflexão sobre as relações étnico-raciais. De
acordo com ele, o racismo é tributário de uma organização econômica pautada pela lógica colonial
europeia que, ao longo de séculos,
teve na exploração do trabalho escravo negro nas colônias a sua
principal base de acumulação.
Dentro dessa lógica colonial,
segundo Adelino, o pensamento
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Adelino Oliveira é professor de Filosofia no IFSP, campus de Piracicaba

dominante precisava se ancorar
em teorias de superioridade racial, de cunho religioso, biológico
ou psicológico para, assim, justificar a exploração: “eu tenho feito uma leitura econômica do racismo e da dimensão da escravidão: é muito conveniente para
determinado grupo que você tenha outro grupo para trabalhar
sem receber. É conveniente para
o mundo branco e europeu que
se imponha uma dinâmica imperialista, que os negros sejam reconhecidos como menores e não
precisemos nem os pagar.”
Decolonialismo - Para Adelino Francisco de Oliveira - com
base no pensamento de Frantz
Fannon -, para se romper com a
lógica colonial é preciso adotar
um pensamento “decolonial”, ou
seja, uma forma de pensar capaz
desnudar e reverter a opressão
de um segmento social por outro,
colocando no centro do debate a
implementação de políticas públicas que garantam a efetivação
dos princípios previstos, por

exemplo, no caso brasileiro, na própria Constituição Federal de 1988.
Por fim, de acordo com professor Adelino, um programa de
direitos humanos não pode ser dissociado da democracia. No entanto, para ele, a democracia não pode
ser tomada como um conceito abstrato, apenas como o ato de votar
em um ou outro postulante a cargo eletivo mas, principalmente,
deve ser encarada como a correta
gestão dos recursos e ações públicas para que estas reverberem de
forma positiva e afirmativa na
vida cotidiana das pessoas.
“O programa dos direitos
humanos, ele vislumbra essa
utopia, de uma sociedade que não
existe, mas que ela é possível. Ela
é mais do que possível, ela é necessária. Ou nós vamos dizer que
fracassamos enquanto projeto de
sociedade e que milhões e milhões de pessoas nunca terão o
direito de ser gente, ou nós vamos avançar para a utopia de
que uma outra sociedade é possível”, conclui o professor.

GUERRA

TG 02-028 se prepara para receber inspeção estadual
O vereador Fabricio Polezi
(Patriota) reuniu-se na sextafeira (20) com o Primeiro Sargento do Exército, Felipe Silva
de Carvalho, atual Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02028 e o secretário Cabo Longo.
O tema dessa reunião foi a
possibilidade de uma parceria com
o poder privado para receber doações para viabilizar a manutenção
do Tiro de Guerra. O sargento Felipe explicou que a instituição está a
poucos dias de receber a vistoria e
inspeção geral do comando do estado e conta com esse auxílio para
fazer a manutenção da pintura do
piso no espaço da Instituição.
O vereador Polezi informa
que entrou em contato com a
empresa CC Piazza e após explicar a finalidade do seu pedido, o
proprietário da loja Cyreo Piazza aceitou doar duas latas de

tintas extra piso à Instituição.
E hoje, segunda-feira (23), Polezi retornou ao Tiro de Guerra
para entregar as latas doadas.
"Agradeço o vereador Fabricio Polezi e ao empresário Cyreo
Piazza. A parceria é muito importante para realizar a nossa manutenção predial. Temos o objetivo de
receber a certificação do comando
do estado, o que premiará o esforço tanto do povo piracicabano
quanto dos atiradores em manterem o nosso querido Tiro de
Guerra como um dos mais organizados do Estado de São Paulo”
disse o Sargento Felipe Silva.
Fico feliz em ajudar, mesmo
com uma coisa tão simples como
essa, pois fui atirador aqui no ano
de 1998 e até hoje tenho um carinho muito grande com essa instituição, por isso deixo claro que pode
contar comigo, disse o vereador.

Assessoria Parlamentar

Polezi conseguiu doação de tintas para a manutenção da Instituição

M AIO A MARELO

Prefeitura lança campanha Lonjura que Salva Vidas
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran),
lançou ontem, 24, a campanha
Lonjura que Salva Vidas, que
foca no distanciamento de 1,5
metro durante a ultrapassagem
de ciclistas. A campanha é constituída pela divulgação de artes
visuais pela cidade e redes sociais,
além de um passeio ciclístico no
dia 29, último domingo de maio.
A ação faz parte do movimento Maio Amarelo – que tem por
objetivo conscientizar a população
sobre segurança e redução de acidentes no trânsito –, mas as atividades de conscientização seguem
pelos próximos meses. As secretarias municipais de Esportes, Lazer
e Atividades Motoras (Selam), de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) e de
Saúde apoiam a campanha.
“Essa é nossa primeira gran-

de campanha voltada para a segurança dos ciclistas. Nosso objetivo é informar motoristas e ciclistas sobre a lei do um metro e meio,
tratada pelo artigo 201 do Código
de Trânsito Brasileiro. Essa modalidade de transporte vem crescendo na cidade e o principal meio
de evitar acidentes é a conscientização”, enfatiza a titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira.
O prefeito Luciano Almeida
lembra que a utilização de bicicletas como meio de transporte já é
tendência mundial, sendo uma alternativa mais sustentável e que
melhora a mobilidade urbana.
“Estamos trabalhando para ampliar a malha cicloviária no município, sempre com estudos que
atendam demandas dos ciclistas
e garantam segurança no trajeto.
Já chegamos a 20 Km de novas
ciclofaixas pelo projeto CicloVidas.
E novos estudos estão sendo realizados para implantarmos ainda

novas ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas turísticas no nosso município”, afirma Luciano Almeida.
Jane lembra que é essencial
que os ciclistas utilizem as ciclofaixas e ciclovias existentes e que
os motoristas devem manter a distância de 1,5 metro também dessas vias. "É importante ainda frisar que os pedestres não devem
utilizar as ciclovias e ciclofixas, que
eles devem utilizar a calçada, para
evitar acidentes", afirma Jane.
Para realizar a campanha, a
Semuttran conta com parceiros
importantes para a cidade, como
o XV de Piracicaba, que empresta
o mascote Nhô Quim como representante da ação nas artes, que
serão divulgadas em ônbus, abrigos, banners e redes sociais.
As artes da campanha foram
feitas em parceria com o chargista Luiz Marangoni e trazem como
destaque o caipira, utilizado por
ele em suas charges do XV de Pi-

racicaba, dirigindo uma Kombi,
em alusão ao hino do time. A
campanha também será divulgada em dias de jogos do XV no Estádio Municipal Barão da Serra
Negra pela Copa Paulista de Futebol. Além disso, palestras em
escolas e empresas serão realizadas pelos agentes da Semuttran.
Outros parceiros da Lonjura
que Salva Vidas são a empresa
TUPi Transportes e grupos de ciclistas e empresas do setor, como
Bike Hotel, Mais Ciclovias, Blink
Bikes, Bike Shop, Spot Bike, Visual
Bike, Pada Bike e Seguralta.
1,5 METRO – O chefe da divisão de segurança e educação de
Trânsito da Semuttran, Ricardo
Piton, explica que a Lei do Metro e
Meio deve ser respeitada ao passar ou ultrapassar o ciclista. Essa
distância de 1,5 metro protege o
ciclista e deve ser praticada por
todos os veículos, seja automóvel,
moto, ônibus ou caminhão.
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Parlamento Metropolitano
debate a geração de
empregos para mulheres
Reunião temática foi realizada na Câmara de Iracemápolis na manhã de ontem, 24

O baixo índice de geração de
empregos para mulheres na Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) foi debatido na reunião temática do Parlamento
Metropolitano, realizada na manhã desta terça-feira (24), na
Câmara de Iracemápolis.
O presidente do Parlamento
Metropolitano e da Câmara Municipal de Piracicaba, Gilmar Rotta
(PP), apresentou um panorama do
emprego na Região Metropolitana
de Piracicaba com dados retirados
do CAGED (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados).
No primeiro trimestre de 2022,
a RMP apresentou um saldo positivo de contratações e se destacou
com quase sete mil postos de trabalho criados. No entanto, Rotta
apontou a disparidade nas contratações por gênero: em âmbito nacional, 53% dos postos de trabalho
foram ocupados por homens e 47%
por mulheres. No estado de São
Paulo, a proporção foi de 50% para
cada gênero; na Região Metropolitana de Piracicaba o índice foi de
65% de contrações para pessoas do
sexo masculino e 35% para o sexo
feminino; e na cidade de Piracicaba a disparidade é maior, com
78% de contratações masculinas
e 22% de mulheres contratadas.
“Isso é muito triste e deixa a
desejar porque achávamos que existia um crescimento muito forte das
mulheres no campo de trabalho e
com carteira assinada”, afirmou o
presidente do Parlamento Metropolitano. Ainda na reunião, a Comissão dos Direitos das Mulheres,
que é presidida pela vereadora Neusa de Moraes (MDB/Cordeirópolis) propôs a criação de um grupo
de trabalho para realizar estudos e
entender o que está acontecendo.
Com o tema “Empreendedorismo e Geração de Empregos”, a
quarta reunião temática do Parlamento Metropolitano de Piracicaba teve a participação do gerente regional do Sebrae, Fábio
Gerlach. Ele ministrou a palestra

Davi Negri

PRIMEIRA
A conclusão da CPI do Semae pela Câmara de Vereadores de Piracicaba não apresentou novidade. A Comissão de Estudos instalada na legislação anterior já havia mostrado as irregularidades. Agora, apontou-se
para a necessidade de um novo contrato com a Mirante, acordo esse
que corregeria injustiça, deixando de ser danoso ao Serviço Municipal
de Água e Esgoto. A empresa Mirante aceitaria rever o tratado?
SITUAÇÃO SINGULAR
É até meio esquisito (para
mão dizer engraçado) o cidadão
(ã) ligar para a rádio (não necessariamente errado) pedindo
para resolver seu problema junto a saúde pública. O programa
“Alô Bom Dia” (Educadora AM
1060) faz isso com perfeição e
o secretário de saúde, no microfone, ao lado, anota e orienta o
reclamante. A lógica não seria a
Prefeitura Municipal ter um canal exclusivo e comprovadamente eficiente para todos tipos de
problemas ou reclamações? Em
tempo: a grande maioria diz que
o 156 não resolve. Mas, indiscutível os méritos do Mário Luiz e
da Educadora no que se refere
ao rádio prestando serviços.
TEMPO SUFICIENTE
Outra vez o XV de Piracicaba
dispõe de um espaço considerável para preparar o seu elenco de
olho na Copa Paulista que começará em julho. É evidente que um
time totalmente estruturado e
entrosamento, é praticamente
impossível, contudo, dentro daquilo que é provável, o técnico Cleber Gaúcho trabalha com calculada tranquilidade pensando em
fazer um bom campeonato.

Reunião temática do Parlamento Metropolitano ocorreu ontem pela manhã

“Empreendedorismo como opção
de trabalho” e pediu o apoio do
Parlamento para “facilitar” a vida
dos microempreendedores, atualizando as legislações existentes.
Após a palestra, foi acordada a criação de uma parceria do
Parlamento Metropolitano com
o Sebrae. “Através de uma comissão temática iremos analisar
todos os dados apresentados e
ver o que podemos fazer pela
Região Metropolitana de Piracicaba”, explicou Gilmar Rotta.
Para o segundo-secretário
do Parlamento Metropolitano e
presidente da Câmara Municipal
de Iracemápolis, Jean Carlos
Ferreira (Cidadania), os membros do parlamento precisam se
debruçar sobre a questão e ver
como podem ajudar a população
em relação aos dados apresentados pelo presidente Gilmar Rotta.
A prefeita de Iracemápolis,
Nelita Michel (PL), participou da
reunião do Parlamento Metropolitano. Ela declarou que vê

com muita esperança a junção
da região metropolitana. “O interior de São Paulo tem muita
força e é com a união de todos
que a gente vai conseguir resolver vários problemas”, afirmou.
COMISSÃO DA JUVENTUDE – A vereadora Ketlen Vieira (PSD), de Elias Fausto, apresentou as deliberações tomadas no 1º
Encontro da Vereadores Jovens da
Região Metropolitana, realizada no
dia 14 de maio, em Iracemápolis.
“Estamos formulando um documento com uma série de sugestões
de políticas públicas para atualizar
as leis que já estão à disposição da
juventude e para incluir novas políticas destinadas especificamente
para o público jovem”, declarou.
COTA DE TELA - Na reunião temática, a produtora cultural Beatriz Ferraz fez uma apresentação sobre o “Projeto de Lei – Cota
de Tela”. A produtora explicou que
apesar de existir uma lei federal que
define uma “cota de tela” para a
exibição de produções nacionais

independentes, não existe um projeto de lei que disponha sobre a criação de uma cota nos municípios
que garanta a exibição de produções audiovisuais independentes
locais ou regionais nas salas de cinema das cidades. “O que se busca
é que a Cota de Tela seja um estímulo aos pequenos lançamentos
nacionais, bem como aos pequenos
distribuidores. A proposta é de uma
construção coletiva com produtoras, grupos e associações de audiovisual até que possamos encaminhar esse projeto de lei”, afirmou.
A próxima reunião do Parlamento da Região Metropolitana de Piracicaba será no dia
21 de junho (terça-feira) na Câmara de Santa Gertrudes.
PMP - O Parlamento Metropolitano de Piracicaba é integrado por 24 câmaras municipais, representados por 120
parlamentares. O objetivo é atuar em conjunto na busca por melhorias e investimentos para
atender demandas da população.

MA
TANDO S
A UD
ADE
MAT
SA
UDADE
Depois de dois sofridos e
tenebrosos anos, a Festa das
Nações “oficializou” para os
piracicabanos o reinício da
vida ou início de um novo normal. Quanta vontade e saudade de rever a multidão, de ver
o público, as famílias e amigos
juntos e reunidos. Valeu e muito. Essa festa é boa, agradável
e necessária. Tivemos recorde
de público. Até maio de 2023.
SEMPRE ALERT
A
ALERTA
Vivemos mesmo tempos diferentes. Nem bem saímos de uma
pandemia (que ainda requer cuidados) e temos notícias sobre a
varíola do macaco. Outro detalhe:
assusta e preocupa a quantidade
de pessoas que não foram e não
vão atrás das doses de reforço
contra o coronavírus. Mais: mães,
pais e responsáveis estão deixando de vacinar suas crianças contra o sarampo e a pólio. Aliás, especialistas estão dizendo que a
poliomielite, infelizmente, tem
tudo para voltar (radicada em
1989) e o motivo é a displicência.
ESFORÇO JUSTIFICADO
Sabemos que não é fácil deixar tudo em ordem uma cidade
do porte de Piracicaba. Reconhecemos que sobram dificuldades.
Porém, cá entre nós, bem que a
Prefeitura Municipal poderia fazer um esforço e, na base de um
tipo mutirão limpar pelo menos a
área central, acabando com o

mato em benefício de um aspecto que justifique a imagem de uma
cidade limpa e bem cuidada.
CIDADÃO ANHEMBIENSE
Segunda-feira próxima (30),
o deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania), receberá na
Câmara Municipal de Anhembi, o
título de Cidadão Anhembiense.
De autoria do presidente do legislativo, vereador Rodrigo Elias Pinto (PSD), a homenagem está marcada para às 19 horas com transmissão ao vivo pelo facebook.
TEMPO SECO
Depois de uma semana (a
anterior) com baixa temperatura
(principalmente a quarta-feira, dia
18), o sol brilha mais forte e principalmente o dia se apresenta mais
aquecido. Contudo, atenção para o
clima seco, sem chuva, sendo conveniente estar de olho na saúde.
Beba água, se alimente bem, mantenha ambiente umidificado, faça
exercícios nas horas corretas e
cuide das vias respiratórias.
FEST
A CONTINU
A
FESTA
CONTINUA
Piracicaba é uma cidade privilegiada. Bonita, gente hospitaleira, turística e alegre, não faltam eventos. De todos os tipos.
Depois da Paixão de Cristo e Festa das Nações, vamos para as
festas juninas comemorando
Santo Antonio, nosso padroeiro,
com duas semanas (a partir do
dia 11) de música e área de alimentação na Praça da Catedral.
Em junho, a Festa do Divino, e
em agosto, o famoso e consagrado Salão Internacional de Humor.
TUDO FÁCIL
Como nossas autoridades não
conseguem solução, saída ou ainda recursos para resolver, os desocupados para uns e moradores
em situação de rua para outros,
tomam conta da principal praça
de Piracicaba. Com o frio, ocuparam também o Marco da Bandeira
(buscando o sol em frente a Catedral), lá armando suas camas sem
a mínima preocupação ou constrangimento. Qual o problema?
COBRANDO TODOS
É evidente que o prefeito é
quem responde e manda. É lógico
que o prefeito é o responsável,
pois é quem escolhe e nomeia.
Porém, não é menos verdade que,
sozinho, nada faz, sendo impossível cuidar de tudo. A Prefeitura
Municipal de Piracicaba tem
seus secretários e o certo é cobrá-los. A conta também deve ir
para eles quando observarmos
coisas erradas. É verdade que
Luciano de Almeida optou por um
secretariado técnico, contudo,
possível falta de experiência na
vida pública precisa ser compensada com vontade e esforço.

FOCO
O XV de Piracicaba está de
portas abertas para quem
quiser conversar sobre Sociedade Anônima. Aprovado pelos conselheiros, o
clube mostrou que se interessa em virar empresa e o
presidente do Conselho
Deliberativo Luís Guilherme Schnor é quem cuida
dos detalhes que podem
mudar a vida do alvinegro.
Se para uns existem riscos
numa SAF, para a maioria
o futuro dos clubes no futebol profissional está
numa SA. Empresário, diretor presidente do Grupo
Supricel Logística Ltda., e presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de cargas de Piracicaba e Região (Sindetrap), além de um
quinzista de verdade, Luís Guilherme tem experiência suficiente para
conduzir o processo. Desde o início Luís Guilherme tranquiliza a torcida: “Jamais faremos algo que possa colocar o XV em risco; teremos
uma assessoria competente para nos auxiliar, e tudo será minuciosamente discutido”. Luís Guilherme Schnor tem o apoio e a confiança de
todos os quinzistas, quer pela sua capacidade como pela lisura que
sempre o credenciou a ser um dirigente ou conselheiro do XV de Piracicaba. Nos bastidores há quem diga que, com o XV virando empresa,
Luís Guilherme poderá até vir a ser o presidente, desde que, logicamente Rodolfo Geraldi ou Arnaldo Bortoletto não aceitem a reeleição.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
A delegação do Santos Futebol Clube retornava em 1960 de uma
das suas muitas excursões e estava no avião alguém (nunca o
nome foi divulgado) desesperado por causa de uma doença venérea. Procurou pelo médico santista e pediu socorro: “Me ajuda
doutor. Sei que errei, mas a garota era bonita e resolvi correr o
risco. Agora estou encrencado. Minha mulher vai estar no aeroporto me esperado e não sei o eu vou dizer ou vai acontecer”. O
doutor não tinha muito tempo para resolver. De repente levou o
“doente” para o fundo do avião e gessou sua perna esquerda até a
altura da coxa. O avião pousou e a bela esposa viu o marido sair
carregado e colocado numa ambulância. Explicou: “Querida, fui
teimoso e dei azar. Entrei nos dois toques e quebrei a perna. Agora
tenho que ficar uma semana na cama com a perna elevada”.
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Piracicabanos receberão moção
por concurso estadual de Karaokê

CCZ retoma controle populacional
de escorpiões nos cemitérios

As conquistas por cantores
piracicabanos ligados ao Clube
Nipo Piracicaba de algumas categorias do XXVII Concurso de
Karaokê do Estado de São Paulo
serão celebradas pela Câmara
Municipal de Piracicaba com a
entrega de uma moção de aplausos. De autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), a propositura
que concede a honraria foi aprovada em plenário na noite desta
segunda-feira (23), durante a 20ª
reunião ordinária de 2022.
De acordo com a moção 74/
2022, o concurso foi realizado no
dia 30 de abril deste ano, no
Parque Maeda, na cidade de Itu
- SP, e contou com a participação de 450 cantores, divididos
em 21 categorias. Piracicaba foi
representada por 40 cantores,
com destaque para a pequena
Alice Mayumi Takara, de 4 anos,
que conquistou o primeiro lugar
da categoria Doyo E (até 5 anos)
com a música Kira Kira Boshi.
Segundo a moção, "todos os
candidatos que se inscreveram,

classificaram entre os 10 primeiros". São eles: - Akemi Okamoto
(Veterano C1 - 61 a 65 anos ) - 2º
Lugar com a música My Love; Alice Mayumi Takara (Doyo E até 5 anos) - 1º Lugar com a música Kira Kira Boshi; - Fernanda
Hirama (Juvenil B - 17 a 20 anos)
- 6º Lugar com a música Jinsei
Okuri Mono; - Giovanna Kaori
Takara (Juvenil A - 14 a 16 anos) 10º Lugar com a música Miraie; Júlia Takaki Gasparini (Doyo D 06 a 07 anos) - 5º Lugar com a
música Tyo Tyo; - Lara Namie
Takara (Tibiko A - 12 a 13 anos) 9º Lugar com a música Matta
Nashidayo Jinseiwa; - Paula Hissami Yamada Hirama (Adulto A 21 a 30 anos) - 1º Lugar com a
música Koiwa Tenka Mawari
Mono; e - Pedro Isamu Mizutani
(Veterano C1 - 61 a 65 anos) - 1º
Lugar com a música Sanga.
A honraria será entregue
aos cantores Alice Mayumi
Takara, Paula Hissami Yamada Hirama e Pedro Isamu Mizutani em data a ser definida.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Unimep será homenageada
por apoio à causa animal
Na 20ª reunião ordinária, na
segunda-feira (23), foi aprovado o
requerimento 412/22, da vereadora Alessandra Bellucci (Republicanos), que confere voto de congratulações à Unimep (Universidade
Metodista de Piracicaba) pelo comprometimento com a causa animal. A propositura ressalta que a
instituição colabora com ações de
arrecadação de ração, patrocínios
em eventos, consultas veterinárias e campanhas de prevenção.
O requerimento destaca o projeto ConscientizaVet, desenvolvido

pela universidade e que proporcionou, através dos alunos do curso
de medicina veterinária, a conscientização da população sobre temas de ordem de saúde pública,
como as zoonoses, a importância do controle parasitário nos
pets, a posse responsável e, além
disso, ofereceu atendimentos e
exames gratuitos aos animais.
A homenagem será recebida pelo Prof. Dr. Felipe Augusto Godoy, coordenador do curso de medicina veterinária e representante da instituição.

Trabalho também auxilia o Instituto Butantan na produção de soro antiescorpiônico
Após quatro anos suspensas,
as ações de controle populacional
de escorpiões nos cemitérios do
município, realizadas pela Prefeitura, por meio do setor de Animais
Sinantrópicos do CCZ (Centro de
Controle de Zoonoses), vinculado
à Secretaria Municipal de Saúde de
Piracicaba, foram retomadas. Além
de auxiliar no controle dos animais
no município, a iniciativa colabora
com o Instituto Butantan na produção de soro antiescorpiônico,
utilizado em seres humanos picados pelo animal peçonhento.
Nesta semana, a equipe esteve
no cemitério da Vila Rezende e recolheu 28 escorpiões amarelos (espécie Tityus serrulatus). “Estes animais foram enviados ao Instituto
Butantan para produção de soro
antiescorpiônico utilizado em seres
humanos quando acontece algum
acidente ou picada de escorpião”,
destacou o coordenador do CCZ,
Matheus Santos, ao lembrar que
a próxima ação será no dia 30/
05, no Cemitério da Saudade.
Santos explica que, inicialmente, as ações vão acontecer
sempre às segundas-feiras. “Retomamos a realização destas
ações para controle da população
dos escorpiões na cidade. Este trabalho é realizado por dois funcionários do Centro, devidamente
treinados. Este recolhimento de
animais adultos colabora muito
para o controle da população de
escorpiões nos cemitérios”.
De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica (VE) de Piracicaba, de 1º janeiro até 23 de maio deste ano,
foram registradas 438 ocorrências de picada de escorpiões na ci-

dade; ao longo de 2021 foram 1.311
acidentes com escorpiões; em nenhum dos anos houve óbitos de
pessoas picadas por escorpiões.
Mas o aumento é preocupante, motivo pelo qual a Secretaria de Saúde pede atenção da
população para evitar acidentes.
“É um número preocupante e
precisamos alertar a população.
É possível evitar os acidentes com
estes peçonhentos tomando cuidados rotineiros em casa, como
a vedação de frestas de portas e
janelas e dos ralos, bem como evitar acúmulo de entulho em casa
e terrenos”, destacou Filemon Silvano, secretário de Saúde.
Segundo explica a bióloga do
CCZ, Regina Lex Engel, Piracicaba é, naturalmente, endêmica
para ocorrência natural de escorpiões devido a sua geografia,
condições hidrográficas, geológicas, climáticas e ambientais.
“Além dos cemitérios, os escorpiões também se adaptaram a
utilizar a rede de esgoto como
ambiente ideal para viver. Ali há
fartura de alimento (baratas e
outras pragas), condições ideais
de umidade e temperatura e onde
não há predadores para eles. Assim, vivem perfeitamente nesses
locais, onde se abrigam, se reproduzem, se locomovem, e por onde
têm acesso ao interior dos imóveis por meio dos ralos e sistemas
de esgoto da cidade”, explica.
CUIDADOS – A Secretaria
de Saúde reforça que todo o trabalho do CCZ com relação aos escorpiões é feito baseado nos protocolos do Instituto Butantan
(SP), que preconizam a prevenção, por meio do controle físico

Justino Lucente

Agente de Zoonoses, Mauricio José Canale passou por treinamento

do ambiente. Dessa maneira, a
orientação é que quintais, jardins,
terrenos e áreas verdes ou áreas
naturais de ocorrência de animais peçonhentos devem ser mantidos constantemente limpos, sem
mato alto, lixo ou entulho, já que
os escorpiões se abrigam nessas
vegetações ou materiais, podendo invadir as residências próximas, ocasionando acidentes.
Conforme lembra Regina Lex
Engel, além da prevenção externa, é preciso se atentar aos cuidados dentro da residência, mantendo bem fechados todos os ralos internos e externos ao imóvel,
com grelhas do tipo abre/fecha
ou telas de nylon sob as grelhas
de escoamento de água de chuva; deve-se vedar as soleiras das
portas; conservar o quintal, jardim, despensas, garagens e porões sempre limpos, com mato
sempre cortado, evitando acumular materiais nesses locais.
“Também é importante man-

ter o material de construção, madeiras e garrafas empilhados longe do chão, da parede e do teto, e
em local bem arejado, promovendo sempre a mudança de local
desses materiais; fechar todas as
frestas existentes nas paredes ou
pisos da residência. Além disso, é
importante sacudir roupas, toalhas e calçados antes de usar, não
deixar camas e berços encostados
na parede”, enfatiza Regina.
Em caso de acidente (picada)
com escorpiões, a orientação da bióloga é lavar o local com água e
sabão, fazer compressa de água
morna no local, procurar atendimento médico, imediatamente, em
um pronto-socorro mais próximo
do local da ocorrência. “No caso
de crianças até 10 anos de idade e
idosos, devem ser encaminhados
diretamente à Santa Casa de Piracicaba ou à UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) Vila Cristina, que são referência na cidade
neste tipo ocorrência”, completa.
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Centenário do Distrito de Tupi
é abordado na Tribuna Popular

Vereador apresenta relatório
de atuação durante um mês
Fabrice Desmonts

O historiador Antonio Carlos Angolini e o líder comunitário Carlos
José Marco da Silva discorreram sobre os 100 anos do distrito de Tupi
Nesta segunda-feira (23), na
20ª reunião ordinária, a Tribuna Popular foi ocupada por dois
oradores que discorreram sobre
os 100 anos do distrito de Tupi.
O historiador Antonio Carlos Angolini tratou da formação e da
história do local; Carlos José
Marco da Silva, por sua vez, escolheu relatar os problemas enfrentados pelos moradores dali.
Angolini mostrou um exemplar do Jornal de Piracicaba de
1968 que falava sobre o distrito e,
em sua fala, traçou um panorama
sobre o nascimento de Tupi, que,
segundo ele, se relaciona com a expansão ferroviária, a partir da
construção de diversas estações de
trem na região de Santa Bárbara,
Nova Odessa e Piracicaba, no início do século passado. Na época,
em troca da criação de uma estação ferroviária na área, fazendeiros locais doaram terras para o
governo, que foram destinadas à
criação de uma estação experimental de algodão - cultura trazida
pelos imigrantes americanos, conforme destaca o pesquisador. As
terras dariam origem, posteriormente, ao Horto Florestal de Tupi.
O historiador relata, ainda,
que a Câmara Municipal de Piracicaba adquiriu uma grande área em
fazenda da região, loteando os quarteirões principais e organizando a
venda dos terrenos - sendo Tupi,

assim, um bairro planejado. Rememorou também a criação da Festa
de São João, muito conhecida até
hoje, e enumerou outros aspectos
do desenvolvimento da região.
“Tenho chamado atenção e
trabalhado para tornar Tupi mais
turístico do que ele já é. Eu convido a todos que visitem e ajudem
a divulgar, para que nós venhamos a comemorar condignamente”, reivindicou Angolini. O vereador Paulo Camolesi (PDT) fez
um aparte, ressaltando o extenso
acervo documental e a dedicação
do orador no estudo do assunto
e parabenizando-o pelo importante trabalho de registro histórico.
Carlos José Marco da Silva foi
o segundo a ocupar a Tribuna Popular para tratar do distrito. O líder comunitário optou por mostrar
outra perspectiva sobre o local,
abordando os aspectos negativos
pelos quais passam seus moradores - como o crescimento desordenado proporcionado pelo surgimento de outros bairros ao redor,
mesmo com seu nascimento inicialmente planejado; a falta de área
de lazer no bairro Jardim Bartira;
ausência de ônibus e falta de água
por inexistência de ligação entre a
rede e a estrutura das casas no bairro Santa Isabel; e investimento público insuficiente de forma geral.
Em aparte, o vereador Laércio
Trevisan Jr. (PL) lembrou que a

Fabrice Desmonts

Gilmar Tanno (PV) ocupou a tribuna na noite desta segunda-feira (23)

Antonio Carlos Angolini discursou na reunião desta segunda (23)

Casa aprovou, na reunião ordinária ocorrida na segunda-feira (16),
requerimento que questiona o Executivo sobre o pedido de ligação de
água no bairro feito ao Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto).
O orador refletiu sobre os
saldos do aniversário do distrito
e as políticas a ele destinadas: “O
que nós tanto temos para comemorar no centenário de Tupi? Nós
não recebemos sequer uma rua recapeada. Nós nos sentimos meio
que abandonados”. Solicitou, ainda, a atenção e o apoio dos demais vereadores para resolução
dos problemas do distrito. “Para

quem vai à festa de São João e vê
uma igreja muito bem cuidada,
Tupi é muito bonito. Mas quem
anda lá nas comunidades, como
eu ando, sabe como é”, destacou.
O vereador Zezinho Pereira
(União Brasil) relatou, em aparte,
que esteve em reunião com promotor do Ministério Público para tratar da situação da água, também
enfrentada pelo distrito de Ibitiruna. O vereador Pedro Kawai
(PSDB) também utilizou de aparte para parabenizar os oradores e
as lideranças locais pelas manifestações por políticas públicas
“sempre inteligentes e coerentes”.

M ARÇO L ILÁS

Piracicaba terá mês de prevenção ao câncer de Colo de Útero
O projeto de lei 89/22, do
vereador Thiago Ribeiro
(PSC), que institui o “Mês de
Conscientização e Prevenção
do Câncer de Colo de Útero, o
Março Lilás”, no calendário
oficial de Eventos do Município, foi aprovado durante a 20ª
reunião ordinária, realizada
nesta segunda-feira (23), com
substitutivo 1 da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação
(CLJR) da Câmara Municipal.
De acordo com a propositura, o câncer de colo de útero é
o terceiro tipo mais frequente na
população feminina e a quarta
causa de morte entre as mulheres no Brasil. "Como forma de
conscientizar a população sobre
a doença e ajudar no enfrentamento da mesma, o Ministério

C AMPESTRE

da Saúde alerta para o Março
Lilás, campanha de prevenção e
controle. A ideia é estimular que
as mulheres conheçam as principais formas de cuidado e que
estejam atentas para sinais e
sintomas", afirma o texto.
Também de acordo com o
projeto, "o objetivo do Março Lilás é de ampliar a cobertura assistencial das mulheres com idades

Massarutto, responsável pelo
setor do Turismo na Semdettur.
Ele também apresentou algumas conquistas, como uma limpeza na avenida Dois Córregos, em
frente a um supermercado e, ao
mesmo tempo, destacou que, na
mesma região, ao lado de uma escola no bairro Piracicamirim ele
também está pedindo para que faça
a passagem da avenida com a rua
Benedito Teixeira. “Vamos continuar acompanhando”, disse Tanno.
Em apenas 30 dias de atuação, o vereador contabilizou a apresentação de três requerimentos, 33
indicações, três moções e dois projetos de lei. Ele também recebeu o
reconhecimento de outros parlamentares, como o presidente da
Casa, Gilmar Rotta (PP), Paulo
Campos (Podemos), Pedro Kawai
(PSDB), Paulo Camolesi (PDT) e da
vereadora Rai de Almeida (PT).
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Semdettur realiza aula inaugural da
2ª etapa dos cursos de qualificação
Divulgação

entre 50 e 69 anos como medida
estratégica complementar ao enfrentamento dos impactos causados pela Covid-19, uma vez que,
por conta da pandemia, houve redução dos procedimentos eletivos,
incluindo o rastreamento e controle do câncer, pela necessidade
de priorização das urgências e redução de risco de disseminação do
coronavírus nos serviços de saúde".

C ÂMARA

Prefeitura finaliza terraplanagem Audiência pública debaterá sobre
do projeto Areninha no bairro cobrança de IPTU na Zona Rural
O bairro Campestre também
vai ganhar um campo de futebol
society, uma quadra de basquete,
arquibancadas com capacidade
para 100 pessoas sentadas e iluminação de LED pelo projeto Areninha. A terraplanagem do local foi
finalizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Obras (Semob).
O novo centro esportivo terá
uma área de 1.025 m² e será instalado na avenida Laranjal Paulista. A Semob também trabalha
na ligação de água e energia elétrica no local. O investimento é
de R$ 350 mil, destinados pelo
deputado estadual Alex de Madureira. A gestão do convênio é
da Secretaria de Esportes, Lazer
e Atividades Motoras (Selam).
Em contrapartida, a Prefei-

“P RUDENTE

O vereador Gilmar Tanno
(PV) apresentou relatório de atividades desenvolvidas ao longo
dos 30 dias em que ele atuou na
Câmara Municipal de Piracicaba,
como primeiro suplente do partido, durante o período de licença
da vereadora Silvia Morales, do
mandato coletivo “A Cidade É
Sua”. “Hoje é minha última sessão”, disse, ao agradecer os colegas e aos servidores da Casa, durante a 20ª reunião ordinária, na
noite desta segunda-feira (23).
Tanno destacou reuniões
com representantes da Prefeitura de Piracicaba, como as secretárias Nancy Thame (Agricultura e Abastecimento) e Euclídia Fioravante (Assistência e
Desenvolvimento Social), com
o secretário Hermes Balbino
(Esportes, Lazer e Atividades
Motoras) e a diretora Rose

DE

tura de Piracicaba é responsável pelos serviços de preparação
para a execução da base, como
a terraplenagem e a instalação
de canaletas para fiação. A Prefeitura também será encarregada pelo abastecimento de água
e por fornecer energia elétrica.
Iniciado em 2020 pela Secretaria de Esportes do Estado de
São Paulo, o projeto Areninha é
de rápida implantação, assim,
deve ser concluído no Campestre
em aproximadamente 30 dias. O
espaço será administrado pela
Selam e poderá ser utilizado pela
população em geral, além de ser
um possível núcleo para o desenvolvimento de ações da Pasta,
como o Programa Desporto de
Base (PDB) ou o Programa de
Atividades Motoras (PAM).

M ORAES”

No próximo dia 7 de junho
será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal para
discussão sobre o Zoneamento Urbano, Rural e Cobrança de Imposto Predial Territorial e Urbano
(IPTU) na Zona Rural. Um dos
autores do requerimento 404/22,
vereador Gilmar Rotta (PP), presidente da Câmara, explicou que,
com a mudança do Plano Diretor,
proprietários de imóveis que moram na divisa das zonas rural e
urbana passaram a pagar o IPTU e
pagam também a taxa do Incra.
"São propriedades gigantescas.
Em uma propriedade foi gerado
IPTU de R$ 170 mil. Nenhum produtor suporta isso. Na audiência
vamos discutir o que a Prefeitura
pode fazer para melhorar isso. Os
produtores rurais não estão recla-

mando de pagar impostos, mas estão pagando duas taxas e valores
absurdos", afirmou Gilmar Rotta.
O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) afirmou que o requerimento para a realização da audiência é "muito oportuno". "Traz
esse assunto à pauta novamente.
Votei contra projeto do do ex-prefeito Barjas Negri (PSDB), que veio
para esta Casa porque já tinha
essa visão de que esse imposto iria
achacar os produtores rurais que
tem meia dúzia de gados".
Trevisan afirmou que fez um
projeto em 2019 para dar remissão
aos sitiantes para que eles pudessem se adaptar à nova lei. "Devido
ao ano eleitoral, não pôde ser votado. A arrecadação com o Refiz pode
suprir essa extorsão que foi feita com
os produtores rurais", concluiu.

T UPI

Câmara aprova mais verba Câmara agenda solenidade ao
para reforma do Museu Dia do Aniversário do Distrito
Os vereadores aprovaram,
durante a 20ª reunião ordinária
desta segunda-feira (23), o projeto de lei 65/2022, de autoria do
Poder Executivo, que trata da
ampliação dos recursos destinados à reforma do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de
Moraes. A matéria prevê que a
contrapartida do município para
a obra passe de R$ 2,5 mil para
aproximadamente R$ 155 mil.
A maior parte dos recursos
empregados no museu tem origem no orçamento da União,
cujo repasse de R$ 239 mil recebeu autorização legislativa atra-

vés da Lei Municipal 9.520/
2020. Na sessão desta segundafeira, os vereadores aprovaram
justamente a alteração dessa lei,
para ampliar a contrapartida do
município para a reforma.
O Executivo Municipal justificou a necessidade de ampliação dos
recursos em virtude da atualização da planilha de custos para realização da licitação para a obra, tendo em vista o reajuste de insumos
e materiais. Com isso, é necessária
a elaboração de nova estima de
impacto orçamentário e autorização legislativa para atendimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou o projeto de decreto legislativo 14/2022, de autoria do vereador Paulo Camolesi (PDT), que trata do agendamento de reunião solene para comemoração do “Dia do Aniversário do Distrito de Tupi”. “É um
momento que trará a memória
deste bairro, que tem muita história, conquistas e tradição”, disse.
De acordo com o artigo 1º do
PDL 14/2022, a reunião solene fica
instituída na Câmara para ser realizada anualmente na primeira
quinzena de junho. No texto da
propositura, Camolesi justifica a

solenidade ao destacar a história
do distrito, que remonta ao final
da segunda década do Século XX.
“O Estado de São Paulo iniciou a expansão da Companhia
Paulista e de sua malha viária e
naquele ano começou-se as
obras para ligar a cidade de
Nova Odessa a Piracicaba”, recorda o parlamentar. Em 1936,
a região foi elevada à condição
de distrito. “Assim, ganhou outros bairros como filhos, já que
no final dos anos de 1970 vieram o Jardim Bartira e o Parque Peoria”, acrescentou o vereador, ainda no texto do PDL.

Foram 330 inscrições online, mais de quatro candidatos para cada vaga

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) realizou
na manhã de ontem, 24, a segunda aula inaugural dos cursos oferecidos pelo Senac e Senai, por meio
de parceria com a Prefeitura, que investe R$ 636 mil para a qualificação
profissional nas áreas de serviços,
comércio, indústria e tecnologia.
Oitenta alunos selecionados na
2° etapa compareceram ao evento
de ontem, 24, matriculados nos
cursos de bolos confeitados, bolos
e pães naturais e integrais, design
de sobrancelhas e organizador de

eventos. Participaram Cristiane
Batocchio, assessora de projetos especiais da Semdettur, Edmara Damiani, chefe da Divisão de Qualificação da Semdettur, João Carlos
Goia, gerente do Senac, e Marcos
Gozzo, coordenador do Senai.
A 2ª etapa recebeu 330 inscrições on-line, o que representa
uma disputa de mais de quatro
candidatos para cada vaga oferecida. Dos matriculados, 90%
são mulheres, 47% possuem ensino médio completo, sendo que
77% estava desempregado ou em
busca do primeiro emprego.

G ODINHO

Pavimentação de estrada é
questionada por vereador
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou em regime de urgência na segunda-feira (23), durante a 20ª reunião ordinária de
2022, o requerimento 421/2022,
que pede ao Executivo informações
sobre a pavimentação da estrada
Alberto Coral, no bairro Godinho.
Assinada pelo vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o Cássio Fala
Pira, a propositura pergunta se
"existem estudos/projetos por parte do Executivo visando a pavimentação asfáltica da estrada". Em
caso positivo, o parlamentar pede
que seja informado o cronograma
das obras e, em caso negativo, questiona "quais os empecilhos". Cássio ainda pergunta quais "soluções
podem ser aplicadas a este caso
enquanto não for possível resolver
definitivamente o problema".
As melhorias viárias na es-

trada Alberto Coral, segundo
texto do requerimento, já foram
solicitadas pelo vereador por
meio da indicação 591/2022, com
data de 10 de fevereiro deste ano,
e por meio dos ofícios 072/2022
e 140/2022, respectivamente encaminhados à Secretaria Municipal de Obras (Semob) e à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema).
"Indicamos os serviços de
pavimentação em toda extensão
da Estrada Alberto Coral, no
bairro Godinho, os quais até o
momento não tivemos retorno",
traz a propositura. Na indicação,
Cássio relata que "além da poeira, os moradores são vítimas da
falta de infraestrutura para o
tráfego de automóveis e de transeuntes", e que em épocas de
chuva "o local fica intransitável".
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PAREA SURDOS

Atleta piracicabano será
homenageado por destaque
nas 24ª Surdolimpíadas
O atleta Alan de Oliveira
Santos será homenageado com
voto de congratulações, conforme requerimento 396/22, apresentado pelo vereador Gilmar
Rotta (PP), presidente da Câmara, e aprovado na 20ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (23).
A propositura traz a trajetória do jogador de futebol, que é
surdo e recebeu destaque ao representar o país na 24ª Deaflympics, ou Surdolimpíadas. O atleta,
cujo sonho de criança era se tornar jogador profissional, começou
jogando com colegas na rua de sua
casa. Depois, foi estudar em uma
escola de futebol e chegou a treinar no XV de Piracicaba e jogar
pelo Sindicato dos Metalúrgicos.
Segundo o texto, em sua adolescência, Alan de Oliveira Santos
foi aprovado em seletivas de times
de ouvintes. Contudo, pela falta de
intérpretes de Libras nesses clubes,

os pais não lhe permitiram ir, preocupados com a dificuldade de comunicação do garoto, que precisaria, além de tudo, mudar de cidade.
Ao conhecer a Associação dos Surdos de Rio Claro (ASRC) o sonho de
jogar profissionalmente em um time
de surdos pôde se concretizar.
O requerimento afirma, ainda, que o jogador participou de
vários campeonatos, conquistando títulos de artilheiro do campeonato e melhor jogador. Em
2021, ganhou duas vezes a Copa
Paulista e venceu o campeonato
pela Federação Desportiva de
Surdos do Estado de São Paulo feitos que possibilitaram a ele
chegar até as Surdolimpíadas.
O texto da propositura ressalta a garra e determinação do
homenageado, que hoje faz parte da seleção Brasileira pela
Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS).

I MPOSTO

T RANSPORTE

Município recebe ambulância
para o atendimento do SITSS
O veículo foi destinado pelo deputado estadual Alex de Madureira (PL)
A vereadora Ana Pavão (PL)
está em constante articulação de
recursos e na construção de novas
políticas públicas com o deputado
estadual Alex de Madureira (PL)
em prol da saúde de Piracicaba. Em
maio deste ano o SITSS (Sistema
Integrado de Transporte da Secretaria de Saúde) recebeu um furgão
master/ ambulância no modelo
2023 da Renault, para a composição e ampliação de sua frota. O veículo foi destinado pelo deputado
estadual Alex de Madureira (PL),
por meio de programa estadual.
“Mais um transporte ao
SITSS, para aprimorar o atendimento aos munícipes, proporcionando agilidade e eficácia nos aten-

dimentos meu agradecimento ao
deputado por sempre atender às
nossas solicitações e olhar por Piracicaba” agradece a vereadora.
“Estruturar a nossa cidade e
região é o meu foco, pensando em
políticas públicas eficazes. Minha
missão é proporcionar aos munícipes um crescimento em todos os
segmentos, contem comigo Piracicaba!” - bradou o deputado
estadual Alex de Madureira.
HISTÓRICO - No mês de
fevereiro, o SITSS recebeu duas
novas ambulâncias do parlamentar para estruturar o atendimento do setor, por meio de articulação da vereadora Ana Pavão (PL) e Ary Pedroso JR. (SD).

1ª COMP
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mento enviado em setembro do
ano passado não foi respondido
até o momento. Dessa forma, o
parlamentar cobra as informações através do requerimento.
O parlamentar lembrou, no
documento, que as áreas onde estão localizadas as propriedades
rurais foram transformadas em
zona urbana a partir do exercício
de 2016. No entanto, os proprietários dos sítios também pagam o ITR
(Imposto Territorial Rural). Os
proprietários ainda foram surpreendidos com a cobrança de valores exorbitantes do imposto.
A intenção, com o projeto, é
garantir a remissão do IPTU para
as propriedades que trabalham
com a exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. O parlamentar ainda argumentou que não há renúncia de
receita, já que, antes da ampliação
do zoneamento urbano, não havia previsão de arrecadação.

S AÚDE

Vereador sugere velocidade
na vacinação contra H1N1
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) formalizou um pedido
para que a secretaria municipal de
Saúde, inicie o mais brevemente
possível, a vacinação contra a Influenza (H1N1), às pessoas com
menos de 60 anos de idade, as
quais, atualmente, não são consideradas público-alvo da campanha de vacinação em curso.
Em ofício endereçado ao secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano, Kawai enfatiza a importância da liberação de doses
aos que desejam se vacinar. Ele se
mostrou preocupado a velocidade

C AUSA

com que o vírus é transmitido e
lamentou as primeiras quatro
mortes decorrentes dessa síndrome gripal. “Enquanto há pessoas
que recusam ser vacinadas, há outras que aguardam ansiosamente
a liberação das doses”, observou.
O parlamentar também deseja saber por qual razão, crianças e adolescentes com até 17
anos, ainda não estão liberadas
pela Prefeitura, para receber a
terceira dose da vacina contra a
Covid-19, já que outros públicos
estão sendo contemplados com
a quarta dose do imunizante.

ANIMAL

Requerimento questiona
criação de ambulatório
Alessandra Bellucci, vereadora pelo Republicanos, indaga
a Prefeitura Municipal sobre a
criação de ambulatórios para o
tratamento de animais abandonados no município. O requerimento 413/2022, da parlamentar, foi aprovado na noite desta
segunda-feira (23), durante a

20ª reunião ordinária. Entre os
questionamentos no documento,
Alessandra questiona se haverá
atendimento nos fins de semana; quantos médicos veterinários serão destinados para o órgão
e como será a rotina desses profissionais, além de outras perguntas pertinentes ao assunto.

D IVINO

Irmandade será homenageada
Três moções de aplausos relacionadas à Irmandade do Divino Espírito Santo, de autoria do
vereador Gilmar Tanno (PV), foram aprovadas durante a 20ª
reunião ordinária, na segundafeira (23). A de número 77/22
concede moção de aplausos à diretoria da Irmandade do Divino

Espírito Santo de Piracicaba pela
retomada da Festa do Divino presencialmente. Já a 78/22 homenageia a equipe de trabalho responsável pela pintura do salão de
festas da referida Irmandade e a
79/22 será entregue à Acefer Tintas pela doação de tintas, material e mão de obra para a pintura.

Dois policiais militares, pertencentes à Patrulha Rural, serão homenageados com moção de aplausos 76/2022, de autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior em
data a ser agendada, pelo salvamento de um bebê de apenas 13
dias de vida que estava engasgado, no distrito de Anhumas.
A cabo PM Rosângela Ilech e o
soldado PM Camilo Ribeiro atendiam uma ocorrência no último dia 9,
por volta das 22h, nas proximidades, quando receberam uma informação de populares de que Nycolle
"estava roxinha e com o corpo mole",
informa a justificativa da moção.
"Como o atendimento foi simultâneo, enquanto a cabo/PM
Ilech ficou amparando uma mu-

Veículo destinado pelo deputado, por meio de programa estadual,
atenderá o Sistema Integrado de Transporte da Secretaria de Saúde

“M URO A RTE ”

Requerimento cobra informações Policiais militares salvam bebê
sobre remissão de IPTU a sitiantes engasgado em Anhumas
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 20ª reunião
ordinária, nesta segunda-feira
(23), o requerimento 408/2022,
de autoria do vereador Laércio
Trevisan Jr. (PL), que cobra informações do Poder Executivo
para embasamento do projeto de
lei complementar 15/2019, que
concede remissão de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano)
a sitiantes. A cobrança do imposto de propriedades rurais também
será discutida em audiência pública promovida pela Câmara.
Trevisan é autor do projeto de
lei complementar e requisitou,
através de ofício encaminhado pela
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, as informações do Poder Executivo sobre a estimativa
de renúncia de receita e o impacto
orçamentário com a concessão da
remissão e sobre as medidas de
compensação no orçamento do
município. No entanto, o docu-

Assessoria Parlamentar

lher que sofre de depressão, e deu
uma facada na própria perna, até
a chegada do socorro, o soldado/PM Camilo foi à residência
da criança e fez a manobra de
Heimlich, fazendo com que a
menina voltasse a respirar".
A equipe do Samu chegou e levou a mulher – da primeira ocorrência para o hospital. Enquanto
isso, os dois policiais militares levaram a mãe com a bebê na viatura,
até o Hospital Unimed, onde ela foi
avaliada e liberada. "A mãe da criança, Ana Paula Gonçalves Costa ficou emocionada e agradeceu aos policiais, cabo/PM Ilech e o soldado/
PM Camilo pelo ato heroico e de bravura", motivo pelo qual serão homenageados pelo vereador Trevisan Jr.

H OMENAGEM

Inauguração do “Arte na
Comunidade” acontece hoje,
no bairro Monte Alegre
A Oji Papéis realiza hoje, 25,
às 14h, o lançamento do Mural
do Centro Comunitário do bairro
Monte Alegre, em Piracicaba/SP,
resultado do projeto “Arte na Comunidade”, com o patrocínio da
empresa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O projeto, assinado e liderado pelo premiado
artista visual Camilo Riani, sob o
formato da consagrada experiência “MuroArte”, contou com oficinas de sensibilização e percepção artística para crianças e jovens de escolas públicas e de moradores do bairro que contribuí-

ram no processo criativo de um
mural inspirado pelas cores e beleza da flora e da fauna local.
Além de Camilo, participam
do projeto os artistas João Ariozo Peixe Pichado, Erasmo Spadotto e Eduardo Grosso, que estarão presentes no dia.
Também confirmaram presença o secretário de Cultura, professor Adolpho Queiroz; o presidente do Centro Comunitário
Monte Alegre, Fortunato Sunhiga;
a gerente de Recursos Humanos da
Oji Papéis, Lucia Rosalem; e o secretário da Educação, Bruno Roza.

S ALÁRIO

Autor de livro sobre 50 anos Moção apoia projetos federais
de escola receberá moção
sobre piso do farmacêutico
William Rodrigues da Silva
será homenageado pelo lançamento do livro "50 anos da Escola Professor José Martins de Toledo". O
autor receberá a moção de aplausos 80/2022, proposta pelo vereador André Bandeira (PSDB) e
aprovada nesta segunda-feira
(23), na 20ª reunião ordinária.
Com 150 páginas e várias fotos, a obra retrata a história da escola inaugurada em 1º de agosto
de 1971 em Ártemis. Também fala
do próprio distrito e da saga de famílias que contribuíram para a manutenção da localidade, como os
Corrente, os Bereta e os Cedenese.
Willian tem licenciatura em
filosofia plena pela Unimep (Uni-

versidade Metodista de Piracicaba) e em pedagogia pela Anhanguera Piracicaba. Ele ministra
aulas de história e filosofia e é
professor da rede estadual desde
2012. No passado, auxiliou o expresidente do IHGP, Pedro Caldari, em seu livro sobre o centenário
da igreja matriz da Vila Rezende.
Já José Martins de Toledo, que
dá nome à escola, "durante toda
sua vida, teve apenas um foco: estudar e mostrar que a educação é o
bem mais precioso que o ser humano pode adquirir", como destaca
André Bandeira, na moção de
aplausos. Toledo nasceu em 2 de
novembro de 1884 e morreu aos
60 anos, em 15 de julho de 1945.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta
segunda-feira (23), a moção de
apoio 82/2022, de autoria do vereador Gilmar Rotta (PP), presidente do Legislativo, em torno dos
projetos de lei 1.559, 2.028 e 3.502,
todos de 2021, e 799, de 2022, que
dispõem sobre o piso salarial do
profissional farmacêutico.
As iniciativas são, respectivamente, dos deputados federais
André Abdon, Alice Portugal,
Cleber Verde e Ronildo Calheiros, e buscam valorizar a categoria que, segundo Gilmar Rotta, conforme o texto da moção,
“são profissionais que trazem
inúmeros benefícios ao País”.

Ele recorda atividades como
manipulação e armazenamento de
medicamentos, avaliação prévia
dos receituários para identificação
de eventuais erros, fornecimento de
orientação técnica sobre remédios,
acompanhamento farmacoterapêutico, serviços como aferição de
pressão arterial, teste de glicemia
capilar, campanhas de educação em
saúde e vacinação, dentre outros.
“Os deputados estão trabalhando pelo piso salarial
destes profissionais, que está
muito defasado”, disse, ao
lembrar que a categoria esteve
na linha de frente durante o
enfrentamento da pandemia,
oferecendo medicação e testes.

VILA REZENDE

A PLAUSOS

Trevisan Jr. cobra revitalização
da Praça Imaculada Conceição

Câmara aprova moção
a Royce do Cavaco

Localizada no quadrilátero
entre as avenidas Dona Lídia,
Manoel Conceição, Maria Elisa e
Barão de Serra Negra, na Vila
Rezende, a Praça Imaculada
Conceição foi motivo de questionamento à Prefeitura Municipal, por meio do requerimento
397/2022, de autoria do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL).
"A Praça Imaculada Conceição
encontra-se em péssimo estado de
conservação, principalmente devido as ações de vândalos, os quais
cometem o furto de fiação de energia elétrica, pichações, danificações
etc...", enumerou o parlamentar.

Trevisan cobra do Executivo
a manutenção do sistema de iluminação pública da praça, "se
possível com a instalação de luminárias que utilizem energia solar. O parlamentar defende desmontar o quiosque localizado na
esquina das avenidas Dona Lídia e Barão de Serra Negra, "o qual
é, infelizmente, utilizado por pessoas mal-intencionadas que praticam pequenos furtos no local".
Podas de árvores, pintura
do coreto e reparos no piso,
além de patrulhamento ostensivo, são sugestões que o parlamentar está fazendo à Prefeitura.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou moção de aplausos
ao cavaquinista, cantor e compositor Royce do Cavaco pelos 40 anos
de sucesso, na 20ª reunião legislativa, nesta segunda-feira (23). A
homenagem, do vereador Thiago
Ribeiro (PSC), destaca que o artista é considerado um dos maiores
intérpretes de sambas-enredo e já
teve passagens pelas agremiações
Águia de Ouro, X-9 Paulistana,
Nenê de Vila Matilde, Acadêmicos do Tatuapé, Tom Maior e atualmente ocupa o posto de intérprete oficial da Rosas de Ouro.

A moção 81/2022 justifica
que o cantor tem um estilo inconfundível e que foi fazendo
carreira solo que conseguiu projetar sua imagem em todo o Brasil. Gravou seu primeiro disco no
ano de 1988 e seu maior sucesso
até hoje na mídia foi a música
“Frente a Frente”, que ficou seis
meses nas primeiras colocações
das rádios. Também compôs sucessos como “Dádiva de Deus”,
“Coisa do Destino”, “Ter e Não
Ter” e “Receio”, ao lado do amigo e também compositor Sidnei
Castello Branco, o “Sidão”.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER

SRA. SUELI VALENTINA DE PAULA COSTA faleceu dia 22 p.p.,
nesta cidade, contava 57 anos, filha do Sr. Jose Maria de Paula Costa, já falecido e da Sra. Ondina Casarin de Paula Costa; deixa os filhos: Marcela Beatriz de Paula Costa
Nacari Honorio; Renan Batista dos
Santos e Evelyn da Costa Arlindo.
Deixa genros, nora, netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
10h00 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARLI APARECIDA ARTHUR
PEREIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos
finados Sr. José Arthur e da Sra.
Adirce Aleixo Arthur, era casada
com o Sr. Rubens Edemur Pereira
Moraes; deixa os filhos: Jefferson
Edemur Pereira, casado com a Sra.
Talita Cristina Pereira Medrado; Au-

gusto Fernando Pereira, casado
com a Sra. Vanessa Mossin e Renan Artur Pereira, casado com a
Sra. Rita de Cassia Godoi Pereira.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 17h00 do Velório da Saudade,
sala 07, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO GORGA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr.
Miguel Gorga e da Sra. Maria Irma
Rubens, era casado com a Sra.
Luzia Pinto de Lima Gorga, deixa
o filho: Alaor Pinazza Junior, já
falecido, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação
foi realizada ontem, às 10h00 no
Crematório Unidas – Bom Jesus
na cidade de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELIANE NUNES faleceu ontem, nesta cidade, contava 51 anos,
filha dos finados Sr. Romildo Nunes e da Sra. Maria Baptista Nunes; deixa as filhas: Barbara Nunes Bragion e Ana Clara de Carvalho. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
08, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENEDITO CARDOSO DE MORAES faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Clementino Cardoso de
Moraes e da Sra. Lazara Ferreira,
era casado com a Sra. Renite Miquelão Cardoso de Moraes; deixa
as filhas: Renata Cardoso de Moraes e Renilce Aparecida Cardoso
de Moraes Almeida, casada com o
Sr. Marcio Felipe de Almeida. Dei-

xa irmãos, cunhados, sobrinhos,
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório da Saudade sala
03, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DIRCE FELIPE DEGASPARE
faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr.
Alberto Felipe e da Sra. Ermelinda
de Tate, era viúva do Sr. Elias Degaspare, deixa a filha: Alexandra
Cristina Felipe Degaspare Teixeira,
casada com o Sr. Antonio Henrique
Teixeira. Deixa a neta: Maria Clara
Degaspare Teixeira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
“04” para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTO
SR.WALDOMIRO SALVATTO faleceu ontem na cidade de São Pedro
aos 83 anos de idade.Era casado
com a Sra.Armelinda Pires Salvatto. Era filho dos finados Sr.André
Salvatto e da Sra. Paschoalina Capelazo. Deixa os filhos: Valdete
Aparecida e Wanderlei. Deixa
genro,nora, netos e demais paren-

tes. O seu sepultamento dar se hoje
ás 10:00 h saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade onde
será inumado em jazigo da família.
Está sala possui serviço de velório
on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN FRANCISCO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CLUBE DO SAUDOSISTA DE PIRACICABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na qualidade de síndico do Condomínio Edifício San Francisco, pela presente venho convocar a todos os condôminos para
participar da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 08 de Junho de 2022, às 19:00 em 1ª convocação, com
a presença de 2/3 dos votos cabíveis a todos os condôminos
ou às 19:30 em 2ª convocação, que se dará com qualquer
número de condôminos presentes, que será realizada na sede
do Condomínio Edifício San Francisco, estabelecido na Rua
Dom Pedro I n° 747, bairro Centro, Piracicaba/SP, no salão de
convenções do condomínio, para deliberar sobre:

Arivaldo Seghese, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Saudosista de Piracicaba, no uso de suas atribuições
legais conforme dispõe o Estatuto Social em seu Artigo 40º, item
II, letra A, através do presente edital e em atenção aos contatos
verbais e telefônico realizados pela secretaria do Clube, convoca os senhores Conselheiros Deliberativos para participar da
reunião extraordinária a realizar-se nas dependências de sua
social à Rua Castro Alves – 291, Jardim Pacaembu, no dia 23 de
junho de 2020 as 18:30 h e ou as 19:30 h respectivamente, em
1ª e 2ª convocação com a seguinte pauta de trabalhos:

a) Apresentação de empresa prestadora de serviços de Portaria
Virtual;
b) Votação e Aprovação para Implantação da Portaria Virtual;
c) Votação e Aprovação da implantação da portaria virtual parcial
ou total, e tipo de aquisição de equipamentos necessários (compra ou locação), se aprovado o item anterior;
d) Votação e Aprovação da utilização dos recursos dos Fundos
de Reservas para cobrir os custos necessários para Implantação da Portaria Virtual (valores, formas, etc.), se aprovada;
Só poderão votar e serem votados os condôminos que estiverem quites com suas obrigações condominiais.
Encarecemos a presença dos senhores condôminos, podendo
V.Sa. se fazerem representar por procuradores devidamente
constituídos. Em caso de ausência, ficam todos obrigados a
concordar com o que for deliberado, como tácita concordância.
Piracicaba, 24 de Maio de 2022.
Salvador Guardia Filho – Síndico

1 – Ratificar a posse de todos os eleitos em 28 de maio de 2020.
2 – Eleger o novo Presidente do Conselho Deliberativo
Devido ao decreto do Governador João Dória decorrente desse
difícil momento que estamos vivendo face ameaça terrível e
letal dese novo vírus e seguindo as determinações das autoridades sanitárias, a reunião será rápida em espaço aberto e
arejado, observando-se distanciamento entre mesas e pessoas bem como o uso de máscaras faciais e álcool em gel a 70%.
Em atenção ao decreto governamental o Clube está sem atividade e fechado ao público estando a secretaria atendendo em
regime de plantão as terças e sextas-feiras das 13:00 h as 17:00 h.
O presente edital ficará exposto aos interessados no hall de
entrada do Clube.
Piracicaba, 02 de junho de 2020.
Arivaldo Seghese
Presidente do Conselho Deliberativo

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial nº 35/2022 – Processo nº: 968 /2022 - Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Organização do “SÃO PEDRO COUNTRY FEST” em SÃO PEDRO no ano de 2022 - Início da Sessão Pública:
07/06/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Maestro Benedito Quintino, n° 886, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro,
24 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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A GRANDE CONSAGRAÇÃO DA VOLTA DA FESTA DAS NAÇÕES

O

evento foi um sucesso de publico como
nos velhos tempos. Era notório a satis
fação dos organizadores e demais participantes das barracas e todos os envolvidos.
As rainhas brilharam no tapete vermelho representando os países para delírio dos mais entusiasmados pela beleza das meninas. Nas fotos algumas personalidades piracicabanas que
estiveram presentes em suntuoso evento.
Click de Ricardo Roberto Raya

APRESENTAÇÃO TEATRAL SOBRE
OBRA DE ARIANO SUASSUNA

Depois de muito aguardado foi apresentado na Biblioteca de Piracicaba a montagem
teatral "A passagem de João Grilo pelo purgatório" adaptação do texto "O auto da Compadecida" da obra de Ariano Suassuna interpretado, dirigido e adaptado pelo ator e colunista
Elson de Belém na programação de aniversário
da instituição. A apresentação contou com as
participações das atrizes Fabiana dos Santos e
Iza Peroni. Agradecimentos especiais a gestora Melysse Mel, Marcelo (funcionário) que ajudou no cenário e aos demais colaboradores.
Realização da Pirarazzi entretenimento, apoio
da Secretaria de ação cultural, Rádio Metropolitana e Jornal A Tribuna Piracicabana.
Click de Ricardo Roberto Raya

Curtidinhas

Fabio Conceição recebeu sua família, a
esposa Aline e o filho Brayan na sua
última apresentação, finalizando a Festa
das nações 2022.

Erica Fernanda Stocco Frasson, diretora
do Museu Prudente de Moraes, prestigiou a
homenagem ao jornalista Roberto Cabrini
na Câmara de Vereadores de Piracicaba.

Melissa Estrela de Ouro, recebeu diversos elogios pela apresentação do
show a frente da Banda Tarsilla, realizado no Ponto de cultura Garapa.

Rafaela Mafaldo informou através das suas
redes sociais que o musico Marco Antônio
Abreu Moraes passa bem depois de um
procedimento cirúrgico. O musico está internado
na Santa Casa de Limeira e já poderá receber
visitas no horário de 14h as 20h.

Radialista Matheus Pedrozo esteve prestigiando a homenagem ao
jornalista Roberto Cabrini na Câmara de Vereadores de Piracicaba ao
lado de Jairinho Mattos, Roni Aparecido e Diego Sousa.

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura
local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo.

Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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VÂNIA LIMA LANÇA
SEU PRIMEIRO
LIVRO INFANTIL
Foi lançado no último 18 de maio o primeiro
livro infantil da atriz e escritora Vânia Lima no SESC
Piracicaba com presença de amigos, artistas e familiares da artista numa noite de celebração. "A
Fada e a Sombra" é uma obra literária de ficção
que aborda de maneira lúdica a temática da violência sexual infantil. É um livro que aborda o abuso sexual infantil de forma lúdica, o que não é
muito comum em bibliotecas públicas da educação infantil e possibilitar a informação sobre um
tema tão importante é de extrema relevância.
Serão doadas 600 cópias do livro para a Secretaria
da Educação da cidade de Piracicaba - o que pode
ser uma grande ferramenta de empoderamento
para meninas e meninos sobre a integridade corporal, intimidade e consentimento, sentimentos
e tipos de toques de carinho e abusivos. É exatamente isso que "A Fada e a Sombra" retrata em
sua literatura. O Projeto tem o apoio do Governo
do Estado de São Paulo, através da Secretaria da
Cultura e Economia Criativa e do PROAC (Programa de ação cultural).
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ADOLPHO QUEIROZ PARTICIPA
DE EVENTOS E SOLENIDADES
O secretario de cultura, Sr. Adolpho Queiroz
esteve presente em vários compromissos e atividades culturais como a Festa das nações ao lado
de Elizabete Bortolin e seu filho Vithor Ely Bortolin
da Silva, Juliano Dorizoto, André Sastri Alves secretario de cultura de Mogi Guaçu, Fábio do Amaral Sanches diretor da Fenapi, Mario Luiz radialista
da Educadora e Lia Queiroz, irmã do secretário.
Adolpho recebeu no seu gabinete os secretários
de cultura das cidades que fazem parte da região
metropolitana com objetivo de tratarem dos seguintes assuntos: Regimentos Internos, Câmara
de Cultura, Organismo Oficial, Corredor Intermunicipal de Cultura, Demandas Metropolitanas,
Festival Regional de Cultura, Legislação, Street Dance, divulgação em espaços digitais próprios, moldes com verbas governamentais,
entre outras propostas relevantes de interesse coletivo no âmbito nacional, são eles: Edmilson Baia (Capivari); Farid Zaine (Limeira); André
Sastri (Mogi Guaçu), com o assessor Francisco
Rodrigues; Dalberto Christofoletti (Rio Claro), com
o assessor Antônio Brito; Lázaro Natalício Maciel
(Santa Gertrudes) e Ivan Teixeira (São Pedro).

Outro grande evento em que participou foi
da homenagem ao jornalista e apresentador Roberto Cabrini e Zé Boquinha, realizado na Câmara
de Vereadores de Piracicaba, de autoria do vereador Laércio Trevisan Junior. O esportista José
Roberto Lux, o Zé Boquinha recebeu o título de
"Cidadão Piracicabano" e Roberto Cabrini recebeu o título de "Piracicabanus Praeclarus" 54/
2021, concedido às autoridades e personalidades nascidas no município que contribuíram para
a Ciência, Educação prestando serviços relevantes à sociedade. A foto registra a presença do
presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (PP),
além de Adolpho Queiroz (secretário municipal
de Ação Cultural); deputado estadual por Piracicaba, Alex de Madureira (PL); 1º sargento do
Tiro de Guerra local, Felipe da Silva Carvalho; vereador da Câmara Municipal de Rio Claro (SP),
Sérgio Carnevalle (União Brasil); diretor artístico
das Rádios Educadora AM (1060 KHz) e Jovem
Pan FM (103,1 MHz), Jairinho Mattos, além dos
vereadores Thiago Ribeiro (PSC) e Laércio Trevisan Jr., autor da propositura.
Fotos cedidas pela sua assessoria

Vânia agradeceu aos colaboradores que participaram deste projeto, são eles:
Fabio Andrade pela parceria nas ilustrações maravilhosas.
Felipe de Menezes pelo apoio.
Patrícia Torres, Beatriz e Dra. Herta pela participação.
Murilo Thaveira pela sensibilidade.
Leo Zimmermann pelos registros.
Alexandre Bueno por estar ao meu lado durante todo o processo.
Tiago Rochetto por essas fotos maravilhosas.
Click de Thiago Rochetto

MOSTRA ALMEIDA JUNIOR
PREMIOU ARTISTAS EM PIRACICABA
Apresentamos
alguns registros da
34ª Mostra Almeida Junior coordenado pela associação piracicabana
dos artistas plásticos APAP realizado
no último dia 21 no
Teatro municipal
Dr. Losso Neto. Um
dos mais antigos e
mais importantes
eventos de arte de
Piracicaba, desde
1989
acontece
anualmente de forma ininterrupta e tem como propósito valorizar os
artistas e oferecer à sociedade o conhecimento
de novas linguagens e técnicas pictóricas. Apesar
de não contemplar obras do artista que dá nome
à Mostra, a exposição é uma homenagem ao pintor e desenhista brasileiro José Ferraz de Almeida
Júnior, que na sua época quebrou paradigmas ao
se interessar por costumes, cores e luminosidades regionais aplicando sua formação tradicional para explorar
temas até então inéditos no cenário nacional. Além
disso, passou parte da sua vida em Piracicaba. Na
ocasião o artista plástico Robinson Tuon foi premiado com a Medalha de Ouro na Categoria Acadêmico pela obra "Adão", outorgado por Odair Demarchi, presidente da APAP, Melissa S. Pozzi, presidente da comissão organizadora e Joceli C. Lazier, vice presidente.
Fonte pagina da APAP
Fotos reprodução redes sociais

PROJETO
ANTITABAGISMO
PARADAS
PRO SUCESSO
SELECIONA VÍDEOS
E TRABALHOS
DE ESTUDANTES

Idealizado pela cardiologista Juliana Barbosa
Previtalli, as ações têm como objetivo conscientizar a população fumante e os jovens sobre os
malefícios do tabaco.
O dia 31 de maio é considerado o Dia Mundial
de Combate ao Fumo. Para apoiar a causa, a cardiologista Juliana Barbosa Previtalli promove uma
série de ações antitabagistas. O projeto Paradas
Pro Sucesso, de 2022, consiste na divulgação de
vídeos produzidos por artistas, Concurso Multicultural para estudantes, Show de Encerramento e
Atendimento no Banco de Remédios.
A programação tem o apoio da Diretoria de
Ensino Regional de Piracicaba, Prefeitura de Piracicaba, Semac (Secretaria Municipal de Ação Cultural), Acipi (Associação Comercial e Industrial de
Piracicaba), entre muitos outros parceiros. De acordo com Juliana Barbosa Previtalli, são dois os principais
objetivos do projeto. "Primeiramente, queremos
conscientizar o fumante de que o tabagismo é
uma doença e incentivá-lo a buscar tratamento.
Outro foco são os jovens. Nossa proposta é blindá-los contra o assédio da indústria do cigarro, para
que se tornem uma geração livre do tabaco".
O tabagismo é considerado uma doença crônica. Conforme a Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, integra o grupo de transtornos
mentais e comportamentais em razão do uso de
substância psicoativa. Além disso, a OMS (Organização Mundial da Saúde) avalia que o tabaco mata
mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo 7 milhões dessas mortes por resultado direto. De acordo
com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), morrem
443 pessoas a cada dia no Brasil por conta do tabagismo. Artistas interessados em apoiar o Paradas
Pro Sucesso podem enviar seus vídeos em qualquer
período. Mas é preciso seguir o formato do projeto e
preencher a autorização de uso de imagem.
CONCURSO CULTURAL – Já o concurso cultural está encerrado. Os estudantes do Ensino
Fundamental 1 e 2 e do Ensino Médio puderam
enviar propostas em três modalidades: desenhos,
frases e vídeos. A comissão julgadora avaliou ontem (quinta-feira-19), os trabalhos de destaque.
Além de Juliana, a equipe foi formada por Elson
de Belém, Carmelina Toledo Piza, Patrícia Ribeiro,
André Calazans dos Santos, Joyce Camila Ariozo
Fava e Rosane de Paiva Felício. Os três primeiros
lugares ganham prêmios, entre bolsas de estudos
em escola de artes e voucher em livraria.
"As próximas fases do projeto estão em organização. Além do show de encerramento, com
entrada gratuita, ainda estamos planejando oferecer atendimentos no tratamento ao tabagismo,
também gratuitamente. Estamos conversando
com parceiros e apoiadores, pois será muito importante termos os insumos que auxiliarão os pacientes", explicou.
PROJETO - O Paradas Pro Sucesso começou em
2021. Idealizado pela cardiologista Juliana Barbosa Previtalli e o músico Luís Fernando Dutra, contou com
exposição de artes na Câmara de Vereadores e Casa
do Povoador. Além da adesão de diversos artistas locais, como Aninha Barros, Ricardo Gregolin Neto, André Camarão, Jorge Lode e Tato do grupo Falamansa.
Serviço - Paradas Pro Sucesso 22. Mais informações: www.instagram.com/paradasprosucesso
Fonte: Engenho da noticia
INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES
E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão
em destaques na sessão Curtidinhas. A Pirarazzi esteve na cobertura da Festa das nações entre outros
eventos da cidade. Além da agenda cultural e outros
assuntos culturais.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi,
promova sua imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10
anos de existência, lançamos uma proposta para você
dar mais visibilidade ao seu trabalho num conceituado
jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais
prestigiada coluna da região, a Pirarazzi. Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos
por renomadas personalidades e empresas do cenário
local. o presente que estamos oferecendo é a sua participação no perfil da coluna, onde você terá MEIA
PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Para coberturas de eventos entrar em contato no
WhatsApp (19) 99663 9903 ou no e-mail
pirarazzi@gmail.com
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO
VISIBILIDADE ARISTICA
Edição 156 maio/2022 Piracicaba SP

Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz
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LEO ZN LANÇA SEU
NOVO SINGLE
"ACREDITE EM VOCÊ"

Para Leo ZN a música é uma conexão com
Deus "algo do coração" pra todas as pessoas acreditarem nos seus sonhos.
Trecho:
Ohhh pai obrigado por tudo gratidão por sempre me fortalecer, suas promessas são lindas e o
bom da vida é saber viver, nunca deixe de crer
não não, acredite em você … não pare de correr
não não, acredite em você. Esse é sua 3° Produção de Clipe Musical e a 4° Faixa Musical já produzida. E Leo ZN coleciona mais de 100 composições em seu repertório. Mc Leo ZN, ou Léo Castro de 26 anos nascido em julho de 1995 em ARARAS no interior de São Paulo. Onde vive com seus
pais e sua irmã no bairro Jd São João antiga (vila
de prego) "ZONA NORTE" nome usado para sua
carreira musical. Mc Léo ZN é compositor e cantor
de funk consciente. Leo conta que compõe desde 2012, iniciando assim na música com 15 anos
de idade. Construindo sua carreira profissional, e
já vinha planejando o lançamento de sua primeira
música. Hoje está lançando sua 4ª Faixa.
"ACREDITE EM VOCÊ"
Música: Acredite em você
Artista/Compositor: MC Léo ZN (Léo Castro)
Produção Musical: DJ BIEL ROX
Áudio Visual: @NDFILMES
Assessoria: DAVID VICENTE
Lançamento foi dia 21 de maio em todas as
plataformas
Contatos: @_mcleozn
Whats: 11.983232655
Fonte assessoria de produção

NOART SERÁ REALIZADO
NESTA QUINTA FEIRA
COM VÁRIAS ATRAÇÕES
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CIRCUITO DANDÔ
ESTREIA EM PIRACICABA
Venha conhecer a proposta do Dandô - Circuito de Música Dércio Marques que terá a sua
estreia em Piracicaba na quarta-feira, dia 01 de
junho, as 19 horas no Natural Music Studio no
Bairro São Judas em Piracicaba. O evento será um
"chamamento" para o Dandô em Pira, e mescla a
apresentação de músicas autorais de quatro artistas com explicações sobre a proposta do Dandô e
o seu funcionamento.
Na parte artística teremos um intercâmbio
musical entre dois músicos de Piracicaba, Márcio
Sartório e Ramon Saci, já conhecidos do público
local, com a idealizadora e coordenadora nacional
do Dandô, Katya Teixeira, de São Paulo e o coordenador estadual Osni Ribeiro, de Botucatu.
Teremos também um diálogo aberto com o
público sobre as possibilidades de participar do
Dandô que pretende envolver não só os artistas
mas também a comunidade em geral que se identifique com a proposta de criar um espaço coletivo de troca de conhecimentos, bem viver e apoio
mútuo. No final do evento, o público poderá continuar a conversar com os artistas no estúdio, com
opções para beber e comer.
O Circuito "Dandô" - Circuito de Música Dércio
Marques reúne artistas de diversos lugares do Brasil, e promove interação musical por meio de intercâmbios e encontros de forma coletiva e colaborativa. O projeto tem como objetivos mostrar
as sonoridades regionais e estilos musicais de cada
região, formar público e proporcionar o acesso do
público à música de qualidade produzida fora da
indústria cultural de massa.
O nome do projeto é uma homenagem a
Dércio Marques, cantor, compositor e violeiro
nascido em Minas Gerais e falecido em 2012.
Pesquisador das raízes musicais brasileiras, o
artista promoveu as manifestações da cultura
popular não apenas do Brasil, mas também dos
povos latino-americanos, de quem compartilhou o afeto pela terra. Assim, nos últimos
anos, o Circuito Dandô tem se expandido para
outros países da América Latina e da Europa.
Márcio Sartório - músico, compositor e ambientalista de Piracicaba, tem 7 álbuns na sua
discografia. Sua trajetória conta com shows
em teatros, SESCs, festivais, eventos nacionais e internacionais. Produz pela Empório Produções e o estúdio móvel Kombi Alzira a série

KombiNa sobre músicos e músicas de Piracicaba. https://linktr.ee/marciosartorio
Ramon Saci - violonista, cantor e compositor
e idealizador do Natural Music, em Piracicaba, estúdio que vem atender uma demanda contemporânea, que são locais criativos e horizontais de produção musical, num ambiente inspirado na natureza.
https://www.facebook.com/
ramon.rochasaciloto
Kátya Teixeira é cantautora, instrumentista e pesquisadora da cultura popular com 28 anos de carreira
internacional, 7 CDs, 4 singles e diversas participações.
É também idealizadora e coordenadora geral do Dandô - Circuito de Música Dércio Marques.
https://linktr.ee/katyateixeira
Osni Ribeiro é violeiro de Botucatu. Começou
sua trajetória musical em 1981 e desenvolve trabalhos de pesquisa e composição baseado na
música do interior de São Paulo com influência rítmica e temática da música caipira. Em 2018, integrou a coletânea Viola Paulista I do SESC/SP. Criou,
dirige e apresenta a série virtual Manhã Violeira
com foco música e da cultura caipira. Tem 4 CDs e
prepara o quinto. É coordenador do Circuito São
Paulo do Dandô. https://osniribeiro.com.br/
Serviço
Dia: 01 de junho de 2022
Hora: 19:00 hs.
Local: Natural Music Studio, Rua Almirante Barroso 579 A, São Judas
Mais informações pelo WhatsApp 19
99181-6884
Fonte via release Osni Ribeiro

FORROZEIRO SE
APRESENTARÁ EM
PIRACICABA

ARTE EDUCADOR LANÇA
MAIS UM TRABALHO NO
CANAL DO YOUTUBE

Ainda criança, aos 11 anos, o menino Alexandre
estava atrás do palco quando ouviu o chamado. "Agora,
com vocês, o filho de Dona Azuloa: Azulinho!". A ordem
do pai para assumir o microfone não podia ser desobedecida. Com as pernas trêmulas, foi lá na frente, encarou o
público e cantou. Assim foi a "estreia" solo de um artista
predestinado à herança artística de um dos maiores nomes do forró, o Mestre Azulão. Nascido em 13 de dezembro de 1985, dia de Santa Luzia e nascimento de ninguém
menos que Luiz Gonzaga, Alexandre Lima confirma que
sua estrada está sendo traçada, sob a bênção do pai e a
tradição do forró. Tanto que em 2014 ele consagra seu
espaço no mercado fonográfico com o segundo disco da
carreira, Forró made in Caruaru. O título do disco é fiel à
produção. Gravado e mixado, com capa e encarte produzidos na mais famosa cidade do Agreste Pernambucano, o álbum também traz Azulinho interpretando um time
de novos e velhos compositores da região. "No universo
do forró existe muita gente boa. Só falta espaço para
que todos mostrem seus talentos", diz Azulinho, que esteve à frente da produção musical e executiva do disco.
A capa do álbum traz ilustração de Pintura Bura, também
artista caruaruense. O disco, com doze faixas, revela
que Azulinho segue de fato os caminhos de Azulão. "É um
disco que traz modernidade para o forró. Mas nada daquela coisa estilizada. Vivi dentro de uma tradição da
sanfona e ela é prioridade em meu trabalho", afirma.
Nascido e criado no Morro do Bom Jesus, bairro de São
Francisco, em Caruaru, Azulinho sabe bem o legado que
carrega e a responsabilidade de ser filho de Azulão. Nas
ruas de Caruaru, não existe um músico mais popular do
que o velho Azulão, que aos 74 anos, fala com todos que
o cumprimentam e se dedica ao bom humor e simpatia. "O
meu tempo passou. E foi bom. Agora é a vez dele", mira
para o filho e emenda. "Depois de Azulinho, vem aquele
alí", diz apontando para o pequenino Alexandre Filho,
herdeiro de Azulinho, que com apenas dois anos toca
um triângulo ritmado e já foi batizado pelo avô de
Menino Azulão. O primeiro disco, de 2010, Azulinho,
o filho do Azulão, teve uma pequena tiragem e não
chegou ao mercado, sendo vendido apenas em Caruaru e utilizado como material de divulgação do artista. Já Forró made in Caruaru encontra-se à venda nas principais lojas do ramo. Azulinho está em
estúdio produzindo um novo trabalho que será lançado em breve do ritmo sensação do momento "PISEIRO" a música que está à tocar nas rádios em
todo nordeste tem como título, "EMANUELA" seu show
tem um repertório eclético com inclusão de grandes
sucessos do passado e dos tempos atuais.

Não importa se você é criança, adolescente, jovem, adulto
ou idoso - ouvir boas histórias estimula nossa criatividade, aguça a escuta, permite o exercício da concentração
e incentiva o prazer pela leitura criando conexões simbólicas com os personagens fantásticos, suas histórias,
aventuras, lugares diferentes e os valiosos ensinamentos contidos nas palavras, despertando novos olhares
sobre temas atuais de diferentes assuntos. No Canal
"um CONTO que CONTA um CANTO" propomos um resgate da contação de histórias, substituindo a fogueira, a
rua, a casa da vovó pelo meio virtual, não com a intenção
de desvalorizar esses espaços - muito pelo contrário com o objetivo de pluralizar histórias folclóricas de todo o
mundo contadas de forma divertida e única. E para os
Profissionais de Educação, apaixonados por estes recursos como ferramenta didática, ao final dos vídeos são
compartilhadas sugestões de contextualizações possíveis de discussão e aprofundamento em sala de aula,
afirma o autor, professor de Geografia e Arte Educador
Rodrigo Pelizari.

Será realizado nesta quinta-feira, dia 26, a partir
das 19:30 h, o NOART mostra artística bem viver, como
parte da programação de abertura cultural do Gran
Espaço Bem viver que reúne arteterapia, terapia
alternativa, arte e cultura. O espaço oferece atividades para você cuidar por dentro e por fora através de
arteterapia, café terapêutico, aulas de desenho, teatro terapêutico, oficinas de fantoches com meias,
de fotografia e artesanato, galeria de arte, quiosque de artesanato e roupas, empório e canto coral.
A programação com as atrações artísticas será
desde dança do ventre, declamações, musical a
performances, são elas:
19:20 Abertura com Elson de Belém e Christina Martins
19:30 Josiany Longato com apresentação de dança do ventre
19:40 Samuel Zanatta com performance
19:50 Axé pegando fogo com número de dança
20:00 Labelly Askovitty com arte drag
20:10 Iza e Cadiba com número musical
20:20 Fabiana dos Santos com declamação de poesia
20:30 Marcinha Larissynha com número de dança
20:40 Ivan Rizzolo com número musical
20:50 Adriana Zamarim com dança indiana
21:00 Eliana Dahab com dança do ventre com espadas
21:10 Gabriela Ferrari Campestrini com dança Bollywood
21:20 Camila Contieri com dança do ventre
21:30 Elson de Belém com solo Fuga - do cênico a reflexão
21:40 Marco Moreira e Fernanda Mannaro - musical MPB
22:00 Encerramento
Visita a exposição "Perfil - mulher em você",
da ilustradora e escritora Carmelina de Toledo Piza
Ingresso: 1 kg de alimento não perecível
Comida e bebida a venda no local
Rua Santo Antônio, 264, centro
Realização
Gran espaço Bem Viver
Pirarazzi entretenimento
Direção artística
Elson de Belém
Apoio
Jornal A Tribuna Piracicabana
Rádio Metropolitana de Piracicaba
JR empório e bebidas
Cris salgados
Fonte Assessoria

Serviço
Data: 26/05 (quarta feira)
Hora: 19 h
Local: Estação cultural
Fonte assessoria do artista

Links de acesso:
https://www.youtube.com/channel/
UCa3Bz9mt3nNQQqes4G_kedw
https://www.facebook.com/rodrigo.pelizari/
https://www.instagram.com/rodrigopelizari/
Fonte assessoria do artista

#PirarazziIndicaEDaADica

A Tribuna Piracicabana
A20
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