ASFALTO — I
Este Capiau — não só idoso
e cansado, mas muito chato —
está na torcida para que dê realmente certo o novo formato que
a Prefeitura Municipal tem, a
princípio, para trazer mais economia de materiais e melhor
qualidade de serviço final para o
chamado tapa-buraco. Lamentável que se faça asfalto e que se
preciso tapar tantos buracos.
ASFALTO — II
De uma coisa é certa: se o sistema de tapa-buraco será bom, na
próxima licitação de asfalto o sistema terá que ser ótimo para fazê-lo.
Pois, para o tapa-buracos, está em
processo, por meio da Secretaria
Municipal de Obras (Semob), a
abertura de licitação para serviços
de manutenção e conservação de
vias públicas (tapa-buraco) no perímetro urbano. Prazo para envio
das propostas é dia 3 de junho.
ASFALTO — III
O edital, modalidade concorrência 14/2022, pode ser
acessado pelo portal da Prefeitura, no botão Licitação (http://
www. piracicaba.sp.gov.br/). O critério para escolha da empresa será
o de menor preço global. O valor estimado do contrato é de
R$ 10.586.318,88, com vigência
de 12 meses, a partir da expedição da Ordem de Serviço (OS),
com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Entra
a história de menor preço global, como tem sido na administração pública. Fica a dúvida!
ASFALTO — IV
De acordo com o edital, entre as novidades para o serviço
está a medição da massa aplicada por m² e a execução do serviço será padronizada, realizando requadramento ao redor do
buraco, preenchendo com bica
corrida (conjunto de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e
finalizando com a massa asfáltica. O objetivo é que seja feita
recuperação mais profunda e
duradoura. Sem dúvida. Eis o
que será mudado realmente.
Que, no futuro, seja, em primeiro, ótimo o asfaltamento.
VOZ — I
A voz do povo — rouca e silenciosa, diriam os poetas — observa a cidade e traduz certas posições aos políticos de plantão: “Agora, o desassoreamento do ribeirão
Piracicamirim está detonando árvore e tirando grama. Sem muro
de arrimo. Tem árvore com raiz exposta. Torça para não chover”.
VOZ — II
No Teatro — tanto o Municipal como no Erotides de Campos —
, só há climatizador de ar ligado,
quando lá está o prefeito? Ou era
assim também quando da presença do alcaide anterior? Eis aí a
voz do povo, rouca e silenciosa.

THAME
Do advogado Almir Pazzianotto Pinto, ex-ministro do Trabalho
e ex-presidente do TST, colaborador deste jornal, recebemos a seguinte mensagem: “Lamento a
morte do ex-prefeito e ex-deputado Mendes Thame. Eu o conheci.
Admirava-lhe a retidão do caráter.
Foi homem público íntegro, ativo,
lúcido, competente. Representou
com galhardia a terra natal.”
CRITÉRIOS
Depois de várias criticas à
Administração Municipal, o advogado Rogério Gonçalves garante que o PRTB vai questionar os
critérios junto à Câmara. Ele se
refere à contratação de assessores sem qualificação e filho de vereador nos gabinetes. O Capiau,
idoso e cansado, acha que isso
não acontece na vida política (...).

Câmara aprova contas de 2019,
penúltimo ano da ‘gestão Barjas’
Com base em análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP),
Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao orçamento
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou as contas de 2019
da Administração Municipal, correspondente ao penúltimo ano do
terceiro mandato do ex-prefeito
Barjas Negri (2017-2020). O projeto de decreto legislativo 26/2022 foi
aprovado na reunião ordinária de
segunda-feira (2) e obteve parecer
favorável da Comissão de Finan-

ças e Orçamento do Legislativo,
emitido com base em análise do
Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE-SP). O parecer do
TCE-SP foi tema de audiência pública realizada na Câmara no último dia 20, quando integrantes do
governo anterior detalharam os
apontamentos feitos pelo tribunal
e os esclarecimentos que a Prefei-

tura prestou ao órgão fiscalizador,
depois acatados. As receitas em
2019 foram de R$ 1.400.524.627 e
as despesas empenhadas, de R$
1.285.445.616. Subtraindo-se dessa diferença as transferências financeiras de R$ 105.055.718 aos
órgãos da administração indireta (Emdhap, Ipasp e Ipplap) e à
Câmara, as contas de 2019 fecha-

HOMENAGENS
Uma assídua leitora da coluna enviou um questionamento sobre a quantidade de moções de
aplausos, votos de congratulações
e outros títulos conferidos na Câmara Municipal. “Quanto gastam,
mensalmente, em tempo e em dinheiro”, questiona, ao classificar
como “gasto com vaidades”. Ela
pergunta também se homenagens
a empresas, que depois usam o espaço público para divulgar suas
atividades, não cai em ilegalidade. São perguntas, apenas. E perguntar nunca ofende. Papel do vereador é exaltado em discurso.
LAMENTO
O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) usou o tempo regimental,
na segunda-feira (2), para falar
– e defender – o papel do vereador. Ele lamentou ofensas ao trabalho parlamentar e exigiu providências da Mesa Diretora quando isso ocorre dentro da Câmara. O vereador também comentou sobre a impugnação de edital
para a contratação de serviços na
área do esporte e destacou que o
dever do vereador é encaminhar
suspeitas de irregularidades para
apuração do Ministério Público.
FOGO AMIGO – I
Leal vereador da base do governo, Gustavo Pompeo (Avante)
fez, na segunda-feira (2), o que se
chama de “fogo amigo”. Ele criticou a Selam (Secretaria Municipal
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras) por falta de apoio a atividades esportivas na cidade. “Tentei intermediar o contato entre a
pasta e os organizadores de um evento de muay thai, que será realizado
este mês, e até agora não houve nenhum tipo de atenção por parte da
secretaria”, cobrou. Acontece.
FOGO AMIGO – II
Pompeo lembrou ainda que a
Selam deixou de aplicar quase a
metade de seu orçamento no ano
passado. “Às vezes não é só economia, mas é falta de fazer”, colocou. “Tem lugar para injetar dinheiro e a Selam usa só 50% do
que teria direito. Parece que a pessoa que faz o esporte acaba sendo
desmotivada a fazer”. Como diz o
ditado: austeridade, quando é
demais, até o santo desconfia.
Edição: 18 páginas

Divulgação

ENCONTRO DE APOSENTADOS
Em encontro na segunda-feira (2) e
organizado pela subsede da Apeoesp
em Piracicaba, a deputada estadual
Professora Bebel (PT) falou da im-

portância de uma grande pressão
sobre os demais deputados para que
o confisco sobre as aposentadorias
e pensões deixem de ocorrer. A4

Justino Lucente

ram com superávit de R$
10.023.292. Dois pontos que haviam sido questionados pelo TCESP em sua análise inicial, referentes às dívidas de curto prazo e aos
depósitos efetuados pela administração para o pagamento de precatórios judiciais, foram reconsiderados pelo tribunal após a defesa
apresentada pelo município. A10

Retrocessos e
oportunidades
da indústria são
temas de palestra
Promovida pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de
Piracicaba, aconteceu ontem, 3, a
palestra “Política industrial e desenvolvimento econômico: teoria e
proposta pra o Brasil na era da economia digital”, ministrada em formato on-line pelo professor Daniel
Francisco Nagão Menezes, do programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie. "A gente
sabe o quão importante é a política
industrial no desenvolvimento”,
disse o vereador Pedro Kawai, coordenador da Escola do Legislativo, na abertura do evento. A8

Agostinho Benites

ESTRADA SERÁ RECUPERADA
Após acordo com o Ministério
Público do Estado de São Paulo (MP-SP), a concessionária
Eixo-SP irá recuperar a estrada PIR-330, que liga o bairro
de Santana ao Km 176 da rodovia SP-308. Nos locais em
que houver recuperação do
pavimento, a concessionária
fará a pintura da sinalização
de solo. O prazo para execução será de 20 dias, após a
assinatura da ata da reunião
de segunda-feira (2), que con-

tou com a participação de representante da Prefeitura de
Piracicaba. Participaram da
reunião o promotor de Justiça, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, representando
o MP-SP, os secretários municipais Jane Franco de Oliveira (Semuttran) e Paulo
Sérgio Ferreira da Silva (Semob), e Márcio Dantas dos
Santos e Robinson Alexandre
de Ávila, representando a
concessionária Eixo-SP. A6

VISITA
Durante visita ao Hospital dos
Fornecedores de Cana (HFC),
o HFC Saúde, da esquerda
para a direita, Alexandre Teixeira, presidente da Sopapi (Sociedade de Passaricultores de
Piracicaba), Coronel Dulcinéia,
presidente José Coral, depu-

tado estadual Major Mecca e
Tenente Nilton. O deputado
Mecca visitou Piracicaba para
ver a aplicação das suas
emendas parlamentares em
favor de entidades. O empresário Agostinho Benites acompanhou a comitiva e tirou fotos.

Concurso
para agentes
de saúde abre
inscrições
Estão abertas, a partir de
hoje, 4, as inscrições para o concurso público 3/2022 com 68 vagas para admissão de agente comunitário de saúde, em regime de
CLT/40 horas. De acordo com o
edital, para se inscrever o requisito mínimo é ter – pelo menos – 18
anos, ensino médio completo e
morar na área de abrangência da
USF em que a vaga estiver disponível. É importante destacar que
está assegurado aos candidatos
com deficiência e aos afrodescendentes o direito de inscrição. A9
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Um 1º de Maio com
poucas lutas: nada a
comemorar; muito a fazer

O mito dos cem anos
Camilo Irineu
Quartarollo

E

u não sei mesmo, mas você
certamente saberá! Ao ler isto você
já estará com seus cachinhos brancos, meu
neto. Escrevo-lhe a esses anos futuros, ansioso pela quebra dos sigilos decretados pelo governo atual.
Espero que meu velho idioma português ainda seja falado no mundo e esta coluna
resguardada no museu dos
anônimos. Na minha lápide ore
em português, hein. Aliás, isso,
se estiver no Brasil, ele no mapa
e você morando na terra.
O que há nesses sigilos do
Cartão de vacinação de um presidente antivacina, nos documentos de compra da Covaxin e Pfizer, no processo administrativo
contra o general e ex-ministro da
Saúde ou dessas visitas dos lobistas de armas?

Pode se esconder
isso por muito tempo,
mas não pelo tempo
todo. Se os historiadores descobriram os registros da escravidão
nas contabilidades das
fazendas, e documentos portuários com as
viagens dos navios
tumbeiros e, mais recentemente, jornalistas e historiadores levantaram os documentos secretos da ditadura, por certo, isso não ficará em segredo.
Mas, quem liga para a História?
Por isso ela se repete em ciclos de
lições não aprendidas. Aprenda!
Em vão me pergunto onde
você estaria daqui a cem anos,
meu neto, hoje muitos jovens e
velhos como você buscam seus
sonhos em outros países. Se for
um cientista então nem me fale!
Se for um hacker talvez consiga
saber antes dos cem anos de sigilo!
Se for idealista como este velho, creia, não mudaremos o
mundo, mas o sonho de um

Espero que meu
velho idioma
português ainda
seja falado
no mundo
mundo melhor, de paz e justiça,
meu netinho, está dentro de nós.
Seja um cidadão esclarecido, meu neto. Fuja dos estereótipos dos cidadãos “de bem”,
pois só querem o bem de si mesmos. Não vote em “pessoas”
simplesmente, veja se o grupo
que apoia essas pessoas são de
credibilidade e contribuem para
a cidadania – termo usado neste
século para respeito aos direitos
civis e deveres constitucionais.
Não se assuste, netinho, no
meu tempo gostar de gente e se
preocupar com classes desfavorecidas ou ter bom senso e decência humana é ser “de esquerda”,
comunista. Comunistas foram regimes políticos escudados na ideologia socialista de Karl Marx –
não confundir com a igreja cristã

original, da qual surgiram seitas voltadas ao primitivismo, e
não à originalidade de Jesus.
O que vale na prática desumana da política deste século é o
mercado financeiro, invisível e
improdutivo, no qual espertalhões captam bilhões do privado
e público para aplicar e ficar com
poupudos dividendos, sem nenhum pudor ou investimento no
país, no caso, o Brasil. Aliás, de
onde vem tanta riqueza nessa pirâmide macabra, faraônica, pois
nada fazem, a não ser maquinações financeiras e vendas de patrimônios públicos, mas não ajudam o povo nem com um dedo a
carregar o fardo cotidiano.
Enfim, meu netinho, você
poderá conhecer a verdade. Liberte sua mente do ódio e, principalmente, da ignorância, para ser
feliz com seu povo, o resto é mito.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

A desconstrução da democracia
Almir Pazzianotto
Pinto

N

os países democráticos as eleições são efemérides, nas quais se reafirma o direito de o cidadão escolher com liberdade os governantes
e compromisso de o governo respeitar a decisão emanada
das urnas. A Constituição de 1988
nesse sentido é de exemplar objetividade e clareza: “A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos”.
Nem sempre foi assim. Após
a Revolução de 1930, cujo objetivo teria sido assegurar a lisura
das eleições, padecemos durante
15 anos a ditadura do Estado
Novo, sob as esporas de Getúlio
Vargas e 21 de Regime Militar,
quando presidentes da República e governadores de Estado eram
designados em conluio dos comandantes das Forças Armadas.
Tem sido árduos os esforços
para a construção do regime democrático. Começaram em 1945,
com a deposição do caudilho gaúcho e a eleição do general Eurico
Gaspar Dutra, vencedor da disputa com o brigadeiro Eduardo Gomes. Foi permitido ao Partido Comunista concorrer com Iedo Fiúza (1894-1995), terceiro colocado. Jamais se conseguiu, todavia,
exorcizar do cenário eleitoral dois
maus espíritos: a radicalização

dos extremos e a pretensão intervencionista das Forças Armadas.
O retorno de Vargas à presidência da
República em 1951,
candidato pelo PTB,
não se fez sem riscos.
Um mês antes das eleições o jornalista Carlos
Lacerda lançou às Forças Armadas a seguinte conclamação: “O sr. Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato.
Candidato, não deve ser eleito.
Eleito, não deve tomar posse. Empossado devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar” (Lira Neto, Getúlio, Cia. das
Letras, SP, 2014, vol. 3, pág. 188).
Os objetivos de Lacerda foram alcançados. Em agosto de 1954, ameaçado de ser deposto pela segunda
vez, Vargas reagiu com o único recurso de que dispunha, suicidando-se no dia 24. Deixou como legado político a Carta Testamento.
A campanha presidencial deste ano apresenta nítidos sintomas
de violência. A radicalização está
no ar. Após ser empossado presidente em 2019, Jair Bolsonaro levantou suspeitas contra o resultado das eleições de que foi vencedor. Afirma, desde então, que teria alcançado maioria absoluta no
primeiro turno, quando derrotou
Fernando Haddad, candidato do
Partido dos Trabalhadores.
Empenha-se Bolsonaro incansavelmente pela adoção do voto
impresso, colocando-se contra a

A condenação do
deputado Daniel
Silveira tem o
significado
histórico de ato
em defesa da
democracia
opinião de especialistas e do Tribunal Superior Eleitoral. Argumento de ordem prática é a impossível alteração de sistema utilizado em mais de 473 mil urnas, distribuídas por 2.645 zonas eleitorais, à disposição de 148 milhões
de eleitores e de 33 partidos.
Jair Bolsonaro e os aduladores palacianos não ignoram a desnecessidade do voto impresso.
Além dos investimentos, fora do
alcance do exaurido Tesouro Nacional, há o problema do tempo.
O primeiro turno será em 3 de
outubro, dentro, portanto, de
pouco mais de 100 dias úteis.
Nada disso, porém, interessa
ao capitão de artilharia. Comporta-se como o caudilho sul-rio-grandense Gaspar Silveira Martins que
alertava os inimigos: “Eu posso, eu
quero, em mando, eu chovo” (Lira
Neto, Getúlio, vol. I, pág. 29).
Vive o Brasil, desde outubro
de 1988, sob Estado de Direito garantido pela Constituição, cuja
guarda compete ao Supremo Tribunal Federal. Às Forças Armadas a Lei Fundamental atribui a
responsabilidade da defesa da
Pátria, da garantia dos poderes

constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
Não lhes confere hipotético poder
interventor para, com canhões e blindados, imporem à sociedade civil
aquilo que bem entendem fazer.
A condenação do deputado
Daniel Silveira tem o significado histórico de ato em defesa
da democracia, para que não
venha a perecer “nas mãos de
líderes eleitos – presidentes e
primeiros-ministros que subvertem o próprio processo que os
levou ao poder”, como advertem
Steven Levitsky e Daniel Zidlatt em
“Como Morrem as Democracias”.
Autocratas, como Bolsonaro,
não resistem ao ímpeto de demonstrar autoridade e de se manter no poder. Começam pela tentativa de descrédito do Poder Judiciário e do processo eleitoral. Ao
conceder indulto a réu de crime
contra a democracia, condenado
pelo Supremo Tribunal Federal,
Jair Bolsonaro consolida o perfil
autoritário e revela projeto desconstrução do Estado democrático. Seu objetivo outro não é senão
o de rasgar a Constituição e sujeitar a Nação a governo discricionário, como sofremos durante
duas décadas de regime militar.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi Ministro do Trabalho e presidente do Tribunal
Superior do Trabalho
(TST). Correio Braziliense, 28/4/2022, pág. 11

As eleições e a crescente apatia do eleitor
Dirceu Cardoso Gonçalves

O

eleitorado polarizado – uma
parte voltada para a direita
com Bolsonaro e outra \à
esquerda com Lula – e os políticos
tentando formar a terceira via, mas
com dificuldade porque todos consideram a necessidade dessa alternativa, mas não abrem mão de que
o próprio nome encabece a chapa
“de consenso”. Basta raciocinar um
pouco para se chegar à conclusão
de que a política nacional enfrenta
um sério problema: a falta de comunicação eficiente. Bolsonaro,
mesmo com a feroz campanha de
descontrução encetrada pelos seus
adversários desde antes de sua posse, arrasta a multidão e é aplaudido por onde passa. Lula, reabilitado pelas canetadas do STF, que colocou nulidades nas sentenças a
que foi condenado em primeira, segunda e terceira instâncias, não reedita a mobilizaç ;ão popular de outrora e é hostilizado nas raras aparições. E – até agora – nenhum dos
que de dispõem a ser a alternativa a
ambos conseguiu seduzir o povão.

A única hipótese do porquê
chegamos a esse quadro é a incompetência da classe política em se
comunicar. Políticos que hoje poderiam estar pontificando e em vias
de igualdade com os ditos líderes
de massa, não construíram, no
tempo certo, o seu patrimônio popular porque preferiram receber as
benesses dos governantes de então
– primeiro do tucano FHC e depois
dos petistas Lula e Dilma – e acabaram naufragando. Não são reconhecidos pelo grande público
como viáveis para a tarefa de governar e fazer desenvolver o país.
Temos, até o momento, um bando de nanicos com nomes conhecidos (alguns com experiência eleitoral anterior) que não seduz. E,
mais uma vez, o eleitorado que
não votaria nos polarizados terá
de escolher um deles (o “menos
pior”, como se di z popularmente) ou partir para o imperdoável
voto branco ou nulo e a abstenção, que crescem eleição-após-eleição. Esse protesto pode satisfazer
momentaneamente o eleitor, mas
é um grande mal à Nação.
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A única hipótese
do porquê
chegamos a
esse quadro é a
incompetência
da classe política
em se comunicar
Apesar de todo o discurso
“democrático” dos que em 1985 assumiram o poder depois que os
militares o devolveram aos civis,
não tivemos o desenvolvimento
político que se apregoou durante
todos esses anos. Era mentirosa a
crença que se transmitia ao povo
de que com democracia de resolveriam todos os problemas do país.
Pelo contrário, desaguamos nos
malfadados mensalões, petrolão,
eletrolão e outros escândalos financeiros onde as empresas estatais foram saqueadas para o governante de plantão poder comprar a maioria dos votos que necessitava para aprovar seus projetos no parlamento. O povo viu
tudo isso e hoje não acredita na
classe política. É evidente que há
muita gente boa no meio, mas infelizmente, o que dá a imagem do
grupo é o negativo dos escândalos
apu rados e da reversão que forças
subterrâneas tentam conseguir,
notadamente nos malfeitos levantados pela Operação Lava Jato.
Estamos na véspera da campanha eleitoral. Ainda que veladamente – porque isso é proibido – os
pré-candidatos já se expõem. O calendário eleitoral já está em vigor e
se desenrolando. Logo teremos as

convenções onde os partidos homologarão as candidaturas e em
agosto começará a campanha, que
seguirá até a eleição, marcada para
2 de outubro. Bolsonaro e Lula –
se realmente o petista estiver livre
das suas sentenças suspensas pelo
STF – têm público definido. É
preciso agora saber qual o montante dos que não votariam tanto num quanto no outro. E os pretendentes da terceira via terem de
jogo de cintura e até um espírito
de renúncia e desprendimento
pessoal, para escolher o de maior
possibilidade de enfrentamento.
Cada eleição em ambiente polarizado é um desperdício. Com
apenas duas opções, uma considerável parte do eleitorado resta frustrada e de má vontade com o governante eleito, independente de
quem seja. Se tivéssemos três, quatro ou até mais concorrentes com
possibilidade no primeiro turno, a
disputa seria mais interessante e
o eleitorado restaria motivado. A
eleição seria a pretendida festa cívica onde o povo escolhe os representantes de sua preferência.
O ideal, mesmo, seria que nem segundo turno existisse e levasse a
eleição aquele que maior número
de votos conseguisse. Segundo
turno é casuísmo que enfraquece
o processo e afasta o eleitor.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.

José Osmir
Bertazzoni

E

depois de passado o dia 1º de
maio data reconhecida internacionalmente, ridículo seria comemorar com uma
mentalidade escravocrata que ainda domina a cultura dos nossos poderosos
e leva um povo agir como gado e
acreditar em falácias enquanto a dor
das perdas da COVID-19 ainda
convive entre nós, negacionismo,
placebo e resistência a vacina pelo
governo aloprado de Bolsonaro.
Pastores pagando em ouro e
realizando muitas “ourações” para
seus próprios bolsos incrédulos na
justiça social e na sobrevivência
digna de seus seguidores é ainda
mais em um momento como este.
Pense no que poderia significar se
trabalhadores brasileiros, americanos, ucranianos, russos, argentinos, asiáticos e europeus fazendo greve no mesmo dia. Essa guerra seria esmagada pela força daqueles que reivindicam direitos e
trabalho, daqueles que teriam o
poder de parar a economia mundial por um dia. “Contra todo o
capitalismo, os trabalhadores de
todos os países se unem.”
Seria Utopia? creio que utopia é aquela que é alimentada pelos governos das grandes potências mundiais, pelo capitalismo
implacável da Rússia, China,
América, União Europeia. Se pensarmos na luta pelas oito horas
de trabalho dos mártires de Chicago, que então se tornou uma
luta internacional apesar da resposta repressiva de muitos governos, levando à manifestação de 1º
de maio de 1890 (a primeira manifestação internacional da história), é fácil responder que esse tipo
de reação não é utopia e pode, portanto, ser possível novamente.
Lembrando que devidamente registrado pela história, naqueles anos houve uma luta para reduzir a jornada de trabalho para
oito horas e para conquistar direitos e condições de trabalho.
Hoje, paradoxalmente, estamos
derrubando as demandas em algumas questões porque vivemos
na era do tempo parcial involuntário e das mil formas de insegurança que querem aniquilar a capacidade de reivindicar através da
chantagem; e depois temos questões cada vez mais atuais: trabalho cinza e negro, condições de saúde e segurança cada vez menos praticadas que produzem Números do
Radar SIT – plataforma do Ministério do Trabalho e Previdência –
apontam que em 2021 o Brasil registrou 423.217 acidentes de trabalho, média de 1.159 registros por
dia. Do total, 133.757 casos neces-

sitaram de tratamento
por período maior de 15
dias e 1.694 óbitos foram
contabilizados, uma
média de 5 (cinco) morte por dia, só se pensarmos em nosso país. E
novamente uma inflação cada vez mais crescente, estamos em um
recorde histórico dos
últimos 20 anos, e o poder de
compra dos trabalhadores que
consequentemente diminui.

Poder de
compra dos
trabalhadores que
consequentemente
diminui
Os servidores públicos deitaram e rolaram com seu inimigo
Paulo Guedes quem lhes colocou
uma granada no bolso e congelou
seus vencimentos por três anos,
seguido exemplarmente pelo atual prefeito de Piracicaba que sugere em sua “justa” proposta de
reposição em mais três anos.
Se o Ministro de Bolsonaro
Paulo Guedes nos colocou uma
granada no bolso, o prefeito Luciano Almeida quer mantê-la
por mais três anos sem misericórdia ou preocupação. Os olhos
do menino rico não enxergam
nem o passado e muito menos o
presente, seu orgulho altivo e
sua vaidade lhe fala mais alto.
Assim, salários e jornadas de
trabalho como questões a serem
fortemente desafiadas, além das
reformas tributárias, para combater o que, por meio da inflação
e da dinâmica econômica e geopolítica sofrida pelos trabalhadores em todo o mundo, está produzindo um mecanismo muito
perigoso para o qual mesmo à
aqueles que têm um emprego fazem parte das faixas de pobreza,
em um sistema esmagador que
não conhece fronteiras nacionais,
cor da pele, idioma, tradições. É
por isso que o 1º de maio deve
voltar ao básico e ser um dia de
luta internacional. Trivialmente
porque já foi e deve ser, ainda
mais tendo em conta os tempos
sombrios em que vivemos.
A política neoliberal é voltada
a manter um império novo e novos escravos, com outros métodos,
mas certamente fincado nas ideias de fraquezas humanas e da
submissão ao poder para garantia de migalhas, parcas migalhas.
Pobre “gado” que não enxerga o caminho do seu matadouro e tão pouco a marreta sobre sua cabeça.
———
José Osmir Bertazzoni (63), jornalista e
advogado. E-mail:
osmir@cspb.org.br

E agora, minha gente?
Gled Ramalho
E agora senhor prefeito?
Vai nos dar a punição?
Por simplesmente exercemos,
Nosso direito de cidadão?
E a justiça Piracicaba?
É assim que vai julgar?
Se formos contra o prefeito,
Servidor se prejudicará?
Se não trabalhamos na pandemia
Como poderá provar?
Temos fotos, temos vídeos,
tudo registrado, gravado e documentado.
Se pro Senhor não foi passado.
Está bem desinformado.
Onde estavas cidadão?
Que não viu toda esta ação?
Tiramos recursos dos nossos bolsos, nem se quer pedimos reembolso. Fizemos tudo
com capricho, honra e dedicação para mostrar nosso compromisso com esta população.
Apesar da lei dos homens, ir
contra os servidores, trazendo aqui
a opressão. Passando por cima até
mesmo, da nossa constituição.
Não temas, meus amigos,
Deus trará a solução.
Trabalhamos com excelência, muita

Tudo o que
pedimos ao
prefeito de
Piracicaba é que
se contente em
mudar as políticas
malfeitas, sem
querer mudar
a verdade
competência, jamais com imprudência.
Somos semeadores do saber,
Fazemos acontecer!
Deixo aqui meu desabafo
contra essa má gestão, estamos
todos unidos, servidores em
ação. Não temos medo de ameaças, trabalhamos com raça, que
é o que deve ter uma nação.
Somos exemplos de cidadania,
não nos curvamos à tirania.
Aos amigos radialistas, que papelão!!! Onde está? A voz do cidadão?
Vereadores de plantão,
Vão apoiar o cidadão?
Não se esqueçam, minha gente,
Tem a próxima eleição...
Tudo o que pedimos ao prefeito de Piracicaba é que se contente
em mudar as políticas mal-feitas,
sem querer mudar a verdade.
———
Gled Ramalho, professora, com muito orgulho
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A importância dos 35 anos EDUCAÇÃO
da Pastoral da Criança
Barjas Negri

A

Pastoral da Criança foi criada
em 1983, no
Paraná, pela dra. Zilda
Arns Neumann e pelo
arcebispo de Londrina,
dom Geraldo Magela.
Naquela época, a mortalidade infantil era
muito alta e não existia o Sistema
Único de Saúde (SUS). Bem por
isso, as ações da Pastoral que trabalhava com pessoas voluntárias
e realizava o acompanhamento de
gestantes e crianças até 6 anos,
com orientações nutricionais, visitas domiciliares mensais e a pesagem dos bebês. Pela sua importância espalhou-se rapidamente
por todo território nacional.
Na gestão de José Serra, ministro da Saúde e quando exercia
o cargo de secretário-executivo,
reconhecemos a importância do
trabalho da Pastoral para a redução da mortalidade infantil,
passando a apoiar anualmente
suas ações mediante convênio.
Em Piracicaba, a Pastoral
da Criança foi criada alguns anos
depois em 8 de abril de 1987, por
iniciativa de dom Eduardo Koaik, do casal Antonio Ferraz do
Canto e Maria Berchams Canto
e da assistente social Maria Elizabeth Nardin, que seria a primeira coordenadora até 2004.
Ao assumirmos o cargo de prefeito em 2005, verificamos que a
mortalidade infantil de Piracicaba
era, lamentavelmente, superior a do
estado de São Paulo, e que essa situação deveria ser revertida. Como
consequência, a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de
Saúde da Prefeitura articula o arrojado “Pacto pela vida, contra a
mortalidade infantil”, envolvendo
parcerias com o governo estadual,
com entidades sociais, além da
ampliação dos serviços hospitalares e da Atenção Básica de Saúde.
Em pouco tempo, o quadro
foi revertido, o índice de mortalidade caiu bastante e ficou abaixo

da média estadual, salvando dezenas de crianças, num curto período de tempo. A Pastoral da Criança de Piracicaba foi parceira de
primeira hora desse
projeto e sua atuação,
envolvendo centenas de
voluntários, teve participação expressiva na
obtenção dos bons resultados.

Um cumprimento
especial aos
milhares de
voluntários e
voluntárias que
atuaram e atuam
anonimamente
É importante ressaltar os
trabalhos dos sucessivos coordenadores da Pastoral em nossa cidade, como Maria Carolina Benetelio (2004-2012), Marlene
Bessen Eckstein (2012-2018) e
Marina R. S. N. de Carvalho, que
atuaram em todo esse período auxiliando o “Pacto pela vida, contra
a mortalidade infantil”, contribuindo com ações que permitiram
nos últimos anos manter o índice
abaixo de 10 por 1.000 nascidos
vivos, inferior à média estadual.
Em 2017, a dra. Zilda Arns esteve
em Piracicaba para conhecer os
trabalhos e ser homenageada.
Ao completar 35 anos de atividades, com a participação de
centenas de voluntários foram
acompanhados milhares de crianças e gestantes todos esses
anos. Os bons trabalhos da Pastoral precisam ser cumprimentados e reconhecidos pela sociedade piracicabana pela sua importância e relevância. Um cumprimento especial aos milhares de
voluntários e voluntárias que
atuaram e atuam anonimamente
nesse importante trabalho que
salva a vida de bebês e gestantes.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Queremos a união das forças
progressistas em Piracicaba?
Tiago C. Lazier

N

em todas as polarizações são
feitas iguais!
Quem nunca acordou
numa madrugada gelada de inverno, se vestiu
com várias camadas de
roupa para não passar
frio, apenas para ter que
remover as peças durante o dia, a
trazer consigo a luz e o calor do
sol? Só existe dia, porque existe
noite, e só existe noite, porque existe o dia. Mas isso não faz a noite
menos fria ou o dia menos quente.
Às vezes, quando tratamos
de política, verifica-se o mesmo.
Só há um lado porque existe o
outro, mas isso não significa que
os lados sejam equivalentes ou
que os polos se equivalham.
Se um lado defende a igualdade substantiva, a racionalidade e a
sensibilidade democrática, a liberdade para ser plural e diferente, e a
preservação do mundo para as próximas gerações, e o outro lado defende a hierarquia militar e miliciana, a violência externa para
acompanhar a violência interna,
a liberdade para subjugar e oprimir, e a destruição dos ambientes
políticos e ecológicos, estamos lidando com uma polarização em
que os lados não se equivalem. Um
lado, esquenta; o outro, congela.
Em um contexto como este,
a pergunta que se coloca não é
qual a alternativa à polarização e
sim por que as forças progressivas não se unem – globalmente,
nacionalmente, e, localmente?
No cenário global, figuras
como Bolsonaro, que se aproveitam do medo à novidade de um
mundo mais igualitário e da dificuldade do avanço das pautas progressistas, aparecem em todo lugar. No cenário nacional, o presidente, que refez a direita a sua
imagem, nunca escondeu a que
veio e deixa claro sua intenção de
destruir a democracia brasileira.
Enquanto isso, no cenário local, a
política se desloca para o pior, ao
invés de se deslocar para o melhor.
Como primeira atividade do
Fórum da Democracia de Piracicaba, o Ipedd (Instituto Piraci-

cabano de Estudos e
Defesa da Democracia) convida os partidos progressistas de
Piracicaba a conversar
sobre o assunto, considerando-se, em primeiro lugar, a realidade da
política local. Trata-se
de uma expansão do
tema das federações
partidárias, que já vem sido pensada e analisada pela Diretoria do
Instituto, junto aos seus associados, desde o começo do ano.

O diálogo sobre
essas questões
ocorrerá na roda
de conversa
“Consonâncias
e Dissonâncias”
As respostas certamente serão divergentes, mais ou menos
similares, mais ou menos diferentes. A pergunta, porém, há de ser
perguntada. Não é esta a hora
madura das forças progressistas
fazerem vibrar mais alto suas consonâncias, sem negar suas dissonâncias? Não é esta a hora de renovarmos a força das grandes
pautas e apresentar uma alternativa substancialmente democrática? Se a resposta for negativa, o
que nos impede ainda? Se a resposta for positiva, como fazê-lo?
O diálogo sobre essas questões
ocorrerá no Roda de Conversa “Consonâncias e Dissonâncias: Queremos a União das Forças Progressistas em Piracicaba?”, que será realizada nesta quinta-feira, dia 05, em
modo online, pela página do Ipedd
no Facebook (facebook.com/ipeddpira), com a presença de representantes do PV, PT, PT, PSOL e PCdoB.
———
Tiago Cerqueira Lazier,
doutor em Ciência Política pela USP. Coordenador de Projetos e Programas do Ipedd, lecionou nos últimos anos na
Universidade de Lüneburg, Alemanha. É pesquisador e atua em vários projetos na interseção da filosofia, política,
estética e tecnologia

Câmara rejeita convocação
de secretários em audiência
Requerimento convocava procurador-geral e secretários
de Finanças e de Educação para prestar esclarecimentos
A Câmara Municipal de Piracicaba rejeitou, durante a 14ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (2), a realização de audiência
pública para debater assuntos relacionados à educação pública
municipal. O requerimento 318/
2022, de autoria dos vereadores
Zezinho Pereira (União), Acácio
Godoy (PP), Paulo Campos (Podemos) e Thiago Ribeiro (PSC),
convocava o procurador-geral do
município, Guilherme Monaco de
Mello, o secretário municipal de
Finanças, Artur Costa Santos, e
o secretário municipal de Educação, Bruno Cesar Roza, para prestar esclarecimentos. O objetivo
seria questionar os secretários
sobre o cardápio da merenda escolar e sobre as reformas a serem
feitas nas escolas municipais.
O vereador Zezinho Pereira
(União) justificou que a audiência
pública era um desejo de pais e
mães de alunos e que seria uma
oportunidade para o secretário de

CÂNCER

Educação prestar explicações. Já
o vereador Laércio Trevisan Jr
(PL) encaminhou voto contrário
ao requerimento. “Não se pode
fazer política barata com educação séria, é preciso pensar qual a
razão que os diretores não tomaram uma atitude”, afirmou.
O requerimento acabou rejeitado com 10 votos contrários e
oito favoráveis. Ao justificar o
voto favorável, o vereador Zezinho Pereira (União) voltou a usar
a Tribuna e comentou que a realização de audiência pública está
prevista no Regimento Interno da
Câmara. “Eu gostaria de deixar
aqui registrado que nós votamos
para fiscalizar a qualidade da
merenda e a qualidade das escolas destruídas. Nós votamos aqui
a favor do povo e das crianças que
vão na escola para comer porque
não tem comida nas casas”, disse.
Na justificativa de voto favorável ao requerimento, o vereador
Acácio Godoy (PP) confirmou o re-

Fabrice Desmonts

Votação de requerimento que convocaria audiência foi na segunda (2)

cebimento de denúncias sobre a
qualidade da merenda. “Quando
esse secretário chegou essa pauta já
existia”, colocou. “Não estou fazendo politicagem e o que eu falo aqui eu
vi e fiz o trabalho de fiscalizar. Eu
sou crítico mas não posso faltar com
a verdade. Estão faltando itens, sim”.

O vereador Cássio Luiz (PL)
também lamentou a rejeição. Ele
disse que também visitou algumas escolas e constatou problemas, como falta de alimentos e
de material, além de serviços de
manutenção, mas não foi atendido pelo secretário de Educação.

DE MAMA

Cecan debate tratamento sem uso da quimioterapia
O Cecan (Centro do Câncer)
da Santa Casa de Piracicaba realiza, hoje, às 12h30, reunião científica no salão de convenções da
Santa Casa de Piracicaba para debater o “Tratamento de Câncer de
Mama Luminal Metastático: A
Paciente Como Protagonista na
Tomada De Decisão”. O tema será
abordado pela médica oncologista clínica Débora Gagliato Jardim,
do Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo, com mediação do oncologista clínico Fernando Medina e apoio do laboratório Pfizer e Cepoc (Centro de
Estudo e Pesquisa Oncológica de
Campinas). O evento será presencial, mas poderá ser acompanhado também de forma virtual pelo
link https://bit.ly/3Kq9Rt6.
Fernando Medina lembra
que o câncer de mama é o tumor mais frequente do Cecan,

representando 30% de todos os
casos incidentes na mulher.
“Setenta por cento desses casos
são de tumores luminal A ou B;
ou seja, que apresentam receptores de estrogênio e progesterona positivos e que, portanto,
apresentam crescimento mais
lento das células, podendo ser
tratados sem quimioterapia, principalmente em mulheres mais velhas pós-menopausadas”, disse.
O oncologista explica que,
nesses casos, normalmente é
utilizado o tratamento hormonal, que é bem menos agressivo
e praticamente não apresenta
efeitos colaterais. ‘Teremos uma
discussão importante, em que
uma das melhores especialistas
do país falará sobre o novo direcionamento dado ao tratamento desses casos, sem o uso
da quimioterapia”, considerou.

Divulgação

Setenta por cento dos casos de câncer de mama tratados
na unidade podem prescindir da quimioterapia

MEIO AMBIENTE

Vereador cobra cumprimento de manual de normas para arborização
O vereador Gilmar Tanno
(PV) apresentou o requerimento 332/2022 – aprovado nesta
segunda-feira (2), durante a 14ª
reunião ordinária da Câmara –
para cobrar do poder público o
cumprimento do Manual de
Normas Técnicas de Arborização Urbana na execução dos
serviços de poda e fiscalização.
No texto da propositura, ele
recorda que existe o Plano Municipal de Arborização Urbana de
Piracicaba, publicado em 2020,

disponível no site da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), e que se soma a
esse documento o Manual de
Normas Técnicas de Arborização
Urbana, publicado em 2007.
“O objetivo é padronizar os
procedimentos básicos para
implementação e manutenção
de árvores em vias públicas”,
observa o vereador.
Tanno destaca que a poda é
a prática mais usada e mais relevante no manejo da arborização

D EVOÇÃO

urbana. “Além de tecnicamente
ser a prática que facilita o relacionamento harmonioso das árvores com o espaço, incrementa os
resultados esperados, garante
sobrevida ao indivíduo adulto e
minimiza efeitos de planejamento inadequado”, aponta o parlamentar no requerimento.
No entanto, ele detalha
que tem recebido reclamações
sobre as podas que são realizadas no Município e aponta,
como caso recente, o serviço

executado na praça da Biblioteca Pública Municipal “Ricardo
Ferraz de Arruda Pinto” (rua
Saldanha Marinho, 333, Centro).
O parlamentar questiona se
os critérios e diretrizes do manual estão sendo cumpridos, se a
empresa contratada recebe orientação a partir deste documento oficial e pede informações sobre qual
é o procedimento de fiscalização
dos serviços de poda executados.
“São elaborados relatórios referentes à qualidade”, pergunta.

E NFERMAGEM

Mosteiro das Carmelitas será Câmara quer a aprovação do
homenageado pelos 71 anos PL que institui Piso Nacional
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite de segunda-feira (2), durante a 14ª
reunião ordinária, o requerimento 330/2022, do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), que concede voto de congratulações pelos
71 anos de instalação do Carmelo
do Imaculado Coração de Maria
e de São José da Diocese de Piracicaba, popularmente conhecido
como “Mosteiro das Carmelitas”.
No texto, o parlamentar relata que as primeiras carmelitas chegaram a Piracicaba em abril de 1951
e concretizaram o projeto de Dom
Ernesto de Paula, de fundar um
Carmelo na então recém-criada
Diocese de Piracicaba. Elas foram
convidadas pelo então bispo diocesano e provenientes do Carmelo de
São Paulo. O Mosteiro do Imaculado Coração de Maria e de São José
foi fundado em 11 de abril de 1951.

Em 15 de agosto de 1954, Dom
Ernesto benzeu a primeira pedra
do novo mosteiro, no bairro São
Dimas, para onde as religiosas se
mudaram em 17 de abril de 1956.
A vocação das “Carmelitas
Descalças” é essencialmente eclesial e apostólica, tendo a clausura
como uma disposição requerida
pela vida contemplativa que, em
sua estrutura, opta por uma contínua busca de Deus, na solidão e no
silêncio. As irmãs carmelitas dividem as atividades diárias em oração e trabalho, refeições e momentos de convivência comunitária.
Em Piracicaba, também há a
confecção das alfaias para igrejas e
produção e comercialização de pães e
biscoitos para ajudar nos gastos com
a manutenção do mosteiro. Atualmente, a comunidade é dirigida
pela Priora, Madre Maria Constantina do Sagrado Coração de Jesus.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta segunda-feira (2), durante a 14ª reunião ordinária, a moção de apelo
69/2022, do vereador Ary de Camargo Pedroso Júnior (Solidariedade), que pede à Câmara dos Deputados, em Brasília, para que seja
colocado em votação e aprovado o
Projeto de Lei 2564/2000, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e
da parteira, assim como estabelece
a carga de 30 horas semanais.
Votado em discussão única, o
texto da moção informa que o PL
2564/2000 estabelece o piso salarial
nacional da enfermagem em R$
4.750,00, sendo que técnicos deverão receber, no mínimo, 70% desse
valor e auxiliares e parteiras 50%. Os
valores deverão ser reajustados anualmente com base no INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor).

O autor da proposta na Câmara de Piracicaba aponta que
o projeto é apoiado e reivindicado por toda classe da enfermagem brasileira, “profissão que
apesar da importância não é devidamente valorizada”, salienta.
De acordo com o Cofen (Conselho Federal de Enfermagem),
atuam hoje no País cerca de 2,4
milhões de enfermeiros, técnicos
e auxiliares de enfermagem.
Ary Pedroso Jr. também salienta que a categoria enfrenta as
disparidades e valores incompatíveis com a responsabilidade e com
a formação do profissional, além
de ter carga horária exaustiva, com
desgaste físico e emocional.
O PL 2564/2000 foi aprovado
no Senado Federal, em novembro
do ano passado, e agora aguarda
ser pautado e apreciado na Câmara
dos Deputados. A autoria é do senador Fabiano Contaratto (PT/ES).
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Com professores aposentados,
reforço da luta contra confisco

Cãopanheiro está de
volta ao HFC Saúde
Divulgação

Encontro foi organizado pela subsede da Apeoesp em Piracicaba, segunda
(02); dia 12 de maio acontecerá o XI Encontro Estadual dos Aposentados
Em encontro regional que reuniu mais de 140 professores aposentados, a presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) reforçou a
importância da unidade para o fortalecimento da luta contra o confisco que vem sendo praticado pelo
governo do Estado de São Paulo
contra aposentadorias e pensões de
servidores públicos estaduais, desde 2020, iniciado com a reforma
estadual da Previdência. No encontro, organizado pela Subsede
da Apeoesp em Piracicaba, Bebel
informou que foi acatado pela Assembleia Legislativa de São Paulo
a tramitação em regime de urgência do PL 450/2020, de sua autoria, que define os benefícios pagos
pela São Paulo Previdência (SPPREV) como direitos sociais indisponíveis de seus beneficiários, sendo o primeiro passo para abrir uma
ampla discussão na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo pôr fim à esta injustiça que vem
sendo praticada contra aposentados e pensionistas do Estado.
Bebel também confirmou a realização do XI Encontro Estadual
dos Aposentados para 12 de maio e
a II Marcha Estadual dos Aposentados no próximo dia 13, cuja pauta central é a luta pelo fim do confisco nos vencimentos de aposentados e pensionistas do Estado de
São Paulo, “São ações para fortalecer a nossa luta para pôr fim a
esse confisco, que tem reduzido
aposentadorias e pensões. Temos

S MADS
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que unir as nossas forças e pressionarmos os demais deputados
para pôr fim à esta cobrança indevida, que alertei que ocorreria ainda durante a votação da reforma
da previdência estadual”, falou.
O advogado da Apeoesp, César Pimentel fez um relato das
principais ações da deputada Professora Bebel tanto em defesa dos
professores e do funcionalismo estadual, já tendo apresentado diversos projetos nesse sentido, além
de mais de 120 emendas a proposituras que tramitam na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Além do PL 450, Bebel também é
autora do PDL 39/2020, que susta os efeitos da declaração de déficit atuarial feita pelo governo
estadual em 19 de junho de 2020,
que permite a cobrança de contribuição previdenciária majorada
pelos aposentados e pensionistas,
assim como de Ação Direta de Inconstitucionalidade que tramita
no STF. Para ele, o único projeto
que tramita na Alesp que pode colocar fim, realmente, ao confisco
nas aposentadorias e pensões é o
PDL 39, da deputada Bebel.
No evento, o presidente do
Lar dos Velhinhos, Yves Marcondes, também enalteceu o apoio do
mandato da deputada estadual
Professora Bebel em prol da instituição, que atende atualmente
mais de 350 idosos, inclusive destinado emenda parlamentar no
valor de R$ 200 mil viabilizados
outros R$ 200 mil, através do deputado Alexandre Padinha. Já a
enfermeira coordenadora do Lar

Fotos: Divulgação

Programa volta dois anos depois

Deputada Bebel lembrou que foi a única deputada
que se colocou contrária à reforma da Previdência

Professoras e professores aposentados de toda Região
participaram do encontro, organizado pela subsede da Apeoesp

dos Velhinhos, Janaina Benites
Furlan Chieregatti, ao abordar o
tema “Saúde na melhor idade”,
destacou o importante trabalho
desenvolvido pela instituição no
atendimento dos idosos que lá re-

sidem, assim como a assistente social, Maria Salete Fleurys, e a nutricionista Eliana Magalhães falaram do trabalho desenvolvido pelo
Lar dos Velhinhos de Piracicaba, a
primeira cidade geriátrica do país.

S EMDETTUR

Emoção! Essa é a palavra que
define a volta do Projeto Cãopanheiro no HFC Saúde. Depois de
mais de dois anos parados, por
causa da pandemia, os cães voltam para trazer alegria e esperança para os pacientes e colaboradores. “Ver a turma do Cãopanheiro
entrando pelo HFC Saúde, com a
certeza de que eles vão poder voltar e fazer a alegria do hospital
nos emociona. A nossa intenção é
ajudar no bem estar do paciente”,
disse o coordenador do Projeto
Cãopanheiro, Ricardo Cançado.
A visita é uma abordagem terapêutica que tem como diferencial o uso de cães como co-terapeutas no tratamento físico, psíquico e emocional de pessoas que
estão hospitalizadas. O projeto
utiliza o cão como reforçador, estimulador e facilitador da reabilitação e reeducação global do
paciente. “Os pacientes se emocionam, o tratamento é acolhedor.
O cão ele é uma terapia para a alma,
tem uma energia positiva no ambiente hospitalar”, disse a Enfermeira do pronto Atendimento do
HFC Saúde, Silvana de Fátima.
O projeto Cãopanheiro é re-

alizado por um grupo motivado
pelos valores de participação e
solidariedade, feito por pessoas
que disponibilizam seu tempo,
conhecimento e emoção para causas de interesse coletivo social.
além de contribuir para um mundo mais justo e mais solidário.
Para os pacientes é sempre
uma surpresa ver os cães entrando no leito, tem quem sorri, quem
se emociona e quem não contem
as lágrimas. “Nossa que emoção,
uma emoção muito grande, me
deu um ânimo, energia”, disse a
paciente Rosangela Fernandes.
O projeto Cãopanheiro retoma as atividades nesta quartafeira (04), um momento esperado pelos pacientes e por toda equipe HFC Saúde. “Os cães já fazem
parte da nossa rotina hospitalar.
Fizeram muita falta durante esse
período de pandemia. Esses animais conseguem transmitir amor
com o olhar, são leais, ajudam na
recuperação dos pacientes e ainda motivam a nossa equipe de
trabalho. Estamos felizes e agradecidos com a volta do projeto
Cãopanheiro”, disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.

S ERVIÇO

Ações para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social Atuação do SIP 156 é questionada
em requerimento no Legislativo
Com o objetivo de promover
Divulgação

o acesso dos usuários do Sistema
Único de Assistência Social
(SUAS) ao mercado de trabalho,
as secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur) promoveram dia 8
passado um encontro com técnicos da rede socioassistencial.
A proposta é beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade
e risco social, promovendo a inclusão produtiva por meio da disseminação de informações relacionadas a cursos gratuitos de qualificação e programas para o desenvolvimento pessoal (produção de
currículo e comportamento técnico), além do acesso a projetos
como Meu Emprego e palestras
sobre empoderamento feminino.
Cristiane Batocchio, assessora do Núcleo de Trabalho e Renda da Semdettur, falou sobre o
acesso facilitador, de forma online, aos serviços da secretaria.
“Nosso intuito é adequar, cada
vez mais, nosso atendimento aos
públicos que precisam. Buscamos
facilitar o acesso da população,
atendendo de forma online ou
presencial, com os serviços do CAT,
qualificação, economia informal,
MEI, Banco do Povo e Meu Emprego, além das palestras e programas que permitem o desenvolvimento pessoal e profissional do

A vereadora Ana Pavão (PL) é
autora do requerimento 326/2022,
aprovado nesta segunda-feira (2),
durante a 14ª reunião ordinária da
Câmara, e que solicita informações
ao Executivo sobre a atuação do
SIP (Serviço de Informações à População) 156. A propositura é complementar ao requerimento 212/
2022, aprovado na 5ª reunião ordinária, em 17 de março deste ano.
No texto, a parlamentar
considera que há necessidade
de “melhor entendimento” para
orientação de munícipes quanto a funcionalidade do canal que
capta demandas da população
Participantes do encontro sobre inclusão protutiva e acesso ao mercado de trabalho

cidadão através da articulação
com políticas setoriais”, ressaltou.
“Muitas vezes, esses usuários encontram dificuldades para
acessar essas oportunidades.
Com o apoio dos profissionais que
atuam diretamente com esse público, realizaremos um trabalho
em cima de evidências, ou seja,
atendendo às demandas dessa
população, para que conquistem
autonomia”, disse a titular da
Smads, Euclidia Fioravante.
Para Rebecca Passarini, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-

culos Gerações, o encontro foi importante e necessário. “Pudemos
conhecer novas possibilidades
para os usuários da Assistência
Social, e também vislumbrar
parcerias sólidas, que poderão
atender as demandas dos atendidos pelo SUAS”, comentou.
“Acredito que essa iniciativa
tenha norteado os técnicos e também dado início a diversas possibilidades de inclusão ao nosso público”, afirmou Michele Dantas, coordenadora do Cadastro Único.
“O que ouvimos durante o
evento tem o poder de despertar

e encaminha aos órgãos públicos. Ela questiona, inicialmente, qual é a forma de controle das
informações que são encaminhadas ao SIP 156 junto às secretarias municipais e, se após a denúncia e o esclarecimento, o munícipe fica sabendo da resposta.
Em relação às denúncias, a
parlamentar questiona o fato de
que a necessidade do cidadão ter
de indicar nome completo, endereço, telefone, CPF e RG, não gera
algum tipo de constrangimento. Ela
também pede informações a respeito do decreto que instaurou o serviço de prestação de informação.
Divulgação

em nós a vontade de chegar à entidade e chamar a equipe técnica
para trabalhar isso tudo”, exclamou uma das participantes, Thaís Marino, ao final do encontro.
Participaram do encontro,
profissionais dos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Gerações, Núcleo de Acolhimento Califórnia, Programa Criança Feliz, Equipe Volante, Cram
– Centro de Referência e Atendimento à Mulher, Estação Idoso,
Seas - Abordagem Social, Pré-atendimento, Cadastro Único, Centro
Dia do Idoso, Pedi, entre outros.

A GRISHOW

Impacto turístico chega a R$ 400 milhões
A Agrishow, que aconteceu de
25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto,
se consolidou como um dos principais eventos de turismo de negócios do País. Marco da retomada do
setor que foi castigado pela pandemia da covid-19. Segundo estudo
do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens do
Estado, 85,2% dos participantes
eram de fora da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, índice
considerado elevado. Excluindo os
moradores, segundo o CIET, mais
de 135 mil pessoas de todo o País

estiveram na feira, com impacto
econômico – gastos totais dos turistas – de quase R$ 400 milhões
em toda a região. A qualidade do
evento foi aprovada. Segundo a
pesquisa, de 0 a 10 os visitantes
deram, em média, 8,9 de nota
para a Agrishow. A permanência
foi de 4,4 dias e o gasto total, individual, no período, de R$ 2.901,00.
Esse sucesso foi sentido em toda
a região. Não foram poucos os casos de visitantes que se hospedaram
a até 150 quilômetros de distância.
De acordo com a pesquisa, 41,7%
ficaram em hotéis, 33,4% optaram

pelo “bate/volta” – não se hospedaram –, 12,2% alugaram imóveis por
plataformas/aplicativos de hospedagem, 6,3% apelaram para as casas de amigos ou parentes, e 4,9%
ficaram em hostels ou albergues.
Quanto ao meio de transporte
para chegar à cidade, 59,1% foram
de carro, 12,8% de avião, 12,7% em
ônibus fretados; e 8,7% em ônibus
de linhas regulares. Além da feira
e da hospedagem, as principais atividades e despesas foram com gastronomia (47,1%), compras (30,7%)
e vida noturna/bares (29,8%).
TREINAMENTO – Para fa-

zer o levantamento, o CIET treinou
pesquisadores que residem em um
assentamento da região, selecionados em parceria com o Instituto de
Terras de São Paulo (ITESP). Com
a qualificação, estes mesmos profissionais poderão ser contratados
por outros centros de pesquisa,
como Seade, IBGE e Fipe. Durante
a Agrishow o CIET também capacitou as equipes das Secretaria de Turismo de Ribeirão Preto e Sertãozinho para que possam utilizar os
dados estatísticos do setor que são
disponibilizados pela Secretaria
de Turismo e Viagens do Estado.

NO JARAGUÁ FC
Jaraguá Futebol Clube, 80
anos. O tradicional time do
Bairro Jaraguá completou ontem (3) seus 80 anos de existência, dos quais muitos com
títulos do futebol amador da
cidade com destaque ao conquistado em 1983. No domingo (01), o Clube fez uma gran-

de festa com seus admiradores e torcedores e apresentou seu novo craque, o deputado estadual Alex de Madureira, que jogou com a camisa 22. Na foto, ao lado do
Nori, presidente do clube e
um dos grandes líderes sociais do bairro. Parabéns.
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Pelotão atende
em novo telefone
Divulgação

S MADS

Cras sediam encontros sobre
tarifa social de água e esgoto
Encontros acontecerão até o próximo dia 19 de maio; secretaria
destaca que benefício gera descontos de até 50% na conta

Pelotão realiza fiscalização de imóveis abandonados, perturbação
de sossego, intervenção em APP (Áreas de Proteção Permanente)

O Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal tem novo número de telefone. Agora, além de
acionar o Pelotão pelo 153 ou 156,
a população conta com o número
3422-0200. A reativação de uma
linha exclusiva para o Pelotão foi
necessária porque algumas regiões do município captam o sinal
do telefone 153 - universal como
número das guardas em diferentes municípios - de outras cidades, e os moradores destas localidades estavam com dificuldade
de acionar o serviço neste formato, explica o subinspetor José Antônio Mendes de Matos, encarregado do Pelotão Ambiental.
“Nós comunicamos ao comando sobre a dificuldade destas regiões e ele entendeu a necessidade da linha”. Com a soli-

citação do Pelotão, o comandante da Guarda Civil, Sidney Miguel
da Silva Nunes, se reuniu com o
titular da Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, Alex
Gama Salvaia, para reativar uma
linha fixa destinada ao Pelotão.
“Com o telefone fixo sanamos
esse problema”, frisou Nunes.
O Pelotão Ambiental está localizado na rua Benedito Bonzon
Penteado, 645, no Bairro Verde,
sede da Guarda Civil. Sua competência é a fiscalização de imóveis
abandonados, perturbação de sossego, intervenção em APP (Área de
Proteção Permanente)/áreas verdes.
O Pelotão também dá suporte às fiscalizações ambientais realizadas pela
Divisão de Controle e Fiscalização
da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema).

P ARQUE P IRACICABA

Escola sofre com falta de
estrutura e profissionais
Funcionários e mães de alunos da Escola Municipal “Profa.
Judith Moretti Accorsi, no bairro
Parque Piracicaba, procuraram o
gabinete do vereador Ary de Camargo Pedroso Júnior (Solidariedade) para relatar a falta de manutenção em três salas de madeira onde os alunos sofrem com calor e a presença de cupins, além
da falta d’água, problemas na fiação e vazamento no telhado.
Para obter mais informações,
assim como cobrar investimentos
do poder público na unidade de
ensino, o parlamentar protocolou
o requerimento 325/2022, que foi
aprovado na segunda-feira (2), du-

rante a 14ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Piracicaba.
Localizada na rua Ipeúna, 40,
a unidade escolar atende cerca de
800 alunos entre o Ensino Infantil
e Fundamental, e também foram
apontados problemas na estrutura organizacional, como o déficit
de funcionários, em que enfrenta a
falta de coordenador de ensino infantil, secretária e escriturário.
No requerimento, o vereador
questionar se o poder público tem
algum projeto de reforma ou melhoria para a escola e qual seria o
prazo para execução. Também
pergunta se há previsão para
contratação de funcionários.

C OBRANÇA

Ruas de Ártemis ainda não
receberam pavimentação
O vereador Cassio Luiz Barbosa, o “FalaPira” (PL), voltou a
cobrar os serviços de pavimentação das ruas Alcindo Blumer e
João Amâncio de Godoy, em Artemis. Através do requerimento 323/
22, aprovado na 14ª reunião ordinária desta segunda-feira (2), o
parlamentar reiterou a indicação
3273/2021, que também tratou da
reivindicação. Em agosto do ano
passado, o vereador recebeu a res-

posta do Executivo de que a solicitação seria encaminhada à equipe técnica para avaliar o local e
efetuar o levantamento quantitativo e orçamentário, para posterior aprovação ou liberação de recursos financeiros. Ele quer saber se a avaliação já aconteceu,
qual o orçamento previsto, se
houve liberação dos recursos para
a obra e para quando está programado o início da pavimentação.
Divulgação

A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads), em parceria com
o Serviço Municipal de Água e
Esgoto (Semae), promove até o
dia 19/05, encontros sobre Tarifa Residencial Social, assuntos relacionados à conta de
água e dúvidas dos consumidores. O primeiro encontro aconteceu na segunda-feira, 2, no Cras
(Centro de Referência de Assistência Social) Novo Horizonte.
Os próximos encontros, conduzidos pelas assistentes sociais
do Semae, Eliane Pereira da Silva e Phâmela Amaral, acontecerão hoje, 4, às 13h, no Cras Mário Dedini (av. Luiz Ralf Benatti, 1400); dia 11, às 13h30, no
Jardim São Paulo (rua Prof. Felinto de Brito, 366) e dia 16/5, às
10h e 14h, no Cras Piracicamirim (rua Leontino Boscariol, 50).
No dia 17/05, às 9h, no Vila Sônia (rua São Pedro, 152, Parque

Divulgação

Assistente social Phâmela falando sobre Tarifa social e outros assuntos

Piracicaba) e 19/05, às 9h, no
Cras São José (rua Prof. Mariano da Costa, 430, Jaraguá).
O QUE É - A Tarifa Social é
um benefício que visa atender famílias inscritas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per

capita, menor ou igual a meio salário-mínimo. O desconto na conta
de água e esgoto é de 50% para
aqueles que consomem até 10 metros cúbicos (m³) ao mês e de 25%
para o consumo de 11 a 20 m³.
Os interessados em adquirir

o benefício devem apresentar a
folha resumo do CadÚnico (pode
ser retirada nas unidades dos
Cras) e documento pessoal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h,
na sede do Semae (rua XV de novembro, 2.200, Bairro Alto).

O CORRÊNCIA

Vereador comenta sobre B.O. após visita a UPA
O vereador Paulo Campos (Podemos), durante o uso dos artigos
44 (liderança de partido) e 206 (de
justificativa pessoal), durante a
14ª reunião ordinária, realizada
nesta segunda-feira (2), para comentar sobre um Boletim de Ocorrência feito por uma enfermeira
quando ele esteve em uma UPA
(Unidade de Pronto Atendimento).
"Estava fazendo a minha função de fiscalizar e cheguei de uma
forma respeitosa. Graças a Deus
que fizemos uma live e está grava-

do porque a enfermeira me chamou
de surdo e não chamou o médico
para conversar. Isso abre um precedente porque nós não somos respeitados. Ela foi até a delegacia e
registrou um boletim de ocorrência contra mim. E é muito importante dizer isso essa noite que eu
fico preocupado com os senhores.
Digo isso porque é cerceado o nosso direito de fiscalizar", afirmou.
Paulo Campos disse que,
com a gravação em mãos, ele
fará um Boletim de Ocorrência

contra a profissional. "Farei o
boletim sobre denunciação caluniosa, por crime de denunciação caluniosa, porque ninguém
vai cercear o meu direito de cumprir o meu mandato", afirmou.
Paulo Campos falou ainda sobre o caso do deputado federal Daniel Silveira (PTB), condenado pelo
STF (Supremo Tribunal Federal) a
8 anos e 9 meses de prisão, perda
de mandato e multa por estimular
atos antidemocráticos e ataques a
ministros do tribunal e instituições.

"Quanto ao aspecto jurídico, o artigo 53 sobre a liberdade de expressão, eu ouvi atentamente do exministro Marco Aurélio, um profundo conhecedor do direito, ele
fez uma fala quanto à ilegalidade
do processo contra o deputado
Daniel Silveira. Fica evidente que
a condenação do deputado pelo
STF foi uma aberração de todos
os sentidos e uma perseguição. O
deputado só fez uso da sua prerrogativa e isso (a condenação) é um
precedente perigoso.", afirmou.

E DUCAÇÃO

F ACULDADE

Escolas receberão R$ 49 milhões
em investimentos, anuncia Josef

Fatec será homenageada
por 14 anos de fundação

Líder do governo municipal
na Câmara Municipal de Piracicaba, o vereador Josef Borges (Solidariedade) anunciou que a Prefeitura irá investir neste ano R$ 49
milhões em reformas nas unidades de ensino. “Passada a pandemia e a greve dos servidores, até
que enfim vamos ter uma notícia
boa”, disse, ao usar a tribuna na
noite de segunda-feira (2), durante a 14ª reunião ordinária.
“Serão investimentos na infraestrutura das escolas, que darão
mais segurança aos alunos”, disse.
Ele recorda que, dentre as demandas previstas no novo projeto do
Executivo, estão reformas nos prédios escolares solicitadas por diversos diretores e que não foram atendidos nos últimos 10 anos. “Existem solicitação de oito anos atrás
ainda aguardando”, acrescentou.
De acordo com o projeto da
Prefeitura, serão atendidas 124

escolas, além da sede da Secretaria Municipal de educação. “A
licitação vai prever uma série de
serviços de reforma não apenas
para este ano, 2022, também haverá um planejamento para 2023
e 2024, chegando entre R$ 140 a
R$ 160 milhões durante todo o
período. “As equipes da Prefeitura estão rodando todas as escolas, pedindo que se coloque no
papel as demandas, para que
essas escolas sejam adequadas”, enfatizou o parlamentar.
Josef elogiou a atuação do
atual secretário de Educação,
Bruno Roza, “ele é um jovem que
tem uma visão”, disse, ao lembrar
que dentro do valor apresentado
para as reformas, R$ 2,5 milhões
são exclusivos para melhorias
dos muros e das calçadas das escolas municipais, “tudo para garantir mais segurança e melhor
mobilidade”, definiu o vereador.
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A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta
segunda-feira (2), o requerimento 329/2022, do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), que homenageia a Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Piracicaba “Deputado Roque Trevisan”, instalada há
14 anos no Município. A votação
ocorreu na 14ª reunião ordinária.
No texto, o parlamentar recorda que as primeiras conversas para
a instalação da unidade no Município tiveram início em 2000, quando o professor Hermas Amaral
Germek procurou o então deputado federal Antonio Carlos de
Mendes Thame para falar sobre
a necessidade da cidade em ter
uma Fatec, que integra o Centro
Paula Souza, voltado à formação
de técnicos de nível superior.
Somente alguns mais tarde,
em 21 de janeiro de 2008, a Fatec Piracicaba iniciou as suas atividades, de acordo com o Decreto 52.643. Na época, a unidade
não tinha um prédio próprio, por

isso teve o início no popularmente conhecido como “Colégio Industrial”, no Centro, que abriga
uma ETEC. Em julho do ano seguinte, em 2009, a Fatec Piracicaba foi transferida para as suas
atuais instalações junto ao Parque Tecnológico de Piracicaba.
Em 2010, foi inaugurada as
instalações da FATEC Piracicaba
que teve como patrono o Deputado Roque Trevisan, parlamentar
destacado no movimento sindical e em defesa do ensino público
gratuito. Em dezembro de 2011
foi publicada a Lei 14.655, que denomina de "Deputado Roque
Trevisan" a Fatec Piracicaba.
Atualmente, a Fatec Piracicaba oferece os cursos em nível superior na área de Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em
Agroindústria, Tecnologia de Alimentos e Tecnologia em Biocombustíveis. Conta hoje com 670 alunos nos cursos superiores, 120 alunos em ensino médio-técnico, 46
professores e 11 funcionários.

Piracicaba terá campanha de S EMAE
conscientização contra câncer Propositura questiona desconto

HYUNDAI MOTOR COMPANY
José Muñoz, presidente e
COO da Hyundai Motor Company (HMC), passa a fazer
parte do conselho de gestão
da companhia. Em sua nova
função, ele será responsável
por impulsionar um maior
desempenho em regiões estratégicas, incluindo Europa,
Índia, Oriente Médio e África.
Além disso, irá liderar a con-

tratação e a gestão de talentos globais para recrutar e
reter profissionais essenciais para os novos negócios
baseados em tecnologia.
Para acelerar e maximizar as
operações globais, comandará vendas, serviços e planejamento de produto como
parte da Divisão de Operações de Negócios Globais.

O projeto de lei 277/21, do vereador Cassio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL), que institui no
calendário oficial de eventos a
“Campanha Setembro Dourado”
de conscientização a detecção e prevenção do câncer infanto-juvenil, foi
aprovado em segunda discussão
durante a 14ª reunião ordinária,
realizada nesta segunda-feira (2).
A campanha tem por objetivo
alertar e conscientizar sobre os sinais e sintomas para a detecção e
diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. De acordo com a propositura, dados do Inca (Instituto
Nacional do Câncer) apontam que
o câncer é a primeira causa de morte
por doença em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil.

Este número representa de 1%
a 3% de todos os casos de câncer
diagnosticados e tem, em média,
mais de 8 mil novos casos por
ano. Ainda segundo a propositura, a conscientização sobre diagnóstico na fase inicial da doença eleva as chances de cura.
O “Setembro Dourado” é uma
iniciativa inicial da Coniacc (Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer),
que congrega instituições espalhadas por todo o Brasil, sendo que as
instituições afiliadas divulgam a
campanha em suas regiões com o
objetivo de levar conhecimento sobre a importância do diagnóstico
precoce do câncer infanto-juvenil.

de dias em greve de servidores
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na 14ª reunião ordinária de 2022, realizada nesta
segunda-feira (2), requerimento de
autoria do vereador Cássio Luiz
Barbosa (PL), o "Cássio Fala Pira",
que pede informações sobre descontos em folha de pagamento de
servidores do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) referentes a dias não trabalhados em decorrência da participação na greve
deflagrada no início de abril.
O requerimento 339/2022,
destinado ao presidente do Semae, pergunta se "é verdadeira
a informação recebida neste gabinete de que descontos dos dias

parados estão sendo descontados
dos grevistas" e pede à autarquia
que apresente "documentação
oficial que comprove o desconto
ou não dos dias parados".
A propositura também solicita,
caso os descontos tenham sido realmente efetuados, que se justifique
"o que levou a administração desta
autarquia a proceder os descontos
supracitados" e pergunta se "existe
algum parecer de órgão, departamento, consultoria, secretária ou até
mesmo da procuradoria do município embasando tal decisão".
Cássio também solicita,
caso haja parecer, que se apresente o documento para análise.
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MODALIDADES

E MPREGO

Selam divulga vencedores
de chamamento público

Alex de Madureira exalta leis
que criaram oportunidades
Divulgação

Resultados contemplam propostas selecionadas para desenvolver
futsal, tênis de mesa, atletismo, ginástica artística e canoagem
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam), anunciou ontem, 3, os resultados preliminares dos chamamentos públicos de número 12/2022,
19/2022, 21/2022, 22/2022 e 23/
2022, que correspondem às modalidades de futsal masculino, tênis de mesa masculino e feminino, atletismo masculino e feminino, ginástica artística e canoagem
masculino e feminino. Os processos atendem a Lei Federal 13.019/
2014, de 31 de julho de 2014, são
regulamentados pelo decreto municipal nº 1.093 de 1º de junho de
2017 e cumprem as determinações
do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.
O Caldeirão Futebol Clube teve
a proposta aprovada para executar serviços de formação e desenvolvimento esportivo de futsal mas-

culino. No tênis de mesa, a Associação Desportiva Fran TT apresentou os projetos selecionados no feminino e no masculino. O trabalho
para massificar o atletismo local
ficará a cargo do Instituto de Educação Física e Esporte (Ipefe). Na
ginástica artística, a proposta
contemplada foi elaborada pela
Associação de Ginástica Olímpica de Piracicaba (Agop), enquanto o trabalho com a canoagem terá
à frente a Associação de Canoagem de Piracicaba (Ascapi).
Os termos de colaboração via
chamamento público têm três finalidades principais: a formação
e o desenvolvimento esportivo
(iniciação); projetos que deem
continuidade à formação esportiva específica e iniciem o processo de treinamento para o alto rendimento esportivo (competição);
e as manifestações voluntárias

Divulgação

Alex: “Medidas qualificam e dão apoio a pessoas desempregadas”

Canoagem é uma das modalidades contempladas no chamamento

que contribuem com a integração,
educação e promoção da saúde
(lazer físico-esportivo). O processo inclui ainda a montagem das

equipes de rendimento para a representação da cidade nos eventos oficiais da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

C ONSELHO

Segurança nas escolas é discutida no Conseg I
Uma das principais pautas
da reunião do Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG
I, ocorrida na última quarta-feira (27), foi a segurança escolar,
com esclarecimentos sobre os
procedimentos adotados pelas
forças policiais, nos períodos de
entrada e saída nas escolas, bem
como as ações desenvolvidas nos
entornos das unidades escolares.
O vereador Pedro Kawai
(PSDB), que foi representado por
sua assessoria, enfatizou a relevân-

cia do trabalho de excelência realizado pelo CONSEG, e destacou a
necessidade de a população ajudar
o trabalho policial. “A eficiência do
trabalho desempenhado pelas forças policiais é ainda maior quando
a comunidade participa, denunciando atitudes suspeitas”, disse.
O encontro, realizado no
Centro Comunitário do bairro
Eldorado, contou com a presença da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e
membros da comunidade.

Assessoria Parlamentar

Encontro foi realizado no Centro Comunitário do bairro Eldorado

O deputado Alex de Madureira exaltou as propostas aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), criadas no período em
que se tornou parlamentar, quando a população ganhou novas oportunidades de emprego e empreendedorismo. “É uma satisfação enorme ter participado da criação dessas medidas que defendem, qualificam e dão apoio a pessoas desempregadas que foram criadas
nesses últimos anos”, disse.
Com isso, os programas de incentivo se tornaram fundamentais
para a população paulista. Um
exemplo disso foi a aprovação do
Bolsa do Povo, que foi criado para
beneficiar mais de 500 mil pessoas
em situação de vulnerabilidade social a partir de quinze programas.
“Um dos programas presentes no Bolsa do Povo é o Bolsa Empreendedor, que procura apoiar os
empreendedores informais com
cursos de qualificação, formalização via MEI, e uma bolsa-auxílio
de R$ 1000, dividida em duas
parcelas de R$ 500. Essas proposta priorizam mulheres, jovens,
os negros, pardos, a população indígenas e pessoas com deficiência”, afirmou Alex de Madureira.
Outra proposta que passou
pela Alesp foi a Lei 17.308/2020,
responsável por criar o Fundo do
Trabalho do Estado de São Paulo

(Funtesp) e o Conselho Estadual
do Trabalho, Emprego e Renda
do Estado de São Paulo (CeterSP). “De acordo com o texto da
medida, o fundo é destinado ao
custeio da execução de ações, programas e serviços voltados a políticas estaduais de trabalho,
emprego e renda”, explicou.
O Parlamento paulista ainda
criou e aprovou a Lei 17.530/2022,
que instituiu o Código de Defesa do
Empreendedor. “A norma procura
incentivar o empreendedorismo,
através da proteção à livre iniciativa e ao livre exercício econômico”,
comemorou o deputado estadual.
A iniciativa busca facilitar a
abertura e a extinção de empresas,
a disponibilização de informações,
de forma clara e acessível, sobre procedimentos necessários no início
para regular o exercício e o encerramento de um empreendimento.
“Também foi criado o Bolsa
Trabalho, que proporciona ocupação, qualificação profissional
e renda aos cidadãos paulistas
em situação de vulnerabilidade
social. Com uma duração de cincos meses, o programa procura
atender pessoas desempregadas
com uma bolsa-auxílio de R$ 540
reais, cursos de qualificação virtual, seguro acidentes e atividades em órgãos públicos por 4 horas diárias, 5 dias por semana”,
concluiu Alex de Madureira.
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Conquistas do Parlamento são destacadas na Câmara Estrada de acesso aos
bairros será recuperada

Presidente do Parlamento
Metropolitano e da Câmara Municipal de Piracicaba, o vereador
Gilmar Rotta (PP) destacou as
conquistas no âmbito do colegiado que reúne 24 cidades da região. “Junto com a direção do
Hospital Regional, conquistamos
o aumento do repasse e, assim,
chegando a 80% da capacidade
de atendimento”, disse, ao usar a

tribuna, na segunda-feira (2),
durante a 14ª reunião ordinária.
Rotta esclareceu que, desde o
início da retomada do PMP, o colegiado tem buscado demandas dentro da área da saúde, a partir de
conversas junto à DRS-X (Departamento Regional de Saúde). “A
demanda do aumento do repasse
foi levado ao governador que, recentemente, anunciou que, além

dos R$ 50 milhões já repassados, serão somados outros R$ 50
milhões, para ampliar a capacidade de atendimento”, disse.
O vereador lembra que já foi
aberto concurso para contratação
de funcionários, entre eles médicos
de diversas especialidades, “e que
estarão à disposição para a população de 24 cidades”, destacou.
Ainda na área da saúde, Rot-

ta informou que está sendo organizada uma reunião com todos os
secretários da Saúde da Região
Metropolitana de Piracicaba com a
Secretaria de Estado da Saúde e
também com representantes do Ministério da Saúde, a partir de uma
videoconferência com Brasília.
“Nossa região é muito rica e diversa”, disse, ao justificar a atuação
do Parlamento Metropolitano.

D EMOCRACIA

Ipedd faz roda de conversa com partidos progressistas
O Ipedd (Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia) promove, amanhã, dia
5, às 19 horas, a roda de conversa que vai reunir representantes
locais de cinco partidos políticos:
PV, PDT, PT, PSOL e PCdoB. O
encontro terá o tema “Consonâncias e Dissonâncias: Queremos a
União das Forças Progressistas
em Piracicaba?” e será realizado

em modo online, pela página do
Ipedd no Facebook (facebook.com/
ipeddpira), com a mediação de
Tiago Lazier, diretor de Projetos e Programas da entidade.
Segundo Lazier, a atividade
acontece no contexto da organização, pelo Ipedd, do Fórum da
Democracia de Piracicaba. “Queremos constituir espaço regular
de conversa, debate e articulaAssessoria Parlamentar

ção em torno do tema da democracia em Piracicaba, promover
o encontro e a troca entre atores
dos segmentos preocupados com
a política local, e oferecer visibilidade e dar transparência para
as questões do dia, e esse é o desafio do Fórum”, explica.
Tiago está otimista a partir
da reação dos partidos, que
aceitaram dialogar, por meio da

indicação de representantes
para o evento, que tem como
perspectiva a união das forças
progressistas de Piracicaba. Os
participantes da roda de conversa, que ficará disponível nas redes do Ipedd são: Adelino de
Oliveira (PT), Danuta Rodrigues (PSOL), Max Pavanello
(PDT), Nancy Thame (PV) e
Sérgio Spenassatto (PCdoB).

A conquista da medalha de
prata no 29º campeonato paulista de Kickboxing pela atleta
piracicabana Emanuelly Ferreira Alecrim rendeu a ela um
voto de congratulações. A homenagem é de autoria do vereador Laércio Trevisan Jr
(PL), através do requerimento
272/22. O Voto de Congratulações foi entregue na manhã

desta terça-feira (3), no gabinete do vereador Trevisan.
Emanuelly Ferreira Alecrim estava acompanhada do seu técnico, Vitor Wagner de Mesquita Barros, o “Mangue Seco”. O
campeonato aconteceu em
abril na cidade de Mogi das
Cruzes (SP) e a atleta participou na categoria sub 17 pela
equipe Mangue Team Fighters.

bana, Trânsito e Transportes (Semuttran), Jane Franco de Oliveira, e de Obras (Semob), Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, representando a Prefeitura, e Márcio
Dantas dos Santos e Robinson
Alexandre de Ávila, representando a concessionária Eixo-SP.
A Prefeitura vai proibir ainda o tráfego de caminhões pesados, como de transporte de pedras e de cana-de-açúcar na estrada, orientará motoristas por
meio de sinalização e fiscalizará
a proibição com objetivo de prevenir o rápido desgaste do pavimento. De acordo com o acordado em reunião, a Prefeitura vai
instalar fiscalização eletrônica na
via e, no período anterior à instalação, vai reforçar a fiscalização
por meio de agentes da Semuttran.
Após a recuperação, a Semob realizará a manutenção da estrada.

L EGISLAÇÃO

CLJR altera denominações de
Trevisan Jr. questiona sobre a ruas e revoga denominação

T ERRAS

DE

T REVISO

falta de placas de denominação

KICKBOXING

A estrada PIR-330, que liga o
bairro de Santana ao KM 176 da
rodovia SP-308, será recuperada
pela concessionária Eixo-SP, que
se responsabilizou pelo serviço
após acordo firmado com o Ministério Público do Estado de São
Paulo (MP-SP) e a Prefeitura de
Piracicaba em reunião realizada
ontem, segunda-feira, 02/05. Nos
locais em que houver recuperação
do pavimento, a concessionária
também fará a pintura da sinalização de solo. O prazo para execução do serviço será de 20 dias,
após a assinatura da ata da reunião, que ainda será assinada.
A via foi pavimentada pela concessionária Eixo-SP em 2020.
Participaram da reunião o
promotor de Justiça, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, representando o MP-SP, os secretários municipais de Mobilidade Ur-

O requerimento 307/22, de
autoria do vereador Laércio
Trevisan Júnior (PL), que solicita informações ao Executivo
sobre a instalação de placas de
denominação em vias públicas
localizadas no loteamento “Terras Di Treviso”, no Jardim São
Francisco, foi aprovada durante a 14ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (2).
A falta de denominação das
vias já foi questionada por meio
do requerimento 1079/2021, de
dezembro de 2021, e a Semob
(Secretaria Municipal de Obras)
respondeu que as placas não foram instaladas devido à falta de
contrato para confecção e instalação das mesmas e que o processo licitatório estava em fase

de assinatura de contrato e que
a identificação seria feita em fevereiro de 2022, o que, segundo
Trevisan, ainda não aconteceu.
Trevisan questiona se a Semob já providenciou a instalação das placas e, se sim, em quais
ruas foram instaladas e quando; se não, qual o motivo pela
não instalação até a presente
data, sendo que as ruas foram
denominadas em dezembro/
2019 e março/2020, se a Prefeitura firmou contrato com alguma empresa, visando a aquisição e instalação de placas de denominação em logradouros públicos; se foi assinado o referido
contrato e, até o presente momento, quais logradouros receberam
as placas de denominação.

Atendendo solicitações do
Setor de Cadastro Técnico da Secretaria Municipal de Finanças,
a Comissão de Legislação Justiça e Redação (CLJR) revogou a
denominação de uma praça e
denominou quatro vias públicas, por meio dos projetos de lei
50, 52, 53, 54 e 55/2022. Os projetos de lei foram aprovados, em
segunda discussão, na 14ª reunião ordinária de 2022, na noite desta segunda-feira (2).
As alterações podem ser
consultadas nos seguintes links:
PL 50 - Revoga expressamente o
Decreto nº 3.362/82, que “dispõe sobre denominação de praça
no bairro Campestre, neste Município”; PL 52 - Dispõe sobre a
denominação de “Estrada Virgínio Fedato - Estrada PIR 050”,
Cidadão Prestante, a Estrada

Municipal PIR 050, em toda sua
extensão, passando pelo bairro
Água Santa e pelas localidades
conhecidas como Nui Norte, Rosário e Boa Vista, neste Município; PL 53 - Fica denominada
de “Rua 23 de Maio”, a via pública com início na Rua João Crisóstomo, seguindo até encontrar
a Rua Benjamin Constant; PL 54
- Fica denominada de “Rua Tamandaré”, Almirante, a via pública com início na Avenida Piracicamirim, seguindo até encontrar a Rua Eliza Gobeth Furlan, passando pelos loteamentos
Vila Doutor Jorge Coury e Jardim Alto da Colina; PL 55 - Fica
denominada de “Pereira Barreto”, Município do Interior Paulista, a Rua 01 (um) do loteamento Jardim Itaporanga, no
bairro Pompéia, neste Município.
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P RIMEIRO T EMPO

Vereador destaca atividades
parlamentares em programa
Fabrice Desmonts

E DUCAÇÃO

Equipe visita centro especializado
para pessoa com deficiência
Agenda tem objetivo de proporcionar o intercâmbio de
projetos e de atuação na educação especial entre os municípios
Divulgação

Pedro Kawai (PSDB) foi o entrevistado do programa, na segunda (2)

O centenário da Estação da
Paulista, a relação da prefeitura
com o funcionalismo municipal
e a "Semana de Conscientização
e Prevenção à Alienação Parental" foram alguns dos assuntos
abordados no Programa Primeiro Tempo, da TV Câmara de Piracicaba. O vereador Pedro Kawai (PSDB) foi o convidado da
noite desta segunda-feira (2) e
falou, ao vivo, sobre propostas e
atividades de seu mandato.
No dia 31 de julho de 2022 a
Estação da Paulista completa 100
anos de fundação. Kawai, que já
foi diretor do local em 2005, comentou sobre as comemorações
previstas. “Há um século a Estação
da Paulista é referência na questão
do crescimento e desenvolvimento
da cidade e hoje também é referência graças aos investimentos feitos
nos governos anteriores para que
ela pudesse passar de local abandonado e totalmente desestruturado para um grande centro de
lazer, de meio ambiente, de esportes, de cultura e de tantas outras
afinidades existentes", disse.
O vereador destacou que o terreno onde hoje é a Estação da Paulista foi cedido pela Câmara Municipal e que a Casa irá realizar, juntamente com o Setor de Gestão de
Documentação e Arquivo e a Escola do Legislativo, uma Semana em
Comemoração ao Centenário da

Estação da Paulista. “Teremos várias atividades como rodas de conversa pela Escola do Legislativo,
vamos exibir uma reapresentação
de um premiado documentário que
fizemos lá em 2004 e 2005, que é o
Alma de Ferro, que conta a história da Estação da Paulista”.
Questionado sobre a relação
entre o funcionalismo municipal
e a prefeitura, Kawai afirmou que
“infelizmente o balanço é negativo”, já que ocorreu toda uma confusão porque o prefeito não ouviu os servidores e nem o sindicato. “Na questão inflacionária é
importante lembrar que o servidor pediu a reposição inflacionária dos últimos três anos, em nenhum momento se discutiu a questão de aumento salarial e sim de
reposição inflacionária”, afirmou.
Na última quarta-feira (27),
aconteceu na Câmara uma solenidade sobre a "Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação
Parental". Foram convidados profissionais do direito, da psicologia
e da assistência social para falar
sobre o tema. Pedro Kawai, que é
coautor do decreto legislativo que
instituiu a Semana na Câmara,
afirmou que a alienação parental é
uma triste realidade e que está trabalhando juntamente com as comissões da OAB, comissões da família e
também com um grupo de psicólogos para “combater esse mal”.

O secretário de Educação de
Piracicaba, Bruno Roza, acompanhado da equipe técnica do Núcleo
Municipal de Apoio Pedagógico de
Educação Especial (Numape) e do
gabinete da SME, visitou na manhã de hoje, 03/05, o Centro de
Atendimento Educacional Especializado (CAEE) Ettore Zuntini, em
Araras/SP, para conhecer o trabalho desenvolvido no acolhimento, gestão e inclusão de alunos
com deficiência na rede de ensino. O objetivo é o intercâmbio de
projetos e de atuação na educação especial entre os municípios.
A comitiva de Piracicaba
foi recebida pela secretária de
Educação de Araras, Heleine
Villas Boas Francisco, acompanhada de sua equipe técnica
da área da educação especial.
Além da secretaria de Araras, participaram da agenda a
vice-prefeita Anete Monteiro
dos Santos Casagrande e a vereadora Ana Júlia Casagrande.
No espaço do CAEE são
contempladas, além das salas de
aula, espaços específicos de
atendimento técnico com psicó-

Visita da equipe de Piracicaba a unidade do CAEE em Araras

logos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, os quais
prestam apoio aos professores
nas atividades com os alunos.
Além disso, por meio de estruturas e trabalhos do corpo técnico, utilizam da linguagem, co-

N OVO H ORIZONTE

A RTES

Divulgação

Poupatempo já oferece mais de
200 serviços nos canais digitais
prova disso. Hoje, 85% das solicitações são feitas de forma remota. Isso demonstra a eficiência do Estado no processo de
transformação digital”, explica
Murilo Macedo, diretor da Prodesp
– empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o
Poupatempo em todo o Estado.
No primeiro quadrimestre de
2022 foram realizados mais de
30,2 milhões de atendimentos,
dos quais 26,1 milhões, pelos canais eletrônicos. Os outros 4,1
milhões foram feitos de forma
presencial, nas unidades físicas.
Para ser atendido presencialmente, nos mais de 130
postos distribuídos em todas
as regiões do Estado, é preciso
agendar data e horário.
Justino Lucente

E

pios e realizarmos uma adequação
para a realidade de Piracicaba. Estamos trabalhando para oferecer
um atendimento digno e de qualidade aos alunos da Rede de Ensino,
nessa agenda, focados naqueles que
possuam alguma deficiência”, destaca o secretário Bruno Roza.

O FÍCIOS

Moradores participam de Informações sobre centros
reuniões do Afluentes são requeridas na Câmara

A TENDIMENTO

O Poupatempo inicia o mês
de maio com a marca de mais
de 200 serviços em seus canais
digitais. Pelo portal – www.
poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo,
totens de autoatendimento, além
de dois novos postos exclusivos
para serviços eletrônicos, inaugurados em abril nas cidades de
Campinas e São Paulo, já são 204
atendimentos disponíveis.
O objetivo do programa é chegar a mais de 240 opções online
até o fim deste ano. “A Prodesp
trabalha para ampliar e aprimorar a oferta de serviços digitais.
Poder acessar o que deseja em
qualquer hora e local é uma facilidade que foi testada e aprovada
nos últimos anos e a quantidade
de atendimentos registrados é a

municação visual, expressão corporal, psicomotricidade, artesanato, jardinagem, jogos e educação
física para incentivar o desenvolvimento do aluno com deficiência.
“O nosso maior objetivo é buscarmos iniciativas bem-sucedidas já
implementadas em outros municí-

Moradores puderam conhecer mais sobre o trabalho da Mirante

O Programa Afluentes, capitaneado pela área de Responsabilidade Social da Mirante, promoveu, na segunda-feira (2), dois
encontros no CRAS do bairro Jardim Novo Horizonte. O objetivo
do Afluentes é promover a integração entre associações de moradores e a empresa, buscando
estabelecer um canal aberto de comunicação com a comunidade.
Dessa maneira, a Mirante ouve
os moradores, conhece suas necessidades, sugestões e opiniões
sobre os serviços prestados.
Entre os principais pontos
apresentados nas reuniões, o uso
correto da rede coletora de esgoto
ganhou destaque. “A conscientização é a melhor forma de mudar
uma cultura, que ainda existe, de
que a rede de esgoto pode ser utili-

zada como ‘lixeira’. É importante
esse diálogo porque, muitas vezes,
as pessoas desconhecem os riscos
dessa prática”, afirma a coordenadora de Responsabilidade Social, Maria Aparecida Draheim.
Os moradores também puderam conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Mirante, que completa 10 anos em Piracicaba, e as
mudanças positivas que vieram por
meio dos investimentos no município: a universalização do saneamento, que garante mais saúde e
qualidade de vida para a população e para a cidade como um todo.
Durante as reuniões, assistentes sociais do Semae esclareceram dúvidas sobre o sistema de
abastecimento de água do município, bem como informações sobre o programa Tarifa Social.

O requerimento 320/22, do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
que solicita informações ao Executivo sobre atividades dos Caofs (Centros de Artes de Ofícios)
no município foi aprovado durante a 14ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (2).
De acordo com a propositura, os Caofs são mantidos por
meio da Smads (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social), em parceria com o
Cesac (Centro Social de Assistência e Cultura São José), com o objetivo de desenvolver habilidades,
estimular a criatividade e capacidade dos seus participantes. São
realizadas atividades produtivas que
contribuem também para o desenvolvimento socioeconômico, bem
como o lazer, prazer, raciocínio e
melhora na qualidade de vida.
O vereador quer saber com

qual entidade/instituição foi assinado o Termo de Parceria para a
execução e prestação dos serviços;
existe previsão de multa em caso
de descumprimento dos termos
previstos durante a vigência da
parceria; se houve adequação ou
prorrogação do Termo de Parceria por conta da pandemia e, se
sim, informar a adequação e/ou
prorrogação do prazo firmado;
qual foi o valor pago por ano à
entidade parceira; quais eram as
atividades desenvolvidas pela parceira e em quais os locais e horários eram desenvolvidas; qual o
número de participantes por atividade e por local; e se o Sebrae já
assumiu as atividades que foram
informadas em resposta ao requerimento 138/2022 (no qual Kawai
questiona sobre um possível fechamento dos Caofs) e, em caso positivo, quando foram assumidas.

F ISCALIZAÇÃO

Requerimento solicita informações
sobre as receitas do Semae
O requerimento 305/2022,
que solicita informações administrativas e financeiras do Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto), foi aprovado na noite
desta segunda-feira (2), durante a 14ª reunião ordinária de
2022. O vereador Pedro Kawai

Justino Lucente

(PSDB), autor do requerimento,
solicita que seja apresentada a
evolução anual das receitas do
Semae desde o ano de 2012 e o
relatório dos todos os repasses realizados à empresa Mirante, desde o início da Parceria Público-Privada (PPP) até a presente data.

Justino Lucente

REFORMA NO CELASDI
A Prefeitura de Piracicaba realiza reforma no Centro de
Lazer São Dimas Luiz Osório
Bonassi. A obra teve início na
primeira quinzena de abril e
implanta uma série de melhorias no local, entre elas
uma rampa para acessibilidade de pessoas com deficiência. O valor do investimento é de R$ 137.206,33, advindo de emenda do vereador
Laércio Trevisan Jr.. A empresa Sanross Construtora é
quem executa os serviços,

que devem ser finalizados
em julho. De acordo com a
Secretaria Municipal de
Obras (Semob), que fiscaliza
a obra, além da implantação
da rampa para acesso de
pessoas com deficiência, os
serviços contemplam reforma
da cancha (estrutura do campo de bocha); da alvenaria externa e interna; do piso, com
instalação de granilite; e da
iluminação, com troca de refletores, de postos e do sistema elétrico dos refletores.

PARQUE ORLANDA
Na segunda-feira (2), o vereador Anilton Rissato (Patriota) esteve no bairro na
rua Lisboa, localizada no
bairro Parque Orlanda, com
o intuito de conferir o trabalho de manutenção da equipe do Semae (Serviço Mu-

ARNOLD CLASSIC
nicipal de Água e Esgoto).
O reparo da via foi concluído com sucesso, após solicitação do vereador. Rissato agradeceu a equipe do
Semae e o presidente da
autarquia, Maurício Oliveira,
por atender às solicitações.

A atleta piracicabana de kickboxing, Hellen Alves, saiu
com o ouro no evento Arnold
Classic, realizado em São
Paulo, considerado um dos
maiores eventos esportivos
da América Latina. Ela integra a equipe Onfight, coman-

dada pela treinadora Cristimi Niero. No último evento, a
equipe obteve 13 medalhas,
sendo 11 ouros, 1 prata e 1
bronze, levando o quarto lugar na competição por equipes. Mais informações da
Onfight: (19) 983547389.
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C ONJUNTURA

Palestra analisa retrocessos
e oportunidades da indústria
“Política Industrial e desenvolvimento econômico: teoria e proposta para o Brasil
na era da economia digital” foi tema de palestra, ontem, 3, na Escola do Legislativo

A importância de uma política industrial capaz de coordenar
o desenvolvimento tecnológico
dos mais diversos setores da economia nacional foi o tema da palestra “Política Industrial e desenvolvimento econômico: teoria
e proposta para o Brasil na era
da economia digital”, ministrada
de forma on-line na tarde desta
terça-feira (3) pelo professor Daniel Francisco Nagao Menezes, do
programa de pós-graduação em
Direito Político e Econômico da
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Promovida pela Escola do
Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba, a palestra foi
realizada por meio da plataforma Zoom e teve transmissão simultânea pelo YouTube.
A atividade foi aberta pelo vereador Pedro Kawai (PSDB), coordenador da Escola do Legislativo,
que agradeceu a presença do pesquisador e frisou a relevância e pertinência da discussão. "A gente
sabe o quão importante é a política
industrial para fomentar o desenvolvimento. A política industrial é
fundamental para o desenvolvimento das cidades e para o crescimento das pessoas e hoje traremos esse tema para debate aqui
na Escola", disse o parlamentar.
TEORIAS – De acordo com
o professor Daniel Menezes, existem diversas teorias que buscam
pensar o desenvolvimento de econômico, dentre elas a visão estruturalista, por ele adotada, e que
entende que é por meio da coordenação e do estímulo do mercado
pelo Estado que se viabiliza o crescimento econômico, sempre pensado dentro de uma política industrial. “Quando começamos a
olhar para todos os países, a grande maioria deles possui uma política industrial”, diz o professor.
Para Daniel Menezes, o úl-

timo período em que o Brasil
teve, de fato, uma política voltada ao desenvolvimento da indústria nacional foi durante os
governos de Getúlio Vargas, que
conseguiu coordenar diversos
setores em prol da construção
dessa política: "a grande política industrial que tivemos foi a
de Getúlio Vargas, goste ou não”.
Seguindo o pesquisador, foi sob
a coordenação de Vargas que o país
criou a sua indústria de base e a estrutura necessária para uma incipiente indústria de transformação:
“Ele resolveu fazer uma política a partir do Estado. Ele promover a industrialização nos setores de base: cria a Petrobras, reorganiza todo o setor elétrico, cria
a CSN (Companhia Siderúrgica
Nacional), vai pensar na indústria
química de base. O Brasil também
começa a ter um princípio de indústria de transformação, com a
produção de motores. Essa indústria de base vai ser desenvolvida
por Juscelino Kubitschek e, depois, até o final da década de 70,
pelos militares. Dos anos 80 em
diante não temos mais uma política organizada, mas apenas uma
política pontual”, contextualiza.
De acordo com dados por ele
apresentados, hoje, o setor industrial brasileiro representa menos de
10% do PIB (Produto Interno Bruto) e, “se analisarmos os grandes
produtos exportados, são produtos de baixa tecnologia”, pondera.
A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA – De acordo com Daniel Menezes, é a indústria e, principalmente, o grau tecnológico de
um parque industrial que sustenta
o processo de desenvolvimento de
um país: “quanto mais desenvolvida a indústria de transformação
de um país, mais desenvolvido é
esse país e a sua população”, diz.
Para ele, uma indústria
forte é sinônimo de maior pro-

teção a impactos e reveses das
oscilações políticas, geopolíticas e econômicas mundiais.
“Quanto mais madura é a
indústria de um país, mais respaldado e com mecanismos de
defesa ele se encontra nos momentos de adversidade. A existência de uma indústria complexa
é a chave da manutenção dos indicadores econômicos”, analisa.
Nesse ponto, para ele, apesar
de a agricultura brasileira ser considerada uma das melhores e mais
tecnológicas do mundo, ela é incapaz de ser a força motriz da nação: “a agricultura não vai tornar
um país desenvolvido. Ela pode
melhorar indicadores econômicos,
mas não vai fazer o país se desenvolver, ainda mais se formos analisar os índices de tecnologia agregada na indústria”, pontua.
POLÍTICA INDUSTRIAL
NACIONAL – Se a política industrial brasileira viveu seus anos
áureos na primeira metade do século passado, a nova configuração produtiva mundial, cada vez
mais impactada pelas novas tecnologias de informação e comunicação, a chamada Indústria 4.0,
abre novamente, segundo o pesquisador, uma brecha histórica para
uma nova política indutiva estatal,
voltada ao fortalecimento e à criação de uma nova cadeia produtiva
nacional, analisa o pesquisador.
De acordo com ele, a reversão deste quadro demanda,
primeiramente, a retomada de
um processo de diversificação
produtiva, seguido pela priorização de investimentos em infraestruturas físicas e humanas.
Na sequência, é indispensável a identificação dos setores
com maior potencial de desenvolvimento tecnológico, já que
segundo ele, quanto mais tecnológico é um setor, maior é o
retorno social dele advindo.

Além disso, de acordo com
Menezes, é também indispensável
a capacitação do setor manufatureiro para que ele ganhe escala.
Para isso é preciso o incentivo à
produção intelectual e registro de
patentes que possam ser revertidas em produtos de consumo.
Outro ponto central na
análise do professor é a exigência de contrapartidas por parte
das empresas que recebem benefícios públicos, ou seja, garantir que os recursos públicos
nela empenhados sejam revertidos
em benesses para a sociedade.
Ele também analisa que é preciso pensar no processo de aprendizado e incorporação tecnológica
por parte das empresas nacionais,
ou seja, a estrutura de uma política que permita a transferência
de tecnologia das empresas estrangeiras que operam no Brasil.
Por fim, para o pesquisador,
uma política industrial nacional
deve ser pensada em conjunto
com a política macroeconômica.
“Não adianta ter política industrial se tenho problema no câmbio, se seguro o câmbio para que
o produto estrangeiro fique melhor no Brasil. Temos que pensar nessas estratégias”, diz.
“Temos que ter uma política industrial centrada nos objetivos de promover a reindustrialização dos setores que perderam competitividade nas últimas décadas, criando vantagens comparativas por meio de
upgrades tecnológicos nas atividades, segmentos e setores
que o país detenha vantagem
competitiva, viabilizando saltos
tecnológicos em atividades, segmentos e setores novos, mediante incorporação de tecnologias da revolução digital em curso, priorizando setores com potencial de gerar efeitos de encadeamento”, conclui o professor.

PRIMEIRA
Mais uma vez não deu certo acordo entre o XV de Piracicaba e o
técnico Paulo Robertos dos Santos. O Pouso Alegre Futebol Clube
ofereceu melhor proposta e o técnico que o nosso alvinegro queria foi apresentado ontem (2) aos mineiros. Dirigentes do nosso
alvinegro não perderam tempo e foram atrás de Cleber Gaúcho
que acertou e já iniciou seu trabalho como novo técnico quinzista
tendo ao lado o auxiliar Ronaldo Guiaro, mais o preparador físico
Leonardo Tabai e o preparador de goleiros Renato Barros. Integrarão ainda a comissão técnica, os analistas Paulo Pinto e Henrique
Araujo; fisioterapeutas Marcel Guarda e João Zangerolano. André
de Paula continua como massagista e Elias Sillis o roupeiro.
AL
T O COMANDO
ALT
Para a Copa Paulista 2022 o
XV terá uma nova dupla no comado do futebol profissional. O vicepresidente Arnaldo Bortoletto
passa a acumular a função de diretor de futebol e escolheu para
gestor de futebol Douglas Pimenta. Semanas atrás, comentando
participação de Arnaldo Bortoletto numa entrevista na rádio Jovem Pan News (FM 99.5), dissemos que o dirigente quinzista tinha perfil para ser um diretor de
futebol. Quanto a Douglas Pimenta, com respeitável currículo, ele
chegou a participar do futebol
quando do início do trabalho de
Arnaldo Bortoletto no XV, mas
acabou saindo por imposição do
técnico Tarciso Pugliese e sua
equipe. Agora ele volta com poder total para mostrar seu trabalho. Douglas Pimenta: homem
correto e profissional sério.
FEZ HISTÓRIA
Antonio Carlos de Mendes
Thame deixa saudade. Não poderia ser diferente. Teve uma vida
pública intensa e seguidamente
aprovada pelos eleitores. Advogado (Universidade Católica de
Campinas), engenheiro agrônomo
(ESALQ), e professor (Economia/
ESALQ), é mais um destacado
político (prefeito, deputado federal e secretário de governo), que
Piracicaba viu partir para a vida
eterna. Suas palestras e discursos se mostravam sempre diferenciados, e graças ao dom da
oratória, rica em cultura e informação, era muito aplaudido,
como aconteceu no início do ano
2000, quando discursou sobre a
água no planeta (na ACIPI com
casa lotada), na condição de secretário estadual de Recursos Hídricos. Marcante e inesquecível.
MIGRAÇÕES AM/FM
As rádios Difusora (AM-650)
e Educadora (AM-1060) aguardam decisões do Ministério das
Comunicações (Mcom) para a
migração FM. Ambas vivem o
momento das pendências burocráticas, já com providências técnicas adiantadas. Jairinho Matos
(diretor da Educadora) e Vagner
Godoy (gerente da Difusora)
acreditam que as emissoras estarão com migração concretizadas no máximo até o final deste
ano. Se a sorte ajudar, até antes.
AUMENTOS DESIGUAIS
Agora, foi anunciado o reajuste da tarifa da água. Aumentos seguidos para preços de produtos e serviços e, sempre acima
da inflação, com o trabalhador diariamente vendo seu poder de renda
cair. As leis teriam que ser repensadas, num país com juros bancários e do cartão de crédito malucos.
Lembremos da falta de proteção
ao salário do trabalhador com reajustes diários dos alimentos, consequência maior dos valores dos
combustíveis sem controle.

PRECISA REAGIR
O esporte em Piracicaba necessita recuperar o espaço perdido. Um projeto arrojado, mesmo que
a médio e logo prazo, precisa ser
discutido v isando a volta dos bons
tempos que colocavam a Noiva da
Colina em destaque no estado de
São Paulo. Primazia perdida.
OUTROS TEMPOS
Piracicaba fechou o comércio no Dia do Trabalho (nada
contra) e abriu as portas na
Sexta-Feira Santa (totalmente
contra). Sem comentários.
UMA PREOCUP
AÇÃO
PREOCUPAÇÃO
É possível verificar nas farmácias de Piracicaba, a falta de medicamentos quando médicos prescrevem remédios não comuns, ou
seja, aqueles que fogem da rotina
que apontam para produtos conhecidos, os tido como populares. Detalhe para ser analisado.
SEMPRE LENDO
Quando do lançamento do
novo livro do arquiteto e escritor Walter Naime (Antes do Depois), foi lembrado o fato de Piracicaba estar seguidamente
sendo premiada com lançamentos de obras literárias. Não faltam escritores para a felicidade de uma cidade sempre lembrada e enaltecida quando se
fala em educação e cultura.
QU
ATR
O MESES
QUA
TRO
Começará em julho (dia 3)
mais uma edição da Copa Paulista, terminando em 16 de outubro.
É bom lembrar que em novembro
e dezembro teremos a Copa do
Mundo. Na primeira fase, no grupo 2, o XV terá como adversários
o Rio Claro, Primavera, Lemense,
Desportivo Brasil e outra vez o São
Bento. A Portuguesa de Desportos já antecipou: mantém a estrutura do Campeonato Paulista,
pode se reforçar e buscará mais
um título para em 2023 participar do calendário nacional.
BAST
ANTE
BASTANTE
F O T O G R A FFA
ADO
No lançamento do novo livro
do arquiteto e escritor Walter
Naime na semana passada, depois
do autor da obra "Antes do Depois", Barjas Negri foi o mais solicitado para as fotos. Bem-humorado, o Prefeito Barjas", (assim
era tratado), atendia a todos e um
bom bate papo era inevitável.
BOA RECUPERAÇÃO
O ex-prefeito (e deputado)
Adilson Maluf, após submeter-se
a uma cirurgia (vesícula), mostra
recuperação convincente e tem
recebido a visita dos amigos. Sempre acompanhando a política e o
futebol e em particular o XV, Adilson Maluf é uma pessoa querida
e político e empresário respeitado por tudo o que já fez e faz
pela Noiva da Colina. Recuperação rápida ao estimado amigo.

FOCO
Dinival Tibério completou 80 anos.
Com uma vida dedicada ao esporte,
em particular ao futebol, a data é festejada com Dinival em plena atividade como radialista (também jornalista), com muita saúde, sempre apoiado e incentivado pelos familiares e
amigos. Na rádio Educadora (AM
1060) apresenta o programa "Bola
na Varzea" desde 1989 (aos sábados
das 12 às 13hs30). Fundou e presidiu a Associação Varzeana de Futebol, e nos finais do ano promove o
evento "Os Melhores do Esporte",
quando destaques piracicabanos são
homenageados. Dinival se tornou um
defensor do futebol Varzeano e jamais existiram dificuldade que não
fossem superadas. Começou sua vida no rádio na antiga rádio "A Voz
Agrícola" e foi setorista acompanhando o futebol profissional do XV
de Piracicaba. Também presidiu a Liga Piracicabana de Futebol. Parabéns ao Dinival Tibério, um exemplo de dedicação e trabalho.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Num dos muitos giros pelo exterior, época do Santos de Pelé, na
Itália, numa praça central, o médico dr. Ítalo Consentino se encantou
com um cachorrinho de pilha, que corria e latia com enorme perfeição. Novidade na época, e impressionado, o médico comprou o brinquedo e prometeu apresentar uma grande surpresa para todo o elenco santista depois do jantar. A curiosidade era tanta que reuniu toda a
delegação e o brinquedo foi ativado na sala de palestras. Decepção.
Nada do latido que parecia real. Ítalo Consentino, depois de tentar
várias vezes, saiu correndo, bravo, rumo a praça atrás do vendedor e
na base da pressão exigiu o dinheiro de volta. Conseguiu. Mas, também descobriu o mistério: o vendedor era ventríloquo profissional.
Registro no livro "Bombas de Alegria", do consagrado ponta Pepe.
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AGENTE

DE SAÚDE

Inscrições de concurso começam hoje, dia 4
Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza 68 vagas para atuação junto a Unidades de Saúde da Família

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de
Saúde, abre hoje, 4, a partir
das 10h, as inscrições para o
concurso público 003/2022
com 68 vagas para admissão
de agente comunitário de Saúde, em regime CLT/40 horas.
As inscrições estão disponíveis
no site da Fundação Vunesp
(www.vunesp.com.br) e a taxa
de inscrição é R$ 57. O edital
deste concurso foi publicado no
dia 25 de abril, no Diário Ofici-

al do Município, com todas as
informações aos interessados.
De acordo com o edital, para
se inscrever o requisito mínimo é
ter – pelo menos – 18 anos, ensino
médio completo e morar na área
de abrangência da USF em que a
vaga estiver disponível. É importante destacar que está assegurado aos candidatos com deficiência
e aos afrodescendentes o direito de
inscrição, obedecido ao percentual
previsto na Lei Municipal 6.246 de
03 de junho de 2.008 e suas alte-

rações e pelo Decreto Federal nº
9.508/2018 e suas alterações.
A inscrição deverá ser efetuada até às 23h59 de 06 de junho
de 2022 (horário oficial de Brasília), exclusivamente pela internet,
no site www.vunesp.com.br. No
ato da inscrição o candidato deverá fazer a opção pela área de
abrangência da Unidade de
Saúde da Família em que reside. A comprovação de residência do candidato na área de
abrangência inscrita se dará

quando da convocação dos candidatos classificados para o
Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. O candidato que deixar de comprovar
a residência na Área de Abrangência da USF será eliminado.
As vagas são para as seguintes unidades: 1º de Maio, Astúrias, Algodoal, Anhumas, Artemis I e II, Boa Esperança I e II,
USF Javari, Bosques do Lenheiro I e II, Jardim Gilda, Campestre, Costa Rica, Chapadão I e II

(Sol Nascente), Eldorado I e II,
Cecap, Gran Park (Vida Nova),
IAA I e II, Ibituruna, Itapuã I e
II, Jaraguá I e II, São José, Jardim Oriente, Serra Verde, Monte Feliz, Jardim Primavera, Vila
Fátima, Jardim Vitória, Minas
Novas (Jd. das Flores), Monte
Líbano I e II, Mário Dedini I e II,
Vila Industrial, Paineiras, Parque Orlanda, Santa Fé, Kobayat
Líbano, Santa Rosa I e II, Santana, São Francisco, Santa Rita
Avencas, Tatuapé I e II, Saúde em

Campo (Parque São Jorge e Monte Alegre), Tupi e Vem Viver.
As provas objetivas têm data
prevista para sua realização em 17
de julho de 2022. A confirmação
da data e do horário e as informações sobre o local e sala para a realização das provas serão divulgadas em breve e deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio
de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município (www.piracicaba.sp.gov.br) e
no site da Fundação Vunesp.
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M UNICIP
AL
UNICIPAL

Maioria segue parecer de comissão
e contas de 2019 são aprovadas

Vereador acompanha obras
de recuperação no ginásio
Assessoria Parlamentar

Comissão de Finanças e Orçamento havia emitido parecer favorável
com base em análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
O projeto de decreto legislativo 26/2022, com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara às contas de
2019 do município, foi aprovado
por 18 votos a 4. O ano corresponde ao penúltimo de Barjas Negri
em seu terceiro mandato (20172020) à frente da Prefeitura. A votação ocorreu na 14 reunião ordinária, na segunda-feira (2).
A Comissão de Finanças e Orçamento é composta pelos vereadores André Bandeira (PSDB), presidente, Acácio Godoy (PP), relator, e Paulo Campos (Podemos),
membro. Coube a ela emitir o parecer que foi votado em plenário, com
base na análise prévia exarada
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também favorável à aprovação das contas.
O parecer do TCE-SP foi tema
de audiência pública realizada na
Câmara no último dia 20, quando
integrantes do governo anterior
detalharam os apontamentos feitos pelo tribunal e os esclarecimentos que a Prefeitura prestou ao órgão fiscalizador, depois acatados.
As receitas em 2019 foram de R$
1.400.524.627 e as despesas empenhadas, de R$ 1.285.445.616.

Subtraindo-se dessa diferença as transferências financeiras de
R$ 105.055.718 aos órgãos da administração indireta (Emdhap,
Ipasp e Ipplap) e à Câmara, as contas de 2019 fecharam com superávit de R$ 10.023.292, correspondendo a uma sobra de 0,72%
da execução orçamentária.
O município aplicou percentuais acima dos exigidos em lei na
educação e na saúde, assim como
nos recursos do Fundeb (fundo de
desenvolvimento da educação básica) no magistério. Também teve
despesas em pessoal 16,56% abaixo do limite estabelecido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Dois pontos que haviam sido
questionados pelo TCE-SP em sua
análise inicial, referentes às dívidas de curto prazo e aos depósitos efetuados pela administração para o pagamento de precatórios judiciais, foram reconsiderados pelo tribunal após a defesa apresentada pelo município.
Além de emitir parecer favorável à aprovação das contas
de 2019, a Comissão de Finanças e Orçamento ratificou, no
projeto de decreto legislativo, as
recomendações expostas no voto

Fabrice Desmonts

Muro ao lado do ginásio sofreu danos por causa das chuvas

Projeto foi aprovado na reunião ordinária desta segunda-feira

do conselheiro Renato Martins
Costa, relator do TCE-SP, para
que o Executivo piracicabano
corrija falhas apontadas.
Elas dizem respeito ao funcionamento do Setor de Controle Interno; à necessidade de estabelecer "certo limite para a
abertura de créditos suplementares em linha com a inflação
esperada para o exercício"; à
quitação das dívidas judiciais no
prazo estabelecido, "contabilizando-as corretamente no balan-

ço patrimonial"; e à definição,
em lei, das atribuições dos cargos em comissão, entre outras.
Vereadores que estiveram
entre aqueles que votaram contra o parecer e, portanto, pela
rejeição das contas, Laércio Trevisan Jr. (PL) e Zezinho Pereira
(União Brasil) foram à tribuna
apresentar seus posicionamentos. André Bandeira reforçou que
a Comissão de Finanças e Orçamento, que ele preside, seguiu a
orientação do Tribunal de Contas.

P ATR
ULHAMENT
O
TRULHAMENT
ULHAMENTO

Vereador solicita mais segurança em escola do centro da cidade
O vereador Fabrício Polezi (Patriota) participou, no último dia 29,
de reunião com o secretário municipal de Governo, Carlos Beltrame,
junto com a diretora Ana Paula, o
líder de governo na Câmara, vereador Josef Borges (Solidariedade) e o inspetor da Guarda Civil
Municipal, Adauto Oliveira, para
tratar da segurança no entorno
da Escola Estadual Barão do Rio
Branco. Segundo a diretora, vem
ocorrendo furtos, intimidações e
até invasões. Também foi flagrado um rapaz dormindo dentro
das dependências da escola.
A diretora Ana Paula disse
estar muito preocupada com a
sequência desses atos criminosos, pois teme pela segurança dos
seus estudantes, sobretudo daqueles que estão no período noturno, sendo que por estas razões é que procurou o vereador.

“Solicitei essa reunião pois a
diretora me procurou e ao relatar
o que vem acontecendo em sua escola, percebi que precisamos agir
rápido para resolver esse problema.
Por isso peço aos senhores que instalem uma câmera de monitoramento 24 horas próximo da escola
o quanto antes e que a Guarda intensifique o patrulhamento no local. Essas duas ferramentas servirão para inibir, no curto prazo, esses criminosos", disse Polezi.
"Em que pese se tratar de
uma escola estadual, nós do
Executivo Municipal daremos
todo apoio possível", disse o
vereador Josef Borges.
"Infelizmente, as instalações
dessas câmeras precisam passar
por todo um processo que não é
tão rápido como gostaríamos, mas
vamos providenciar que esse pedido seja realizado o quanto antes,

Assessoria parlamentar

Polezi se reuniu com o secretário de Governo, Carlos Beltrame

mas por hora já deleguei ao senhor
Inspetor, aqui presente, que reforce de imediato o patrulhamento no
entorno da escola", disse Beltrame.
O inspetor Adauto Oliveira
confirmou que o patrulhamen-

to será intensificado, principalmente nos horários solicitados
pela diretora. "Pode contar
com a Guarda Civil Municipal,
pois estamos à disposição para
atender os munícipes", disse.

ção do local, o que contempla a reconstrução de 36 metros de muro,
construção de novo calçamento,
reparos na pavimentação asfáltica, no trecho de circulação de ônibus e a implantação de guardacorpo, visando garantir melhor
acessibilidade e segurança aos pedestres que por ali transitam.
“Parabenizo o titular da Semob, Paulo Sérgio Ferreira da Silva e toda a sua equipe pelo trabalho e por atender essa solicitação e
reafirmo meu compromisso em indicar melhorias e fiscalizar as ações
do poder público”, disse Trevisan Jr.
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Luciana Canetto Fernandes
receberá medalha de mérito
A concessão de “Medalha de
Mérito Legislativo” para Luciana
Canetto Fernandes foi aprovada
na noite desta segunda-feira (2),
durante a 14ª reunião ordinária
de 2022. O projeto de decreto legislativo 13/2022 é de autoria do
vereador Gilmar Rotta (PP).
Na declaração de voto, Gilmar Rotta (PP) agradeceu a provação da honraria. "Além de
uma amiga é uma pessoa muito
responsável, muito séria, sempre
se dedicou a questão das farmácias. E ela sempre falava que o
farmacêutico é a extensão do
médico no tratamento do paciente. É o farmacêutico que vai fazer com que o paciente tome a
medicação correta, que vai fazer
com que o paciente, o farmacêutico faz com que o paciente cumpra
o que o médico passou", afirmou.
Luciana Canetto Fernandes
atualmente é vice-presidente do
CRF-SP e, de acordo com o autor da propositura, contribuiu
para a ampliação e consolidação

do trabalho da entidade no interior do Estado de São Paulo.
A homenageada atuou
como servidora pública municipal na Prefeitura do Município
de Piracicaba por 34 anos, “fortalecendo e atuando em benefício de um sistema público de
saúde que atendesse com excelência os cidadãos Piracicabanos”.
Junto ao Conselho Regional de
Farmácia do estado de São Paulo
foi Diretora Regional da Seccional
de Piracicaba, Diretora Secretária
Geral no mandato 2018/2019 e
2020/2021 e Conselheira nos mandatos 2015-2018 e 2019-2022.
Ali, coordena o GTASP (Grupo Técnico de Apoio à Saúde Pública). É membro da Comissão de
Judicialização do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo,
do Grupo Técnico Interdisciplinar
da Secretaria Estadual de Saúde.
A entrega da honraria ocorrerá
em reunião solene da Câmara
Municipal de Piracicaba, em data
a ser previamente agendada.
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Câmara aprova título de
cidadão a Edvaldo Brito

Requerimento pede informações
sobre pavimentação em travessa

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 14ª reunião
ordinária, nesta segunda-feira
(2), o projeto de decreto legislativo 9/2022, de autoria do vereador Gustavo Pompeo (Avante),
que concede título de Cidadão Piracicabano a José Edvaldo Brito.
Com 52 anos de idade e natural da cidade de Ribeirópolis/
SE, Edvaldo Brito chegou a Piracicaba no ano de 1994, assessorando a diretoria do Grupo LEF
Cerâmica, na implantação da

O requerimento 314/22, do
vereador Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL), que solicita informações ao Executivo sobre a continuidade dos serviços
de pavimentação na rua Zelina de
Camargo Alves, no bairro Vem Viver, travessa de acesso ao Bairro
Vila Sônia, foi aprovado durante
a 14ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (2).
De acordo com a propositura,
os moradores são vítimas da falta
de infraestrutura para o tráfego de
automóveis e de transeuntes, devi-

empresa no município. A partir
de 2004, Brito se mudou para a
cidade, definitivamente, com esposa e filhos. Desde então, presta
serviços como voluntário na Fundação Casa. No período de 2011 a
2015, Edvaldo realizou um trabalho de auxílio na recuperação de
dependentes químicos. Em 2016 e
2020, foi candidato a prefeito.
A entrega da honraria
acontecerá em reunião solene da
Câmara Municipal, em data a
ser previamente agendada.

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou nesta terçafeira (3) o início das obras de recuperação do muro localizado ao lado
do Ginásio Municipal Waldemar
Blatkauskas, na avenida Independência. Em função das fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro, parte do muro ao lado do
ginásio desmoronou, o que acabou
provocando danos no calçamento
e na grade de segurança do local.
Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, a empresa responsável iniciou nesta terça-feira os trabalhos de recupera-

do a falta de pavimentação. Cássio
Luiz acrescenta que encaminhou,
em fevereiro deste ano, a indicação 561/22, solicitando a continuidade dos serviços de pavimentação, na Rua Zelinda de Camargo
Alves, e não obteve resposta.
Cássio questiona se referido
trecho pertence ao Poder Público Municipal e, se sim, qual o motivo dessa via não ter pavimentação; se há estudos para o asfaltamento da rua e, em caso
positivo, qual a data/programação, para realização dos serviços.

Após medalha, professor
receberá homenagem
O professor piracicabano Gilberto João Beltrame, da Escola Estadual Manassés Ephrain Pereira,
receberá moção de aplausos da
Câmara Municipal de Piracicaba
após a conquista da Medalha
MMDC Caetano de Campos, da
Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo. A medalha contempla personalidades civis e militares,

instituições públicas e privadas,
nacionais e estrangeiras, por méritos e relevantes serviços prestados
à educação e à história. Já a homenagem da Câmara de Piracicaba será concedida por iniciativa do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
após aprovação da moção 68/
2022, durante a 14ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (2).
Divulgação

KUNG FU

Atleta será homenageado
por conquista de torneio
A moção 66/22, de autoria do
vereador Thiago Ribeiro (PSC), de
aplausos ao atleta Bruno Barbedo pela superação, transformação e pelo título de campeão da
primeira etapa do Torneio Projeto Kung Fu, foi aprovada durante a 14ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (2).
Atleta da equipe Boxe Chinês
Piracicaba, Barbedo é juvenil e
disputa a divisão de peso de 82,1
kg a 88 kg, mas por falta de adversários na categoria, o lutador
aceitou o desafio de participar do

torneio adulto absoluto (sem limite de peso), nível intermediário. "O triunfo por pontos na decisão contra um rival 20 kg mais
pesado foi muito celebrado e o
atleta afirmou que o papel do professor Daniel Cruz foi fundamental", afirma a propositura.
Ainda de acordo com o texto
da moção, "o título foi a coroação de uma mudança de vida que
inclui musculação, dieta e o boxe
chinês. Até os 13 anos, Barbedo
pesava 122 kg. Decidiu transformar sua vida e emagreceu 40 kg".

AUDIÊNCIA
Na tarde de ontem, 3, o deputado Alex de Madureira esteve em audiência com o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desembargador Ricardo Anafe. A reunião contou com Laura Mota Lima de Oliveira Bac-

cin (Designação de Magistrados do TJSP). O desembargador Ricardo Anafe tomou
posse como novo presidente
do Tribunal de Justiça de São
Paulo no início do ano e irá
conduzir o maior tribunal do
país no biênio 2022-2023.
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V ILA PRUDENTE

Comunidade escolar se
mobiliza para garantir
segurança de trânsito
Davi Negri

ÁREA

DE LAZER

Campo de futebol ao lado do
TG poderá voltar a ser usado
O espaço estava sendo utilizado para treinamento gratuito de crianças e adolescentes,
porém foi interrompido pela pandemia e ainda não existe data de retorno prevista

Risco de acidentes no entorno da "Olindo Rizzato
Paschoal" preocupa comunidade escolar

Fruto da mobilização popular
na década de 80, que consolidou
na implantação da escola municipal de Educação Infantil "Olindo
Rizzato Paschoal", na Vila Prudente, região do bairro Piracicamirim,
rua Benedito Teixeira, que hoje reúne 231 crianças, as atenções da
população local novamente se voltam para esta comunidade escolar,
conforme observações do vereador
Gilmar Tanno (PV), que na manhã
de segunda-feira (2) conversou
com a diretora Sílvia Malaquias. E,
se comprometeu no acionamento
do Executivo, por intermédio das
secretarias municipais: Obras e a
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes, para tentar sanar as
reivindicações da população.
A diretora Sílvia fez um relato das reivindicações da comunidade escolar, que pede a coloca-

ção de faixa de pedestre ou semáforo, no cruzamento da rua Benedito Teixeira com a avenida
Dois Córregos, em local por onde
diariamente pais e alunos circulam, além da população em geral
que passa pela região. "Temos
muitas famílias que encontram
dificuldades para atravessar essa
avenida", relata a diretora, que
ainda reforça o pedido de uma
lixeira para a escola, além de reavaliação no tráfego de mão única, da rua Benedito Teixeira.
O vereador Gilmar Tanno discorreu sobre o seu processo histórico no bairro, na condição de líder
comunitário desde o início da conquista escolar, na década de 80. E,
também reiterou a disposição de
acionar o Executivo para ver as
carências da comunidade, por mais
segurança no entorno da escola.
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Falta de médicos na UBS
gera questionamentos
O requerimento 336/22, do
vereador Paulo Campos (Podemos), que solicita informações ao
Executivo sobre a falta de médicos
na UBS (Unidade Básica de Saúde)
do bairro Santa Fé, foi aprovado
durante a 14ª reunião ordinária,
realizada nesta segunda-feira (2).
O vereador questiona se existe conhecimento do Poder Público sobre a falta de médicos, na
unidade citada; quais serão as
providencias tomadas de imedi-

ato para liberação das consultas
para pacientes que estão aguardado renovação de receita; em
caso de urgência e medicação
controlada, quais as medidas que
serão tomadas de imediato,
quanto a segurança do paciente
em risco de crises, sem a medicação e se existe a possibilidade de
ter controle de cada paciente, tendo em vista que as unidades não
estão fazendo encaminhamento,
entre outros questionamentos.

C IR
UR
GIÕES - DENTIST
AS
IRUR
URGIÕES
DENTISTAS

Solenidade irá celebrar
os 60 anos da APCD
No dia 10 de junho de 2022,
às 19h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba será
realizada uma reunião solene em
comemoração aos 60 anos da Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas Regional Piracicaba –
APCD. A solenidade foi aprovada

na reunião ordinária desta segunda-feira (2), através do requerimento 311/2022, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB). A Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional Piracicaba foi fundada em 13 de março de 1962 após
Assembleia Geral Extraordinária.
Divulgação

PASTOR ROGÉRIO MARQUES
A entrega do voto de congratulações, conforme o requerimento 239/202, ao pastor
Rogério Marques foi realizada no último dia 27, no Sindicato dos Trabalhadores
Municipais de Piracicaba.
Além do vereador Gilmar
Tanno (PV), participaram familiares do homenageado e
várias lideranças de bairro.
“É uma alegria dupla. Uma,
por estarmos homenageando o trabalho relevante do
pastor no combate à fome; e
outra, por podermos nos reu-

nir pessoalmente e abraçar
nossos amigos”, celebrou o
vereador. O pastor Rogério
fez um breve histórico de
como surgiu o projeto Quitanda Solidária. “Começamos
com um pequeno canteiro de
25 alfaces no Projeto Valentes de Davi. Com o tempo,
estabelecemos a meta de
plantar mil pés por semana,
ou seja, quatro mil pés por
mês. Hoje, ultrapassamos o
montante de 500 toneladas
de legumes e verduras doados à população”, disse.

O vereador Gilmar Tanno
(PV) visitou as dependências do
Tiro de Guerra de Piracicaba. Na
ocasião, o vereador foi recebido
pelo sargento Felipe Silva de
Carvalho – chefe de instrução
do TG 02-028 de Piracicaba.
O assunto tratado foi referente ao campo de futebol que,
segundo o vereador, “na década de 70 não tinha campo, nem
a escola e nem o TG”. Ele destacou ainda que a construção do
campo se deu a partir de uma
petição de alguns jogadores e do
Sr. Gerônimo ao prefeito da época, que os atendeu prontamente. “Foi marcado o primeiro jogo
com os amigos, mas o campo estava muito cheio de buracos e
ficou um bom tempo sem usar”,
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relembra Tanno. As instalações
do Tiro de Guerra deram-se
após a construção do campo.
O espaço de esportes estava
sendo utilizado para treinamento gratuito de crianças e adolescentes, porém foi interrompido
pela pandemia e ainda não existe data de retorno prevista.
A proposta de separar o
campo de futebol das instalações
do TG foi levantada como hipótese que, segundo o sargento Felipe, havendo a construção de
muros e vestiários, não haveria
problemas. A demanda será levada pelo vereador ao Executivo,
especificamente ao responsável da
pasta Selam (secretaria municipal de Esportes Lazer e Atividades Motoras), Hermes Balbino.
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Davi Negri

Tanno visitou as dependências do Tiro de Guerra de Piracicaba

VILA SÔNIA

Grupo de dança receberá Cras promove atividade
voto de congratulações sobre auxílio-reclusão
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na segundafeira (2), o requerimento 335/
2022, que concede voto de congratulações à nutricionista e professora de dança Lucila Vitória
Petrocelli Monis, a Lu Monis, que,
desde 2015, ministra aulas de
zumba em varejões municipais.
"Atualmente, dá aulas no
varejão do Piracicamirim e da
Vila Rezende, e criou um grupo
de dança com mulheres com o
nome de “Tropa das Maravilhas”, pois para as mulheres dos
grupos ela se parece à personagem da Mulher Maravilha e
vem ajudando as mulheres com

M OÇÃO

a autoestima e cuidado", traz o
texto do requerimento de autoria do vereador Paulo Campos
(Podemos), aprovado durante a
14ª reunião ordinária de 2022.
Nascida em 1984, Lu Monis é
formada em Nutrição, curso que
concluiu em 2006. Segunda a propositura, Lu Monis foi aluna de
zumba por quatro anos, inicialmente por indicação médica, mas,
após esse período, de acordo com
o texto, "surgiu a oportunidade
de fazer curso em São Paulo" para
ministrar as aulas de dança.
O quadro alusivo à honraria será entregue em data e lugares a serem definidos.

para este público”, explica o psicólogo do Cras, Clayton dos Santos.
O auxílio-reclusão é um benefício pago pela Previdência Social
aos dependentes do segurado de
baixa renda que for preso em regime fechado. O benefício visa prover o sustento e manter a sobrevivência básica, além de evitar a perda de moradia ou a evasão escolar.
O Cras Vila Sônia, unidade
vinculada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), está localizado na rua São Pedro, 152,
Parque Piracicaba. Mais informações pelos telefones 3425-4429
ou 99755-0337 (WhatsApp).
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Empresa de soluções agronômicas
será homenageada no Legislativo
A moção 71/22, do vereador
Pedro Kawai (PSDB), de aplausos
à APagri Soluções Agronômicas,
pelos 20 anos de atividades em
Piracicaba, foi aprovada durante a 14ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (2).
Segundo a propositura, "a
empresa hoje é trabalho e esteio
para mais de 70 famílias espalhadas por todo o Brasil passou
por diversas transformações,
assim como aconteceu com a

O Centro de Referência de
Assistência Social (Cras), unidade Vila Sônia, realiza hoje, 4, às
9h, roda de conversa com o tema
Auxílio-reclusão e Outros Benefícios. A ação conta com a parceria da CAEF (Central de Atenção ao Egresso e Familiares).
O objetivo é levar às famílias
atendidas pela rede socioassistencial, informações sobre os direitos dos
detidos, suas famílias e dos egressos. “Atendemos vários casos de
pessoas que têm algum familiar detido no sistema prisional e percebemos a necessidade de conhecimento a respeito dos direitos e, também,
de outros programas e benefícios

agricultura e se destaca como
uma das primeiras a investir em
Agricultura de Precisão no Brasil, sendo referência no mercado.
A matriz está instalada em
Piracicaba e há unidades espalhadas por cidades de mais de
10 Estados brasileiros e Distrito
Federal. A empresa é referência
em recomendações agronômicas,
requisitada para avaliação de
produtividade de áreas agrícolas no Brasil e no exterior.

Falta de medicamentos
gera questionamentos
Após constatar falta de medicamentos na Unidade de Pronto
de Atendimento (UPA) da Vila Rezende, por meio de visitas na unidade e relatos de pacientes e familiares, o vereador Paulo Campos
(Podemos) protocolou o requerimento 317/2022, aprovado durante
a 14ª reunião ordinária de 2022,
na noite desta segunda-feira (2).
O vereador questiona no requerimento se existe conhecimen-

to do poder público sobre a escassez de medicamentos na UPA Vila
Rezende, quais providências serão
tomadas de imediato para liberação de medicações que estão em
falta e o tempo que que irá levar.
Também são questionados se existe possibilidade de controle de
cada paciente e como tem sido o
encaminhamento após as pessoas procurarem a unidade e não
encontrarem os medicamentos.

A Tribuna Piracicabana
A12

Quarta-feira, 4 de maio de 2022

FALECIMENTOS
SRA. VERA LUCIA ATANASCOVICK DE OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava
74 anos, filha dos finados Sr.
Waldomiro Atanascovick e da
Sra. Mileva Sanovichi Atanascovick, era viúva do Sr. Jose Carlos Araujo de Oliveira; deixa os
filhos: Denise Aparecida Santos
Souza; Deise Aparecida Santos
Souza; Leandro Atanascovick
de Oliveira; Jose Carlos Araujo
de Oliveira; Mileva Atanascovick de Oliveira e Alexandre Atanascovick, já falecido. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério da Saudade II de Limeira/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRACEMA ALVES DOS
SANTOS faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 79 anos,
filha dos finados Sr. Claudino
Alves e da Sra. Vicencia Bernardina Alves, era viúva do Sr. Francisco Lima dos Santos; deixa
os filhos: Olavo Lima dos Santos Neto; Claudino Lima dos

Santos; Elza Lima dos Santos
Bueno; Francisco Lima dos
Santos Filho; Jovelina Lima
dos Santos Toloi; Maria Rosa
dos Santos; Roberto Alves dos
Santos; Carlos Lima dos Santos; Iraides Lima dos Santos
e Euzebia Lima dos Santos
Costa. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 08, para o Cemitério Municipal de Adolfo/SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LOURIVALDO HENRIQUE
DE LIMA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 83 anos,
filho dos finados Sr. Joao Henrique de Lima e da Sra. Verginia Maria de Jesus, era casado com a Sra. Iolanda do Nascimento Vieira; deixa os filhos:
Naiana Vieira de Lima; Dayana Vieira de Lima; Marcos
Henrique de Lima; Claudemir
Henrique de Lima; Marcia Henrique de Lima; Jucelina Aparecida da Silva; Claudinei
Jose da Silva; Lucilei Apareci-

da da Silva e Claudionor Jose
da Silva. Deixa genros, noras,
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CELIA DE LOURDES MARTINS MORAES faleceu ontem,
nesta cidade, contava 57 anos,
filha dos finados Sr. Antonio
Sebastião Martins e da Sra.
Antonia Pacheco de Toledo
Martins, era viúva do Sr. Jose
Carlos Rodrigues de Moraes;
deixa os filhos: Marcelo Rodrigues de Moraes, casado com
a Sra. Dayane Keller Ribeiro e
Luciane Rodrigues de Moraes.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h30
da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO LUCIO RAIMUNDO FRANCHI faleceu ontem,
nesta cidade, contava 61 anos,
filho dos finados Sr. Osvaldo
Franchi e da Sra. Therezinha Tozi
Franchi; deixa os filhos: Lucas
Osvaldo Franchi, casado com a
Sra. Nathalia Pavella Franchi e
Kadu Leonardo Franchi. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
13h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSEMARY MACHADO
LAGATTA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 54 anos, filha
dos finados Sr. Mauro Natalin
Machado e da Sra. Marlene Mereu Machado, era casada com
o Sr. Decio Luiz Lagatta Junior;
deixa o filho: Caique Machado
Lagatta. Deixa demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada ontem às 19h30 no Crematório
Unidas – Bom Jesus da cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. AGOSTINHO DONIZETTI
FUSATO faleceu dia 30 pp na
cidade de Piracicaba, aos 65
anos de idade, e era casado
com a Sra. Rosemeire Meneghel Fusato. Filho do Sr. Agostinho Fusato e Sra. Dirce Moretti Fusato. Deixa as filhas:
Caroline Meneghel Fusato e
Nádia Meneghel Fusato, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se
dia 30 pp ás 16:00hs, saindo
a urna mortuária do Velório
da Saudade - sala 3, seguindo para o Cemitério da Saudade, onde foi inumado em
jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. TIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA TORINO faleceu anteontem cidade de Piracicaba, aos
39 anos de idade e era casado
com a Sra. Helen Cristina Maia
Torino. Era filho do Sr. Oscar
Torino e da Sra. Maria Lucia de
Oliveira. Deixa a filha: Pietra Vitoria Maia Torino. Deixa ainda
demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Saltinho e seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório Mun icipal, seguindo
para o Cemitério Municipal daquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS
SR. CELSO LUIZ CASTELHANO
BRUNO faleceu anteontem na
cidade de Goiânia - GO aos 64
anos de idade e era casado
com a Sra. Ruth Ortiz Monteiro
Bruno. Filho do Sr. Antonio Bruno e da Sra. Sylvia Marques
Castelhano Bruno. Deixa dos
filhos: Pedro Ortiz Monteiro
Bruno casado com Amanda
Viana de Freitas Bruno e Arthur
Ortiz Monteiro Bruno. Deixa
uma neta: Helena Viana de
Freitas Bruno. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00
Hs saindo a urna mortuária do

velório do cemitério Parque da
Ressurreição sala Standard,
seguindo para a referida necrópole onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).
SR. GERALDO BELLATO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 84 anos de idade e
era casado com a Sra. Nair Ruiz
Bellato. Era filho do Sr. Antonio
Bellato e da Sra. Lucrecia Casarim, falecidos. Deixa os filhos: Rosdilei Jose Bellato casado com Miriam Barbosa Bellato e Roseli Aparecida Bellato
Idalgo casada com Carlos Donizeti Idalgo, deixa também 3
netas, 2 bisnetas, demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do
velório do Cemitério Parque da
Ressurreição – sala C, seguindo para a referida necrópole,
onde será inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERARIS)
SR. RAFAEL DE GODOY faleceu
ontem na cidade de Piracicaba
aos 35 anos de idade e era casado com a Sra. Giseli Cristina
Soares Godoy. Era filho do Sr.
Samuel Alberto de Godoy e da
Sra. Ana Célia Costa Alves. Deixa o filho: Davi Soares de Godoy, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento dar-se-á
hoje as 13:30 hs, saindo a urna
mortuária do velório do Cemitério de Vila Rezende, sala 01,
seguindo para a referida necrópole, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERARIS)
SRA. MARIA CARNEIRO DO
NASCIMENTO faleceu no dia
01/05 na cidade de São Pedro
aos 90 anos de idadeEra casada com o Sr.Manoel Cruz do
Nascimento.Era filha dos finados Sr.Evaristo Francisco do
Nascimento e da Sra.Beatriz
Carneiro Arruda.Deixa os fi-

lhos: Rita , Maria , José e Antonio .Deixa netos ,bisnetos e
demais parentes e amigos . O
seu sepultamento deu se dia
02/05 ás 09:00 h saindo a
urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE LEONEL FILHO faleceu no dia 01/05 na cidade de
São Pedro aos 87 anos de
idade.Era casado do com a
Sra.Angela Bomtorin Leonel
.Era filho dos finados Sr.José
Leonel e da Sra.Sebastiana
Luiza dos Santos .Deixa o filho: José Aparecido Leonel
.Deixa netos ,bisneto demais
parentes e amigos.O seu sepultamento deu se ontem ás
10:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para

o Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumado em jazigo da família. Está sala possui serviço de velório on-line
consulte os familiares. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIA HIJANO BUSTO faleceu ontem na cidade
de São Pedro aos 83 anos de
idade.Era filha dos finados
Sr.Antonio Hijano Portilho e da
Sra.Thereza Busto Cuenca.
Deixa a filha: Maria Cristina e
Daniel (falecido). Deixa netos,
bisneto demais parentes e
amigos.O seu sepultamento
dar se hoje ás 10:30 h saindo
a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1
seguindo para o Cemitério
Municipal de São Pedro onde
será inumada em jazigo da
família. Está sala possui serviço de velório on-line consulte os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

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
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
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45 anos do Espaço que Respira
Arte e descobre Novos Talentos
O Studio 415 há 45 anos
colabora ativamente para o desenvolvimento da dança em Piracicaba. Com profissionais altamente qualificados, com currículo de mais de 30 anos atuando na área da dança. Profissionaliza bailarinos e bailarinas para suprir o mercado da
dança. Participa dos mais importantes festivais de dança do
país, trouxe para dentro da
escola as mais diversas premiações como o melhor grupo de
dança, a melhor bailarina, os
primeiros lugares nos festivais
competitivos como Enda, encontro Nacional da dança em
São Paulo, Festidance em Salto, Bravos em São Paulo, RV
produções na cidade de Santa
Barbara e Santadança, Desterro e Caconde entre outros.
Desde 1988 vem sendo reconhecido pelo seu trabalho através dos seus projetos culturais
em importantes concursos,
festivais e premiações em todo
o Brasil.
Tem como missão Formar
bailarinas e bailarinos para o
mercado de trabalho nacional
e internacional e trazer o bem
estar pleno através da dança
para os praticantes destes estilos: Clássico, sapateado americano, flamenco, Jazz, dança
urbana. Oferecer espetáculos
para o público se enriquecer
com o potencial cultural que
proporcionamos. O projeto
proposto consiste primeiramente fazer uma pesquisa entre os colaboradores para detectar que estilo de dança faz

o perfil destes colaboradores
e posteriormente resultando
na performance final que consiste na consequência final do
trabalho técnico e artístico das
coreografias.
Através dos valores vem
disseminar a Cultura de modo
sistemático e progressivo
• Apoiar na tradição na
área de dança desde 1979
• Responsabilidade no ensino da técnica
• Qualidade nas produções
artísticas e apresentações
• Comprometimento e solidariedade com os alunos
• Responsabilidade social
com o projeto "Educando e Formando crianças e jovens através da dança"
Tem como visão ser uma escola de excelência no desenvolvimento artístico e técnico dos bailarinos e bailarinas, para vida
profissional, artística e pessoal.
Na próxima edição vamos
contar a história deste espaço
cultural que se tornou referência na cidade.
CONTATOS
Instagram: studio415
Facebook: studio415 escola
de ballet
YouTube: studio415 escola
de ballet
WhatsApp: +55 19 991629977
E-mail:
studio415@terra.com.br
COLABORAÇÃO:
Adriana D. Ricciardi Tula

CURTIDINHAS

PARADAS PRO SUCESSO

CONHEÇA O JOVEM MUSICO
LORENZO MANFIO
A segunda edição do projeto Paradas pro sucesso conta
com a parceria da Pirarazzi entretenimento e a partir desta
semana serão publicados depoimentos dos participantes. Com
vocês Lorenzo Manfio:
"Minha paixão pela música se iniciou na minha infância.
Quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade eu ia
junto com o meu pai para o trabalho dele. No percurso ouvia rádio. Ao longo do tempo tiveram músicas que foram
marcantes, como Californication do Red Hot Chilli Pepers,
Wish you were here do Pink Floyd que inclusive é minha
banda favorita. Aos 10 anos comecei a aprender violão e
aos 14 ingressei para a guitarra, que se tornou minha grande
paixão desde então. Toco diversos estilos musicais, sempre fui
muito eclético, mas o estilo que mais me cativa é o Rock."
Sobre o projeto Lorenzo afirma que: "Espero que a minha
participação toque as pessoas e as incentive a parar de fumar. A
música é de grande importância para o projeto por ser uma linguagem universal tem o poder de sensibilizar as pessoas e fazer
com que elas percebam a importância de sair desta vida de vício."

A cantora campineira Ana Paula Moreti
declarou que tem a honra de ter um dos maiores
saxofonista do Brasil no seu show, Marcelo
Martins que já tocou com Ivan Lins e Djavan.

O musico Ramon Saci está a todo vapor com os
preparativos para o I Sarau Natural que acontecerá
dia 13 de maio, marcando a reabertura dos eventos
no Natural Music Studio.

Lucimara de Lucena, radialista que faz parte
do cast da radio Nova Regional em Tietê
agradeceu pelo fim do mês de abril e inicio de maio
pedindo a Deus que continue abençoando a todos,
desejando paz e fim da guerra na Ucrânia.

Fotos e depoimento cedidos pelo artista.
Coordenação do Projeto: Dra. Juliana Barbosa Previtalli

O jornalista e musico Rafael
Fioravanti, que é um apaixonado por carros antigos
declarou que o lugar que
pretende visitar são os imponentes e pitorescos Jardins de
Luxemburgo em Paris.

Eliezer Silva musico e professor
enalteceu sua participação ao lado
de grandes instrumentistas no
projeto “Django e Noel 111”
que aconteceu no último final
de semana na cidade de São
Luiz do Paraitinga.

O maestro e pianista Fernando Ortiz de
Villate lamentou profundamente o falecimento
da soprano Niza de Castro Tank ocorrido no
final de abril e lembrou quando atuou como júri
de um importante concurso onde ela fazia parte.

Nathalia Lopes está feliz da vida
com o sucesso do seu programa
Pira dicas pelo Canal de Piracicaba. O programa se tornou um
importante veículo de informação
com objetivo de facilitar ainda
mais o dia a dia das pessoas.

O radialista Eric Poppi através do programa de rádio Pop hits pela Pinheirinho FM, vem
motivando seus ouvintes com suas mensagens de
estimulo ajudando quem está precisando ouvir
uma palavra de carinho e conforto.

O humorista Rubê Limeira através do seu trabalho como comunicador e divulgador vem
contribuindo para uma educação de qualidade numa importante instituição de ensino.

O bailarino Edgar Oliveira agradeceu as suas
alunas pela homenagem que recebeu pela
passagem de seu aniversário com direito a presentinhos e muito amor envolvido, inclusive
pela dança onde se dedica por completo.
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PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PIRACICABA
Parte da vida piracicabana há 80 anos, a Biblioteca Pública Municipal, criada em 1939, pelo
prefeito Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, foi a
primeira do interior do Estado de São Paulo.
Foi instalada em duas salas da antiga Câmara
Municipal, onde ficou apenas um ano. A partir
daí, foi transferida para diversos endereços, até
possuir prédio próprio na Saldanha Marinho. De
1939 a 2010 o que mudou!
1939 - Criada no dia 02 de maio de 1939, pelo
Ato 142 e inaugurada no dia 30 de maio. Ocupou duas salas no antigo Paço Municipal, na
Rua Alferes José Caetano, esquina com a Rua
São José. Atualmente, no espaço funciona o
estacionamento da Câmara Municipal. O acervo inicial se constituía de 873 livros registrados.
Os primeiros trabalhos foram realizados pelo bibliotecário da ESALQ Israel Gil e pelo professor
Leandro Guerrini, que foi diretor do espaço por
28 anos.
2010 - Em 29 de outubro, após setenta e um
anos de uma história itinerante e ocupando
endereços provisórios, a Biblioteca Pública Municipal "Ricardo Ferraz de Arruda Pinto" inaugurou prédio próprio, projetado especificamente
para esse fim.
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SANDRA RODRIGUES VOLTA A
CENA CELEBRANDO A VIDA

PADRE EDIVALDO LANÇA
LIVRO EM SANTA BARBARA

O Centro de Atendimento ao Turista recebeu
o lançamento do livro "Palavra por Palavra", de
autoria do Padre Edvaldo. A obra estimula a
meditação, num formato de bolso, onde o leitor pode apreciar logo no amanhecer do dia,
que ao abrir o livro, abre as portas para um
mundo de possibilidades. Uma leitura rápida para
inspirar de fé, de coisas boas, de amor e de
sucesso. São palavras nascidas de experiências
místicas num encontro com o Sagrado Humano: "o que ofereço a você, leitora, leitor, é um
tanto da janela da minha alma, do meu coração, que se abre em frases curtas e carregadas de sentimentos, de espiritualidade, de reflexões", descreve Padre Edvaldo sobre seu livro. Possibilidades de despedidas, encontros,
reencontros, novos começos, inspirações para
pensar e agir. O secretario de cultura de Santa
Barbara do Oeste, Evandro Felix esteve presente prestigiando o lançamento. O livro "Palavra por Palavra" é assinado pela Editora Paladar Cultural e pode ser adquirido na loja online: www.lojapaladarcultural.com.br
Fonte: Site da Secretaria de Cultura e
Turismo de Santa Bárbara do Oeste
Fotos: Ricardo Roberto Raya (exclusividade Pirarazzi)

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
02/05 - Semana toda - aniversário da biblioteca: doação de livros
10/05 TER 19h30 - lançamento do livro: "Palavra por palavra" (Edvaldo Nascimento)
14/05 SAB 09h30 - palestra: microfisioterapia
(Adriano Pereira)
18/05 QUA 19h30 - performance: "A passagem de João grilo pelo purgatório", adaptado
do texto de Ariano Suassuna (Elson de Belém)
25/05 QUA 19h00 - lançamento do livro: "Saberes no pé do Tambu" (Antonio de Filogênio
de Paula Júnior)
27/05 SEX 19h00 - exibição de filme: "a definir" (MISP/Cena14)
28/05 SAB 10h00 - palestra: "Os super-heróis
negros nas histórias em quadrinhos (Daniel Longaneto, do Canal Poptopia)
Na próxima edição continuaremos com as pautas sobre curiosidades sobre este espaço publico e cultural de Piracicaba.
Colaboração: Melysse Martin (atual gestora da
Biblioteca pública de Piracicaba

O Projeto "Show PRESENTE - "Onde toda Presença será Celebrada" tem por finalidade realizar
01 Show no Teatro do SESI Piracicaba-SP, em celebração ao Reencontro Presencial, A Dádiva da
Vida e a Presença Eterna em nossos Corações
pensando nos amigos, entes queridos e todas as
vítimas do Covid 19. Será realizado pela cantora
Sandra Rodrigues, um dos nomes de destaque na
cidade e contará com 04 músicos na formação da
banda: Wagner Silva (Bateria); André Grella (Piano); Eloy Porto (Trombone), Renato Borghi (contrabaixo) e Lu Garcia como convidada.
Esse show nasce de uma conversa sobre este
tema e depois da execução de sucesso das Lives
"Sardade d'Ocê" produzidas através do prêmio do
PROAC Expresso LAB. Sandra tem uma agenda
repleta se apresentando em formatos diferenciados desde voz e violão até grandes orquestras.
Em eventos corporativos, cerimônias e festas de
casamento, aniversários, eventos sociais, feijoadas
entre outros. Tanto na cidade, como na região e
todo estado de São Paulo, o que propiciava mais
momentos a serem divididos nas viagens nutridas
com deliciosas conversas. E assim com todo seu
jeito carinhoso de ser, transformou seus músicos
e seguidores em amigos que além de se encontrarem nas datas de apresentações e manterem
o compromisso de ensaios regulares, frequentam
sua casa como convidados.
Com a pandemia veio o cancelamento de todas suas apresentações como ocorreu para todos
os artistas. E além da questão financeira, o que
mais apertou foi a saudade desta "escolha de vida"
feita pela cantora, em trabalhar com que se tanto
ama e dividir esta conquista com pessoas que se
tornaram importantes e especiais. Agora chegou
o momento da retomada com um misto de sentimentos: Felicidades com os Reencontros Presenciais, Agradecimento de todos que conseguiram
passar por este período pandêmico que trouxe muita tristeza a todo mundo e nos lares de
quem infelizmente se tornou vítima deste vírus; Como também um momento de celebrar
a vida dos que não estão entre nós fisicamente, e momento de utilizar a arte para levar um

carinho e abraço aos familiares. Como proposta para este show o repertório será variado,
transitando em todos estas sensações.
Partida dos pais de Sandra para o plano espiritual
A proposta deste show foi organizada, planejada e elaborada entre outubro e novembro de
2021, inscrita no edital da Segunda Chamada da
Lei Aldir Blanc em novembro e selecionado em
dezembro. Tanto Sandra como toda sua equipe
de produção e músicos nem de longe imaginavam
o quanto o título e o objetivo do show seriam tão
significativos diretamente na vida da cantora.
Como Já descrito Sandra é um ser de luz que
se envolve com seus amigos de trabalho e as pessoas que acompanham seus shows e por este
motivo estava sensível a todas as notícias de partidas de familiares e amigos destes.
Porém a véspera da realização deste show que
estava programada para dia 02/04/2022 Sandra passou pelos dias mais tristes de sua vida, enfrentando a
dor pela partida da sua mãe, a senhora Theresinha
Corrêa Rodrigues, no dia 17/03/2022 e ainda tendo
na semana seguinte seu pai, o senhor Juarez José
Rodrigues, hospitalizado, marcando o dia 30/03/2022,
com mais uma despedida na família Rodrigues.
Desta forma o show foi adiado para este sábado, e este Show será registrado pelo momento
de retorno aos palcos, com o coração repleto de
amor e carinho ao seu dom de cantar, porém apertado pela "Sardade" e por ser a primeira vez que
seus pais estarão "PRESENTES" como "Estrelinhas"
(como Sandra costuma falar).
Contamos com todos para compartilhar,
acarinhar e fortalecer este Ser Iluminado que
é nossa Sandra Rodrigues.
Serviço
Dias: 07/05/2022
Horário: 20:00
Onde: Teatro do SESI Piracicaba/SP - Av.
Luiz Ralph Benatti, 600 - Vila Industrial
Quanto: Entrada Gratuita
Fonte: Assessoria ETC Produtora

ENCONTRO DE AMIGOS EM NOITE ESTRELADA
Aconteceu na última sexta feira um encontro de amigos para celebrar a vida. O
happy hour aconteceu na residência da atriz
Fabiana dos Santos e seu esposo Rafael que
contou com figuras ilustres como Tomas
Lucas, coordenador e idealizador do evento "Amor a criança especial" entre outras
personalidades que são engajadas a projetos sociais. O evento foi regado a quitutes
deliciosos e música de qualidade num lugar
aconchegante e pitoresco. O colunista esteve marcando presença e se sentiu acolhido
e prestigiado por todos os presentes.
Edição de fotos Ricardo Roberto Raya

INTROITO

ELEBRIDADES,
PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão
em destaques na sessão Curtidinhas. A Pirarazzi esteve
fazendo várias coberturas no ultimo final de semana,
uma delas no evento sobre o dia internacional da
dança. Além da agenda cultural, #TBTAZZI, entre
outros assuntos culturais.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da
Coluna Pirarazzi, promova sua imagem e
destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento
comemora 10 anos de existência, lançamos uma
proposta para você dar mais visibilidade ao seu
trabalho num conceituado jornal, A Tribuna
Piracicabana, especificamente na mais prestigiada
coluna da região, a Pirarazzi. Conquistamos
credibilidade dos nossos leitores e somos vistos
por renomadas personalidades e empresas do
cenário local. o presente que estamos
oferecendo é a sua participação no perfil da
coluna, onde você terá MEIA PÁGINA para
publicação dos seus trabalhos.
Pergunte nos como através do WhatsApp (19)
99663 9903 ou no e-mail pirarazzi@gmail.com
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO
VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 153 maio/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz
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Circuladô de fulô comemora
mais de 20 anos de história
com show em piracicaba

ANOS
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AGENDA CULTURAL

A banda "Circuladô de
Fulô" surgiu em 2001, quando Eduardo Ribeiro e Rodrigo Sá decidiram montar uma
banda de forró universitário.
Após as reuniões surgiu o Circuladô, com Edu Ribeiro na voz
e violão, Rodrigo Sá na percussão, Junior no triângulo e Gustavo Bortoleto na zabumba.
Com seu primeiro CD homônimo a banda estourou em
todos os circuitos de forró
universitário, embalados com
os hits "O Sol, A Lis e o Beija
Flor" e "Águas Mansas". A
banda resolveu partir para
um outro caminho e foi com
o álbum "Levitar" que a banda se reafirmou. Com um disco bem particular, com influencias
bem diferenciadas, a banda partiu pra um novo rumo, com composições bem mais elaboradas e pensadas. A atual formação da
banda conta com Thiaguinho no vocal, Gustavo Bortoleto na
zabumba e Eduardo Wenceslau na guitarra e violão. Em 2019 a
banda lançou o CD comemorativo de 15 anos, junto a esse trabalho também foram lançados novos webclipes gravados numa
mansão no interior de São Paulo com a participação de Thales do
Maneva e Tato do Fala mansa. Neste momento o grupo prepara
músicas inéditas que serão lançadas este ano.
O show em Piracicaba acontecerá dia 14 de maio as 21 h no
Clube Saudosista de Piracicaba. As vendas dos ingressos estão a
todo vapor e podem ser adquiridos em vários pontos da cidade.
Informações com Felipe Bragion no telefone (19) 99738 9260.
Foto assessoria da banda
ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA
INTERNACIONAL DA DANÇA EM PIRACICABA

O dia internacional da dança, (29 de maio) foi comemorado em uma semana
repleta de atividades em vários pontos da cidade. Entre eles o evento “Gala da
cultura popular piracicabana – resistência e luta”, em homenagem aos grupos
e profissionais da dança, realizada no último sábado no Armazém Maria Dirce
Camargo na Estação da Paulista. O evento contou com varias apresentações
dos grupos e coletivos populares de Piracicaba como o Afropira, Vila África,
Samba de lenço, Batuque de umbigada e Maracatu baque caipira que encerrou
a noite com uma participação envolvente e calorosa levando os presentes a
dançarem ao toque dos tambores que fizeram o chão tremer. O evento contou
com apoio da Secretaria Municipal da Ação Cultural - SEMAC e a participação do
ETC Produções, Coletivo Anônimos da Dança e 7&8 Cia de Dança.

Foto Ricardo Roberto Raya (exclusividade Pirarazzi)

COLETIVO COM NOVA
REFORMULAÇÃO PELA DVERSIDADE
Na última terça-feira (26) o Diversifixe apresentou ao público sua nova identidade visual, que acompanha o início de uma
nova fase do projeto iniciado em 2019 como um Coletivo. Em
vídeo publicado no canal do YouTube e também nas redes sociais, o co-fundador Max Agostini e os membros Di Toledo e Tio
Cris anunciaram as novidades. O Diversifixe agora se torna uma
comunidade que ultrapassa as barreiras geográficas, e convida
pessoas de qualquer região do país para somar forças no ativismo pela diversidade, inclusão e vida humana. O novo logotipo,
uma criação de Max Agostini e Eliane Vieira, com colaboração
da Skyletto, traz um guarda-chuva colorido com o cabo em forma de "d". As cores são referência à bandeira do orgulho LGBTQIA+ da Filadélfia, que além das seis cores tradicionais tem o
preto e marrom, para representar a comunidade preta LGBTQIA+. Também traz o azul-claro e rosa, em uma referência às
pessoas trans. O verde e amarelo ficam bem ao centro, representando a proposta de transmitir a informação, a mensagem e
o conhecimento para todo o país. Por fim, o guarda-chuva representa a proteção a todas as minorias sociais contra o ódio, a
intolerância e a desinformação.

FIOFHÓ FARÁ COBERTURA DO EVENTO
FLASH NIGTH NO TEATRO SÃO JOSÉ
Fiofhó de Belém está sendo bastante cogitada para cobrir eventos na cidade, seja particular ou de grande porte. Neste sábado,
dia 07, estará com toda sua alegria e irreverencia no Flash night do
Teatro São José, em especial ao dia das mães, musica a cargo dos
Djs Ricardo e Wagner, organização Reinaldo Pousa.
Próximos eventos do Teatro São José para este mês:
• Dia 08 às 21 h Baile do garçom
• Dia 28 às 21 h show com Soró Silva
Para contratar a Fiofhó e seu fotografo Ricardo Roberto Raya
para cobertura do seu evento e ainda terem as fotos publicadas na
coluna Pirarazzi chame no telefone (19) 99663 9903 (Elson) ou
99141 4947 (Ricardo) ou no email pirarazzi@gmail.com

O Diversifixe está presente em todas as plataformas e redes sociais. Para saber mais, é só acessar: linktr.ee/diversifixe
Colaboração assessoria Diversifixe

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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