
ASFALTO — I
Este Capiau — não só idoso

e cansado, mas muito chato —
está na torcida para que dê real-
mente certo o novo formato que
a Prefeitura Municipal tem, a
princípio, para trazer mais eco-
nomia de materiais e melhor
qualidade de serviço final para o
chamado tapa-buraco. Lamentá-
vel que se faça asfalto e que se
preciso tapar tantos buracos.

ASFALTO — II
De uma coisa é certa: se o sis-

tema de tapa-buraco será bom, na
próxima licitação de asfalto o siste-
ma 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 pe-
rímetro urbano. Prazo para envio
das propostas é dia 3 de junho.

ASFALTO — III
O edital, modalidade con-

corrência 14/2022, pode ser
acessado pelo portal da Prefei-
tura, no botão Licitação (http://
www. piracicaba.sp.gov.br/). O cri-
tério para escolha da empresa será
o de menor preço global. O va-
lor estimado do contrato é de
R$ 10.586.318,88, com vigência
de 12 meses, a partir da expedi-
ção da Ordem de Serviço (OS),
com possibilidade de prorroga-
ção pelo mesmo período. Entra
a história de menor preço glo-
bal, como tem sido na adminis-
tração pública. Fica a dúvida!

ASFALTO — IV
De acordo com o edital, en-

tre as novidades para o serviço
está a medição da massa apli-
cada por m² e a execução do ser-
viço será padronizada, realizan-
do requadramento ao redor do
buraco, preenchendo com bica
corrida (conjunto de pedra bri-
tada, pedrisco e pó-de-pedra) e
finalizando com a massa asfál-
tica. O objetivo é que seja feita
recuperação mais profunda e
duradoura. Sem dúvida. Eis o
que será mudado realmente.
Que, no futuro, seja, em primei-
ro, ótimo o asfaltamento.

VOZ — I
A voz do povo — rouca e si-

lenciosa, diriam os poetas — ob-
serva a cidade e traduz certas posi-
ções aos políticos de plantão: “Ago-
ra, o desassoreamento do ribeirão
Piracicamirim está detonando ár-
vore e tirando grama. Sem muro
de arrimo. Tem árvore com raiz ex-
posta. Torça para não chover”.

VOZ — II
No Teatro — tanto o Munici-

pal como no Erotides de Campos —
, só há climatizador de ar ligado,
quando lá está o prefeito? Ou era
assim também quando da presen-
ça do alcaide anterior? Eis aí a
voz do povo, rouca e silenciosa.

THAME
Do advogado Almir Pazzianot-

to Pinto, ex-ministro do Trabalho
e ex-presidente do TST, colabora-
dor deste jornal, recebemos a se-
guinte mensagem: “Lamento a
morte do ex-prefeito e ex-deputa-
do 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 ad-
vogado Rogério Gonçalves garan-
te que o PRTB vai questionar os
critérios junto à Câmara. Ele se
refere à contratação de assesso-
res sem qualificação e filho de ve-
reador nos gabinetes. O Capiau,
idoso e cansado, acha que isso
não acontece na vida política (...).

HOMENAGENS
Uma assídua leitora da colu-

na enviou um questionamento so-
bre a quantidade de moções de
aplausos, votos de congratulações
e outros títulos conferidos na Câ-
mara Municipal. “Quanto gastam,
mensalmente, em tempo e em di-
nheiro”, questiona, ao classificar
como “gasto com vaidades”. Ela
pergunta também se homenagens
a empresas, que depois usam o es-
paço público para divulgar suas
atividades, não cai em ilegalida-
de. São perguntas, apenas. E per-
guntar nunca ofende. Papel do ve-
reador 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 verea-
dor. Ele lamentou ofensas ao tra-
balho parlamentar e exigiu pro-
vidências da Mesa Diretora quan-
do isso ocorre dentro da Câma-
ra. O vereador também comen-
tou 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 go-

verno, Gustavo Pompeo (Avante)
fez, na segunda-feira (2), o que se
chama de “fogo amigo”. Ele criti-
cou a Selam (Secretaria Municipal
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras) por falta de apoio a ativi-
dades esportivas na cidade. “Ten-
tei intermediar o contato entre a
pasta e os organizadores de um even-
to de muay thai, que será realizado
este mês, e até agora não houve ne-
nhum 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 eco-
nomia, mas é falta de fazer”, colo-
cou. “Tem lugar para injetar di-
nheiro e a Selam usa só 50% do
que teria direito. Parece que a pes-
soa que faz o esporte acaba sendo
desmotivada a fazer”. Como diz o
ditado: austeridade, quando é
demais, até o santo desconfia.
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Câmara aprova contas de 2019,
penúltimo ano da ‘gestão Barjas’

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou as contas de 2019
da Administração Municipal, cor-
respondente ao penúltimo ano do
terceiro mandato do ex-prefeito
Barjas Negri (2017-2020). O proje-
to de decreto legislativo 26/2022 foi
aprovado na reunião ordinária de
segunda-feira (2) e obteve parecer
favorável da Comissão de Finan-

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

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 pú-
blica realizada na Câmara no últi-
mo 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 des-
sa diferença as transferências fi-
nanceiras de R$ 105.055.718 aos
órgãos da administração indire-
ta (Emdhap, Ipasp e Ipplap) e à
Câmara, as contas de 2019 fecha-

ram com superávit de R$
10.023.292. Dois pontos que ha-
viam sido questionados pelo TCE-
SP em sua análise inicial, referen-
tes às dívidas de curto prazo e aos
depósitos efetuados pela adminis-
tração para o pagamento de pre-
catórios judiciais, foram reconside-
rados pelo tribunal após a defesa
apresentada pelo município. A10

Justino Lucente Agostinho Benites

Estão abertas, a partir de
hoje, 4, as inscrições para o con-
curso público 3/2022 com 68 va-
gas para admissão de agente co-
munitário de saúde, em regime de
CLT/40 horas. De acordo com o
edital, para se inscrever o requisi-
to mínimo é ter – pelo menos – 18
anos, ensino médio completo e
morar na área de abrangência da
USF em que a vaga estiver dispo-
nível. É importante destacar que
está assegurado aos candidatos
com deficiência e aos afrodescen-
dentes o direito de inscrição. A9

Concurso
para agentes
de saúde abre
inscrições

Promovida pela Escola do Le-
gislativo da Câmara Municipal de
Piracicaba, aconteceu ontem, 3, a
palestra “Política industrial e de-
senvolvimento econômico: teoria e
proposta pra o Brasil na era da eco-
nomia digital”, ministrada em for-
mato on-line pelo professor Daniel
Francisco Nagão Menezes, do pro-
grama de pós-graduação em Direi-
to Político e Econômico da Facul-
dade de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie. "A gente
sabe o quão importante é a política
industrial no desenvolvimento”,
disse o vereador Pedro Kawai, co-
ordenador da Escola do Legisla-
tivo, na abertura do evento. A8

Retrocessos e
oportunidades
da indústria são
temas de palestra

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

tou com a participação de re-
presentante da Prefeitura de
Piracicaba. Participaram da
reunião o promotor de Justi-
ça, Luciano Gomes de Quei-
roz Coutinho, representando
o MP-SP, os secretários mu-
nicipais Jane Franco de Oli-
veira (Semuttran) e Paulo
Sérgio Ferreira da Silva (Se-
mob), e Márcio Dantas dos
Santos e Robinson Alexandre
de Ávila, representando a
concessionária Eixo-SP. A6

ESTRADA SERÁ RECUPERADA

Durante visita ao Hospital dos
Fornecedores de Cana (HFC),
o HFC Saúde, da esquerda
para a direita, Alexandre Teixei-
ra, presidente da Sopapi (So-
ciedade 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 empre-
sário Agostinho Benites acom-
panhou a comitiva e tirou fotos.

VISITA

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
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O mito dos cem anos
Espero que meuEspero que meuEspero que meuEspero que meuEspero que meu
velho idiomavelho idiomavelho idiomavelho idiomavelho idioma
português aindaportuguês aindaportuguês aindaportuguês aindaportuguês ainda
seja faladoseja faladoseja faladoseja faladoseja falado
no mundono mundono mundono mundono mundo

Camilo Irineu
Quartarollo

Eu não sei mes-
mo, mas você
certamente sa-

berá! Ao ler isto você
já estará com seus ca-
chinhos brancos, meu
neto. Escrevo-lhe a es-
ses anos futuros, an-
sioso pela quebra dos sigilos de-
cretados pelo governo atual.

Espero que meu velho idi-
oma português ainda seja fa-
lado 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 presi-
dente antivacina, nos documen-
tos de compra da Covaxin e Pfi-
zer, no processo administrativo
contra o general e ex-ministro da
Saúde ou dessas visitas dos lo-
bistas de armas?

Pode se esconder
isso por muito tempo,
mas não pelo tempo
todo. Se os historiado-
res descobriram os re-
gistros da escravidão
nas contabilidades das
fazendas, e documen-
tos portuários com as
viagens dos navios
tumbeiros e, mais re-

centemente, jornalistas e histori-
adores levantaram os documen-
tos secretos da ditadura, por cer-
to, 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 ve-
lho, creia, não mudaremos o
mundo, mas o sonho de um

mundo melhor, de paz e justiça,
meu netinho, está dentro de nós.

Seja um cidadão esclareci-
do, meu neto. Fuja dos estereó-
tipos dos cidadãos “de bem”,
pois só querem o bem de si mes-
mos. 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 desfavo-
recidas ou ter bom senso e decên-
cia humana é ser “de esquerda”,
comunista. Comunistas foram re-
gimes políticos escudados na ide-
ologia socialista de Karl Marx –
não confundir com a igreja cristã

original, da qual surgiram sei-
tas voltadas ao primitivismo, e
não à originalidade de Jesus.

O que vale na prática desu-
mana da política deste século é o
mercado financeiro, invisível e
improdutivo, no qual esperta-
lhões captam bilhões do privado
e público para aplicar e ficar com
poupudos dividendos, sem ne-
nhum pudor ou investimento no
país, no caso, o Brasil. Aliás, de
onde vem tanta riqueza nessa pi-
râmide macabra, faraônica, pois
nada fazem, a não ser maquina-
ções financeiras e vendas de pa-
trimônios públicos, mas não aju-
dam o povo nem com um dedo a
carregar o fardo cotidiano.

Enfim, meu netinho, você
poderá conhecer a verdade. Li-
berte sua mente do ódio e, princi-
palmente, da ignorância, para ser
feliz com seu povo, o resto é mito.

———
Camilo Irineu Quartaro-
llo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, histo-
rietas, artigos e livros

A desconstrução da democracia
Almir Pazzianotto

Pinto

Nos países demo-
cráticos as elei-
ções são efemé-

rides, nas quais se rea-
firma o direito de o ci-
dadão escolher com li-
berdade os governantes
e compromisso de o go-
verno respeitar a decisão emanada
das urnas. A Constituição de 1988
nesse sentido é de exemplar objeti-
vidade e clareza: “A soberania po-
pular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secre-
to, com igual valor para todos”.

Nem sempre foi assim. Após
a Revolução de 1930, cujo objeti-
vo 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 Repúbli-
ca e governadores de Estado eram
designados em conluio dos co-
mandantes das Forças Armadas.

Tem sido árduos os esforços
para a construção do regime de-
mocrático. Começaram em 1945,
com a deposição do caudilho gaú-
cho e a eleição do general Eurico
Gaspar Dutra, vencedor da dispu-
ta com o brigadeiro Eduardo Go-
mes. Foi permitido ao Partido Co-
munista concorrer com Iedo Fi-
úza (1894-1995), terceiro coloca-
do. Jamais se conseguiu, todavia,
exorcizar do cenário eleitoral dois
maus espíritos: a radicalização

dos extremos e a pre-
tensão intervencionis-
ta das Forças Armadas.

O retorno de Var-
gas à presidência da
República em 1951,
candidato pelo PTB,
não se fez sem riscos.
Um mês antes das elei-
ções o jornalista Carlos
Lacerda lançou às For-

ças Armadas a seguinte concla-
mação: “O sr. Getúlio Vargas, se-
nador, não deve ser candidato.
Candidato, não deve ser eleito.
Eleito, não deve tomar posse. Em-
possado devemos recorrer à re-
volução para impedi-lo de gover-
nar” (Lira Neto, Getúlio, Cia. das
Letras, SP, 2014, vol. 3, pág. 188).
Os objetivos de Lacerda foram al-
cançados. Em agosto de 1954, ame-
açado de ser deposto pela segunda
vez, Vargas reagiu com o único re-
curso de que dispunha, suicidan-
do-se no dia 24. Deixou como le-
gado político a Carta Testamento.

A campanha presidencial des-
te ano apresenta nítidos sintomas
de violência. A radicalização está
no ar. Após ser empossado presi-
dente em 2019, Jair Bolsonaro le-
vantou suspeitas contra o resulta-
do das eleições de que foi vence-
dor. Afirma, desde então, que te-
ria alcançado maioria absoluta no
primeiro turno, quando derrotou
Fernando Haddad, candidato do
Partido dos Trabalhadores.

Empenha-se Bolsonaro incan-
savelmente pela adoção do voto
impresso, colocando-se contra a
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opinião de especialistas e do Tribu-
nal Superior Eleitoral. Argumen-
to de ordem prática é a impossí-
vel alteração de sistema utiliza-
do em mais de 473 mil urnas, dis-
tribuídas por 2.645 zonas eleito-
rais, à disposição de 148 milhões
de eleitores e de 33 partidos.

Jair Bolsonaro e os adulado-
res palacianos não ignoram a des-
necessidade do voto impresso.
Além dos investimentos, fora do
alcance do exaurido Tesouro Na-
cional, 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. Compor-
ta-se como o caudilho sul-rio-gran-
dense 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 ga-
rantido pela Constituição, cuja
guarda compete ao Supremo Tri-
bunal Federal. Às Forças Arma-
das 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 blin-
dados, imporem à sociedade civil
aquilo que bem entendem fazer.

A condenação do deputado
Daniel Silveira tem o significa-
do histórico de ato em defesa
da democracia, para que não
venha a perecer “nas mãos de
líderes eleitos – presidentes e
primeiros-ministros que subver-
tem 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 de-
monstrar autoridade e de se man-
ter no poder. Começam pela ten-
tativa de descrédito do Poder Ju-
diciário 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 des-
construção do Estado democráti-
co. Seu objetivo outro não é senão
o de rasgar a Constituição e sujei-
tar a Nação a governo discricio-
nário, como sofremos durante
duas décadas de regime militar.

———
Almir Pazzianotto Pin-
to, advogado, foi Minis-
tro do Trabalho e pre-
sidente do Tribunal
Superior do Trabalho
(TST). Correio Brazili-
ense, 28/4/2022, pág. 11

sitaram de tratamento
por período maior de 15
dias e 1.694 óbitos foram
contabilizados, uma
média de 5 (cinco) mor-
te por dia, só se pensar-
mos em nosso país. E
novamente uma infla-
ção cada vez mais cres-
cente, estamos em um
recorde histórico dos

últimos 20 anos, e o poder de
compra dos trabalhadores que
consequentemente diminui.

Os servidores públicos deita-
ram e rolaram com seu inimigo
Paulo Guedes quem lhes colocou
uma granada no bolso e congelou
seus vencimentos por três anos,
seguido exemplarmente pelo atu-
al prefeito de Piracicaba que su-
gere 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 Lu-
ciano Almeida quer mantê-la
por mais três anos sem miseri-
córdia 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 com-
bater o que, por meio da inflação
e da dinâmica econômica e geo-
política sofrida pelos trabalhado-
res em todo o mundo, está pro-
duzindo um mecanismo muito
perigoso para o qual mesmo à
aqueles que têm um emprego fa-
zem 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 no-
vos escravos, com outros métodos,
mas certamente fincado nas idei-
as de fraquezas humanas e da
submissão ao poder para garan-
tia de migalhas, parcas migalhas.

Pobre “gado” que não en-
xerga o caminho do seu ma-
tadouro e tão pouco a marre-
ta sobre sua cabeça.

———
José Osmir Bertazzo-
ni (63),  jornalista e
a d v o g a d o .  E - m a i l :
osmir@cspb.org.br

José Osmir
Bertazzoni

Edepois de passa-
do o dia 1º de
maio data reco-

nhecida internacional-
mente, ridículo seria co-
memorar com uma
mentalidade escravo-
crata que ainda domi-
na 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, ameri-
canos, ucranianos, russos, argen-
tinos, asiáticos e europeus fazen-
do greve no mesmo dia. Essa guer-
ra seria esmagada pela força da-
queles que reivindicam direitos e
trabalho, daqueles que teriam o
poder de parar a economia mun-
dial por um dia. “Contra todo o
capitalismo, os trabalhadores de
todos os países se unem.”

Seria Utopia? creio que uto-
pia é aquela que é alimentada pe-
los governos das grandes potên-
cias mundiais, pelo capitalismo
implacável da Rússia, China,
América, União Europeia. Se pen-
sarmos na luta pelas oito horas
de trabalho dos mártires de Chi-
cago, que então se tornou uma
luta internacional apesar da res-
posta repressiva de muitos gover-
nos, levando à manifestação de 1º
de maio de 1890 (a primeira ma-
nifestação internacional da histó-
ria), é fácil responder que esse tipo
de reação não é utopia e pode, por-
tanto, ser possível novamente.

Lembrando que devidamen-
te registrado pela história, naque-
les anos houve uma luta para re-
duzir a jornada de trabalho para
oito horas e para conquistar di-
reitos e condições de trabalho.
Hoje, paradoxalmente, estamos
derrubando as demandas em al-
gumas questões porque vivemos
na era do tempo parcial involun-
tário e das mil formas de insegu-
rança que querem aniquilar a ca-
pacidade de reivindicar através da
chantagem; e depois temos ques-
tões cada vez mais atuais: traba-
lho cinza e negro, condições de saú-
de e segurança cada vez menos pra-
ticadas que produzem Números do
Radar SIT – plataforma do Minis-
tério do Trabalho e Previdência –
apontam que em 2021 o Brasil re-
gistrou 423.217 acidentes de tra-
balho, média de 1.159 registros por
dia. Do total, 133.757 casos neces-
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Um 1º de Maio com
poucas lutas: nada a

comemorar; muito a fazer

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 pan-
demia

Como poderá provar?
Temos fotos, temos vídeos,

tudo registrado, gravado e do-
cumentado.

Se pro Senhor não foi passado.
Está bem desinformado.
Onde estavas cidadão?
Que não viu toda esta ação?

Tiramos recursos dos nos-
sos bolsos, nem se quer pedi-
mos reembolso. Fizemos tudo
com capricho, honra e dedica-
ção para mostrar nosso com-
promisso 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 excelên-
cia, muita

E agora, minha gente?
TTTTTudo o queudo o queudo o queudo o queudo o que
pedimos aopedimos aopedimos aopedimos aopedimos ao
prefeito deprefeito deprefeito deprefeito deprefeito de
Piracicaba é quePiracicaba é quePiracicaba é quePiracicaba é quePiracicaba é que
se contente emse contente emse contente emse contente emse contente em
mudar as políticasmudar as políticasmudar as políticasmudar as políticasmudar as políticas
malfeitas, semmalfeitas, semmalfeitas, semmalfeitas, semmalfeitas, sem
querer mudarquerer mudarquerer mudarquerer mudarquerer mudar
a verdadea verdadea verdadea verdadea verdade

competência, jamais com im-
prudência.

Somos semeadores do saber,
Fazemos acontecer!

Deixo aqui meu desabafo
contra essa má gestão, estamos
todos unidos, servidores em
ação. Não temos medo de ame-
aças, trabalhamos com raça, que
é o que deve ter uma nação.

Somos exemplos de cidadania,
não nos curvamos à tirania.

Aos amigos radialistas, que pa-
pelão!!! 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 prefei-
to de Piracicaba é que se contente
em mudar as políticas mal-feitas,
sem querer mudar a verdade.

———
Gled Ramalho, professo-
ra, com muito orgulho

Dirceu Cardoso Gonçalves

Oeleitorado 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 con-
sideram a necessidade dessa alter-
nativa, 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 co-
municação eficiente. Bolsonaro,
mesmo com a feroz campanha de
descontrução encetrada pelos seus
adversários desde antes de sua pos-
se, arrasta a multidão e é aplaudi-
do por onde passa. Lula, reabilita-
do pelas canetadas do STF, que co-
locou nulidades nas sentenças a
que foi condenado em primeira, se-
gunda e terceira instâncias, não re-
edita a mobilizaç ;ão popular de ou-
trora e é hostilizado nas raras apa-
rições. 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 incom-
petência da classe política em se
comunicar. Políticos que hoje po-
deriam estar pontificando e em vias
de igualdade com os ditos líderes
de massa, não construíram, no
tempo certo, o seu patrimônio po-
pular porque preferiram receber as
benesses dos governantes de então
– primeiro do tucano FHC e depois
dos petistas Lula e Dilma – e aca-
baram naufragando. Não são re-
conhecidos pelo grande público
como viáveis para a tarefa de go-
vernar e fazer desenvolver o país.
Temos, até o momento, um ban-
do de nanicos com nomes conhe-
cidos (alguns com experiência elei-
toral 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 popularmen-
te) ou partir para o imperdoável
voto branco ou nulo e a absten-
ção, que crescem eleição-após-elei-
ção. Esse protesto pode satisfazer
momentaneamente o eleitor, mas
é um grande mal à Nação.

As eleições e a crescente apatia do eleitor
A única hipóteseA única hipóteseA única hipóteseA única hipóteseA única hipótese
do porquêdo porquêdo porquêdo porquêdo porquê
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da classe políticada classe políticada classe políticada classe políticada classe política
em se comunicarem se comunicarem se comunicarem se comunicarem se comunicar

Apesar de todo o discurso
“democrático” dos que em 1985 as-
sumiram 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 resol-
veriam todos os problemas do país.
Pelo contrário, desaguamos nos
malfadados mensalões, petrolão,
eletrolão e outros escândalos fi-
nanceiros onde as empresas esta-
tais foram saqueadas para o go-
vernante de plantão poder com-
prar a maioria dos votos que ne-
cessitava para aprovar seus pro-
jetos no parlamento. O povo viu
tudo isso e hoje não acredita na
classe política. É evidente que há
muita gente boa no meio, mas infe-
lizmente, 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 levan-
tados pela Operação Lava Jato.

Estamos na véspera da cam-
panha eleitoral. Ainda que velada-
mente – porque isso é proibido – os
pré-candidatos já se expõem. O ca-
lendário eleitoral já está em vigor e
se desenrolando. Logo teremos as

convenções onde os partidos ho-
mologarão 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 mon-
tante dos que não votariam tan-
to num quanto no outro. E os pre-
tendentes 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 po-
larizado é um desperdício. Com
apenas duas opções, uma conside-
rável parte do eleitorado resta frus-
trada e de má vontade com o go-
vernante eleito, independente de
quem seja. Se tivéssemos três, qua-
tro 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 cí-
vica onde o povo escolhe os re-
presentantes de sua preferência.
O ideal, mesmo, seria que nem se-
gundo 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 Cardo-
so Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associa-
ção de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.



A importância dos 35 anos
da Pastoral da Criança

Barjas Negri

A Pastoral da Cri-
ança foi criada
 em 1983, no

Paraná, pela dra. Zilda
Arns Neumann e pelo
arcebispo de Londrina,
dom Geraldo Magela.
Naquela época, a mor-
talidade infantil era
muito alta e não existia o Sistema
Único de Saúde (SUS). Bem por
isso, as ações da Pastoral que tra-
balhava com pessoas voluntárias
e realizava o acompanhamento de
gestantes e crianças até 6 anos,
com orientações nutricionais, vi-
sitas domiciliares mensais e a pe-
sagem dos bebês. Pela sua impor-
tância espalhou-se rapidamente
por todo território nacional.

Na gestão de José Serra, mi-
nistro da Saúde e quando exercia
o cargo de secretário-executivo,
reconhecemos a importância do
trabalho da Pastoral para a re-
dução 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 Ko-
aik, do casal Antonio Ferraz do
Canto e Maria Berchams Canto
e da assistente social Maria Eli-
zabeth Nardin, que seria a pri-
meira coordenadora até 2004.

Ao assumirmos o cargo de pre-
feito em 2005, verificamos que a
mortalidade infantil de Piracicaba
era, lamentavelmente, superior a do
estado de São Paulo, e que essa si-
tuação deveria ser revertida. Como
consequência, a equipe de profissi-
onais da Secretaria Municipal de
Saúde da Prefeitura articula o ar-
rojado “Pacto pela vida, contra a
mortalidade infantil”, envolvendo
parcerias com o governo estadual,
com entidades sociais, além da
ampliação dos serviços hospitala-
res e da Atenção Básica de Saúde.

Em pouco tempo, o quadro
foi revertido, o índice de mortali-
dade caiu bastante e ficou abaixo

Um cumprimentoUm cumprimentoUm cumprimentoUm cumprimentoUm cumprimento
especial aosespecial aosespecial aosespecial aosespecial aos
milhares demilhares demilhares demilhares demilhares de
voluntários evoluntários evoluntários evoluntários evoluntários e
voluntárias quevoluntárias quevoluntárias quevoluntárias quevoluntárias que
atuaram e atuamatuaram e atuamatuaram e atuamatuaram e atuamatuaram e atuam
anonimamenteanonimamenteanonimamenteanonimamenteanonimamente

da média estadual, sal-
vando dezenas de cri-
anças, num curto perí-
odo de tempo. A Pasto-
ral da Criança de Pira-
cicaba foi parceira de
primeira hora desse
projeto e sua atuação,
envolvendo centenas de
voluntários, teve parti-
cipação expressiva na

obtenção dos bons resultados.

É importante ressaltar os
trabalhos dos sucessivos coorde-
nadores da Pastoral em nossa ci-
dade, como Maria Carolina Be-
netelio (2004-2012), Marlene
Bessen Eckstein (2012-2018) e
Marina R. S. N. de Carvalho, que
atuaram em todo esse período au-
xiliando o “Pacto pela vida, contra
a mortalidade infantil”, contribu-
indo 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 ati-
vidades, com a participação de
centenas de voluntários foram
acompanhados milhares de cri-
anças e gestantes todos esses
anos. Os bons trabalhos da Pas-
toral precisam ser cumprimenta-
dos e reconhecidos pela socieda-
de piracicabana pela sua impor-
tância e relevância. Um cumpri-
mento 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-pre-
feito de Piracicaba

cabano de Estudos e
Defesa da Democra-
cia) convida os parti-
dos progressistas de
Piracicaba a conversar
sobre o assunto, consi-
derando-se, em primei-
ro lugar, a realidade da
política local. Trata-se
de uma expansão do
tema das federações

partidárias, que já vem sido pen-
sada e analisada pela Diretoria do
Instituto, junto aos seus associa-
dos, desde o começo do ano.

As respostas certamente se-
rão divergentes, mais ou menos
similares, mais ou menos diferen-
tes. A pergunta, porém, há de ser
perguntada. Não é esta a hora
madura das forças progressistas
fazerem vibrar mais alto suas con-
sonâncias, sem negar suas disso-
nâncias? Não é esta a hora de re-
novarmos a força das grandes
pautas e apresentar uma alterna-
tiva substancialmente democráti-
ca? Se a resposta for negativa, o
que nos impede ainda? Se a res-
posta for positiva, como fazê-lo?

O diálogo sobre essas questões
ocorrerá no Roda de Conversa “Con-
sonâncias e Dissonâncias: Quere-
mos a União das Forças Progres-
sistas em Piracicaba?”, que será rea-
lizada nesta quinta-feira, dia 05, em
modo online, pela página do Ipedd
no Facebook (facebook.com/ipeddpi-
ra), com a presença de representan-
tes do PV, PT, PT, PSOL e PCdoB.

———
Tiago Cerqueira Lazier,
doutor em Ciência Polí-
tica pela USP. Coorde-
nador de Projetos e Pro-
gramas do Ipedd, lecio-
nou nos últimos anos na
Universidade de Lüne-
burg, Alemanha. É pes-
quisador e atua em vári-
os projetos na interse-
ção da filosofia, política,
estética e tecnologia

Tiago C. Lazier

Nem todas as po-
larizações são
feitas iguais!

Quem nunca acordou
numa madrugada gela-
da 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 exis-
te 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 igualda-
de substantiva, a racionalidade e a
sensibilidade democrática, a liber-
dade para ser plural e diferente, e a
preservação do mundo para as pró-
ximas gerações, e o outro lado de-
fende a hierarquia militar e mili-
ciana, a violência externa para
acompanhar a violência interna,
a liberdade para subjugar e opri-
mir, e a destruição dos ambientes
políticos e ecológicos, estamos li-
dando 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 progressi-
vas não se unem – globalmente,
nacionalmente, e, localmente?

No cenário global, figuras
como Bolsonaro, que se aprovei-
tam do medo à novidade de um
mundo mais igualitário e da difi-
culdade do avanço das pautas pro-
gressistas, aparecem em todo lu-
gar. No cenário nacional, o presi-
dente, 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 Piraci-
caba, o Ipedd (Instituto Piraci-
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Queremos a união das forças
progressistas em Piracicaba?

A Tribuna Piracicabana
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Câmara rejeita convocação
de secretários em audiência
Requerimento convocava procurador-geral e secretários
de Finanças e de Educação para prestar esclarecimentos

Fabrice Desmonts

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

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba rejeitou, durante a 14ª reu-
nião ordinária, nesta segunda-fei-
ra (2), a realização de audiência
pública para debater assuntos re-
lacionados à educação pública
municipal. O requerimento 318/
2022, de autoria dos vereadores
Zezinho Pereira (União), Acácio
Godoy (PP), Paulo Campos (Po-
demos) 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 Educa-
ção, Bruno Cesar Roza, para pres-
tar esclarecimentos. O objetivo
seria questionar os secretários
sobre o cardápio da merenda es-
colar 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

Educação prestar explicações. Já
o vereador Laércio Trevisan Jr
(PL) encaminhou voto contrário
ao requerimento. “Não se pode
fazer política barata com educa-
ção séria, é preciso pensar qual a
razão que os diretores não toma-
ram uma atitude”, afirmou.

O requerimento acabou rejei-
tado com 10 votos contrários e
oito favoráveis. Ao justificar o
voto favorável, o vereador Zezi-
nho Pereira (União) voltou a usar
a Tribuna e comentou que a rea-
lização 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 esco-
las 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 favo-
rável ao requerimento, o vereador
Acácio Godoy (PP) confirmou o re-

cebimento de denúncias sobre a
qualidade da merenda. “Quando
esse secretário chegou essa pauta já
existia”, colocou. “Não estou fazen-
do 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 algu-
mas escolas e constatou proble-
mas, como falta de alimentos e
de material, além de serviços de
manutenção, mas não foi atendi-
do pelo secretário de Educação.

O Cecan (Centro do Câncer)
da Santa Casa de Piracicaba rea-
liza, hoje, às 12h30, reunião cien-
tífica no salão de convenções da
Santa Casa de Piracicaba para de-
bater o “Tratamento de Câncer de
Mama Luminal Metastático: A
Paciente Como Protagonista na
Tomada De Decisão”. O tema será
abordado pela médica oncologis-
ta clínica Débora Gagliato Jardim,
do Hospital Beneficência Portu-
guesa, de São Paulo, com media-
ção do oncologista clínico Fer-
nando Medina e apoio do labora-
tório Pfizer e Cepoc (Centro de
Estudo e Pesquisa Oncológica de
Campinas). O evento será presen-
cial, mas poderá ser acompanha-
do também de forma virtual pelo
link https://bit.ly/3Kq9Rt6.

Fernando Medina lembra
que o câncer de mama é o tu-
mor mais frequente do Cecan,
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Cecan debate tratamento sem uso da quimioterapia

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

Divulgação

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 recep-
tores de estrogênio e progestero-
na positivos e que, portanto,
apresentam crescimento mais
lento das células, podendo ser
tratados sem quimioterapia, prin-
cipalmente em mulheres mais ve-
lhas pós-menopausadas”, disse.

O oncologista explica que,
nesses casos, normalmente é
utilizado o tratamento hormo-
nal, 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 di-
recionamento dado ao trata-
mento desses casos, sem o uso
da quimioterapia”, considerou.
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Vereador cobra cumprimento de manual de normas para arborização
O vereador Gilmar Tanno

(PV) apresentou o requerimen-
to 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 Arboriza-
ção Urbana na execução dos
serviços de poda e fiscalização.

No texto da propositura, ele
recorda que existe o Plano Muni-
cipal de Arborização Urbana de
Piracicaba, publicado em 2020,

disponível no site da Sedema (Se-
cretaria 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 rele-
vante no manejo da arborização

urbana. “Além de tecnicamente
ser a prática que facilita o relaci-
onamento harmonioso das árvo-
res com o espaço, incrementa os
resultados esperados, garante
sobrevida ao indivíduo adulto e
minimiza efeitos de planejamen-
to inadequado”, aponta o parla-
mentar no requerimento.

No entanto, ele detalha
que tem recebido reclamações
sobre as podas que são reali-
zadas no Município e aponta,
como caso recente, o serviço

executado na praça da Bibliote-
ca Pública Municipal “Ricardo
Ferraz de Arruda Pinto” (rua
Saldanha Marinho, 333, Centro).

O parlamentar questiona se
os critérios e diretrizes do manu-
al estão sendo cumpridos, se a
empresa contratada recebe orien-
tação a partir deste documento ofi-
cial e pede informações sobre qual
é o procedimento de fiscalização
dos serviços de poda executados.
“São elaborados relatórios refe-
rentes à qualidade”, pergunta.

DDDDDEVOÇÃOEVOÇÃOEVOÇÃOEVOÇÃOEVOÇÃO

Mosteiro das Carmelitas será
homenageado pelos 71 anos
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Câmara quer a aprovação do
PL que institui Piso Nacional

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na noite de se-
gunda-feira (2), durante a 14ª
reunião ordinária, o requerimen-
to 330/2022, do vereador Laér-
cio Trevisan Jr. (PL), que conce-
de voto de congratulações pelos
71 anos de instalação do Carmelo
do Imaculado Coração de Maria
e de São José da Diocese de Pira-
cicaba, popularmente conhecido
como “Mosteiro das Carmelitas”.

No texto, o parlamentar rela-
ta que as primeiras carmelitas che-
garam 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 dioce-
sano e provenientes do Carmelo de
São Paulo. O Mosteiro do Imacula-
do 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 eclesi-
al e apostólica, tendo a clausura
como uma disposição requerida
pela vida contemplativa que, em
sua estrutura, opta por uma contí-
nua busca de Deus, na solidão e no
silêncio. As irmãs carmelitas divi-
dem as atividades diárias em ora-
ção e trabalho, refeições e momen-
tos 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. Atual-
mente, a comunidade é dirigida
pela Priora, Madre Maria Constan-
tina do Sagrado Coração de Jesus.

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na noite desta se-
gunda-feira (2), durante a 14ª reu-
nião ordinária, a moção de apelo
69/2022, do vereador Ary de Ca-
margo Pedroso Júnior (Solidarie-
dade), que pede à Câmara dos De-
putados, em Brasília, para que seja
colocado em votação e aprovado o
Projeto de Lei 2564/2000, que ins-
titui o piso salarial nacional do en-
fermeiro, do técnico de enferma-
gem, 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 deve-
rão receber, no mínimo, 70% desse
valor e auxiliares e parteiras 50%. Os
valores deverão ser reajustados anu-
almente com base no INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor).

O autor da proposta na Câ-
mara de Piracicaba aponta que
o projeto é apoiado e reivindica-
do por toda classe da enferma-
gem brasileira, “profissão que
apesar da importância não é de-
vidamente valorizada”, salienta.
De acordo com o Cofen (Conse-
lho Federal de Enfermagem),
atuam hoje no País cerca de 2,4
milhões de enfermeiros, técnicos
e auxiliares de enfermagem.

Ary Pedroso Jr. também sali-
enta que a categoria enfrenta as
disparidades e valores incompatí-
veis 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 se-
nador Fabiano Contaratto (PT/ES).
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Com professores aposentados,
reforço da luta contra confisco
Encontro foi organizado pela subsede da Apeoesp em Piracicaba, segunda
(02); dia 12 de maio acontecerá o XI Encontro Estadual dos Aposentados

Emoção! Essa é a palavra que
define a volta do Projeto Cãopa-
nheiro no HFC Saúde. Depois de
mais de dois anos parados, por
causa da pandemia, os cães vol-
tam para trazer alegria e esperan-
ça para os pacientes e colaborado-
res. “Ver a turma do Cãopanheiro
entrando pelo HFC Saúde, com a
certeza de que eles vão poder vol-
tar 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 te-
rapêutica que tem como diferen-
cial o uso de cães como co-tera-
peutas no tratamento físico, psí-
quico e emocional de pessoas que
estão hospitalizadas. O projeto
utiliza o cão como reforçador, es-
timulador e facilitador da reabi-
litação e reeducação global do
paciente. “Os pacientes se emoci-
onam, o tratamento é acolhedor.
O cão ele é uma terapia para a alma,
tem uma energia positiva no am-
biente hospitalar”, disse a Enfer-
meira do pronto Atendimento do
HFC Saúde, Silvana de Fátima.

O projeto Cãopanheiro é re-

Fotos: Divulgação

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

Em encontro regional que reu-
niu mais de 140 professores apo-
sentados, a presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do En-
sino Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo), a deputada estadu-
al Professora Bebel (PT) reforçou a
importância da unidade para o for-
talecimento da luta contra o con-
fisco que vem sendo praticado pelo
governo do Estado de São Paulo
contra aposentadorias e pensões de
servidores públicos estaduais, des-
de 2020, iniciado com a reforma
estadual da Previdência. No en-
contro, organizado pela Subsede
da Apeoesp em Piracicaba, Bebel
informou  que foi acatado pela As-
sembleia Legislativa de São Paulo
a tramitação em regime de urgên-
cia do  PL 450/2020, de sua auto-
ria, que define os benefícios pagos
pela São Paulo Previdência (SP-
PREV) como direitos sociais indis-
poníveis de seus beneficiários, sen-
do o primeiro passo para abrir uma
ampla discussão na Assembleia
Legislativa do Estado de São Pau-
lo pôr fim à esta injustiça que vem
sendo praticada contra aposenta-
dos e pensionistas do Estado.

Bebel também confirmou a re-
alização do XI Encontro Estadual
dos Aposentados para 12 de maio e
a  II Marcha Estadual dos Aposen-
tados no próximo dia 13, cuja pau-
ta central é a luta pelo fim do con-
fisco nos vencimentos de aposen-
tados e pensionistas do Estado de
São Paulo, “São  ações para forta-
lecer a nossa luta para pôr fim a
esse confisco, que tem reduzido
aposentadorias e pensões. Temos

que unir as nossas forças e pressi-
onarmos os demais deputados
para pôr fim à esta cobrança in-
devida, que alertei que ocorreria ain-
da durante a votação da reforma
da previdência estadual”, falou.

O advogado da Apeoesp, Cé-
sar Pimentel fez um relato das
principais ações da deputada Pro-
fessora Bebel tanto em defesa dos
professores e do funcionalismo es-
tadual, já tendo apresentado di-
versos projetos nesse sentido, além
de mais de 120 emendas a propo-
situras que tramitam na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo.
Além do PL 450, Bebel também é
autora do PDL 39/2020, que sus-
ta os efeitos da declaração de dé-
ficit atuarial feita pelo governo
estadual em 19 de junho de 2020,
que permite a cobrança de contri-
buição previdenciária majorada
pelos aposentados e pensionistas,
assim como de Ação Direta de In-
constitucionalidade que tramita
no STF. Para ele, o único projeto
que tramita na Alesp que pode co-
locar fim, realmente, ao confisco
nas aposentadorias e pensões é o
PDL 39, da deputada Bebel.

No evento, o presidente do
Lar dos Velhinhos, Yves Marcon-
des, também enalteceu o apoio do
mandato da deputada estadual
Professora Bebel em prol da insti-
tuição, que atende atualmente
mais de 350 idosos, inclusive des-
tinado emenda parlamentar no
valor de R$ 200 mil viabilizados
outros R$ 200 mil, através do de-
putado Alexandre Padinha. Já a
enfermeira coordenadora do Lar

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 so-
cial, Maria Salete Fleurys, e a nu-
tricionista Eliana Magalhães fala-
ram do trabalho desenvolvido pelo
Lar dos Velhinhos de Piracicaba, a
primeira cidade geriátrica do país.
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Cãopanheiro está de
volta ao HFC Saúde

Divulgação

Programa volta dois anos depois

alizado por um grupo motivado
pelos valores de participação e
solidariedade, feito por pessoas
que disponibilizam seu tempo,
conhecimento e emoção para cau-
sas de interesse coletivo social.
além  de contribuir para um mun-
do mais justo e mais solidário.

Para os pacientes é sempre
uma surpresa ver os cães entran-
do 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 reto-
ma as atividades nesta quarta-
feira (04), um momento espera-
do pelos pacientes e por toda equi-
pe HFC Saúde. “Os cães já fazem
parte da nossa rotina hospitalar.
Fizeram muita falta durante esse
período de pandemia. Esses ani-
mais conseguem transmitir amor
com o olhar, são leais, ajudam na
recuperação dos pacientes e ain-
da motivam a nossa equipe de
trabalho. Estamos felizes e agra-
decidos com a volta do projeto
Cãopanheiro”, disse o presiden-
te do HFC Saúde, José Coral.
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Ações para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social
Com o objetivo de promover

o acesso dos usuários do Sistema
Único de Assistência Social
(SUAS) ao mercado de trabalho,
as secretarias municipais de As-
sistência e Desenvolvimento So-
cial (Smads) e Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur) promoveram dia 8
passado um encontro com técni-
cos da rede socioassistencial.

A proposta é beneficiar famíli-
as em situação de vulnerabilidade
e risco social, promovendo a inclu-
são produtiva por meio da disse-
minação de informações relaciona-
das a cursos gratuitos de qualifi-
cação e programas para o desen-
volvimento pessoal (produção de
currículo e comportamento téc-
nico), além do acesso a projetos
como Meu Emprego e palestras
sobre empoderamento feminino.

Cristiane Batocchio, assesso-
ra do Núcleo de Trabalho e Ren-
da da Semdettur, falou sobre o
acesso facilitador, de forma onli-
ne, 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 Em-
prego, além das palestras e pro-
gramas que permitem o desenvol-
vimento pessoal e profissional do

Participantes do encontro sobre inclusão protutiva e acesso ao mercado de trabalho

Divulgação

cidadão através da articulação
com políticas setoriais”, ressaltou.

“Muitas vezes, esses usuári-
os encontram dificuldades para
acessar essas oportunidades.
Com o apoio dos profissionais que
atuam diretamente com esse pú-
blico, 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, co-
ordenadora do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vín-

culos Gerações, o encontro foi im-
portante e necessário. “Pudemos
conhecer novas possibilidades
para os usuários da Assistência
Social, e também vislumbrar
parcerias sólidas, que poderão
atender as demandas dos aten-
didos pelo SUAS”, comentou.

“Acredito que essa iniciativa
tenha norteado os técnicos e tam-
bém dado início a diversas possibi-
lidades de inclusão ao nosso públi-
co”, afirmou Michele Dantas, co-
ordenadora do Cadastro Único.

“O que ouvimos durante o
evento tem o poder de despertar

em nós a vontade de chegar à en-
tidade e chamar a equipe técnica
para trabalhar isso tudo”, excla-
mou uma das participantes, Tha-
ís Marino, ao final do encontro.

Participaram do encontro,
profissionais dos serviços de Con-
vivência e Fortalecimento de Vín-
culos Gerações, Núcleo de Acolhi-
mento Califórnia, Programa Cri-
ança Feliz, Equipe Volante, Cram
– Centro de Referência e Atendi-
mento à Mulher, Estação Idoso,
Seas - Abordagem Social, Pré-aten-
dimento, Cadastro Único, Centro
Dia do Idoso, Pedi, entre outros.
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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 princi-
pais eventos de turismo de negóci-
os do País. Marco da retomada do
setor que foi castigado pela pande-
mia da covid-19. Segundo estudo
do Centro de Inteligência da Eco-
nomia do Turismo (CIET), da Se-
cretaria de Turismo e Viagens do
Estado, 85,2% dos participantes
eram de fora da Região Metropo-
litana 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 tu-
ristas – 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, indi-
vidual, no período, de R$ 2.901,00.

Esse sucesso foi sentido em toda
a região. Não foram poucos os ca-
sos 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 hospeda-
ram –, 12,2% alugaram imóveis por
plataformas/aplicativos de hospe-
dagem, 6,3% apelaram para as ca-
sas 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 ati-
vidades e despesas foram com gas-
tronomia (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, seleciona-
dos em parceria com o Instituto de
Terras de São Paulo (ITESP). Com
a qualificação, estes mesmos pro-
fissionais poderão ser contratados
por outros centros de pesquisa,
como Seade, IBGE e Fipe.  Durante
a Agrishow o CIET também capaci-
tou as equipes das Secretaria de Tu-
rismo de Ribeirão Preto e Sertãozi-
nho para que possam utilizar os
dados estatísticos do setor que são
disponibilizados pela Secretaria
de Turismo e Viagens do Estado.
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Atuação do SIP 156 é questionada
em requerimento no Legislativo

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 Po-
pulação) 156. A propositura é com-
plementar ao requerimento 212/
2022, aprovado na 5ª reunião or-
dinária, em 17 de março deste ano.

No texto, a parlamentar
considera que há necessidade
de “melhor entendimento” para
orientação de munícipes quan-
to a funcionalidade do canal que
capta demandas da população

e encaminha aos órgãos públi-
cos. Ela questiona, inicialmen-
te, qual é a forma de controle das
informações que são encaminha-
das ao SIP 156 junto às secretari-
as municipais e, se após a denún-
cia e o esclarecimento, o muní-
cipe fica sabendo da resposta.

Em relação às denúncias, a
parlamentar questiona o fato de
que a necessidade do cidadão ter
de indicar nome completo, endere-
ço, telefone, CPF e RG, não gera
algum tipo de constrangimento. Ela
também pede informações a respei-
to do decreto que instaurou o ser-
viço de prestação de informação.

Divulgação

Jaraguá Futebol Clube, 80
anos. O tradicional time do
Bairro Jaraguá completou on-
tem (3) seus 80 anos de exis-
tência, dos quais muitos com
títulos do futebol amador da
cidade com destaque ao con-
quistado em 1983. No domin-
go (01), o Clube fez uma gran-

de festa com seus admirado-
res e torcedores e apresen-
tou seu novo craque, o depu-
tado estadual Alex de Madu-
reira, que jogou com a cami-
sa 22. Na foto, ao lado do
Nori, presidente do clube e
um dos grandes líderes so-
ciais do bairro. Parabéns.

NO JARAGUÁ FC
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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

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 Ta-
rifa Residencial Social, assun-
tos relacionados à conta de
água e dúvidas dos consumido-
res. O primeiro encontro aconte-
ceu na segunda-feira, 2, no Cras
(Centro de Referência de Assis-
tência Social) Novo Horizonte.

Os próximos encontros, con-
duzidos pelas assistentes sociais
do Semae, Eliane Pereira da Sil-
va e Phâmela Amaral, acontece-
rão hoje, 4, às 13h, no Cras Má-
rio Dedini (av. Luiz Ralf Benat-
ti, 1400); dia 11, às 13h30, no
Jardim São Paulo (rua Prof. Fe-
linto de Brito, 366) e dia 16/5, às
10h e 14h, no Cras Piracicami-
rim (rua Leontino Boscariol, 50).
No dia 17/05, às 9h, no Vila Sô-
nia (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. Maria-
no da Costa, 430, Jaraguá).

O QUE É - A Tarifa Social é
um benefício que visa atender fa-
mílias inscritas no Cadastro Úni-
co, com renda familiar mensal per

capita, menor ou igual a meio salá-
rio-mínimo. O desconto na conta
de água e esgoto é de 50% para
aqueles que consomem até 10 me-
tros 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 se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 16h,
na sede do Semae (rua XV de no-
vembro, 2.200, Bairro Alto).
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Pelotão atende
em novo telefone

O Pelotão Ambiental da Guar-
da Civil Municipal tem novo nú-
mero 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 regi-
ões do município captam o sinal
do telefone 153 - universal como
número das guardas em diferen-
tes municípios - de outras cida-
des, e os moradores destas loca-
lidades estavam com dificuldade
de acionar o serviço neste forma-
to, explica o subinspetor José An-
tônio Mendes de Matos, encarre-
gado do Pelotão Ambiental.

“Nós comunicamos ao co-
mando sobre a dificuldade des-
tas regiões e ele entendeu a ne-
cessidade da linha”. Com a soli-
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Pelotão realiza fiscalização de imóveis abandonados, perturbação
de sossego, intervenção em APP (Áreas de Proteção Permanente)

citação do Pelotão, o comandan-
te 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 lo-
calizado na rua Benedito Bonzon
Penteado, 645, no Bairro Verde,
sede da Guarda Civil. Sua compe-
tência é a fiscalização de imóveis
abandonados, perturbação de sos-
sego, intervenção em APP (Área de
Proteção Permanente)/áreas verdes.
O Pelotão também dá suporte às fis-
calizações ambientais realizadas pela
Divisão de Controle e Fiscalização
da Secretaria Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente (Sedema).
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Vereador comenta sobre B.O. após visita a UPA
O vereador Paulo Campos (Po-

demos), 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 co-
mentar sobre um Boletim de Ocor-
rência feito por uma enfermeira
quando ele esteve em uma UPA
(Unidade de Pronto Atendimento).

"Estava fazendo a minha fun-
ção 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 pre-
cedente porque nós não somos res-
peitados. Ela foi até a delegacia e
registrou um boletim de ocorrên-
cia contra mim. E é muito impor-
tante dizer isso essa noite que eu
fico preocupado com os senhores.
Digo isso porque é cerceado o nos-
so 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 ca-
luniosa, por crime de denuncia-
ção caluniosa, porque ninguém
vai cercear o meu direito de cum-
prir o meu mandato", afirmou.

Paulo Campos falou ainda so-
bre o caso do deputado federal Da-
niel 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 ar-
tigo 53 sobre a liberdade de expres-
são, eu ouvi atentamente do ex-
ministro Marco Aurélio, um pro-
fundo 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 prerro-
gativa e isso (a condenação) é um
precedente perigoso.", afirmou.
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Piracicaba terá campanha de
conscientização contra câncer

O projeto de lei 277/21, do ve-
reador Cassio Luiz Barbosa, o Cás-
sio Fala Pira (PL), que institui no
calendário oficial de eventos a
“Campanha Setembro Dourado”
de conscientização a detecção e pre-
venção 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 si-
nais e sintomas para a detecção e
diagnóstico precoce do câncer in-
fanto-juvenil. De acordo com a pro-
positura, dados do Inca (Instituto
Nacional do Câncer) apontam que
o câncer é a primeira causa de morte
por doença em crianças e adoles-
centes 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 proposi-
tura, a conscientização sobre di-
agnóstico na fase inicial da do-
ença eleva as chances de cura.

O “Setembro Dourado” é uma
iniciativa inicial da Coniacc (Con-
federação Nacional das Institui-
ções de Apoio e Assistência à Cri-
ança e ao Adolescente com Câncer),
que congrega instituições espalha-
das por todo o Brasil, sendo que as
instituições afiliadas divulgam a
campanha em suas regiões com o
objetivo de levar conhecimento so-
bre a importância do diagnóstico
precoce do câncer infanto-juvenil.
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Escola sofre com falta de
estrutura e profissionais

Funcionários e mães de alu-
nos da Escola Municipal “Profa.
Judith Moretti Accorsi, no bairro
Parque Piracicaba, procuraram o
gabinete do vereador Ary de Ca-
margo Pedroso Júnior (Solidarie-
dade) para relatar a falta de ma-
nutenção em três salas de madei-
ra onde os alunos sofrem com ca-
lor e a presença de cupins, além
da falta d’água, problemas na fia-
ção 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 estrutu-
ra organizacional, como o déficit
de funcionários, em que enfrenta a
falta de coordenador de ensino in-
fantil, secretária e escriturário.

No requerimento, o vereador
questionar se o poder público tem
algum projeto de reforma ou me-
lhoria para a escola e qual seria o
prazo para execução. Também
pergunta se há previsão para
contratação de funcionários.
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Fatec será homenageada
por 14 anos de fundação

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na noite desta
segunda-feira (2), o requerimen-
to 329/2022, do vereador Laér-
cio Trevisan Jr. (PL), que home-
nageia a Fatec (Faculdade de Tec-
nologia) de Piracicaba “Deputa-
do Roque Trevisan”, instalada há
14 anos no Município. A votação
ocorreu na 14ª reunião ordinária.

No texto, o parlamentar recor-
da que as primeiras conversas para
a instalação da unidade no Muni-
cípio tiveram início em 2000, quan-
do o professor Hermas Amaral
Germek procurou o então deputa-
do 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 Fa-
tec Piracicaba iniciou as suas ati-
vidades, de acordo com o Decre-
to 52.643. Na época, a unidade
não tinha um prédio próprio, por

isso teve o início no popularmen-
te conhecido como “Colégio In-
dustrial”, no Centro, que abriga
uma ETEC. Em julho do ano se-
guinte, em 2009, a Fatec Piraci-
caba foi transferida para as suas
atuais instalações junto ao Par-
que Tecnológico de Piracicaba.

Em 2010, foi inaugurada as
instalações da FATEC Piracicaba
que teve como patrono o Deputa-
do Roque Trevisan, parlamentar
destacado no movimento sindi-
cal e em defesa do ensino público
gratuito. Em dezembro de 2011
foi publicada a Lei 14.655, que de-
nomina de "Deputado Roque
Trevisan" a Fatec Piracicaba.

Atualmente, a Fatec Piracica-
ba oferece os cursos em nível supe-
rior na área de Tecnologia em Ges-
tão Empresarial, Tecnologia em
Agroindústria, Tecnologia de Ali-
mentos e Tecnologia em Biocom-
bustíveis. Conta hoje com 670 alu-
nos nos cursos superiores, 120 alu-
nos em ensino médio-técnico, 46
professores e 11 funcionários.

José Muñoz, presidente e
COO da Hyundai Motor Com-
pany (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 es-
tratégicas, incluindo Europa,
Índia, Oriente Médio e África.
Além disso, irá liderar a con-

tratação e a gestão de talen-
tos globais para recrutar e
reter profissionais essenci-
ais para os novos negócios
baseados em tecnologia.
Para acelerar e maximizar as
operações globais, coman-
dará vendas, serviços e pla-
nejamento de produto como
parte da Divisão de Opera-
ções de Negócios Globais.

HYUNDAI MOTOR COMPANY
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Ruas de Ártemis ainda não
receberam pavimentação

O vereador Cassio Luiz Bar-
bosa, o “FalaPira” (PL), voltou a
cobrar os serviços de pavimenta-
ção das ruas Alcindo Blumer e
João Amâncio de Godoy, em Arte-
mis. Através do requerimento 323/
22, aprovado na 14ª reunião ordi-
nária 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 soli-
citação seria encaminhada à equi-
pe técnica para avaliar o local e
efetuar o levantamento quantita-
tivo e orçamentário, para poste-
rior aprovação ou liberação de re-
cursos financeiros. Ele quer sa-
ber se a avaliação já aconteceu,
qual o orçamento previsto, se
houve liberação dos recursos para
a obra e para quando está progra-
mado o início da pavimentação.
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Escolas receberão R$ 49 milhões
em investimentos, anuncia Josef

Líder do governo municipal
na Câmara Municipal de Piracica-
ba, o vereador Josef Borges (Soli-
dariedade) anunciou que a Prefei-
tura irá investir neste ano R$ 49
milhões em reformas nas unida-
des de ensino. “Passada a pande-
mia e a greve dos servidores, até
que enfim vamos ter uma notícia
boa”, disse, ao usar a tribuna na
noite de segunda-feira (2), du-
rante a 14ª reunião ordinária.

“Serão investimentos na infra-
estrutura das escolas, que darão
mais segurança aos alunos”, disse.
Ele recorda que, dentre as deman-
das previstas no novo projeto do
Executivo, estão reformas nos pré-
dios escolares solicitadas por diver-
sos diretores e que não foram aten-
didos nos últimos 10 anos. “Exis-
tem solicitação de oito anos atrás
ainda aguardando”, acrescentou.

De acordo com o projeto da
Prefeitura, serão atendidas 124

escolas, além da sede da Secre-
taria Municipal de educação. “A
licitação vai prever uma série de
serviços de reforma não apenas
para este ano, 2022, também ha-
verá um planejamento para 2023
e 2024, chegando entre R$ 140 a
R$ 160 milhões durante todo o
período. “As equipes da Prefei-
tura estão rodando todas as es-
colas, pedindo que se coloque no
papel as demandas, para que
essas escolas sejam adequa-
das”, 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 es-
colas municipais, “tudo para ga-
rantir mais segurança e melhor
mobilidade”, definiu o vereador.
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Propositura questiona desconto
de dias em greve de servidores

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou na 14ª reunião or-
dinária de 2022, realizada nesta
segunda-feira (2), requerimento de
autoria do vereador Cássio Luiz
Barbosa (PL), o "Cássio Fala Pira",
que pede informações sobre des-
contos em folha de pagamento de
servidores do Semae (Serviço Mu-
nicipal de Água e Esgoto) referen-
tes a dias não trabalhados em de-
corrência da participação na greve
deflagrada no início de abril.

O requerimento 339/2022,
destinado ao presidente do Se-
mae, pergunta se "é verdadeira
a informação recebida neste ga-
binete 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 re-
almente efetuados, que se justifique
"o que levou a administração desta
autarquia a proceder os descontos
supracitados" e pergunta se "existe
algum parecer de órgão, departa-
mento, consultoria, secretária ou até
mesmo da procuradoria do muni-
cípio embasando tal decisão".

Cássio também solicita,
caso haja parecer, que se apre-
sente o documento para análise.
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Selam divulga vencedores
de chamamento público
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 (Se-
lam), anunciou ontem, 3, os resul-
tados preliminares dos chamamen-
tos públicos de número 12/2022,
19/2022, 21/2022, 22/2022 e 23/
2022, que correspondem às mo-
dalidades de futsal masculino, tê-
nis de mesa masculino e femini-
no, atletismo masculino e femini-
no, ginástica artística e canoagem
masculino e feminino. Os proces-
sos atendem a Lei Federal 13.019/
2014, de 31 de julho de 2014, são
regulamentados pelo decreto mu-
nicipal nº 1.093 de 1º de junho de
2017 e cumprem as determinações
do Marco Regulatório das Orga-
nizações da Sociedade Civil.

O Caldeirão Futebol Clube teve
a proposta aprovada para execu-
tar serviços de formação e desen-
volvimento esportivo de futsal mas-

culino. No tênis de mesa, a Associ-
ação Desportiva Fran TT apresen-
tou os projetos selecionados no fe-
minino e no masculino. O trabalho
para massificar o atletismo local
ficará a cargo do Instituto de Edu-
cação Física e Esporte (Ipefe). Na
ginástica artística, a proposta
contemplada foi elaborada pela
Associação de Ginástica Olímpi-
ca de Piracicaba (Agop), enquan-
to o trabalho com a canoagem terá
à frente a Associação de Canoa-
gem de Piracicaba (Ascapi).

Os termos de colaboração via
chamamento público têm três fi-
nalidades principais: a formação
e o desenvolvimento esportivo
(iniciação); projetos que deem
continuidade à formação espor-
tiva específica e iniciem o proces-
so de treinamento para o alto ren-
dimento esportivo (competição);
e as manifestações voluntárias

Canoagem é uma das modalidades contempladas no chamamento
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que contribuem com a integração,
educação e promoção da saúde
(lazer físico-esportivo). O proces-
so inclui ainda a montagem das

equipes de rendimento para a re-
presentação da cidade nos even-
tos oficiais da Secretaria de Es-
portes do Estado de São Paulo.
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Alex de Madureira exalta leis
que criaram oportunidades

O deputado Alex de Madu-
reira exaltou as propostas apro-
vadas pela Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo
(Alesp), criadas no período em
que se tornou parlamentar, quan-
do a população ganhou novas opor-
tunidades de emprego e empreen-
dedorismo. “É uma satisfação enor-
me ter participado da criação des-
sas medidas que defendem, quali-
ficam e dão apoio a pessoas de-
sempregadas que foram criadas
nesses últimos anos”, disse.

Com isso, os programas de in-
centivo 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 so-
cial a partir de quinze programas.

“Um dos programas presen-
tes no Bolsa do Povo é o Bolsa Em-
preendedor, que procura apoiar os
empreendedores informais com
cursos de qualificação, formaliza-
ção via MEI, e uma bolsa-auxílio
de R$ 1000, dividida em duas
parcelas de R$ 500. Essas pro-
posta priorizam mulheres, jovens,
os negros, pardos, a população in-
dígenas e pessoas com deficiên-
cia”, 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
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Alex: “Medidas qualificam e dão apoio a pessoas desempregadas”

(Funtesp) e o Conselho Estadual
do Trabalho, Emprego e Renda
do Estado de São Paulo (Ceter-
SP). “De acordo com o texto da
medida, o fundo é destinado ao
custeio da execução de ações, pro-
gramas e serviços voltados a po-
líticas 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 iniciati-
va 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 pro-
cedimentos necessários no início
para regular o exercício e o encerra-
mento de um empreendimento.

“Também foi criado o Bolsa
Trabalho, que proporciona ocu-
pação, qualificação profissional
e renda aos cidadãos paulistas
em situação de vulnerabilidade
social. Com uma duração de cin-
cos meses, o programa procura
atender pessoas desempregadas
com uma bolsa-auxílio de R$ 540
reais, cursos de qualificação vir-
tual, seguro acidentes e ativida-
des em órgãos públicos por 4 ho-
ras diárias, 5 dias por semana”,
concluiu Alex de Madureira.

Uma das principais pautas
da reunião do Conselho Comu-
nitário de Segurança – CONSEG
I, ocorrida na última quarta-fei-
ra (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-
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Segurança nas escolas é discutida no Conseg I
cia do trabalho de excelência reali-
zado pelo CONSEG, e destacou a
necessidade de a população ajudar
o trabalho policial. “A eficiência do
trabalho desempenhado pelas for-
ças policiais é ainda maior quando
a comunidade participa, denunci-
ando atitudes suspeitas”, disse.

O encontro, realizado no
Centro Comunitário do bairro
Eldorado, contou com a presen-
ça da Polícia Militar, Guarda Ci-
vil Municipal, Polícia Civil e
membros da comunidade.

Assessoria Parlamentar

Encontro foi realizado no Centro Comunitário do bairro Eldorado
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Estrada de acesso aos
bairros será recuperada

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 Mi-
nistério 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 sinali-
zação de solo. O prazo para exe-
cução do serviço será de 20 dias,
após a assinatura da ata da reu-
nião, que ainda será assinada.
A via foi pavimentada pela con-
cessionária Eixo-SP em 2020.

Participaram da reunião o
promotor de Justiça, Luciano Go-
mes de Queiroz Coutinho, repre-
sentando o MP-SP, os secretári-
os municipais de Mobilidade Ur-

bana, Trânsito e Transportes (Se-
muttran), Jane Franco de Olivei-
ra, e de Obras (Semob), Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, represen-
tando a Prefeitura, e Márcio
Dantas dos Santos e Robinson
Alexandre de Ávila, representan-
do a concessionária Eixo-SP.

A Prefeitura vai proibir ain-
da o tráfego de caminhões pesa-
dos, como de transporte de pe-
dras e de cana-de-açúcar na es-
trada, orientará motoristas por
meio de sinalização e fiscalizará
a proibição com objetivo de pre-
venir o rápido desgaste do pavi-
mento. De acordo com o acorda-
do em reunião, a Prefeitura vai
instalar fiscalização eletrônica na
via e, no período anterior à insta-
lação, vai reforçar a fiscalização
por meio de agentes da Semuttran.
Após a recuperação, a Semob rea-
lizará a manutenção da estrada.

Atendendo solicitações do
Setor de Cadastro Técnico da Se-
cretaria Municipal de Finanças,
a Comissão de Legislação Justi-
ça e Redação (CLJR) revogou a
denominação de uma praça e
denominou quatro vias públi-
cas, por meio dos projetos de lei
50, 52, 53, 54 e 55/2022. Os pro-
jetos de lei foram aprovados, em
segunda discussão, na 14ª reu-
nião ordinária de 2022, na noi-
te desta segunda-feira (2).

As alterações podem ser
consultadas nos seguintes links:
PL 50 - Revoga expressamente o
Decreto nº 3.362/82, que “dis-
põe sobre denominação de praça
no bairro Campestre, neste Mu-
nicípio”; PL 52 - Dispõe sobre a
denominação de “Estrada Virgí-
nio 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, Ro-
sário e Boa Vista, neste Municí-
pio; PL 53  - Fica denominada
de “Rua 23 de Maio”, a via pú-
blica com início na Rua João Cri-
sóstomo, seguindo até encontrar
a Rua Benjamin Constant; PL 54
- Fica denominada de “Rua Ta-
mandaré”, Almirante, a via pú-
blica com início na Avenida Pi-
racicamirim, seguindo até en-
contrar a Rua Eliza Gobeth Fur-
lan, passando pelos loteamentos
Vila Doutor Jorge Coury e Jar-
dim Alto da Colina; PL 55 - Fica
denominada de “Pereira Barre-
to”, Município do Interior Pau-
lista, a Rua 01 (um) do lotea-
mento Jardim Itaporanga, no
bairro Pompéia, neste Município.
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CLJR altera denominações de
ruas e revoga denominação
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Conquistas do Parlamento são destacadas na Câmara
Presidente do Parlamento

Metropolitano e da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, o vereador
Gilmar Rotta (PP) destacou as
conquistas no âmbito do colegia-
do que reúne 24 cidades da re-
gião. “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 cole-
giado tem buscado demandas den-
tro da área da saúde, a partir de
conversas junto à DRS-X (Depar-
tamento Regional de Saúde). “A
demanda do aumento do repasse
foi levado ao governador que, re-
centemente, anunciou que, além

dos R$ 50 milhões já repassa-
dos, serão somados outros R$ 50
milhões, para ampliar a capaci-
dade 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 popu-
lação de 24 cidades”, destacou.

Ainda na área da saúde, Rot-

ta informou que está sendo orga-
nizada 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 Mi-
nistério da Saúde, a partir de uma
videoconferência com Brasília.
“Nossa região é muito rica e diver-
sa”, disse, ao justificar a atuação
do Parlamento Metropolitano.
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Ipedd faz roda de conversa com partidos progressistas
O Ipedd (Instituto Piracica-

bano de Estudos e Defesa da De-
mocracia) promove, amanhã, dia
5, às 19 horas, a roda de conver-
sa que vai reunir representantes
locais de cinco partidos políticos:
PV, PDT, PT, PSOL e PCdoB. O
encontro terá o tema “Consonân-
cias 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 Proje-
tos e Programas da entidade.

Segundo Lazier, a atividade
acontece no contexto da organi-
zação, pelo Ipedd, do Fórum da
Democracia de Piracicaba. “Que-
remos constituir espaço regular
de conversa, debate e articula-

ção em torno do tema da demo-
cracia em Piracicaba, promover
o encontro e a troca entre atores
dos segmentos preocupados com
a política local, e oferecer visibi-
lidade e dar transparência para
as questões do dia, e esse é o de-
safio 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 conver-
sa, que ficará disponível nas re-
des do Ipedd são: Adelino de
Oliveira (PT), Danuta Rodri-
gues (PSOL), Max Pavanello
(PDT), Nancy Thame (PV) e
Sérgio Spenassatto (PCdoB).

A conquista da medalha de
prata no 29º campeonato pau-
lista de Kickboxing pela atleta
piracicabana Emanuelly Fer-
reira Alecrim rendeu a ela um
voto de congratulações. A ho-
menagem é de autoria do ve-
reador Laércio Trevisan Jr
(PL), através do requerimento
272/22. O Voto de Congratula-
ções foi entregue na manhã

desta terça-feira (3), no gabi-
nete do vereador Trevisan.
Emanuelly Ferreira Alecrim es-
tava acompanhada do seu téc-
nico,  Vitor Wagner de Mesqui-
ta Barros, o “Mangue Seco”. O
campeonato aconteceu em
abril na cidade de Mogi das
Cruzes (SP) e a atleta partici-
pou na categoria sub 17 pela
equipe Mangue Team Fighters.

KICKBOXING

Assessoria Parlamentar TTTTTERRASERRASERRASERRASERRAS     DEDEDEDEDE T T T T TREVISOREVISOREVISOREVISOREVISO

Trevisan Jr. questiona sobre a
falta de placas de denominação

O requerimento 307/22, de
autoria do vereador Laércio
Trevisan Júnior (PL), que soli-
cita informações ao Executivo
sobre a instalação de placas de
denominação em vias públicas
localizadas no loteamento “Ter-
ras Di Treviso”, no Jardim São
Francisco, foi aprovada duran-
te a 14ª reunião ordinária, rea-
lizada 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 fo-
ram instaladas devido à falta de
contrato para confecção e insta-
lação das mesmas e que o pro-
cesso licitatório estava em fase

de assinatura de contrato e que
a identificação seria feita em fe-
vereiro de 2022, o que, segundo
Trevisan, ainda não aconteceu.

Trevisan questiona se a Se-
mob já providenciou a instala-
ção das placas e, se sim, em quais
ruas foram instaladas e quan-
do; 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 Prefei-
tura firmou contrato com algu-
ma empresa, visando a aquisi-
ção e instalação de placas de de-
nominação em logradouros pú-
blicos; se foi assinado o referido
contrato e, até o presente momen-
to, quais logradouros receberam
as placas de denominação.
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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

O secretário de Educação de
Piracicaba, Bruno Roza, acompa-
nhado da equipe técnica do Núcleo
Municipal de Apoio Pedagógico de
Educação Especial (Numape) e do
gabinete da SME, visitou na ma-
nhã de hoje, 03/05, o Centro de
Atendimento Educacional Especi-
alizado (CAEE) Ettore Zuntini, em
Araras/SP, para conhecer o traba-
lho desenvolvido no acolhimen-
to, gestão e inclusão de alunos
com deficiência na rede de ensi-
no. O objetivo é o intercâmbio de
projetos e de atuação na educa-
ção especial entre os municípios.

A comitiva de Piracicaba
foi recebida pela secretária de
Educação de Araras, Heleine
Villas Boas Francisco, acom-
panhada de sua equipe técnica
da área da educação especial.

Além da secretaria de Ara-
ras, participaram da agenda a
vice-prefeita Anete Monteiro
dos Santos Casagrande e a ve-
readora 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

Divulgação

logos, psicopedagogos, fonoau-
diólogos, terapeutas ocupacio-
nais e assistentes sociais, os quais
prestam apoio aos professores
nas atividades com os alunos.

Além disso, por meio de es-
truturas e trabalhos do corpo téc-
nico, utilizam da linguagem, co-

municação visual, expressão cor-
poral, psicomotricidade, artesana-
to, jardinagem, jogos e educação
física para incentivar o desenvol-
vimento do aluno com deficiência.

“O nosso maior objetivo é bus-
carmos iniciativas bem-sucedidas já
implementadas em outros municí-

pios e realizarmos uma adequação
para a realidade de Piracicaba. Es-
tamos trabalhando para oferecer
um atendimento digno e de quali-
dade aos alunos da Rede de Ensino,
nessa agenda, focados naqueles que
possuam alguma deficiência”, des-
taca o secretário Bruno Roza.

PPPPPRIMEIRORIMEIRORIMEIRORIMEIRORIMEIRO T T T T TEMPOEMPOEMPOEMPOEMPO

Vereador destaca atividades
parlamentares em programa

A Prefeitura de Piracicaba re-
aliza reforma no Centro de
Lazer São Dimas Luiz Osório
Bonassi. A obra teve início na
primeira quinzena de abril e
implanta uma série de me-
lhorias no local, entre elas
uma rampa para acessibili-
dade de pessoas com defici-
ência. O valor do investimen-
to é de R$ 137.206,33, advin-
do de emenda do vereador
Laércio Trevisan Jr.. A empre-
sa 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 cam-
po de bocha); da alvenaria ex-
terna e interna; do piso, com
instalação de granilite; e da
iluminação, com troca de re-
fletores, de postos e do sis-
tema elétrico dos refletores.

REFORMA NO CELASDI

Justino Lucente

O centenário da Estação da
Paulista, a relação da prefeitura
com o funcionalismo municipal
e a "Semana de Conscientização
e Prevenção à Alienação Paren-
tal" foram alguns dos assuntos
abordados no Programa Primei-
ro Tempo, da TV Câmara de Pi-
racicaba. O vereador Pedro Ka-
wai (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, co-
mentou 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 referên-
cia graças aos investimentos feitos
nos governos anteriores para que
ela pudesse passar de local aban-
donado e totalmente desestrutu-
rado para um grande centro de
lazer, de meio ambiente, de espor-
tes, de cultura e de tantas outras
afinidades existentes", disse.

O vereador destacou que o ter-
reno onde hoje é a Estação da Pau-
lista foi cedido pela Câmara Muni-
cipal e que a Casa irá realizar, jun-
tamente com o Setor de Gestão de
Documentação e Arquivo e a Esco-
la do Legislativo, uma Semana em
Comemoração ao Centenário da

Fabrice Desmonts

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

Estação da Paulista. “Teremos vá-
rias atividades como rodas de con-
versa 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 histó-
ria da Estação da Paulista”.

Questionado sobre a relação
entre o funcionalismo municipal
e a prefeitura, Kawai afirmou que
“infelizmente o balanço é negati-
vo”, já que ocorreu toda uma con-
fusão porque o prefeito não ou-
viu os servidores e nem o sindi-
cato. “Na questão inflacionária é
importante lembrar que o servi-
dor pediu a reposição inflacioná-
ria dos últimos três anos, em ne-
nhum momento se discutiu a ques-
tão de aumento salarial e sim de
reposição inflacionária”, afirmou.

Na última quarta-feira (27),
aconteceu na Câmara uma soleni-
dade sobre a "Semana de Consci-
entização e Prevenção à Alienação
Parental". Foram convidados pro-
fissionais 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 tra-
balhando juntamente com as comis-
sões da OAB, comissões da família e
também com um grupo de psicólo-
gos para “combater esse mal”.

AAAAATENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTO

Poupatempo já oferece mais de
200 serviços nos canais digitais

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, inaugu-
rados em abril nas cidades de
Campinas e São Paulo, já são 204
atendimentos disponíveis.

O objetivo do programa é che-
gar a mais de 240 opções online
até o fim deste ano. “A Prodesp
trabalha para ampliar e aprimo-
rar a oferta de serviços digitais.
Poder acessar o que deseja em
qualquer hora e local é uma faci-
lidade que foi testada e aprovada
nos últimos anos e a quantidade
de atendimentos registrados é a

prova disso. Hoje, 85% das soli-
citações são feitas de forma re-
mota. Isso demonstra a eficiên-
cia do Estado no processo de
transformação digital”, explica
Murilo Macedo, diretor da Prodesp
– empresa de Tecnologia do Gover-
no 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 ca-
nais eletrônicos. Os outros 4,1
milhões foram feitos de forma
presencial, nas unidades físicas.

Para ser atendido presen-
cialmente, nos mais de 130
postos distribuídos em todas
as regiões do Estado, é preciso
agendar data e horário.

NNNNNOVOOVOOVOOVOOVO H H H H HORIZONTEORIZONTEORIZONTEORIZONTEORIZONTE

Moradores participam de
reuniões do Afluentes

O Programa Afluentes, capi-
taneado pela área de Responsa-
bilidade Social da Mirante, pro-
moveu, na segunda-feira (2), dois
encontros no CRAS do bairro Jar-
dim Novo Horizonte. O objetivo
do Afluentes é promover a inte-
gração entre associações de mo-
radores e a empresa, buscando
estabelecer um canal aberto de co-
municação com a comunidade.
Dessa maneira, a Mirante ouve
os moradores, conhece suas ne-
cessidades, 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 conscientiza-
ção é a melhor forma de mudar
uma cultura, que ainda existe, de
que a rede de esgoto pode ser utili-

Moradores puderam conhecer mais sobre o trabalho da Mirante
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Informações sobre centros
são requeridas na Câmara

O requerimento 320/22, do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
que solicita informações ao Exe-
cutivo sobre atividades dos Cao-
fs (Centros de Artes de Ofícios)
no município foi aprovado duran-
te a 14ª reunião ordinária, reali-
zada nesta segunda-feira (2).

De acordo com a propositu-
ra, os Caofs são mantidos por
meio da Smads (Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social), em parceria com o
Cesac (Centro Social de Assistên-
cia e Cultura São José), com o ob-
jetivo de desenvolver habilidades,
estimular a criatividade e capaci-
dade dos seus participantes. São
realizadas atividades produtivas que
contribuem também para o desen-
volvimento socioeconômico, bem
como o lazer, prazer, raciocínio e
melhora na qualidade de vida.

O vereador quer saber com

qual entidade/instituição foi assi-
nado 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 Parce-
ria 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 par-
ceira e em quais os locais e horári-
os eram desenvolvidas; qual o
número de participantes por ati-
vidade e por local; e se o Sebrae já
assumiu as atividades que foram
informadas em resposta ao reque-
rimento 138/2022 (no qual Kawai
questiona sobre um possível fecha-
mento dos Caofs) e, em caso positi-
vo, quando foram assumidas.

Divulgação

zada como ‘lixeira’. É importante
esse diálogo porque, muitas vezes,
as pessoas desconhecem os riscos
dessa prática”, afirma a coorde-
nadora de Responsabilidade So-
cial, Maria Aparecida Draheim.

Os moradores também pude-
ram conhecer um pouco mais so-
bre o trabalho da Mirante, que com-
pleta 10 anos em Piracicaba, e as
mudanças positivas que vieram por
meio dos investimentos no muni-
cípio: a universalização do sanea-
mento, que garante mais saúde e
qualidade de vida para a popula-
ção e para a cidade como um todo.

Durante as reuniões, assis-
tentes sociais do Semae esclare-
ceram dúvidas sobre o sistema de
abastecimento de água do muni-
cípio, bem como informações so-
bre o programa Tarifa Social.

Na segunda-feira (2), o ve-
reador Anilton Rissato (Pa-
triota) esteve no bairro na
rua Lisboa, local izada no
bairro Parque Orlanda, com
o intuito de conferir o traba-
lho de manutenção da equi-
pe do Semae (Serviço Mu-

nicipal de Água e Esgoto).
O reparo da via foi concluí-
do com sucesso, após soli-
citação do vereador. Rissa-
to agradeceu a equipe do
Semae e o presidente da
autarquia, Maurício Oliveira,
por atender às solicitações.

PARQUE ORLANDA

Justino Lucente

FFFFFISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃO

Requerimento solicita informações
sobre as receitas do Semae

O requerimento 305/2022,
que solicita informações admi-
nistrativas e financeiras do Se-
mae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto), foi aprovado na noite
desta segunda-feira (2), duran-
te a 14ª reunião ordinária de
2022. O vereador Pedro Kawai

(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 re-
alizados à empresa Mirante, des-
de o início da Parceria Público-Pri-
vada (PPP)  até a presente data.

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

dada pela treinadora Cristi-
mi Niero. No último evento, a
equipe obteve 13 medalhas,
sendo 11 ouros, 1 prata e 1
bronze, levando o quarto lu-
gar na competição por equi-
pes. Mais informações da
Onfight: (19) 983547389.

ARNOLD CLASSIC

Justino Lucente
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ALALALALALTTTTTO COMANDOO COMANDOO COMANDOO COMANDOO COMANDO
Para a Copa Paulista 2022 o

XV terá uma nova dupla no coma-
do do futebol profissional. O vice-
presidente Arnaldo Bortoletto
passa a acumular a função de di-
retor de futebol e escolheu para
gestor de futebol Douglas Pimen-
ta. Semanas atrás, comentando
participação de Arnaldo Bortolet-
to numa entrevista na rádio Jo-
vem Pan News (FM 99.5), disse-
mos que o dirigente quinzista ti-
nha perfil para ser um diretor de
futebol. Quanto a Douglas Pimen-
ta, 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 po-
der total para mostrar seu traba-
lho. Douglas Pimenta: homem
correto e profissional sério.

FEZ HISTÓRIAFEZ HISTÓRIAFEZ HISTÓRIAFEZ HISTÓRIAFEZ HISTÓRIA
Antonio Carlos de Mendes

Thame deixa saudade. Não pode-
ria ser diferente. Teve uma vida
pública intensa e seguidamente
aprovada pelos eleitores. Advoga-
do (Universidade Católica de
Campinas), engenheiro agrônomo
(ESALQ), e professor (Economia/
ESALQ), é mais um destacado
político (prefeito, deputado fede-
ral e secretário de governo), que
Piracicaba viu partir para a vida
eterna. Suas palestras e discur-
sos se mostravam sempre dife-
renciados, e graças ao dom da
oratória, rica em cultura e infor-
mação, 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 se-
cretário estadual de Recursos Hí-
dricos. Marcante e inesquecível.

MIGRAÇÕES AM/FMMIGRAÇÕES AM/FMMIGRAÇÕES AM/FMMIGRAÇÕES AM/FMMIGRAÇÕES AM/FM
As rádios Difusora (AM-650)

e Educadora (AM-1060) aguar-
dam decisões do Ministério das
Comunicações (Mcom) para a
migração FM. Ambas vivem o
momento das pendências buro-
cráticas, já com providências téc-
nicas adiantadas.  Jairinho Matos
(diretor da Educadora) e Vagner
Godoy (gerente da Difusora)
acreditam que as emissoras es-
tarão com migração concretiza-
das no máximo até o final deste
ano. Se a sorte ajudar, até antes.

AUMENTOS DESIGUAISAUMENTOS DESIGUAISAUMENTOS DESIGUAISAUMENTOS DESIGUAISAUMENTOS DESIGUAIS
Agora, foi anunciado o rea-

juste da tarifa da água. Aumen-
tos seguidos para preços de pro-
dutos e serviços e, sempre acima
da inflação, com o trabalhador dia-
riamente vendo seu poder de renda
cair. As leis teriam que ser repen-
sadas, num país com juros bancári-
os e do cartão de crédito malucos.
Lembremos da falta de proteção
ao salário do trabalhador com rea-
justes diários dos alimentos, con-
sequência maior dos valores dos
combustíveis sem controle.

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 que-
ria 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.  Integra-
rão 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.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

Dinival Tibério completou 80 anos.
Com uma vida dedicada ao esporte,
em particular ao futebol, a data é fes-
tejada com Dinival em plena ativida-
de como radialista (também jornalis-
ta), com muita saúde, sempre apoia-
do 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 presi-
diu a Associação Varzeana de Fute-
bol, 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 ja-
mais 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. Pa-
rabéns ao Dinival Tibério, um exemplo de dedicação e trabalho.

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 perfei-
ção. Novidade na época, e impressionado, o médico comprou o brin-
quedo e prometeu apresentar uma grande surpresa para todo o elen-
co 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, tam-
bém descobriu o mistério: o vendedor era ventríloquo profissional.
Registro no livro "Bombas de Alegria", do consagrado ponta Pepe.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

PRECISA REAGIRPRECISA REAGIRPRECISA REAGIRPRECISA REAGIRPRECISA REAGIR
O esporte em Piracicaba ne-

cessita recuperar o espaço perdi-
do. 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 TEMPOSOUTROS TEMPOSOUTROS TEMPOSOUTROS TEMPOSOUTROS TEMPOS
Piracicaba fechou o comér-

cio no Dia do Trabalho (nada
contra) e abriu as portas na
Sexta-Feira Santa (totalmente
contra). Sem comentários.

UMA PREOCUPUMA PREOCUPUMA PREOCUPUMA PREOCUPUMA PREOCUPAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
É possível verificar nas farmá-

cias de Piracicaba, a falta de me-
dicamentos quando médicos pres-
crevem remédios não comuns, ou
seja, aqueles que fogem da rotina
que apontam para produtos co-
nhecidos, os tido como popula-
res. Detalhe para ser analisado.

SEMPRE LENDOSEMPRE LENDOSEMPRE LENDOSEMPRE LENDOSEMPRE LENDO
Quando do lançamento do

novo livro do arquiteto e escri-
tor Walter Naime (Antes do De-
pois), foi lembrado o fato de Pi-
racicaba estar seguidamente
sendo premiada com lançamen-
tos de obras literárias. Não fal-
tam escritores para a felicida-
de de uma cidade sempre lem-
brada e enaltecida quando se
fala em educação e cultura.

QUQUQUQUQUAAAAATRTRTRTRTRO MESESO MESESO MESESO MESESO MESES
Começará em julho (dia 3)

mais uma edição da Copa Paulis-
ta, terminando em 16 de outubro.
É bom lembrar que em novembro
e dezembro teremos a Copa do
Mundo. Na primeira fase, no gru-
po 2, o XV terá como adversários
o Rio Claro, Primavera, Lemense,
Desportivo Brasil e outra vez o São
Bento. A Portuguesa de Despor-
tos já antecipou: mantém a estru-
tura do Campeonato Paulista,
pode se reforçar e buscará mais
um título para em 2023 partici-
par do calendário nacional.

BASTBASTBASTBASTBASTANTEANTEANTEANTEANTE
FFFFFOOOOOTTTTTOGRAFOGRAFOGRAFOGRAFOGRAFADOADOADOADOADO
No lançamento do novo livro

do arquiteto e escritor Walter
Naime na semana passada, depois
do autor da obra "Antes do De-
pois", Barjas Negri foi o mais soli-
citado para as fotos. Bem-humo-
rado, o Prefeito Barjas", (assim
era tratado), atendia a todos e um
bom bate papo era inevitável.

BOA RECUPERAÇÃOBOA RECUPERAÇÃOBOA RECUPERAÇÃOBOA RECUPERAÇÃOBOA 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. Sem-
pre acompanhando a política e o
futebol e em particular o XV, Adil-
son Maluf é uma pessoa querida
e político e empresário respeita-
do por tudo o que já fez e faz
pela Noiva da Colina. Recupera-
ção rápida ao estimado amigo.

CCCCCONJUNTURAONJUNTURAONJUNTURAONJUNTURAONJUNTURA

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 políti-
ca industrial capaz de coordenar
o desenvolvimento tecnológico
dos mais diversos setores da eco-
nomia nacional foi o tema da pa-
lestra “Política Industrial e de-
senvolvimento 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 Da-
niel Francisco Nagao Menezes, do
programa de pós-graduação em
Direito Político e Econômico da
Faculdade de Direito da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie.

Promovida pela Escola do
Legislativo da Câmara Munici-
pal de Piracicaba, a palestra foi
realizada por meio da platafor-
ma Zoom e teve transmissão si-
multânea pelo YouTube.

A atividade foi aberta pelo ve-
reador Pedro Kawai (PSDB), coor-
denador da Escola do Legislativo,
que agradeceu a presença do pes-
quisador e frisou a relevância e per-
tinência da discussão. "A gente
sabe o quão importante é a política
industrial para fomentar o desen-
volvimento. A política industrial é
fundamental para o desenvolvi-
mento das cidades e para o cresci-
mento das pessoas e hoje trare-
mos esse tema para debate aqui
na Escola", disse o parlamentar.

TEORIAS – De acordo com
o professor Daniel Menezes, exis-
tem diversas teorias que buscam
pensar o desenvolvimento de eco-
nômico, dentre elas a visão estru-
turalista, por ele adotada, e que
entende que é por meio da coorde-
nação e do estímulo do mercado
pelo Estado que se viabiliza o cres-
cimento econômico, sempre pen-
sado dentro de uma política in-
dustrial. “Quando começamos a
olhar para todos os países, a gran-
de maioria deles possui uma políti-
ca industrial”, diz o professor.

Para Daniel Menezes, o úl-

timo período em que o Brasil
teve, de fato, uma política vol-
tada ao desenvolvimento da in-
dústria nacional foi durante os
governos de Getúlio Vargas, que
conseguiu coordenar diversos
setores em prol da construção
dessa política: "a grande políti-
ca 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 es-
trutura necessária para uma incipi-
ente indústria de transformação:

“Ele resolveu fazer uma polí-
tica a partir do Estado. Ele pro-
mover a industrialização nos se-
tores de base: cria a Petrobras, re-
organiza 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 in-
dústria de transformação, com a
produção de motores. Essa indús-
tria de base vai ser desenvolvida
por Juscelino Kubitschek e, de-
pois, até o final da década de 70,
pelos militares. Dos anos 80 em
diante não temos mais uma polí-
tica organizada, mas apenas uma
política pontual”, contextualiza.

De acordo com dados por ele
apresentados, hoje, o setor indus-
trial brasileiro representa menos de
10% do PIB (Produto Interno Bru-
to) e, “se analisarmos os grandes
produtos exportados, são produ-
tos de baixa tecnologia”, pondera.

A IMPORTÂNCIA DA IN-
DÚSTRIA – De acordo com Da-
niel Menezes, é a indústria e, prin-
cipalmente, o grau tecnológico de
um parque industrial que sustenta
o processo de desenvolvimento de
um país: “quanto mais desenvolvi-
da 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, geopolíti-
cas e econômicas mundiais.

“Quanto mais madura é a
indústria de um país, mais res-
paldado e com mecanismos de
defesa ele se encontra nos mo-
mentos de adversidade. A exis-
tência de uma indústria complexa
é a chave da manutenção dos indi-
cadores econômicos”, analisa.

Nesse ponto, para ele, apesar
de a agricultura brasileira ser con-
siderada uma das melhores e mais
tecnológicas do mundo, ela é in-
capaz de ser a força motriz da na-
ção: “a agricultura não vai tornar
um país desenvolvido. Ela pode
melhorar indicadores econômicos,
mas não vai fazer o país se desen-
volver, ainda mais se formos ana-
lisar os índices de tecnologia agre-
gada na indústria”, pontua.

POLÍTICA INDUSTRIAL
NACIONAL – Se a política in-
dustrial brasileira viveu seus anos
áureos na primeira metade do sé-
culo passado, a nova configura-
ção produtiva mundial, cada vez
mais impactada pelas novas tec-
nologias de informação e comuni-
cação, a chamada Indústria 4.0,
abre novamente, segundo o pesqui-
sador, uma brecha histórica para
uma nova política indutiva estatal,
voltada ao fortalecimento e à cria-
ção de uma nova cadeia produtiva
nacional, analisa o pesquisador.

De acordo com ele, a rever-
são deste quadro demanda,
primeiramente, a retomada de
um processo de diversificação
produtiva, seguido pela prioriza-
ção de investimentos em infra-
estruturas físicas e humanas.

Na sequência, é indispensá-
vel a identificação dos setores
com maior potencial de desen-
volvimento tecnológico, já que
segundo ele, quanto mais tec-
nológico é um setor, maior é o
retorno social dele advindo.

Além disso, de acordo com
Menezes, é também indispensável
a capacitação do setor manufatu-
reiro para que ele ganhe escala.
Para isso é preciso o incentivo à
produção intelectual e registro de
patentes que possam ser reverti-
das em produtos de consumo.

Outro ponto central  na
análise do professor é a exigên-
cia de contrapartidas por parte
das empresas que recebem be-
nefícios públicos, ou seja, ga-
rantir que os recursos públicos
nela empenhados sejam revertidos
em benesses para a sociedade.

Ele também analisa que é pre-
ciso pensar no processo de apren-
dizado e incorporação tecnológica
por parte das empresas nacionais,
ou seja, a estrutura de uma polí-
tica que permita a transferência
de tecnologia das empresas es-
trangeiras 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 indus-
trial se tenho problema no câm-
bio, se seguro o câmbio para que
o produto estrangeiro fique me-
lhor no Brasil. Temos que pen-
sar nessas estratégias”, diz.

“Temos que ter uma políti-
ca industrial centrada nos ob-
jetivos de promover a reindus-
trialização dos setores que per-
deram competitividade nas úl-
timas décadas, criando vanta-
gens comparativas por meio de
upgrades tecnológicos nas ati-
vidades, segmentos e setores
que o país detenha vantagem
competitiva, viabilizando saltos
tecnológicos em atividades, seg-
mentos e setores novos, medi-
ante incorporação de tecnologi-
as da revolução digital em cur-
so, priorizando setores com po-
tencial de gerar efeitos de enca-
deamento”, conclui o professor.
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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 Piracica-
ba, 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 Saú-
de, 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 impor-
tante destacar que está assegura-
do 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 efetu-
ada até às 23h59 de 06 de junho
de 2022 (horário oficial de Brasí-
lia), exclusivamente pela internet,
no site www.vunesp.com.br. No
ato da inscrição o candidato de-
verá fazer a opção pela área de
abrangência da Unidade de
Saúde da Família em que resi-
de. A comprovação de residên-
cia do candidato na área de
abrangência inscrita se dará

quando da convocação dos can-
didatos classificados para o
Curso Introdutório de Forma-
ção Inicial e Continuada. O can-
didato que deixar de comprovar
a residência na Área de Abran-
gência da USF será eliminado.

As vagas são para as seguin-
tes unidades: 1º de Maio, Astú-
rias, Algodoal, Anhumas, Arte-
mis I e II, Boa Esperança I e II,
USF Javari, Bosques do Lenhei-
ro I e II, Jardim Gilda, Campes-
tre, 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, Jar-
dim Oriente, Serra Verde, Mon-
te 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, Par-
que Orlanda, Santa Fé, Kobayat
Líbano, Santa Rosa I e II, Santa-
na, São Francisco, Santa Rita
Avencas, Tatuapé I e II, Saúde em

Campo (Parque São Jorge e Mon-
te 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 informa-
ções sobre o local e sala para a rea-
lização das provas serão divulga-
das em breve e deverão ser acom-
panhadas pelo candidato por meio
de Edital de Convocação a ser pu-
blicado no Diário Oficial do Muni-
cípio (www.piracicaba.sp.gov.br) e
no site da Fundação Vunesp.
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Maioria segue parecer de comissão
e contas de 2019 são aprovadas
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 legislati-
vo 26/2022, com o parecer favorá-
vel da Comissão de Finanças e Or-
çamento da Câmara às contas de
2019 do município, foi aprovado
por 18 votos a 4. O ano correspon-
de ao penúltimo de Barjas Negri
em seu terceiro mandato (2017-
2020) à frente da Prefeitura. A vo-
tação ocorreu na 14 reunião ordi-
nária, na segunda-feira (2).

A Comissão de Finanças e Or-
çamento é composta pelos verea-
dores André Bandeira (PSDB), pre-
sidente, Acácio Godoy (PP), rela-
tor, e Paulo Campos (Podemos),
membro. Coube a ela emitir o pare-
cer que foi votado em plenário, com
base na análise prévia exarada
pelo Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo, também favorá-
vel 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 fei-
tos pelo tribunal e os esclarecimen-
tos que a Prefeitura prestou ao ór-
gão fiscalizador, depois acatados.
As receitas em 2019 foram de R$
1.400.524.627 e as despesas empe-
nhadas, de R$ 1.285.445.616.

Subtraindo-se dessa diferen-
ça as transferências financeiras de
R$ 105.055.718 aos órgãos da ad-
ministração indireta (Emdhap,
Ipasp e Ipplap) e à Câmara, as con-
tas de 2019 fecharam com supe-
rávit de R$ 10.023.292, corres-
pondendo a uma sobra de 0,72%
da execução orçamentária.

O município aplicou percentu-
ais acima dos exigidos em lei na
educação e na saúde, assim como
nos recursos do Fundeb (fundo de
desenvolvimento da educação bá-
sica) no magistério. Também teve
despesas em pessoal 16,56% abai-
xo do limite estabelecido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Dois pontos que haviam sido
questionados pelo TCE-SP em sua
análise inicial, referentes às dí-
vidas de curto prazo e aos depó-
sitos efetuados pela administra-
ção para o pagamento de preca-
tórios judiciais, foram reconsi-
derados pelo tribunal após a de-
fesa apresentada pelo município.

Além de emitir parecer fa-
vorável à aprovação das contas
de 2019, a Comissão de Finan-
ças e Orçamento ratificou, no
projeto de decreto legislativo, as
recomendações expostas no voto

Projeto foi aprovado na reunião ordinária desta segunda-feira

Fabrice Desmonts

do conselheiro Renato Martins
Costa, relator do TCE-SP, para
que o Executivo piracicabano
corrija falhas apontadas.

Elas dizem respeito ao fun-
cionamento do Setor de Contro-
le Interno; à necessidade de es-
tabelecer "certo limite para a
abertura de créditos suplemen-
tares em linha com a inflação
esperada para o exercício"; à
quitação das dívidas judiciais no
prazo estabelecido, "contabili-
zando-as corretamente no balan-

ço patrimonial"; e à definição,
em lei, das atribuições dos car-
gos em comissão, entre outras.

Vereadores que estiveram
entre aqueles que votaram con-
tra o parecer e, portanto, pela
rejeição das contas, Laércio Tre-
visan Jr. (PL) e Zezinho Pereira
(União Brasil) foram à tribuna
apresentar seus posicionamen-
tos. André Bandeira reforçou que
a Comissão de Finanças e Orça-
mento, que ele preside, seguiu a
orientação do Tribunal de Contas.

MMMMMUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPALALALALAL

Vereador acompanha obras
de recuperação no ginásio

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou nesta terça-
feira (3) o início das obras de recu-
peração do muro localizado ao lado
do Ginásio Municipal Waldemar
Blatkauskas, na avenida Indepen-
dência. Em função das fortes chu-
vas que atingiram a cidade em fe-
vereiro, 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 Se-
cretaria Municipal de Obras, a em-
presa responsável iniciou nesta ter-
ça-feira os trabalhos de recupera-

Muro ao lado do ginásio sofreu danos por causa das chuvas

Assessoria Parlamentar

ção do local, o que contempla a re-
construção de 36 metros de muro,
construção de novo calçamento,
reparos na pavimentação asfálti-
ca, no trecho de circulação de ôni-
bus e a implantação de guarda-
corpo, visando garantir melhor
acessibilidade e segurança aos pe-
destres que por ali transitam.

“Parabenizo o titular da Se-
mob, Paulo Sérgio Ferreira da Sil-
va e toda a sua equipe pelo traba-
lho e por atender essa solicitação e
reafirmo meu compromisso em in-
dicar melhorias e fiscalizar as ações
do poder público”, disse Trevisan Jr.

Divulgação

Na tarde de ontem, 3, o depu-
tado Alex de Madureira este-
ve em audiência com o Pre-
sidente do Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo,
desembargador Ricardo Ana-
fe. A reunião contou com Lau-
ra Mota Lima de Oliveira Bac-

cin (Designação de Magistra-
dos do TJSP). O desembar-
gador 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.

AUDIÊNCIA

LLLLLEGISLAEGISLAEGISLAEGISLAEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

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 le-
gislativo 13/2022 é de autoria do
vereador Gilmar Rotta (PP).

Na declaração de voto, Gil-
mar Rotta (PP) agradeceu a pro-
vação da honraria. "Além de
uma amiga é uma pessoa muito
responsável, muito séria, sempre
se dedicou a questão das farmá-
cias. E ela sempre falava que o
farmacêutico é a extensão do
médico no tratamento do paci-
ente. É o farmacêutico que vai fa-
zer com que o paciente tome a
medicação correta, que vai fazer
com que o paciente, o farmacêuti-
co 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 au-
tor da propositura, contribuiu
para a ampliação e consolidação

do trabalho da entidade no inte-
rior do Estado de São Paulo.

A homenageada atuou
como servidora pública munici-
pal na Prefeitura do Município
de Piracicaba por 34 anos, “for-
talecendo e atuando em benefí-
cio de um sistema público de
saúde que atendesse com excelên-
cia 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 man-
datos 2015-2018 e 2019-2022.

Ali, coordena o GTASP (Gru-
po Técnico de Apoio à Saúde Pú-
blica). 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.

AAAAAPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOS

Após medalha, professor
receberá homenagem

O professor piracicabano Gil-
berto João Beltrame, da Escola Es-
tadual 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 contem-
pla personalidades civis e militares,

instituições públicas e privadas,
nacionais e estrangeiras, por méri-
tos e relevantes serviços prestados
à educação e à história. Já a ho-
menagem da Câmara de Piracica-
ba será concedida por iniciativa do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
após aprovação da moção 68/
2022, durante a 14ª reunião ordi-
nária, nesta segunda-feira (2).

O vereador Fabrício Polezi (Pa-
triota) participou, no último dia 29,
de reunião com o secretário muni-
cipal de Governo, Carlos Beltrame,
junto com a diretora Ana Paula, o
líder de governo na Câmara, ve-
reador Josef Borges (Solidarieda-
de) 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 flagra-
do um rapaz dormindo dentro
das dependências da escola.

A diretora Ana Paula disse
estar muito preocupada com a
sequência desses atos crimino-
sos, pois teme pela segurança dos
seus estudantes, sobretudo da-
queles que estão no período no-
turno, sendo que por estas ra-
zões é que procurou o vereador.

PPPPPAAAAATRTRTRTRTRULHAMENTULHAMENTULHAMENTULHAMENTULHAMENTOOOOO

Vereador solicita mais segurança em escola do centro da cidade

Polezi se reuniu com o secretário de Governo, Carlos Beltrame

Assessoria parlamentar

“Solicitei essa reunião pois a
diretora me procurou e ao relatar
o que vem acontecendo em sua es-
cola, percebi que precisamos agir
rápido para resolver esse problema.
Por isso peço aos senhores que ins-
talem uma câmera de monitora-
mento 24 horas próximo da escola
o quanto antes e que a Guarda in-
tensifique o patrulhamento no lo-
cal. Essas duas ferramentas servi-
rão para inibir, no curto prazo, es-
ses 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 pedi-
do seja realizado o quanto antes,

mas por hora já deleguei ao senhor
Inspetor, aqui presente, que refor-
ce de imediato o patrulhamento no
entorno da escola", disse Beltrame.

O inspetor Adauto Oliveira
confirmou que o patrulhamen-

to será intensificado, principal-
mente nos horários solicitados
pela diretora. "Pode contar
com a Guarda Civil Municipal,
pois estamos à disposição para
atender os munícipes", disse.
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Requerimento pede informações
sobre pavimentação em travessa

O requerimento 314/22, do
vereador Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL), que solici-
ta informações ao Executivo so-
bre a continuidade dos serviços
de pavimentação na rua Zelina de
Camargo Alves, no bairro Vem Vi-
ver, travessa de acesso ao Bairro
Vila Sônia,  foi aprovado durante
a 14ª reunião ordinária, realiza-
da 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-

do a falta de pavimentação. Cássio
Luiz acrescenta que encaminhou,
em fevereiro deste ano, a indica-
ção 561/22, solicitando a continui-
dade dos serviços de pavimenta-
ção, na Rua Zelinda de Camargo
Alves, e não obteve resposta.

Cássio questiona se referido
trecho pertence ao Poder Públi-
co Municipal e, se sim, qual o mo-
tivo dessa via não ter pavimen-
tação; se há estudos para o as-
faltamento da rua e, em caso
positivo, qual a data/programa-
ção, para realização dos serviços.

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

Câmara aprova título de
cidadão a Edvaldo Brito

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na 14ª reunião
ordinária, nesta segunda-feira
(2), o projeto de decreto legislati-
vo 9/2022, de autoria do verea-
dor Gustavo Pompeo (Avante),
que concede título de Cidadão Pi-
racicabano a José Edvaldo Brito.

Com 52 anos de idade e na-
tural da cidade de Ribeirópolis/
SE, Edvaldo Brito chegou a Pira-
cicaba no ano de 1994, assesso-
rando a diretoria do Grupo LEF
Cerâmica, na implantação da

empresa no município. A partir
de 2004, Brito se mudou para a
cidade, definitivamente, com es-
posa e filhos. Desde então, presta
serviços como voluntário na Fun-
dação Casa. No período de 2011 a
2015, Edvaldo realizou um traba-
lho 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.
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Atleta será homenageado
por conquista de torneio

A moção 66/22, de autoria do
vereador Thiago Ribeiro (PSC), de
aplausos ao atleta Bruno Barbe-
do pela superação, transforma-
ção e pelo título de campeão da
primeira etapa do Torneio Proje-
to Kung Fu, foi aprovada duran-
te a 14ª reunião ordinária, reali-
zada 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 ad-
versários na categoria, o lutador
aceitou o desafio de participar do

torneio adulto absoluto (sem li-
mite de peso), nível intermediá-
rio. "O triunfo por pontos na de-
cisão contra um rival 20 kg mais
pesado foi muito celebrado e o
atleta afirmou que o papel do pro-
fessor Daniel Cruz foi fundamen-
tal", afirma a propositura.

Ainda de acordo com o texto
da moção, "o título foi a coroa-
ção de uma mudança de vida que
inclui musculação, dieta e o boxe
chinês. Até os 13 anos, Barbedo
pesava 122 kg. Decidiu transfor-
mar sua vida e emagreceu 40 kg".
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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 refe-
rente ao campo de futebol que,
segundo o vereador, “na déca-
da de 70 não tinha campo, nem
a escola e nem o TG”. Ele desta-
cou ainda que a construção do
campo se deu a partir de uma
petição de alguns jogadores e do
Sr. Gerônimo ao prefeito da épo-
ca, que os atendeu prontamen-
te. “Foi marcado o primeiro jogo
com os amigos, mas o campo es-
tava muito cheio de buracos e
ficou um bom tempo sem usar”,

Fruto da mobilização popular
na década de 80, que consolidou
na implantação da escola munici-
pal de Educação Infantil "Olindo
Rizzato Paschoal", na Vila Pruden-
te, região do bairro Piracicamirim,
rua Benedito Teixeira, que hoje re-
úne 231 crianças, as atenções da
população local novamente se vol-
tam 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 rela-
to das reivindicações da comuni-
dade escolar, que pede a coloca-
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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

Tanno visitou as dependências do Tiro de Guerra de Piracicaba

Davi Negri

relembra Tanno. As instalações
do Tiro de Guerra deram-se
após a construção do campo.

O espaço de esportes estava
sendo utilizado para treinamen-
to gratuito de crianças e adoles-
centes, porém foi interrompido
pela pandemia e ainda não exis-
te data de retorno prevista.

A proposta de separar o
campo de futebol das instalações
do TG foi levantada como hipó-
tese que, segundo o sargento Fe-
lipe, havendo a construção de
muros e vestiários, não haveria
problemas. A demanda será le-
vada pelo vereador ao Executivo,
especificamente ao responsável da
pasta Selam (secretaria munici-
pal de Esportes Lazer e Ativida-
des Motoras), Hermes Balbino.
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Comunidade escolar se
mobiliza para garantir
segurança de trânsito

Davi Negri

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

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na segunda-
feira (2), o requerimento 335/
2022, que concede voto de con-
gratulações à nutricionista e pro-
fessora 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 Maravi-
lhas”, pois para as mulheres dos
grupos ela se parece à persona-
gem da Mulher Maravilha e
vem ajudando as mulheres com
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Grupo de dança receberá
voto de congratulações

a autoestima e cuidado", traz o
texto do requerimento de auto-
ria 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 pro-
positura, Lu Monis foi aluna de
zumba por quatro anos, inicial-
mente 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 honra-
ria será entregue em data e lu-
gares a serem definidos.
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Cras promove atividade
sobre auxílio-reclusão

O Centro de Referência de
Assistência Social (Cras), unida-
de Vila Sônia, realiza hoje, 4, às
9h, roda de conversa com o tema
Auxílio-reclusão e Outros Bene-
fícios. A ação conta com a par-
ceria da CAEF (Central de Aten-
ção ao Egresso e Familiares).

O objetivo é levar às famílias
atendidas pela rede socioassistenci-
al, informações sobre os direitos dos
detidos, suas famílias e dos egres-
sos. “Atendemos vários casos de
pessoas que têm algum familiar de-
tido no sistema prisional e percebe-
mos a necessidade de conhecimen-
to a respeito dos direitos e, também,
de outros programas e benefícios

para este público”, explica o psicólo-
go do Cras, Clayton dos Santos.

O auxílio-reclusão é um bene-
fício pago pela Previdência Social
aos dependentes do segurado de
baixa renda que for preso em regi-
me fechado. O benefício visa pro-
ver o sustento e manter a sobrevi-
vência básica, além de evitar a per-
da de moradia ou a evasão escolar.

O Cras Vila Sônia, unidade
vinculada à Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Smads), está loca-
lizado na rua São Pedro, 152,
Parque Piracicaba. Mais infor-
mações pelos telefones 3425-4429
ou 99755-0337 (WhatsApp).
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Solenidade irá celebrar
os 60 anos da APCD

No dia 10 de junho de 2022,
às 19h30, no Salão Nobre da Câ-
mara Municipal de Piracicaba será
realizada uma reunião solene em
comemoração aos 60 anos da As-
sociação Paulista de Cirurgiões
Dentistas Regional Piracicaba –
APCD. A solenidade foi aprovada

na reunião ordinária desta segun-
da-feira (2), através do requerimen-
to 311/2022, de autoria do verea-
dor Pedro Kawai (PSDB). A Asso-
ciação Paulista de Cirurgiões Den-
tistas Regional Piracicaba foi fun-
dada em 13 de março de 1962 após
Assembleia Geral Extraordinária.

SSSSSANTANTANTANTANTAAAAA F F F F FÉÉÉÉÉ

Falta de médicos na UBS
gera questionamentos

O requerimento 336/22, do
vereador Paulo Campos (Pode-
mos), 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 exis-
te conhecimento do Poder Públi-
co sobre a falta de médicos, na
unidade citada; quais serão as
providencias tomadas de imedi-

ato para liberação das consultas
para pacientes que estão aguar-
dado 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 medica-
ção e se existe a possibilidade de
ter controle de cada paciente, ten-
do em vista que as unidades não
estão fazendo encaminhamento,
entre outros questionamentos.

Divulgação

A entrega do voto de congra-
tulações, conforme o reque-
rimento 239/202, ao pastor
Rogério Marques foi realiza-
da no último dia 27, no Sin-
dicato dos Trabalhadores
Municipais de Piracicaba.
Além do vereador Gi lmar
Tanno (PV), participaram fa-
miliares do homenageado e
várias lideranças de bairro.
“É uma alegria dupla. Uma,
por estarmos homenagean-
do 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 Quitan-
da Solidária. “Começamos
com um pequeno canteiro de
25 alfaces no Projeto Valen-
tes 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 doa-
dos à população”, disse.

PASTOR ROGÉRIO MARQUES

ção de faixa de pedestre ou semá-
foro, no cruzamento da rua Be-
nedito Teixeira com a avenida
Dois Córregos, em local por onde
diariamente pais e alunos circu-
lam, 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 rea-
valiação no tráfego de mão úni-
ca, da rua Benedito Teixeira.

O vereador Gilmar Tanno dis-
correu sobre o seu processo histó-
rico no bairro, na condição de líder
comunitário desde o início da con-
quista 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 medicamentos
gera questionamentos

Após constatar falta de medi-
camentos na Unidade de Pronto
de Atendimento (UPA) da Vila Re-
zende, por meio de visitas na uni-
dade e relatos de pacientes e fami-
liares, o vereador Paulo Campos
(Podemos) protocolou o requeri-
mento 317/2022, aprovado durante
a 14ª reunião ordinária de 2022,
na noite desta segunda-feira (2).

O vereador questiona no re-
querimento se existe conhecimen-

to do poder público sobre a escas-
sez de medicamentos na UPA Vila
Rezende, quais providências serão
tomadas de imediato para libera-
ção de medicações que estão em
falta e o tempo que que irá levar.
Também são questionados se exis-
te possibilidade de controle de
cada paciente e como tem sido o
encaminhamento após as pesso-
as procurarem a unidade e não
encontrarem os medicamentos.
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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 duran-
te a 14ª reunião ordinária, reali-
zada nesta segunda-feira (2).

Segundo a propositura, "a
empresa hoje é trabalho e esteio
para mais de 70 famílias espa-
lhadas por todo o Brasil passou
por diversas transformações,
assim como aconteceu com a

agricultura e  se destaca como
uma das primeiras a investir em
Agricultura de Precisão no Bra-
sil, sendo referência no mercado.

A matriz está instalada em
Piracicaba e há unidades espa-
lhadas 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 agríco-
las no Brasil e no exterior.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

FALECIMENTOS

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

FALECIMENTOS

SRA. VERA LUCIA ATANASCO-
VICK DE OLIVEIRA faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava
74 anos, filha dos finados Sr.
Waldomiro Atanascovick e da
Sra. Mileva Sanovichi Atanasco-
vick, era viúva do Sr. Jose Car-
los Araujo de Oliveira; deixa os
filhos: Denise Aparecida Santos
Souza; Deise Aparecida Santos
Souza; Leandro Atanascovick
de Oliveira; Jose Carlos Araujo
de Oliveira; Mileva Atanascovi-
ck de Oliveira e Alexandre Ata-
nascovick, já falecido. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 16h00 do Velório do Ce-
mitério da Saudade II de Limei-
ra/SP, para a referida necrópo-
le 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 Bernar-
dina Alves, era viúva do Sr. Fran-
cisco Lima dos Santos; deixa
os filhos: Olavo Lima dos San-
tos 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 San-
tos; Iraides Lima dos Santos
e Euzebia Lima dos Santos
Costa. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 08, para o Ce-
mitério Municipal de Adolfo/SP,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LOURIVALDO HENRIQUE
DE LIMA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 83 anos,
filho dos finados Sr. Joao Hen-
rique de Lima e da Sra. Vergi-
nia Maria de Jesus, era casa-
do com a Sra. Iolanda do Nas-
cimento Vieira; deixa os filhos:
Naiana Vieira de Lima; Daya-
na Vieira de Lima; Marcos
Henrique de Lima; Claudemir
Henrique de Lima; Marcia Hen-
rique de Lima; Jucelina Apa-
recida da Si lva; Claudinei
Jose da Silva; Lucilei Apareci-

da da Silva e Claudionor Jose
da Silva. Deixa genros, noras,
netos, bisnetos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “A” do Velório do Ce-
mitério Parque da Ressurrei-
ção para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CELIA DE LOURDES MAR-
TINS 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 Rodri-
gues de Moraes, casado com
a Sra. Dayane Keller Ribeiro e
Luciane Rodrigues de Moraes.
Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h30
da sala “C” do Velório do Ce-
mitério Parque da Ressurrei-
ção, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO LUCIO RAIMUN-
DO 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 ami-
gos. Seu sepultamento será re-
alizado hoje, saindo o féretro às
13h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurrei-
ção para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSEMARY MACHADO
LAGATTA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 54 anos, filha
dos finados Sr. Mauro Natalin
Machado e da Sra. Marlene Me-
reu Machado, era casada com
o Sr. Decio Luiz Lagatta Junior;
deixa o filho: Caique Machado
Lagatta. Deixa demais familia-
res e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada on-
tem às 19h30 no Crematório
Unidas – Bom Jesus da cida-
de de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AGOSTINHO DONIZETTI
FUSATO faleceu dia 30 pp na
cidade de Piracicaba, aos 65
anos de idade, e era casado
com a Sra. Rosemeire Mene-
ghel Fusato. Filho do Sr. Agos-
tinho Fusato e Sra. Dirce Mo-
retti Fusato. Deixa as filhas:
Caroline Meneghel Fusato e
Nádia Meneghel Fusato, de-
mais parentes e amigos. O
seu sepu l tamento  deu-se
dia 30 pp ás 16:00hs, saindo
a urna mortuária do Velório
da Saudade - sala 3, seguin-
do para o Cemitério da Sau-
dade, onde foi inumado em
jazido da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. TIAGO ROBERTO DE OLI-
VEIRA TORINO faleceu anteon-
tem 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 Vi-
toria 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
Velór io Municipal, seguindo
para o Cemitério Municipal da-
quela localidade, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO 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 Bru-
no 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 sepulta-
mento deu-se ontem as 16:00
Hs saindo a urna mortuária do

velório do cemitério Parque da
Ressurreição sala Standard,
seguindo para a referida ne-
crópole onde foi inumado em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).

SR. GERALDO BELLATO fale-
ceu ontem na cidade de Piraci-
caba aos 84 anos de idade e
era casado com a Sra. Nair Ruiz
Bellato. Era filho do Sr. Antonio
Bellato e da Sra. Lucrecia Ca-
sarim, falecidos. Deixa os fi-
lhos: Rosdilei Jose Bellato ca-
sado com Miriam Barbosa Be-
llato e Roseli Aparecida Bellato
Idalgo casada com Carlos Do-
nizeti Idalgo, deixa também 3
netas, 2 bisnetas, demais pa-
rentes e amigos. O seu sepul-
tamento dar-se-á hoje as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do
velório do Cemitério Parque da
Ressurreição – sala C, seguin-
do para a referida necrópole,
onde será inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JE-
SUS FUNERARIS)

SR. RAFAEL DE GODOY faleceu
ontem na cidade de Piracicaba
aos 35 anos de idade e era ca-
sado com a Sra. Giseli Cristina
Soares Godoy. Era filho do Sr.
Samuel Alberto de Godoy e da
Sra. Ana Célia Costa Alves. Dei-
xa o filho: Davi Soares de Go-
doy, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento dar-se-á
hoje as 13:30 hs, saindo a urna
mortuária do velório do Cemi-
tério de Vila Rezende, sala 01,
seguindo para a referida ne-
crópole, 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 ca-
sada com o Sr.Manoel Cruz do
Nascimento.Era filha dos fina-
dos Sr.Evaristo Francisco do
Nascimento e da Sra.Beatriz
Carneiro Arruda.Deixa os fi-

lhos: Rita , Maria , José e Anto-
nio .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 Mu-
nicipal de São Pedro seguin-
do para o Cemitério da mes-
ma localidade onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSE LEONEL FILHO fale-
ceu 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 fi-
lho: José Aparecido Leonel
.Deixa netos ,bisneto demais
parentes e amigos.O seu se-
pultamento deu se ontem ás
10:30 h saindo a urna mortuá-
ria do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para

o Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumado em ja-
zigo da família. Está sala pos-
sui serviço de velório on-line
consulte os familiares. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANTONIA HIJANO BUS-
TO faleceu ontem na cidade
de São Pedro aos 83 anos de
idade.Era fi lha 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 ser-
viço de velório on-line consul-
te  os fami l iares.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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CURTIDINHAS

45 anos do Espaço que Respira
Arte e descobre Novos Talentos

O Studio 415 há 45 anos
colabora ativamente para o de-
senvolvimento da dança em Pi-
racicaba. Com profissionais al-
tamente qualificados, com cur-
rículo de mais de 30 anos atu-
ando na área da dança. Pro-
fissionaliza bailarinos e baila-
rinas para suprir o mercado da
dança. Participa dos mais im-
portantes festivais de dança do
país, trouxe para dentro da
escola as mais diversas premi-
ações como o melhor grupo de
dança, a melhor bailarina, os
primeiros lugares nos festivais
competitivos como Enda, en-
contro Nacional da dança em
São Paulo, Festidance em Sal-
to, Bravos em São Paulo, RV
produções na cidade de Santa
Barbara e Santadança, Dester-
ro e Caconde entre outros.
Desde 1988 vem sendo reco-
nhecido pelo seu trabalho atra-
vés 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 es-
tilos: Clássico, sapateado ame-
ricano, flamenco, Jazz, dança
urbana. Oferecer espetáculos
para o público se enriquecer
com o potencial cultural que
proporcionamos. O projeto
proposto consiste primeira-
mente fazer uma pesquisa en-
tre os colaboradores para de-
tectar que estilo de dança faz

o perfil destes colaboradores
e posteriormente resultando
na performance final que con-
siste 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 en-
sino da técnica

• Qualidade nas produções
artísticas e apresentações

• Comprometimento e so-
lidariedade com os alunos

• Responsabilidade social
com o projeto "Educando e For-
mando crianças e jovens atra-
vés da dança"

Tem como visão ser uma es-
cola de excelência no desenvolvi-
mento artístico e técnico dos bai-
larinos e bailarinas, para vida
profissional, artística e pesso-
al.

Na próxima edição vamos
contar a história deste espaço
cultural que se tornou referên-
cia na cidade.

CONTATOS
Instagram: studio415
Facebook: studio415 escola
de ballet
YouTube: studio415 escola
de ballet
WhatsApp: +55 19 99162-
9977
E-mail:
studio415@terra.com.br

COLABORAÇÃO:
Adriana D. Ricciardi Tula

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 ou-
via 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 lin-
guagem universal tem o poder de sensibilizar as pessoas e fazer
com que elas percebam a importância de sair desta vida de vício."

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

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.

O jornalista e musico Rafael
Fioravanti, que é um apaixo-
nado por carros antigos
declarou que o lugar que
pretende visitar são os impo-
nentes 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 humorista Rubê Limeira atra-
vés do seu trabalho como co-
municador e divulgador vem
contribuindo para uma educa-
ção de qualidade numa impor-
tante instituição de ensino.

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

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.

O radialista Eric Poppi através do progra-
ma 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 bailarino Edgar Oliveira agradeceu as suas
alunas pela homenagem que recebeu pela
passagem de seu aniversário com direito a pre-
sentinhos e muito amor envolvido, inclusive
pela dança onde se dedica por completo.
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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 lei-
tor 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 Huma-
no: "o que ofereço a você, leitora, leitor, é um
tanto da janela da minha alma, do meu cora-
ção, que se abre em frases curtas e carrega-
das de sentimentos, de espiritualidade, de re-
flexões", descreve Padre Edvaldo sobre seu li-
vro. Possibilidades de despedidas, encontros,
reencontros, novos começos, inspirações para
pensar e agir. O secretario de cultura de Santa
Barbara do Oeste, Evandro Felix esteve pre-
sente prestigiando o lançamento. O livro "Pa-
lavra por Palavra" é assinado pela Editora Pala-
dar Cultural e pode ser adquirido na loja on-
line: www.lojapaladarcultural.com.br

Fonte: Site da Secretaria de Cultura e
Turismo de Santa Bárbara do Oeste

Fotos: Ricardo Roberto Raya (exclusivi-
dade Pirarazzi)

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PIRACICABA

Parte da vida piracicabana há 80 anos, a Biblio-
teca 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. Ocu-
pou 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 acer-
vo inicial se constituía de 873 livros registrados.
Os primeiros trabalhos foram realizados pelo bi-
bliotecário 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 Mu-
nicipal "Ricardo Ferraz de Arruda Pinto" inaugu-
rou prédio próprio, projetado especificamente
para esse fim.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
02/05 - Semana toda - aniversário da bibliote-
ca: doação de livros

10/05 TER 19h30 - lançamento do livro: "Pala-
vra por palavra" (Edvaldo Nascimento)

14/05 SAB 09h30 - palestra: microfisioterapia
(Adriano Pereira)

18/05 QUA 19h30 - performance: "A passa-
gem de João grilo pelo purgatório", adaptado
do texto de Ariano Suassuna (Elson de Belém)

25/05 QUA 19h00 - lançamento do livro: "Sa-
beres no pé do Tambu" (Antonio de Filogênio
de Paula Júnior)

27/05 SEX 19h00 - exibição de filme: "a defi-
nir" (MISP/Cena14)

28/05 SAB 10h00 - palestra: "Os super-heróis
negros nas histórias em quadrinhos (Daniel Lon-
ganeto, do Canal Poptopia)

Na próxima edição continuaremos com as pau-
tas sobre curiosidades sobre este espaço pu-
blico e cultural de Piracicaba.

Colaboração: Melysse Martin (atual gestora da
Biblioteca pública de Piracicaba

SANDRA RODRIGUES VOLTA A
CENA CELEBRANDO A VIDA

O Projeto "Show PRESENTE - "Onde toda Pre-
sença será Celebrada" tem por finalidade realizar
01 Show no Teatro do SESI Piracicaba-SP, em ce-
lebração 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 (Pia-
no); Eloy Porto (Trombone), Renato Borghi (con-
trabaixo) 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 diferencia-
dos 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 encon-
trarem nas datas de apresentações e manterem
o compromisso de ensaios regulares, frequentam
sua casa como convidados.

Com a pandemia veio o cancelamento de to-
das 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 senti-
mentos: Felicidades com os Reencontros Presen-
ciais, Agradecimento de todos que conseguiram
passar por este período pandêmico que trou-
xe muita tristeza a todo mundo e nos lares de
quem infelizmente se tornou vítima deste ví-
rus; Como também um momento de celebrar
a vida dos que não estão entre nós fisicamen-
te, e momento de utilizar a arte para levar um

carinho e abraço aos familiares. Como propos-
ta 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, plane-

jada 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 pes-
soas que acompanham seus shows e por este
motivo estava sensível a todas as notícias de par-
tidas de familiares e amigos destes.

Porém a véspera da realização deste show que
estava programada para dia 02/04/2022 Sandra pas-
sou 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 sá-
bado, 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 aper-
tado 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

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

Aconteceu na última sexta feira um en-
contro 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 even-
to "Amor a criança especial" entre outras
personalidades que são engajadas a proje-
tos sociais. O evento foi regado a quitutes
deliciosos e música de qualidade num lugar
aconchegante e pitoresco. O colunista es-
teve marcando presença e se sentiu acolhido
e prestigiado por todos os presentes.

Edição de fotos Ricardo Roberto Raya

ENCONTRO DE AMIGOS EM NOITE ESTRELADA
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AGENDA CULTURAL

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. Ideal izado pelo locutor, apresentador, ator,
colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de

2012 na cidade de Piracicaba SP.

Circuladô de fulô comemora
mais de 20 anos de história

com show em piracicaba

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)

FIOFHÓ FARÁ COBERTURA DO EVENTO
FLASH NIGTH NO TEATRO SÃO JOSÉ
Fiofhó de Belém está sendo bastante cogitada para cobrir even-

tos 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

A banda "Circuladô de
Fulô" surgiu em 2001, quan-
do Eduardo Ribeiro e Rodri-
go Sá decidiram montar uma
banda de forró universitário.
Após as reuniões surgiu o Cir-
culadô, com Edu Ribeiro na voz
e violão, Rodrigo Sá na percus-
são, Junior no triângulo e Gus-
tavo Bortoleto na zabumba.
Com seu primeiro CD homôni-
mo 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 ban-
da se reafirmou. Com um disco bem particular, com influencias
bem diferenciadas, a banda partiu pra um novo rumo, com com-
posições 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 tra-
balho 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

COLETIVO COM NOVA
REFORMULAÇÃO PELA DVERSIDADE

Na última terça-feira (26) o Diversifixe apresentou ao públi-
co 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 soci-
ais, 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 ativis-
mo 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 for-
ma de "d". As cores são referência à bandeira do orgulho LGB-
TQIA+ da Filadélfia, que além das seis cores tradicionais tem o
preto e marrom, para representar a comunidade preta LGB-
TQIA+. Também traz o azul-claro e rosa, em uma referência às
pessoas trans. O verde e amarelo ficam bem ao centro, repre-
sentando a proposta de transmitir a informação, a mensagem e
o conhecimento para todo o país. Por fim, o guarda-chuva re-
presenta a proteção a todas as minorias sociais contra o ódio, a
intolerância e a desinformação.

O Diversifixe está presente em todas as plataformas e re-
des sociais. Para saber mais, é só acessar: linktr.ee/diversifixe

Colaboração assessoria Diversifixe
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