DENÚNCIA — I
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região denunciou a Administração do
Prefeito Luciano Almeida junto à
Promotoria da Justiça do Patrimônio Público após tomar conhecimento de ofício limitando o trabalho dos Fiscais de Renda/Fazendários nas dependências da Prefeitura Municipal, no 4º andar
ou no Térreo 2. Com a denúncia,
a diretoria do Sindicato espera
que a Promotoria instaure Inquérito Civil para apurar possível
ato de improbidade administrativa pela indevida interferência
na prerrogativa dos Fiscais de
Renda/Fazendários de Piracicaba.
DENÚNCIA — II
O ofício determina que os fiscais façam trabalhos dentro da prefeitura e não tenha mais diligências “in loco”, mesmo havendo denúncia de violação a legislação tributária municipal, como sempre
ocorreu. A Prefeitura está interferindo diretamente na função fiscalizatória dos fiscais de Renda/Fazendários, carreira típica do estado
por se pautar em prerrogativa exclusiva de fiscalização tributária.
DENÚNCIA — III
“Essa atitude da Prefeitura
fere gravemente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os
fiscais estão, praticamente, proibidos de fiscalizar”, disse o dirigente
sindical e advogado José Osmir Bertazzoni. “Além disso, a não fiscalização poderá acarretar na queda de
arrecadação fazendária”, finalizou.
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OFICIADO – I
O vereador Josef Borges, do
Solidariedade, foi oficiado pelo presidente local da legenda, ex-vereador José Luiz Ribeiro, de que a sigla deliberou, no último dia 17 de
maio, a saída do partido da liderança do Governo na Câmara Municipal, “exercida por Vossa Excelência”, como está escrito no documento com data do último dia 30.
OFICIADO – II
De acordo com o ofício do
Solidariedade, a decisão foi tomada em reunião, contando com
a “maioria de suas membros” e é
resultado de “amplo debate”,
onde foi “respeitado o contraditório e os argumentos ali expostos”. A justificativa é que algumas ações do chefe do Executivo
não coadunam e divergem do
debate democrático e social, exposto no Estatuto da sigla.
OFICIADO – III
O ofício se encerra “certo do
engajamento do Nobre Edil no
alinhamento político do Solidariedade”, partido, como sublinha o texto, “que trouxe as condições favoráveis para o sucesso nas eleições municipais de
20202”, pontua, e finaliza: “contamos com o cumprimento da
presente deliberação em 72 horas do recebimento desta”.

VacinaPira libera vagas
para todos os grupos
Agendamento está liberado para 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses de diversos grupos;
agendamento é através do site VacinaPira da Prefeitura de Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), disponibilizou novas
vagas para a vacinação contra a
Covid-19 no site VacinaPira (https://vacinapira.piracicaba.
sp.gov.br/cadastro/blk_inicial/).
Confira abaixo os grupos:
1ª DOSE – Podem agendar
a 1ª dose, crianças de 5 a 11 anos;
adolescentes de 12 a 17 anos e
adultos com 18 anos ou mais. 2ª
DOSE – A 2ª dose está disponível
para quem tomou a 1ª dose da
Pfizer (adultos) até 16/05; da Pfi-

zer pediátrica (crianças) até 16/
05 e da Pfizer (adolescentes) até
16/05; da AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz até 14/04. 3ª DOSE – Já
a 3ª dose (1ª dose adicional) está
disponível para: Pessoas com 18
anos ou mais que tomaram a 2ª
dose há, pelo menos, quatro meses; Pessoas com 18 anos ou mais
com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose há,
pelo menos, 28 dias; Adolescentes com 12 a 17 anos que tomaram
a 2ª dose há, pelo menos, quatro
meses; Adolescentes com 12 a 17

Divulgação/CCS

DESANIMADOS
O vereador Cássio Luiz Barbosa, o “Fala Pira”, disse que a situação entre a Administração e os
servidores municipais deixou “vários desanimados”. Na segundafeira, 30, ele voltou a demonstrar
apoio ao movimento grevista e lembrou que tem pessoas que recebem
R$ 1.600 mensais e precisaram
fazer empréstimo para comprar
medicamento e pagar dívida pessoal. Ele pediu ao líder (ainda?)
de governo, Josef Borges (Solidariedade), para que seja uma reunião com o presidente Luciano Almeida (União Brasil) para avaliar outras formas de compensação das horas não trabalhadas.

Dedini. As reuniões, coordenadas
pela Secretaria Municipal de Governo, estão abertas à participação
da população e acontecem sempre
às segundas e terças-feiras, a partir das 19h. O objetivo é manter
contato com a comunidade, associações, entidades civis organizadas, no sentido de coletar demandas sobre investimentos, manutenção e serviços públicos.

Divulgação

CIDADANIA
Recentemente, o presidente
municipal do Partido Cidadania, deputado estadual Roberto Morais, se reuniu com Eliete
Nunes e, com base na decisão do presidente estadual do

Cidadania, deputado federal
Arnaldo Jardim, selaram a précandidatura dela a deputada
federal, objetivando fortalecer as
candidaturas femininas e a presença da mulher na política.

de Imunização). 4ª DOSE - A 4ª
dose (2ª dose adicional) está disponível para: Idosos com 60 anos
ou mais que tomaram a 3ª dose
(1ª dose adicional) há, pelo menos, quatro meses; Pessoas com 18
anos ou mais que tenham alto grau
de imunossupressão que tomaram a 3ª dose (1ª dose adicional)
há, pelo menos, quatro meses.
ATRASADOS – A SMS informa que amanhã, sábado, 04/
06, não haverá aplicação da 2ª
dose sem agendamento para pessoas em atraso para recebê-la.

Dia da Faxina Ambiental será domingo, dia 5

Região Norte terá a plenária do OP
A região Norte receberá as
plenárias do Orçamento Participativo na segunda e terça-feira,
dias 06 e 07/06, respectivamente. A reunião de segunda-feira
será realizada no centro comunitário do bairro Parque PiracicabaBalbo, na rua Itaporanga, 30, Parque Piracicaba, e na terça-feira, no
CRAS Mário Dedini, na avenida
Luís Ralf Benatti, 1.400 - Mário

anos com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose
há, pelo menos, 8 semanas;
JANSSEN — As pessoas
com 18 anos ou mais que tomaram a dose única da Janssen até
08/04 já podem tomar a dose adicional. Vale lembrar que o sistema vacinal completo com a Janssen é com a dose única. Já com as
demais vacinas é com as duas doses. A partir do esquema vacinal
completo é que inicia-se a aplicação das doses adicionais conforme orienta o PEI (Plano Estadual

Dia da Faxina Ambiental vai coletar descartes
irregulares em áreas verdes do Nova Piracicaba

Com apoio da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), a Associação dos
Moradores e Amigos do bairro
Nova Piracicaba (Ama) realiza o
Dia da Faxina Ambiental neste
domingo (5), a partir das 8h30. A
concentração será na avenida Armando Cesare Dedini, esquina com
a avenida Cruzeiro do Sul. O objetivo do programa é recolher todo
reciclável doméstico descartado de
forma irregular em áreas verdes do
bairro Nova Piracicaba. “A ideia é
também conscientizar sobre a importância de se manter um bairro
limpo e de se fazer o descarte nos
dias certos, nos locais certos”, comenta Eveline Blumer, presidente
da Ama. A Sedema cedeu um caminhão para recolher todo o acumulado da ação. “O secretário da
Sedema, Alex Salvaia, abraçou essa
ideia de uma forma muito recepti-

va. Essa parceria público-privada é
importante porque nos ajuda e também ajuda a Prefeitura a mapear
os locais que mais precisam desse
tipo de ação. Agradecemos muito à
Prefeitura, à Sedema, na pessoa do
secretário Alex. Esperamos que essa
seja a primeira de muitas parcerias”, ressalta Eveline. O trajeto começa por uma área verde localizada entre a avenida Armando Césare Dedini e a rua dos Pixoxós. Depois a ação continua pelo Bosque
dos Sabiás e se encerra na avenida Cruzeiro do Sul, onde os participantes se encontram com o
grupo SOS Rio Piracicaba, que vai
realizar a coleta de descartes das
margens do rio. Todos os interessados podem participar do Dia
da Faxina Ambiental. Não é necessário fazer inscrição, somente
comparecer ao ponto de encontro. No local serão distribuídos
luvas e sacos de lixo para coleta.

Presidente Gilmar Rotta mobiliza
a RMP pela “revisão de pedágio”
O presidente do Parlamento
Metropolitano de Piracicaba
(PMP) e da Câmara Municipal de
Piracicaba, vereador Gilmar Rotta
(PP), protocolou nesta sexta (6)
uma moção de apelo ao Governador do estado, Rodrigo Garcia,
para " que reveja o aumento de
12,1% nas tarifas de pedágio nas
rodovias da concessionária EIXO".
Em vídeo publicado em suas redes
sociais, o parlamentar pede aos
demais vereadores que compõem o
Parlamento Metropolitano de Piracicaba que apresentem proposituras
semelhantes, "para que possamos
encaminhar ao nosso Governador
e tentar barrar esse reajuste das
nossas praças de pedágio".
VALORES — De acordo
com a propositura, os valores serão reajustados de R$ 5,50 para
R$ 6,20 na praça localizada no
quilômetro 182 da Rodovia Her-

mínio Petrin (SP-308), entre Piracicaba e Charqueada; de R$
6,20 para R$ 6,90 na praça do
quilômetro 183 da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), que fica
entre Piracicaba e São Pedro; e de
R$ 6,40 para R$ 7,20, na mesma
rodovia, entre São Pedro e Santa
Maria da Serra. "Fomos, hoje, pegos de surpresa por uma notícia
dada nos meios de comunicação
que, a partir da meia noite de hoje,
de sexta para sábado, a tarifa dos
pedágios no entorno de nossa cidade será reajustada em 12,1%, o
que vai corresponder mais ou menos a R$ 1,00 a mais na tarifa do
pedágio praticada, hoje, nas rodovias no entorno de Piracicaba
e na nossa Região Metropolitana",
disse Rotta no vídeo. A propositura deve ser apreciada em plenário, na Câmara Municipal de Piracicaba, na próxima segunda (6).
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DANÇA NA ESTAÇÃO
O Armazém Cultural “Maria
Dirce de Almeida Camargo”,
da Estação da Paulista, recebe, neste domingo, 5, às

16 e às 19h, o espetáculo
“Educa & Dança”, realizado
pela Associação de Dança
de Piracicaba (Adapi). A6

A Tribuna Piracicabana
A2
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Representatividade política
Pedro Aguiar

A

companho, assiduamente, as entrevistas do précandidato a deputado
estadual Helinho Zanatta, concedidas a
convite da mídia da
Região Metropolitana
de Piracicaba (RMP).
A cada entrevista, o piracicabano Helinho Zanatta demonstra,
com extrema lucidez, o seu conhecimento acerca do que sejam, efetivamente, as atribuições de um
legítimo representante do povo
no legislativo estadual e argumenta, com lógica e discernimento, sobre questões que envolvem
soluções para a Região Metropolitana de Piracicaba, legalmente
constituída em agosto de 2021.
É prioritário que ela deixe de
ser apenas uma divisão geográfica no mapa para, com base em um
projeto consistente e conjunto, assumir, de fato e de direito, o papel
que lhe cabe no estado e no país:
uma região politicamente, economicamente, culturalmente e ambientalmente desenvolvida que
possa oferecer mais qualidade de
vida aos seus mais de 1,5 milhão
de habitantes, moradores em
seus 24 municípios. E isso exige
tratamento específico e ação.
Não me surpreendeu a capacidade política e de gestão do
Helinho à frente do executivo,
após ter trabalhado ao seu lado,
como secretário de Governo, durante quatro anos na Prefeitura
de São Pedro, em seu segundo
mandato. Nesse período, ele já
carregava a merecida fama de
competente gestor público, depois
de administrações extremamente bem-sucedidas na vizinha
Charqueada como Prefeito por
dois mandatos consecutivos e também em seus primeiros quatro
anos como Prefeito de São Pedro.
Nunca é demais lembrar que
a sua administração em São Pedro, além de outros reconhecimentos, foi premiada em três
oportunidades pelo conceituado
Índice Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro): 2016,
melhor gestão fiscal do Estado e
a terceira do País; 2017, segunda
no Estado e quinta no País; e,
2019, a primeira do Brasil, entre
5.337 municípios brasileiros.
E, certamente, não nos surpreenderemos se já no seu primeiro mandato como deputado
estadual – e não tenho dúvidas
de que será eleito –, Helinho
despontar como um dos representantes mais ativos da Assembleia Legislativa paulista. Credenciais para isso não lhe faltam.
E por que tenho clareza – e
certeza – do que digo? Não bastasse o seu conhecimento político
e das principais demandas dos
municípios da região, Helinho reflete na sua postura e nas suas
ações o que se espera de um líder.
Para enumerar apenas algumas:
simplicidade no trato diário, perspicácia para antever cenários
mais complexos e rapidez na tomada de decisão. Acima de tudo,
duas características do seu perfil
de liderança sempre me chamaram a atenção: saber ouvir e retornar, se não de imediato, no
menor prazo possível os pleitos de
seus interlocutores; e, especialmente vontade e entusiasmo para
servir à população. Tem mais: a
meu ver, Helinho não entra para

perder. Ele é determinado ao sucesso.
Ao longo de suas
entrevistas, também
chama a atenção a firmeza com que Helinho
se posiciona em relação
ao que ele defende como
uma nova forma de fazer política e entende
ser o papel de um representante no legislativo estadual. É
preciso resolutividade, ou seja, o
deputado deve trabalhar na contínua busca de resultados e, nesse
particular, ele não poderá ficar à
mercê das emendas parlamentares. Sim, são importantes, mas não
satisfazem às necessidades mais
prementes dos municípios, dado
seus valores normalmente menores ante os valores que poderiam
ser obtidos pela implementação de
projetos consistentes e de larga
abrangência econômica e social.

A Região
Metropolitana de
Piracicaba (RMP)
precisa ter mais
representatividade
E, nesse aspecto, vale um comentário: certamente, Piracicaba
e região, têm contribuído mais com
o PIB (Produto Interno Bruto) da
União e do Estado de São Paulo
do que têm recebido de retorno em
investimentos nas esferas federal
e esfera estadual. Esse balanço
desproporcional não pode, nem
deve continuar. A nossa região é
economicamente forte e precisa ter
o devido reconhecimento, principalmente em nível estadual.
Além de Piracicaba, há mais
de quatro anos, não ter um deputado federal que a represente, fundamental destacar aqui um olhar
crítico sobre a nossa representatividade legislativa em nível estadual, pautada especialmente por um
dado relevante: num colégio eleitoral com mais de 280 mil eleitores somente de Piracicaba à época
das eleições de 2018, mais de 150
mil, ou seja, mais da metade desses
votos válidos foram destinados a
deputados com origem em outras
regiões. E isso não aconteceu somente em Piracicaba, também em
outros municípios da nossa região.
Aí, fica a pergunta: eles têm sido
sensíveis ao voto aqui recebido?
Têm feito algum trabalho por Piracicaba e região ou estão mais preocupados em atender, prioritariamente, as suas bases eleitorais?
Fica o alerta! Em uma época
em que as redes sociais desempenham papel essencial na comunicação dos candidatos com potenciais eleitores, e lembrando
que a internet não tem fronteiras, é preciso que tenhamos consciência quanto à importância – e
a necessidade – de elegermos um
deputado estadual que, de fato,
seja presente e atento às demandas dos nossos municípios porque conhece tais necessidades, e
que, indiscutivelmente, traga,
com conhecimento, determinação e vontade de agir, a força de
uma nova liderança, a bem da
Região Metropolitana de Piracicaba. Fica a recomendação!
———
Pedro Aguiar, profissional de relações públicas,
marketing e jornalista,
foi Secretário de Governo da Prefeitura de São
Pedro (2017/2020)
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Ainda sobre o clima psicológico de 1922
Armando A.
dos Santos

O

clima psicológico que marcou, há cem
anos, as comemorações do primeiro centenário da Independência se caracterizou, como vimos nos
artigos anteriores, pelo desejo de
paz e pelo empenho em superar
todas as desavenças e desentendimentos do passado, para exorcisar de vez qualquer possibilidade de, no futuro, o mundo
voltar a cometer o erro de se engalfinhar em um conflito militar. O trauma da Primeira
Guerra parecia, a muitos, suficiente para se atingir tal meta.
O desejo de superação de
discórdias se manifestou em todos os campos, inclusive no das
interpretações históricas. Por
exemplo, Portugal deixou de ser
visto no Brasil como potência
colonialista, exploradora e responsável por muitos pontos negativos de nossa formação. Pelo
contrário, passou a ser visto
como um pai ou um avô muito
querido, cuja memória se reverencia com respeito. Reciprocamente, também em Portugal a
visão do Brasil mudou significativamente: deixou de ser o filho
ingrato que abandonou a casa
paterna sem agradecer o muito
que recebera do genitor e passou
a ser considerado, com o maior
orgulho, como sendo a obra-prima do gênio colonizador, povoador e civilizador de Portugal.
Essa mudança de perspectiva, de
ambos os lados do Atlântico, é
notória na edição da monumental História da Colonização Portuguesa no Brasil, em três volumes, publicada entre 1921 e 1924
na cidade do Porto, pela Litografia Nacional, sob a direção do
luso-brasileiro Carlos Malheiro
Dias e com a colaboração do que
então havia de mais seleto na
intelectualidade dos dois países.
Outro conflito que também

causara fundas e sentidas divergências no
Brasil se viu superado
em 1922: o conflito entre os partidários das
formas de governo republicana e monárquica. Após a proclamação da República, à
qual o povo assistiu, de
acordo com a frase célebre de Aristides Lobo, “bestializado”, e após os momentos
iniciais de incerteza generalizada abrandada logo que a Família Imperial seguiu para o exílio,
o Governo Provisório passou a
governar ditatorialmente, sucedendo-se os decretos, alguns dos
quais bastante autoritários.
O Decreto 85-A, por exemplo,
promulgado no dia 23 de dezembro de 1889, 38 dias após a proclamação da República, criava um
tribunal de exceção, composto exclusivamente por militares nomeados pelo Ministro da Guerra, com
a finalidade de julgar sumariamente, em corte marcial, quaisquer indivíduos “que conspirarem
contra a República e o seu Governo; que aconselharem ou promoverem, por palavras, escritos ou
atos, a revolta civil ou a indisciplina militar”. Esse decreto, que o clássico bom humor dos brasileiros
logo apelidou de “decreto-rolha”
(porque tapava a boca dos oposicionistas) tornava, na prática, impossível qualquer discussão, pela
imprensa, acerca da forma de
governo; correspondia exatamente à “lei da mordaça” que
muitos esquerdistas desejam
implantar no Brasil de hoje para
dificultar a propaganda dos partidários da reeleição de Bolsonaro. É digno de nota que nesse
decreto o Governo Provisório já
não mais considerava provisória
a República, porém como definitivamente implantada. E no seu
texto se referia aos partidários
da monarquia com a expressão
insultuosa de “fezes sociais” (sic!).
A situação se radicalizou gradualmente ao longo da presidência de Deodoro, e ainda mais no

O desejo de
superação de
discórdias se
manifestou em
todos os campos,
inclusive no das
interpretações
históricas
governo Floriano, em cujo mandato chegou a haver mais de 7 mil
presos políticos. Foi uma época de
perseguições muito duras, para os
saudosistas do regime decaído.
Sobre esse período, Os subversivos
da República, obra clássica de
Maria de Lourdes Mônaco Janotti, é referência obrigatória. Ela historia os acontecimentos passados
na última década do século XIX
e nos primeiros anos do século
XX, envolvendo perseguições,
mortes, aprisionamentos, destruição de redações e oficinas de
jornais etc. Em 1895, já no governo de Prudente de Moraes,
os monarquistas começaram a
desenvolver alguma atuação pública de propaganda, por meio de
jornais, e chegaram a dar os primeiros passos para a constituição
de um partido político que atuasse dentro da normalidade constitucional em favor de suas ideias.
Ambas as iniciativas foram abortadas com extrema violência, no
contexto das conturbações decorrentes do episódio de Canudos.
O governo Campos Sales, no
quadriênio 1898-1902, graças ao
eficiente saneamento das finanças
públicas realizada pelo ministro
Joaquim Murtinho, deu início a
uma fase em que a República pareceu consolidada. As condições
favoráveis da economia favoreciam que o regime se considerasse
mais seguro. Também os sucessos
da diplomacia brasileira, conduzida pelo Barão do Rio Branco, assim como as importantes obras de
melhoramento da Capital Federal
trouxeram prestígio e consolidaram o poder das novas instituições. Os altos preços que, no mercado internacional, alcançava o

café brasileiro também corroborava a manutenção do status quo.
Disputas internas, porém,
nos Estados, governados por oligarquias que tendiam a se perpetuar no poder - como a de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, no Rio Grande do Sul, e a
de Antonio Pinto Nogueira Accioly, no Ceará - e entre os próprios
Estados, conduziram o regime a
novo impasse, já no final da primeira década do século XX. Criouse, então, uma situação em que as
forças republicanas se dividiram
perigosamente em dois blocos de
forças praticamente iguais, uma
ala favorecendo a eleição do Marechal Hermes da Fonseca, e a
outra a do senador Rui Barbosa.
Foi muito acirrada essa campanha eleitoral, com entrechoques
entre “hermistas” e “civilistas”.
A essa altura, a geração que
fizera a República estava sendo
substituída por uma geração
mais nova, que já não tinha tantos motivos como a anterior
para se aferrar num antimonarquismo sistemático. Essa passagem de gerações foi bem apanhada, numa abordagem quase
psicanalítica, por Luís Martins,
em O Patriarca e o Bacharel.
Muitos jovens que haviam se entusiasmado pelos ideais republicanos se desencantaram do regime, já na idade madura, entregando-se a sentimentos de
remorso e nostalgia. Gilberto
Freyre comenta, em Ordem e
Progresso, depoimentos de pessoas que viveram essa transição
e dela deixaram testemunhos.
Os tempos já estavam
mudando... Continuaremos
na próxima semana.
———
Armando Alexandre dos
Santos, licenciado em
História e em Filosofia,
doutor na área de Filosofia e Letras, membro
da Academia Portuguesa da História e dos Institutos Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Indícios de renascimento
José Renato Nalini

O

s sintomas de
decadência dos
costumes, notadamente os políticos,
não devem desanimar
os homens de boa
vontade. Aqueles que
receberam o aviso de
que uma nova era havia chegado e que os prenúncios
seriam de paz na Terra. Pois há
pessoas e grupos resistindo à insensibilidade de quem patrocina
a destruição da natureza.
É confortador verificar
que algumas empresas – sempre elas, as campeãs da sobrevivência no mundo hostil criado pelo Estado – adotam condutas salvíficas, ou seja, não só
pensam na catástrofe ambiental, mas agem para debelá-la.
Acho que todos viram estes
dias a publicação de uma delas,
cuja marca obteve certificação
Empresa B, que distingue companhias que, além da excelência
do produto, adotam práticas
sustentáveis em toda a cadeia
produtiva. São apenas 4.384 empresas no mundo, 233 delas no
Brasil. É uma empresa que está
atenta ao futuro do planeta.

Os três pilares sobre os quais sua política se apoia são importantes: Primeiro: carbono zero e proteção de
nascentes. Ela já consegue neutralizar a pegada de carbono de sua
operação, tanto nas fábricas, nas lojas e escritórios. Para isso, investiu em soluções para todas as etapas da cadeia produtiva. Cuida do
solo na plantação, troca o combustível usado pelos veículos da
empresa. Tem o programa Arboriza, em parceria com a SOS Mata
Atlântica, em projeto de revitalização da bacia do rio Pardo, no
interior paulista. Já plantou 70
mil árvores de mais de 60 espécies nativas, em 30 hectares e o objetivo é restaurar 277 hectares
com 700 mil árvores, o que protegerá 154 nascentes.
O segundo é o respeito ao solo
e aos trabalhadores, que ajuda a
promover a sustentabilidade socioeconômica dos pequenos produtores. Estes são informados e capacitados sobre práticas de cultivo sustentável, preservação de flora e fauna nativas, cuidado com
as nascentes. O terceiro é o aproveitamento de tudo aquilo que
ela produz. A reciclagem fecha
o ciclo, numa verdadeira economia circular. Um programa “Hortas” oferece adubo e consultoria
técnica para pequenos agricultores cultivarem alimentos orgânicos de forma regenerativa.
É um exemplo a ser seguido
por todos, não apenas por empresas. Afinal, somos o maior produtor de resíduos sólidos da Terra. E desperdiçamos um conteú-

Afinal, somos o
maior produtor
de resíduos
sólidos da TTerra
erra
do muito valioso, que chamamos
“lixo”, quando ele poderia gerar
economia, riqueza e melhorar o
ambiente poluído em que vivemos, por irresponsabilidade de
todos. Governo e sociedade.
O segundo exemplo vem da
indústria têxtil. A busca de moda
circular e sustentável contribui para
a preservação do ambiente e para
ensinar a todos um comportamento mais ecológico. Uma grande
empresa se empenhou no movimento de sustentabilidade que engloba
todas as suas iniciativas no pilar
de responsabilidade socioeconômica da cadeia de fornecimento.
É uma questão cultural, de
educação do consumidor, que é
conscientizado para a reciclagem
e incentivado a entregar roupas
que já não são usadas para que
elas sejam reutilizadas. Com esse
procedimento, 86% dessas vestes são reutilizadas, 12% recicladas e apenas 2% descartadas.
A produção de jeans já dispõe
de energia limpa e menos consumo de água. Investe-se na utilização de fibras mais sustentáveis,
em parceria com uma organização
global que licencia produtores de
algodão a partir de princípios e
critérios de produção sustentáveis.
Uma parceria com o IPT –
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo transforma restos da indústria têxtil e de roupas
usadas doadas em um novo fio, a
ser usado na confecção de novas
peças. Isso reduz ou até pode eli-

minar os descartes e desperdícios.
Uma iniciativa interessante é
a “Loja do amanhã”, construção
de pontos de venda que utilizam
soluções sustentáveis, com menor
impacto no meio ambiente, redução de 60% no consumo de energia, embora toda ela provenha de
fonte renovável e 40% de água. O
resíduo das construções é totalmente reciclado ou reutilizado.
Para se ter uma ideia, 170
mil toneladas de resíduos têxteis
são geradas por ano, só em sobras de cortes para a confecção
de roupas. Disso, 60% vão para
o lixo comum e 40% vão para as
empresas recicladoras. É preciso
melhorar tal percentagem.
A mensagem que essa empresa
dirige à sociedade brasileira é a democratização da sustentabilidade.
Afinal, proteger o Planeta, o único habitat com que podemos contar, é responsabilidade de todos.
Há outros modelos de consciência ecológica em plena efervescência. É importante sejam
disseminados, para inspirar a
juventude, ávida por criar novos esquemas, encontrar soluções para problemas aparentemente insolúveis e sentir-se partícipe de uma cruzada que é de
todos. Ainda é possível salvar a
Terra. São indícios de um verdadeiro renascimento ecológico. Que
ele contamine todos os viventes.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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QUEDAS DE BRAÇO
Acompanhamos três quedas de braço que marcam o
dia-a-dia da atual agitada política brasileira. Queda de braço um: o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de
Moraes, consequência do decreto presidencial de “graça”
para Daniel de Silveira (PTB/
RJ), considerado constitucionalmente absoluto, mas que
continua sendo questionado
pela autoridade do STF. Queda
de braço dois: as pesquisas eleitorais. Os números são refutados com a argumentação de

que Bolsonaro movimenta
multidões nas ruas, enquanto
Lula evita o público que não seja
comprovadamente petista. E,
terceira queda de braço: Lula e
Alckmin. Afinal, pela racionalidade ou coerência, quem vota
no Lula, não volta no Alckmin,
e quem vota no Alckmin jamais
vota no Lula, com expectativa
maior para quando da visita de
Lula e Alckmin no interior paulista. São fatos pitorescos de
uma política repleta de controvérsias. Aguardemos pelos desfechos, presumindo que se darão em outubro próximo.

40 anos de trabalho
pela urbanização
Barjas Negri

R

ecebemos como
satisfação a notícia que a Prefeitura de Piracicaba
entregou matrículas de
36 imóveis do Núcleo
de Interesse Social IAABananal, em Santa Terezinha e, também, mais 65 para
os moradores do Algodoal (5ª parte). Essas conquistas são resultado de muitos anos de trabalho e
da participação das lideranças desses locais e, em especial, do vereador José Aparecido Longatto, que
muito atuou para urbanizar diversos núcleos de favela da sua região (Santa Terezinha) e, depois,
trabalhou para a regularização.
Assim, em nossa gestão como
prefeito, foram dados os passos
mais importante desse processo
que foram as urbanizações, tanto
do IAA como do Algodoal, começando a tratar com dignidade seus
moradores: 1-) implantação da
rede de água; 2-) ligação da rede
às residências; 3-) instalação da
rede coletora de esgoto; 4-) instalação da rede de energia elétrica e
de iluminação pública nas ruas e
avenidas; 5-) ligação da energia
elétrica nas casas e, finalmente, 6) pavimentação dos bairros. O passo seguinte, também tomado por
nossa gestão, foi o trabalho pela
regularização fundi&a acute;ria.
A tarefa da regularização ficou sob a responsabilidade da
Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap), incluindo esses
núcleos num programa maior em
parceria com os governos do Estado e Federal - “Papel Passado”
e “Cidade Legal” -, onde a Prefeitura assinou convênio para receber apoio e recursos, além de
uma contrapartida municipal.
Tudo bem debatido e aprovado
pela Câmara de Vereadores.
Fruto desse trabalho e dos
técnicos da Emdhap foram regularizados 2.322 lotes/moradias
com a entrega dos Certificados de
Regularização Fundiária dos Núcleos Vila Romana, Campestre,
Santin, Irmãos Formaggio I, Vivendas, Parque dos Eucaliptos,
Minas Nova e Bosques do Lenheiro. Em seguida oito favelas também foram regularizadas, beneficiando 1.091 famílias: Algodoal,
Vila Rios, Monte Cristo, Marques
Cantinho, Rua São Dimas, IAA –
Silveira, Guamium e Jardim Glória. Foram anos de muito trabalho
para atender essas 3.413 famílias.
Mais ainda, em 2020, encontrava-se em fase final de regularização fundiária mais oito núcleos, com 1.959 famílias: Ben-

venuto, Formaggio II,
Guamium, Nossa Senhora Aparecida, Algodoal (5ª parte), Esplanada-MAF, Tatuapé e
IAA-Bananal. Esses
processos iniciados no
passado e alguns foram concluídos pela
atual gestão e os certificados entregues aos seus moradores: Tatuapé, Guamium,
IAA-Bananal e Algodoal (5ª parte). Ainda bem que esses serviços não foram interrompidos,
como ocorreram com o cursinho
municipal pré-vestibular, o Observatório Astronômico, bibliotecas comunitárias, Centros de Artes e Ofícios (CAOFs) e outros.

Os 36 imóveis do
IAA-Bananal e 65
da Algodoal (5ª
etapa) tiveram os
seus processos
iniciados na nossa
gestão e que,
felizmente, foram
concluídos agora
Procurei mostrar as ações de
meu governo, que contou com os
apoios dos nossos secretários e
dedicação dos servidores municipais, que reflete ações dos prefeitos dos últimos 40 anos: Adilson Maluf, João Herrman Netto,
José Aparecido Borghesi, José
Machado, Mendes Thame, Humberto de Campos, Barjas Negri e
Gabriel Ferrato dos Santos. Todos trabalharam bastante para
a urbanização de favelas, sem os
quais não poderia ser realizada
a regularização fundiária.
O que não se pode admitir é
que o atual prefeito, Luciano Almeida, de forma leviana diga que
“o IAA-Bananal precisou esperar
40 anos pela sua regularização,
representando grande falha das
administrações anteriores”, incluindo o seu vice-prefeito.
Por último, se o prefeito conhecesse um pouco da Lei Federal nº 13.465/17, que dispõe sobre a regularização fundiária, saberia que ela é recente e veio para
facilitar esses processos. Razão
pela qual a nossa recente gestão
regularizou 3.413 imóveis em apenas 3 anos. Os 36 imóveis do IAABananal e 65 da Algodoal (5ª etapa) tiveram os seus processos iniciados na nossa gestão e que, felizmente, foram concluídos agora. Fico feliz por ter iniciado este
trabalho que agora deu resultados. Os moradores merecem.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Um desafio democrático
ao vereador Trevisan Jr

O

ódio à democracia expresso pelo Senhor
Vereador Laércio Trevisan Júnior, ao solicitar a abertura de inquérito policial, em
busca da criminalização do Jornalismo,
em virtude de postagem do “Capiau” –
coluna política de responsabilidade de Evaldo Vicente, jornalista reconhecido e com mais de
50 anos de profissão, mostra que
o edil já condenado por ameaçar
pessoas que se opõem as suas
ações absurdas é absolutamente
incompatível com a democracia.
O histórico do vereador
mostra que, já em 2013, a professora Natália Brandão Venturini, de 25 anos, que dava
aulas na Escola Municipal
Oracy da Silva, no Jardim Taiguara, e o vereador condenado Trevisan travaram uma discussão na rede social depois
que a professora criticou um

comentário feito pelo
parlamentar durante
a sessão da Câmara.
Veja como age o edil:
“Natália afirmou
não ter feito comentários ou acusações graves
contra o vereador e se
disse assustada com a
reação. "Fiquei assustada porque, depois do comentário, ele já sabia onde eu trabalhava e onde estive. Ele me criticou como pessoa e não como
profissional, fica claro que é uma
perseguição", disse.” (Matéria
jornalística https://g1.globo.com/
sp/piracicaba-regiao/noticia/
2013/08/professora-se-diz-perseguida-depois-de-criticar-vereador-de-piracicaba-sp.html), o mesmo vereador, quando fui estagiário da Câmara no ano de 2017, me
perseguiu e fez diversas ameaças,
por não fazer sua vontade, como
objetivo de atingir a então diretora Kátia Mesquita, o vereador
condenado acredita que em sua
vontade deve ser obedecida e nun-

Sugiro que
agende um
debate e,
democraticamente,
me enfrente com
argumentos, sem
armas, sem ódio
ca questionada, um forte indício
de comportamento sociopata.
O vereador condenado Laércio Trevisan Junior age como se o
Estado de Direito lhe fosse próprio, segue a decisão de sua condenação: “Todas as partes foram
ouvidas. “Não há dúvidas de que
o réu transportou e portou a arma
de fogo descrita na denúncia sem
autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”, informa a sentença.
“Assim, aplico-lhe as penas mínimas de dois anos de reclusão e
dez dias-multa. Não há atenuantes e, mesmo que existissem, não
autorizariam a redução das penas aquém do mínimo legal. Inexistem agravantes, causas de aumento ou diminuição de penas,
as quais torno definitivas.”
Segue matéria de sua condenação: (https://www.jornalde
piracicaba.com.br/vereador-laercio-trevisan-e-condenado-adois-anos-de-reclusao-por-porte-ilegal-de-arma-de-fogo)
O mesmo vereador que outro-

ra criticou, perseguiu, ameaçou,
gritou contra o prefeito condenado Barjas Negri, mas condenado por “assinar contrato”, diferente do seu caso específico,
ainda que em primeira instância, que foi condenado por ser
uma pessoa violenta e perigosa.
Sendo assim, é razoável que
a Polícia Judiciária avalie se cabe
a um vereador “direcionar” essa
tão honrada instituição contra
quem lhe faz oposição, principalmente pelos seus desmandos e
violências inconstitucionais.
Aproveito para sugerir ao
vereador que abra seu histórico bancário e de seus assessores, principalmente no que tange a empréstimos consignados
em período eleitoral, e pagamentos de despesas das quais
a Justiça Eleitoral precisa ter
conhecimento. Sugiro que
agende um debate e democraticamente me enfrente com argumentos, sem armas, sem
ódio e com seu remédio em dia.
———
Francys Almeida, advogado
(NODA DA DIREÇÃO de A Tribuna Piracicabana — O vereador Laércio Trevisan Junior (PL) foi condenado em
primeiro instância do Poder
Judiciário; recorreu e aguarda julgamento do seu recurso em segunda instância).

Emprego e qualificação aos trabalhadores
Luiz Carlos Motta

Q

uantas vezes
por semana você costuma ir a
alguma loja, supermercado, shopping center
ou farmácia? Provavelmente, várias vezes. Lá,
você encontra sempre o
atendimento de um comerciário ou comerciária. Chova,
faça sol, tenha ou não problemas
em casa, esse profissional está sempre disposto a ajudá-lo e orientá-lo
nas compras. Comerciários e práticos de farmácia formam uma categoria que, só no Estado de São
Paulo, somam 2 milhões e 500 mil
trabalhadores, a maioria mulheres. É a maior categoria de trabalhadores urbanos do Brasil.
REIVINDICAÇÕES - Os
comerciários são representados
por 71 sindicatos que cobrem todo
o Estado de São Paulo e estão filiados à Federação dos Comerciários de São Paulo. Como todo contingente de trabalhadores, estes
também precisam melhorar suas
condições de trabalho e de vida
para suas famílias. Assim, podem
continuar prestando um serviço de
excelência à população. Durante a
pandemia, ficaram expostos, na
linha de frente do atendimento,
sendo que muitos perderam suas

vidas por causa disso.
Mesmo assim, continuaram trabalhando.
Há reivindicações
que são feitas diretamente aos patrões com
a intermediação dos
sindicatos e da Federação. E há outras que
são direcionadas aos
governos. No dia 25 de
maio, tivemos a oportunidade de
sermos recebidos pelo governador Rodrigo Garcia, no Palácio
dos Bandeirantes, junto com dirigentes da própria instituição e
de todos os sindicatos filiados.
Apresentamos propostas
para o estabelecimento de futuras parcerias. Estas visam
ampliar as melhorias de condições de vida e de trabalho dos
comerciários e práticos de farmácia paulistas. As propostas
estão resumidas em oito áreas:
PROPOSTAS - Empregos:
Somar esforços com o Governo do
Estado junto aos seus excelentes
programas de geração de emprego. O objetivo é firmarmos parcerias que tenham como foco o aumento da empregabilidade nesses
programas estaduais. Tais como:
1) Programa Jovem Cidadão Meu
Primeiro Trabalho. 2) Meu Emprego Pró-Egresso. 3) Meu Emprego Bolsa-Trabalho. 4) Meu

Os comerciários
são representados
1 sindicat
os
por 7
71
sindicatos
que cobrem
todo o Estado
de São Paulo
Emprego Trabalho Inclusivo. 5)
Portal Emprega São Paulo. 6) Via
Rápida e 7) São Paulo Criativo.
Qualificação: Estreitar parceria da Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho a
fim de qualificar profissionalmente a nossa categoria. Nos Sindicatos que já contam com infraestrutura montada para este fim,
contar com parcerias com o Governo nas quais os professores
seriam contratados pelo Estado.
Lutas: Com esta mesma Secretaria, incrementar a integração dos
seus Postos com as doze Regionais
da Fecomerciários no Estado para
combater irregularidades e intensificar o combate aos trabalhos infantis, escravo e ao subemprego.
Casas: Com a Secretaria Estadual de Habitação, avançar no
estabelecimento de parcerias com
a Cooperativa Habitacional da
Federação com o objetivo de
construir casas para o trabalhador na Capital, Grande São Paulo, Interior e Baixada Santista.
Esportes: Por meio da Se-

cretaria Estadual de Esportes,
viabilizar projetos esportivos
com a Federação e seus filiados
na construção de apoios e na
promoção destas agendas.
Cultura: Com a Secretaria Estadual da Cultura, estabelecer parcerias com o propósito de conceder
aos comerciários e práticos de farmácia e seus dependentes descontos
diante dos projetos culturais apresentados pelo Governo no Estado.
Prefeituras: Fomentar diálogo com as Prefeituras na intenção de instalar e estender os
horários das creches para os filhos da família comerciária.
Segurança: Intensificar o policiamento militar junto aos estabelecimentos comerciais de pequeno, médio e grande portes uma vez
que é crescente o número de comerciários vítimas de assaltos.
O governador do Estado demonstrou interesse em conhecer,
com detalhes, todas as propostas.
Temos, agora, um amplo trabalho
de acompanhamento junto às Secretarias de Estado, para suas viabilizações! Ao melhorar as condições de trabalho e de vida desses valorosos trabalhadores, estamos contribuindo para elevar a
qualidade de vida dos paulistas!!!
———
Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP).

O que fizemos da água?
Paiva Netto

M

ais uma vez
utilizo este
espaço para
falar-lhes do gravíssimo problema da falta
d’água, que persiste em
invocar nossa meticulosa atenção, seguida de
atitudes acertadas.
Na série de palestras que proferi no início dos anos 1990, a respeito do Apocalipse de Jesus, a fim
de torná-lo mais acessível aos Simples de Coração, trouxe, por exemplo, ao debate a questão da possível guerra pela água em várias regiões do planeta, já àquela altura
noticiada pela imprensa.
Com tristeza e preocupação, vivenciamos nos dias atuais, até mesmo em metrópoles brasileiras, o trágico fantasma da carência de água.
Além dos fatores climáticos,
que, desde a Revolução Industrial, mais fortemente influenciamos de forma condenável, o que
temos feito com esse precioso líquido, fator básico da vida?
É fácil observar no mundo o
ato criminoso do desperdício. Às
crianças, aos jovens e aos adultos

insisto neste ensinamento: a migalha de
hoje é a farta refeição
de amanhã. E, por extensão, a gota d’água
de hoje é o abundante
manancial do amanhã.
E, nestes tempos, de
agora mesmo. Ajudemos a evitar o pior.
Em Apocalipse sem
Medo (2000), ressaltei que, apesar dos esforços ecológicos de
muita gente boa, o ser humano
ainda vive a poluir tudo, como na
advertência do Profeta Isaías,
24:5: “Na verdade, a Terra está
contaminada por causa dos seus
moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e
quebram a Aliança Eterna”.
A água tornou-se pouca em
diversos pontos do orbe, mas
continua sendo maltratada. E a
água doce corresponde a menos
de 3% do que existe no planeta.
O restante é principalmente água
salgada, em torno de 97%. Como
é que as coisas ficam? (...) Preservá-la não se resume a medidas de governos. Exige decisivos cuidados que precisamos
nós, cidadãos, ter também com

Peçamos a Ele
proteção para
as providências
terrenas
ela. É necessário que deixemos
de ser meros observadores e
passemos a atuar como ativos
participantes. Afinal de contas,
está em jogo a nossa própria
existência. Exato: nossa própria
vida! E a correção disso demanda Justiça e Boa Vontade, vistos como antídoto contra a ganância, que, de tão cega, não
percebe estar cavando a sepultura inclusive para si mesma.
AQUECIMENTO GLOBAL - O instituto de meteorologia do Reino Unido (Met Office)
declarou 2016 como o ano mais
quente da História, desde que tiveram início os registros da temperatura global (1850). Ainda
segundo o referido serviço, a
média de 2016 alcançou 1,16 grau
Celsius acima do que foi observado antes da Revolução Industrial. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), 2021
está entre os sete anos mais quentes já registrados na História.

A cada pesquisa nova apresentada, a Ciência se convence
de que a atuação humana tem
apressado o aquecimento do
planeta. E as consequências estão aí, à vista de todos. A complexidade dos desafios se intensifica, incluída a que afeta diretamente a economia das nações.
O Apóstolo Paulo, há dois
milênios, em sua Epístola aos
Gálatas, 6:7, deu uma lição que
poderia repetir hoje literalmente: “Ninguém se iluda, porque
Deus não se deixa escarnecer.
Aquilo que o homem semear,
isso mesmo terá de colher”.
Ouçamos o alertamento bíblico. O Pai-Mãe Celestial certamente aguarda de nós bom senso e
muito trabalho em prol do bemestar da humanidade. Peçamos a
Ele proteção para as providências
terrenas; chuva para os lugares
secos; um clima mais equilibrado para a saúde das pessoas. E
não desprezemos o poder da oração e da vigilância coletivas.
———
José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com
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Roda de conversa esclarece
as funções do Legislativo

Programa Meu Futuro Emprego
envolve mulheres em oficina

DE VIOLÊNCIA”

Divulgação

Evento foi promovido pela Escola do Legislativo na tarde desta quinta-feira, 2
As funções desempenhadas
pelos vereadores foram esclarecidas em evento promovido pela Escola do Legislativo na tarde desta
quinta-feira (2). Com transmissão
pelo YouTube, a roda de conversa
contou com a participação de Antonio Oswaldo Storel, que exerceu
mandato parlamentar entre 1997
e 2008 na Câmara, da qual foi presidente por dois anos. Atualmente, ele é chefe de gabinete do vereador Paulo Camolesi (PDT).
A aula "A importância do Legislativo" foi aberta pela vereadora Silvia Morales (PV), diretora
da Escola do Legislativo, e teve a
mediação de Bruno Didoné de Oliveira, servidor do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo
da Câmara. Também contribuiu
com o evento o sociólogo Renato
Travassos, com experiência em comunicação e marketing.
Storel fez a distinção sobre
a abrangência da Lei Orgânica
Municipal, que age como uma
constituição local, e o Regimento Interno, conjunto de normas
que guiam o funcionamento da
Câmara. "A Lei Orgânica é uma
reprodução da Constituição Federal no município, enquanto o
Regimento Interno é para o funcionamento interno da Câmara,
diz respeito aos processos do
Legislativo", diferenciou.
Ele ressaltou que a principal
função dos vereadores é legislar.
"É de responsabilidade dos vereadores a aprovação do que o prefeito pode fazer. Antigamente, o

vereador podia propor qualquer
tipo de lei, mas, depois da Constituição Federal de 1988, não
pode propor leis que criem despesas, encargos ou mexam na
estrutura administrativa do Executivo. Hoje, do que é aprovado,
a maior parte dos projetos de lei
é de autoria do Executivo, que
tem a iniciativa privativa para
apresentá-los, estabelecida na
Constituição Federal", afirmou.
Storel explicou que cabe à administração municipal levar o proposto no plano de governo do mandatário eleito ao Plano Plurianual, peça que engloba os três anos
finais de uma gestão mais o primeiro da seguinte. "Tem que ter
todas as propostas, indicadores e
metas. Depois, elabora-se a Lei
Orçamentária Anual, com as estimativas das receitas e a fixação
das despesas do que e de como se
vai fazer naquele exercício, discernindo o que é prioridade."
O palestrante fez observações
sobre a prerrogativa dos vereadores de apresentarem emendas às
peças orçamentárias. "O Orçamento é uma peça equilibrada: quando o vereador vem com uma proposta que não está entre aquelas
despesas propostas pelo Executivo, ele faz uma emenda, em que
tem que tirar a verba necessária
de um projeto que já está lá estabelecido pelo Executivo."
Outras três atribuições de
quem exerce mandato no Legislativo municipal foram explicadas por Storel. A primeira, re-
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Iniciativa visa rompimento do ciclo de violência e autonomia financeira

Storel fez a distinção sobre Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno

lacionada a assessorar o prefeito na administração da cidade. "O vereador não pode fazer, mas pode sugerir ao Executivo que faça, com um instrumento chamado indicação."
A segunda atribuição referese à gestão da Casa de Leis e de
seu corpo de funcionários. "Existe
toda uma estrutura administrativa, então internamente os vereadores também estão envolvidos
nessa responsabilidade. Eu, por
exemplo, exerci a presidência da
Câmara e fui presidente da Comissão de Direitos Humanos", citou.
Já a terceira atribuição diz
respeito à função julgadora,

como nos casos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
que, ao final de seus trabalhos,
propõe um julgamento, como
a cassação do prefeito.
Também faz parte das atribuições a apreciação das contas do
Executivo, a partir de relatórios
elaborados pelo Tribunal de Contas do Estado. "O Legislativo conta com a assessoria do Tribunal
de Contas, que não julga; ele oferece assessoria ao Legislativo, analisando as contas. E os vereadores votam esse parecer, com votação qualificada de dois terços,
para aprovar ou reprovar as contas do Executivo", disse Storel.

O Centro de Referência de
Atendimento à Mulher (Cram) recebeu ontem quarta-feira, 1º/06,
a primeira de quatro oficinas do
programa Meu Futuro Emprego,
com mulheres em situação de violência. A iniciativa conta com a
parceria entre as secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e Desenvolvimento Econômico, Trabalho
e Turismo (Semdettur). As próximas oficinas serão realizadas nos
dias 08, 15, 22 e 29 de junho.
No primeiro encontro, as participantes receberam orientações
a respeito da produção de currículo, autoconhecimento, habilidades e competências e dinâmica
da empatia. "Gostei muito de participar. Achei a oficina muito esclarecedora para fazer currículo”,
disse M.L, usuária do Cram.
Durante toda a programação serão abordados temas relacionados a processos seletivos,
tipos de entrevistas, soft skills,
planejamento financeiro, além
da aplicação de testes rápidos e
exercícios de lógica e simulação
de entrevistas de emprego.
“O objetivo é estruturar o atendimento das mulheres que dese-

jam oportunidade de independência financeira. Recebemos muitas
demandas em relação às dificuldades de uma colocação no mercado de trabalho e até mesmo na
participação de um processo seletivo, por exemplo. Neste sentido,
as oficinas devem contribuir para
que essas mulheres possam reconhecer suas habilidades e obtenham informações sobre assuntos
que permeiam as relações de trabalho”, explicou Fabiana Menegon, coordenadora do Cram.
Para a secretária da Smads,
Euclidia Fioravante, essa ação contribui para o enfrentamento da
violência contra a mulher, “uma
vez que essas informações colaboram para ações de ruptura do ciclo de violência doméstica, despertando nos participantes as ferramentas necessárias para uma possível inserção do mercado de trabalho e autonomia”, concluiu.
O Centro de Referência e Atendimento à Mulher é um serviço que
atende mulheres e pessoas que se
identificam com o gênero feminino
e se julgam em situação de violência doméstica, visando proporcionar a garantia de direitos por meio
do acompanhamento psicossocial.

R ECONHECIMENTO

Bombeiros que se destacam
receberão medalha da Câmara
Angústia (III) Novo Laço Social

C

omo dito na edição anterior, a obra de Freud “Inibição, Sintoma e Angústia”
fora primeiramente traduzida
como “Inibição, Sintoma e Ansiedade”. Isso porque ‘angst’ vem
do alemão que quer dizer ‘medo’.
Para Freud medo e ansiedade são primos-irmãos. Enquanto no medo você tem conhecimento de sua causa, sabe
como ou porque ele se origina, a ansiedade embora traga
sensações semelhantes, tem
suas causas desconhecidas.
Toda mudança de estado
gera angústia nas pessoas. A falta de garantias que vêm junto
delas traz o desconhecido, não
sabemos se a mudança será positiva ou negativa, e dessa falta
de saber brota a angústia.
Considerando-se as enormes mudanças na passagem da

sociedade industrial para a globalizada e a multiplicidade de
opções que vieram junto a elas, é
fácil imaginarmos que a ansiedade e angústia tenham se modificado. Houve uma mudança
qualitativa no laço social. Sabíamos de que maneira se nascia,
se amava, se educava, trabalhava, aposentava e morria. Isso
tudo mudou, a globalização derrubou com os padrões de antes,
e estamos sem norte. Obviamente estamos angustiados, mas não
a ponto de tudo estar perdido.
Nesse ponto é importante realçar a distinção entre a angústia
criativa, inventiva e a paralisante. Uma é benéfica, a outra mobiliza o sujeito, o impede ver soluções simples para os problemas.
Fonte: Entrevista do psicanalista
Jorge Forbes à Virginia Nowicki

INTERATIVO
Amo muito uma mulher
embora nunca tenha tido
um relacionamento íntimo
e acredito ser recíproco,
mas o preconceito fala alto.
Tentando esquecê-la me
inscrevi em um site. Apareceram muitas pretendentes, nem eu esperava tantas. Uma me chamou mais
a atenção e nos apaixonamos intensamente. Mas
ainda amo a outra e agora não consigo parar de
pensar nas duas. Surgiu
uma terceira bem interessante. Sinto muito desejo
por ela e ela por mim e gostaria de conhecê-la. Minha cabeça está confusa.
É possível amar duas mulheres ao mesmo tempo?
Luana, 32
É difícil afirmar que esteja
havendo amor com as duas. Fico

com a hipótese de seu caso mal
resolvido estar provocando uma
fumaça em sua frente para saber o que sente por cada uma
delas. Você falou de paixão,
amor, desejo, e implicitamente de
sexo. Mas o que fica mais realçado nisso tudo para mim é a idealização que sustenta seus sentimentos no plano virtual.
É muito comum haver rápido
desinteresse de ambos depois de
algum tempo de convivência, decorrente da intensidade nas idealizações enquanto o encontro não
ocorre. É na convivência com o
outro que o encontramos, e até
então o plano fantasioso dominou
e regeu seus sentimentos, onde o
outro é aquele ser perfeito, quase
mitificado que nos preenche.
Isso não existe, mas nas
emoções nos enganamos e
teimamos. Seus sentimentos
não estão claros nem a você
mesma, daí a confusão.

CITAÇÃO!
“O amor é cura, mas também é loucura”.
(Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

Seus atos e seus sistemas de
crenças afetam e ajudam
a criar a sua realidade

O

amor incondicional é o
tecido conectivo, corpo do
Universo, nossa real e
atual Existência. Somos Todos
Um. O amor é a experiência de
Ser total com a Divindade Universal. Todo o sofrimento é causado pela ilusão do isolamento
que leva ao medo e ao ódio de si
mesmo, o qual, finalmente, causa a doença psicossomática. Você
é o Senhor da sua Vida. Habita
em você, o poder milagroso de
alcançar riquezas infinitas, para
fazer muito mais, do que imagina e inclusive curar-se de qualquer doença. Na verdade, ser
humano, a morte é tão somente
a transição para outro nível de
Ser. Liberte-se das crenças limitantes da sua Vida. É tempo de
viver a sua vida e permita que a
sua experiência seja levemente
coberta pela poeira da forma.
Albert Einstein disse: “Sustento
que o sentimento religioso cósmico é o mais forte e o mais nobre
incitamento à pesquisa cientifica”.
Entre infinitas possibilidades, cada linha aqui é para os
que estão interessados em se
compreender e revelarem a si
mesmos. Autoconhecimento é
reconhecer a Aura humana com
o processo de cura em todos os
níveis. A saúde física, psicológica e espiritual significa transformação de si mesmo. A autocura
começa com a autodisciplina. O
equilíbrio da vida e o silêncio da
mente alarga percepções. Perceba os campos de energia e aprenda a trabalhar com eles. Nosso
Mestre Jesus Cristo, com a imposição das mãos, realizava profundas curas. Cada experiência
direta de imposição de mãos é
mestre-curador. A percepção, do
Campo da Energia Humana, aumenta sua sensibilidade, entre
ruídos internos e as sutis informações, que recebe, e que só podem ser percebidas pelo silenciamento da mente. Expandir
seus cinco sentidos habituais em
níveis super sensoriais é consciência e um processo de Alta Percepção Sensorial. É uma etapa

evolutiva natural da raça humana. Automaticamente através dos campos de energia começa a se ligar à sua realidade
mais profunda. Torna-se o meio
pelo qual possa chegar ao interior do seu Ser mais profundo,
a ponte para a Alma, para a Centelha do Divino. Dê a si mesmo
algum Tempo para experimentar
esse novo relacionamento e permita a si mesmo Ser a Luz daquela vela que se expande para o
Universo. O amor contagia.
Amados e queridos leitores.
Agora é o momento de deixar de
ser analfabeto de si mesmo e ser
útil para a humanidade, sendo
hábil no tratamento e na canalização das Energias. Quem agradece se torna feliz e quanto mais
feliz é, mais agradece. Um coração agradecido se comunica com
Deus. Em um futuro não muito
distante, haverá naturalmente
programas oficiais de tratamento e canalização pela imposição
das mãos. É o momento de tornar-se seu aprendiz. Estamos vivendo em um planeta de Energia, por isso, quem não sabe o
que busca, não tem certeza sobre
o que deixa. Mas, então, o que é
o pensamento? E finalizamos refletindo com Emmanuel: “A
mente é o espelho da vida em
toda parte” - "Pensar é criar" e
Allan Kardec “Possuímos em nós
mesmos pelo pensamento e a
vontade um poder de ação que
se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea” “Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela
Providência para uma manifestação universal e que, sendo eles
os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era
para a regeneração da Humanidade”. Plantar uma árvore é acreditar no amanhã. Acenda essa
Luz em torno de seus próprios
passos. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, a nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Os componentes do Corpo de
Bombeiros de Piracicaba que
mais se destacaram pelos seus
atos em prol da comunidade durante o ano irão receber a “Medalha Bombeiro do Ano - Subtenente PM Jacinto Roberto Penedo”. O projeto de decreto legislativo 19/2022 foi aprovado durante
a 23ª reunião ordinária de 2022,
na noite desta quinta-feira (2).
De autoria dos vereadores
Gilmar Rotta (PP) e Laércio Trevisan Jr. (PL), o PDL altera e acrescenta dispositivos ao Decreto Legislativo 03/1998, que institui a

concessão de Título “Bombeiro do
Ano”. De acordo com os autores
da propositura, o PDL visa “adequar os artigos a instituição da
Medalha do Bombeiro do Ano e
homenagear e eternizar o nome
do combativo Subtenente PM Jacinto Roberto Penedo, morto na
execução de seu serviço”.
A entrega das honrarias
será realizada no dia 2 de julho,
dia do Corpo de Bombeiros, em
Reunião Solene realizada pela
Câmara Municipal de Piracicaba
e entre os homenageados, uma
deverá ser do sexo feminino.

Bronquiolite, a
vilã do momento
Thais S. Rodrigues

A

bronquiolite é
uma doença
que acomete
as vias respiratórias do
bebê, e é a principal
causa de internação
em menores de 2 anos.
Ela costuma ser
causada por vírus, então você consegue imaginar que nessa época de vírus
respiratórios que estamos vivendo, é uma doença bem frequente!
Geralmente, inicia-se como
um quadro gripal, onde o bebê
apresenta tosse, coriza e espirros...
e evolui para chiado no peito. O
que observar: Desconforto respiratório, queda de saturação.
E como tratar ?Lavagem
nasal para alívio da obstrução,
monitorização e principalmente
a Fisioterapia Respiratória.
A fisioterapia respiratória tem
como objetivo principal restabelecer as funções respiratórias da criança acometida com alguma doença do sistema respiratório.
Melhorar a oxigenação;
melhorar a expansão pulmonar; eliminar secreções pulmonares. Esses são apenas alguns
dos vários objetivos que vão ser
traçados no tratamento. A fisioterapia traz grandes benefícios que ajuda melhorar a qualidade de vida do seu filho.
INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS COMO A FISIOTERAPIA AJUDA — A fisio-

terapia respiratória é
uma especialidade
que visa a prevenção
e o tratamento de
praticamente todas
as doenças que atingem o sistema respiratório como a asma,
bronquite, bronquiolite, insuficiência respiratória e tuberculose, por exemplo.

Geralmente,
inicia-se
como um
quadro gripal
A Fisioterapia com o tratamento ajuda no fornecimento de oxigênio para todo o organismo, libera as vias respiratórias das secreções, aumenta a capacidade ventilatória do
pulmão, melhora a troca gasosa, dá maior expansão pulmonar e diminui o tempo de internação em pacientes na UTI.
O Fisioterapeuta faz o uso de
algumas técnicas no tratamento,
que são: drenagem postural, terapia de reexpansão pulmonar, treinamento muscular respiratório e
a cinesioterapia respiratória.
Exercícios respiratórios são
também fundamentais para melhorar a respiração e mobilizar
os músculos ventilatórios.
———
Thaís Soleira Rodrigues, fisioterapeuta
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Câmara concede medalha
a ex-diretor do Cena
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, nesta quinta-feira (2), durante a 23ª reunião ordinária, o projeto de decreto legislativo 20/2022, da vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo
“A Cidade É Sua”, e que concede a
Medalha de Mérito Legislativo ao
cientista Eneas Salati, ex-diretor
do Cena. “Quero agradecer a votação unânime a esse grande pesquisador da área ambiental”, disse a autora da propositura.
Nascido em Capivari, em 6 de
agosto de 1933, Eneas Salati formou-se na Esalq/USP, em 1955.
Defendeu o Doutorado em 1958 e
teve atuação destacada pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena), unidade da USP
em Piracicaba em que foi diretor
entre 1981 e 1985. Já naquela época, ele destacava o papel da Floresta Amazônica na precipitação da
América do Sul. “Os rios voadores
levam água ao Centro-Sul”, dizia.
Nos anos 1970, Salati usou a
tecnologia mais avançada da física nuclear disponível até então
para desvendar o transporte de
umidade na floresta. Em 1976, estimou que mais da metade do balanço hidrológico da região amazônica se devia à evapotranspiração – o “suor das árvores”, pelo
qual elas liberam vapor d’água para
a atmosfera, tendo escrito “O desmatamento intensivo deve causar
alterações no ciclo hidrológico”.
Em 1979, publicou com três colegas um estudo no periódico Water
Resources Research, no qual mostrava que a Amazônia reciclava a
própria chuva, mandando umidade de nordeste para sudoeste.
Em 1968, o agrônomo havia
cofundado o Cena em Piracicaba. Era a época da campanha
Átomos para a Paz, da Organização das Nações Unidas
(ONU), que estimulou o uso da
tecnologia das bombas atômicas

para fins pacíficos, como pesquisa e geração de eletricidade,
quando o Cena adquiriu um aparelho chamado espectrômetro de
massa, pelo qual determinava-se a
composição química de uma substância pelo “peso” de seus átomos.
Salati e seus colegas tentaram entender de onde vinham as
chuvas da floresta pluvial. Era
sabido que a Amazônia recebia
umidade do Atlântico em sua
porção nordeste, mas como ocorria esse transporte? Um jeito de
investigar era olhar para a proporção de oxigênio-18 na água.
Após o desenvolvimento de
pesquisas, a conclusão de Salati foi
que a Amazônia “reciclava” a água:
a umidade vinda do Atlântico desabava como chuva na floresta, era
evaporada pelas árvores e formava
novas nuvens, que choviam mais
ao sul e assim sucessivamente, os
chamados “rios voadores”. Metade da umidade da floresta vinha
dessa reciclagem de chuvas, sendo
que uma mesma molécula de água
era reciclada de cinco a oito vezes.
Na prática, foi uma grande descoberta por explicar como funcionava
o ciclo da água na maior floresta tropical do mundo, além da abertura
para o desenvolvimento de estudos a
respeito do destino daquela umidade.
O agrônomo e pesquisador
foi diagnosticado com mal de
Alzheimer leve quatro anos
atrás, quando parou de trabalhar, mas levava uma vida normal. Em agosto de 2021, sofreu
uma queda em casa, teve um
hematoma encefálico e sua saúde se debilitou e faleceu em 5 de
fevereiro de 2022, aos 88 anos.
Ele foi cremado e as cinzas
espalhadas na Reserva Ducke,
uma área de mata do INPA, perto
de Manaus (AM). Era casado com
Theresinha Zurk Salati e pai de
Eneas Salati Filho, Eneida Salati,
Elisabeth Salati e Eduardo Salati.
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Drogal inaugura mais três
unidades em Piracicaba
Nos próximos seis meses estão previstas três inaugurações em
Piracicaba. A primeira será na terça-feira, dia 7, no Jardim Caxambu
A Rede Drogal traçou um plano de expansão robusto para 2022
com a previsão de abertura de 40
novas filiais até o fim do ano. Em
Piracicaba, três bairros já tem confirmadas, até dezembro, filiais da
rede de farmácias. A primeira inauguração será na próxima terça-feira, dia 7 de junho, no bairro Jardim Caxambu. Também estão previstas aberturas na Vila Cristina/
Jaraguá e Santa Rosa/Alphaville.
Com o funcionamento das novas
filiais, a Drogal deve criar cerca
de 50 novos postos de trabalho,
entre atendentes e farmacêuticos.
Ao todo, serão investidos mais de
cinco milhões nas aberturas.
Na inauguração da próxima
terça-feira, no Jardim Caxambu
(rua José Vicente Pedreira, 1640),
os primeiros 200 clientes ganharão como brinde um frasco de álcool em gel. A garotada também
contará com a participação especial de personagens infantis para
interações e muitos cliques.
Com farmacêutico em tempo integral, estacionamento próprio, climatização, mix completo
de medicamentos, energéticos,
produtos de higiene, beleza, infantil, dermocosméticos e suplementos, a unidade funcionará
todos os dias (inclusive domingos e feriados), das 7 às 23 horas.
Em Piracicaba, a Rede Drogal soma 34 lojas, três laboratórios de manipulação (Centro, Piracicamirim e Bairro Alto) e um Centro de Distribuição com mais de
10 mil metros quadrados. De acor-

do com o diretor administrativo
da Rede Drogal, Marcelo Cançado, as inaugurações integram o
plano de expansão para este ano
na cidade e em outras regiões do
estado de São Paulo. “Estamos
preparando unidades completas
para levar aos piracicabanos a variedade de itens e nosso tradicional padrão de qualidade. As contratações também nos deixam felizes em possibilitar oportunidades
de trabalho a esses profissionais”.
Marcelo destaca que já foram
inauguradas 11 filiais este ano.
“Neste mês de junho, além das
aberturas de Piracicaba também
teremos inaugurações de mais cinco lojas localizadas nas cidades de
Campinas, Ribeirão Preto, Jaguariúna, Pitangueiras e Porto Ferreira”.
O diretor comenta que a tradição dos quase 90 anos de atuação no segmento farmacêutico e
o olhar permanente para o futuro impulsionam a Rede Drogal a
sempre oferecer algo a mais. “O
ambiente digital é a nova realidade. Pensando no conforto, segurança e praticidade, a interligação das plataformas on e off tornaram-se rotina nas nossas lojas”. O diretor explica que hoje é
possível fazer uma compra pelo
site oficial e retirar em uma unidade física; optar pelo delivery;
usar o app exclusivo Drogal (disponível para sistemas operacionais
Android e iOS); pedir pelo 0800
(0800.347.0000); comprar pelos
aplicativos de Delivery Ifood Farmácias e Rappi; ou ir pessoalmente

Divulgação

JARDIM CAXAMBU - Na próxima terça, a Rede Drogal inaugura
mais uma unidade, somando 34 filiais em Piracicaba

em uma das 242 unidades em 96
cidades do estado de São Paulo.
Junto ao mix de medicamentos, produtos de higiene pessoal,
perfumaria, cosméticos, linhas especiais, acessórios e conveniência,
os clientes contam também com a
oferta de serviços farmacêuticos diferenciados como aplicação de vacinas (17 tipos de imunização) e injetáveis, Momento Saúde (atenção
farmacêutica), auto-testes e testes
de Covid-19, plataforma de telemedicina, aferição de pressão arterial,
Drogal Mais (programa de vantagens exclusivas) entre outros.
Recentemente, foram instalados 90 pontos para coleta de medicamentos vencidos ou em desuso e suas embalagens. Os pontos
de recebimento estão localizados
nas cidades de Piracicaba, Ameri-

cana, Campinas, Limeira, Hortolândia, Indaiatuba, Ribeirão Preto, Rio Claro e Sumaré. Nestas cidades, os clientes podem utilizar
os displays para o descarte correto dos medicamentos fora do prazo de validade ou que não estejam mais sendo utilizados. A destinação correta dos resíduos coletados será um trabalho conjunto entre farmácias, distribuidores, fabricantes e importadoras.
SERVIÇO
Inauguração nova unidade
Rede Drogal – Jardim Caxambu. Endereço: rua José Vicente Pedreira, 1640. Horário: 9
horas. Telefone: (19) 34269435. Funcionamento: todos
os dias (inclusive domingos e
feriados), das 7 às 23 horas.
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Bispo de igreja evangélica Mais Caminhos mostra as tradições juninas da cidade
receberá título de cidadão
O projeto de decreto legislativo 23/22, de autoria do vereador Paulo Campos (Podemos), que concede Título de “Cidadão Piracicabano” ao Bispo
Pedro Raymundo da Rocha, da
igreja evangélica "Catedral da
Paz", foi aprovado na 23ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba, realizada nesta quinta-feira (2).
De acordo com a propositura, Pedro Raymundo da Rocha é
natural de Igaci - AL. Veio para
o estado de São Paulo aos 17 anos
de idade. Em 1989 chegou à Piracicaba, com a missão de pre-

sidir a Igreja evangélica Assembleia de Deus – Ministério
Belém, e partir de então fixou
sua residência no município.
Exerceu o cargo de presidente da Assembleia de Deus
por cinco anos. Foi pastor setorial na igreja evangélica Primitiva Pentecostal "O Universo
para Cristo", por dez anos e também pastor auxiliar na Igreja
Quadrangular por três anos.
Atualmente, é pastor presidente da igreja evangélica Catedral da Paz, localizada no bairro Santa Terezinha, na qual desempenha a função de Bispo.

O Mais Caminhos, exibido
pela EPTV, fez gravações em
São Pedro para um programa
sobre tradições juninas que vai
ao ar às 8h deste sábado, 4 de
junho. Além da festa em homenagem ao padroeiro, que em
2022 chega a 129ª edição, também são tradicionais as festas
de Santo Antonio (116 anos em
2022) e de São João, realizadas em alguns bairros.
A professora Giane Sacco
falou sobre as origens da festa
de Santo Antonio realizada no
alto da serra. A tradição foi
iniciada por imigrantes italianos que reuniam as famílias
para um almoço, no dia dedicado ao santo, 13 de junho.
Com o passar dos anos, o es-

Pedro Kawai

A

O presidente do Conselho
Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba
(CCECP), Carlos Roberto
Rodrigues — apelido de
Esquerdinha, não por ideologia, mas pela posição no
campo de futebol, nos tempos de colégio —, esteve na

Câmara Municipal de Piracicaba, quarta (01), durante
as comemorações do Dia
dos Profissionais da Comunicação, prestigiando as homenagens ao diretor de A
Tribuna, jornalista Evaldo
Vicente (à direita), na área
de jornalismo impresso.

Divulgação

Parte das gravações foi na igreja de Santo Antonio, no alto da serra

Meio século de avanços, conquistas
e desafios para o meio ambiente

Divulgação

HOMENAGEM

paço ficou pequeno para abrigar todos os participantes e nasceu a idéia de criar uma capela
dedicada ao santo. O livro tombo da igreja relata que a imagem
igreja foi trazida da Itália.
O coordenador de Cultura
Ivan Teixieira conta que a igreja
de Santo Antonio em São Pedro
foi a sexta cidade no Brasil a receber, em 12 de junho de 1994, a chamada relíquia de Santo Antonio.
“O pedido foi feito ao bispo da época, dom Eduardo Koaik”, conta.
RECEITA – Lúcia Santo André foi entrevista pelo apresentador do programa, Pedro Leonardo, e ensinou uma receita de cuscuz mole, além de relatar que desde os 12 anos ajudou na festa dedicada ao Santo Antonio.

Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas criou, no dia 5
de junho de 1972, o Dia
Mundial do Meio Ambiente, durante conferência realizada em Estocolmo, capital da Suécia.
Ao longo dessas últimas cinco décadas, muito se avançou em
relação à conscientização sobre
a necessidade de se preservar os
nossos recursos, estancar o
avanço de agentes poluidores,
ampliar os sistemas de saneamento das cidades, assim como
de se criar um arcabouço de leis
e regras capazes de disciplinar a
exploração do nosso planeta.
Óbvio que tais avanços não se
aplicam a todas as nações, afinal,
o mundo é absolutamente desigual e os países, por consequência, seguem a mesma lógica.
No Brasil, por exemplo, ainda
se convive com o esgoto despejado
a céu aberto, destruição de nascentes, desmatamento de florestas,
emissão de poluentes na atmosfera
e nos rios, ocupação desordenada
nas cidades, enfim, há enormes fe-

ridas abertas que sangram pela omissão e pela
incompetência de órgãos e instituições responsáveis. Mas, apesar
de tudo, não é mentira
afirmar que ainda conservamos um certo prestígio internacional em relação ao meio ambiente.
Temos a Amazônia,
o Aquífero Guarani e a maior biodiversidade do mundo, heranças
que recebemos da Mãe Natureza.
No início da década de 1970,
durante a mais aguda crise mundial de petróleo do último século,
o Brasil deu um importante passo para consolidar a posição que
ocupa hoje, em termos globais,
como uma das nações com menor emissão de CO2 na atmosfera. A criação do Programa Nacional do Álcool, que se consolidou
na década seguinte, impulsionou
a produção de bioenergia, ganhando os holofotes do mundo
todo. Apesar disso, entre as décadas de 1990 e 2000, ter um veículo movido a álcool não era um
mérito, pois os motores ainda não
estavam devidamente adequados
para resistir à presença de água
na composição do combustível.

Temos a
Amazônia, o
Aquífero Guarani
e a maior
biodiversidade do
mundo, heranças
que recebemos
da Mãe Natureza
Na virada deste século, o
etanol voltou a ser prioridade,
e criaram-se os veículos híbridos (flex), abrindo uma nova
perspectiva para que o país deixasse de ser totalmente dependente do combustível fóssil.
Também se descobriu, através
de investimentos em pesquisa e
tecnologia, que há muito petróleo na camada pré sal do território brasileiro, e a Petrobrás passou a ser objeto de desejo e de críticas dentro e fora do Brasil.
Agora, a bola da vez é o sol.
E, novamente, o Brasil dá o seu
belo exemplo protagonista, com a
proliferação de usinas solares espalhadas pelas cidades e também
no campo, impondo uma nova
lógica para se pensar a energia
elétrica. O vento também parece
ganhar fôlego para soprar forte

nesse contexto, com o aumento
virtuoso do uso da energia eólica.
Nos últimos dez anos, segundo o relatório do Global Wind Energy Council, o Brasil deu um gigantesco salto qualitativo na produção
de energia limpa, subindo de 1 gigawatts de potência instalada em 2011,
para 21 gigawatts em janeiro de 2022.
A análise do setor eólico
mundial feito pelo Global Wind
Energy Council, traz o Brasil entre
os cinco principais mercados do
mundo para novas instalações,
junto com a China, os Estados Unidos, o Vietnã e o Reino Unido.
É verdade que sempre haverá
muito que ser feito, sobretudo, em
relação à conscientização e ação
dos Estados, dos governos municipais e das pessoas, relativamente à preservação dos nossos recursos naturais. Porém, quando se
analisa os últimos cinquenta anos,
o saldo é positivo e nos enche de
esperança por dias melhores e de
mais respeito a um patrimônio que
pertence à toda humanidade.
———
Pedro Kawai, vereador pelo PSDB em Piracicaba, membro do
Parlamento Metropolitano de Piracicaba
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Campanha de vacinação contra
gripe e sarampo é prorrogada

Vereador homenageia aluna
aprovada em preparatória
Assessoria Parlamentar

Grupos contemplados podem se vacinar todos os dias úteis nas unidades de saúde
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, prorrogou até 24/06 a
campanha de vacinação contra
gripe e sarampo. Os imunizantes
estão disponíveis para os grupos
contemplados, nos dias úteis, sem
agendamento, nos CRABs (exceto
CRAB Paulista) e UBSs, das 8h às
15h, e nos PSFs, das 8h às 16h.
GRIPE – Os grupos contemplados na vacinação contra a gripe são idosos com 60 anos ou
mais; crianças de seis meses a
menores de cinco anos; profissionais da saúde; gestantes e puérperas (mulheres que deram a luz
há até 45 dias); professores das
redes pública e privada; pessoas
com deficiência; pessoas com comorbidades; indígenas; caminhoneiros; trabalhadores do
transporte coletivo rodoviário de
passageiro urbano e de longo curso; trabalhadores portuários;

forças de segurança e salvamento; forças armadas e funcionários do sistema prisional, além da
população privada de liberdade.
SARAMPO – A campanha
de vacinação contra o sarampo
contempla todas as crianças de seis
meses a menores de cinco anos.
Já os profissionais da saúde
também podem receber a vacina
contra o sarampo para atualizar
a carteirinha de vacinação.
DOCUMENTOS – Todos
os grupos devem apresentar documento de identificação para tomar a vacina. Os profissionais
devem, ainda, apresentar documento que comprove a categoria,
como carteira de trabalho, holerite, crachá, entre outros.
Os professores devem apresentar crachá da escola ou holerite. As pessoas com comorbidades devem apresentar qualquer
comprovante que demonstre per-

Piracicabana Hielry Mellissa Ignácio recebeu homenagem
do vereador Laércio Trevisan Jr. por sua aprovação no
concurso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército

Os imunizantes estão disponíveis,, nos dias úteis, sem agendamento

tencer a um dos grupos de risco
descritos abaixo: exames, receitas, relatório médico, prescrição
médica, etc. As pessoas com deficiência serão consideradas de
acordo com a autodeclaração.

Para crianças e profissionais
da saúde é necessário também apresentar a carteirinha de vacinação,
uma vez que esses dois grupos também participam da campanha de
vacinação contra o sarampo.
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Primeira etapa de obra no muro de arrimo está quase finalizada
A primeira etapa da obra de
recuperação do muro de arrimo do Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas está em processo de finalização. A obra é
realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Obras (Semob).
Esta etapa consiste na própria
construção do muro. De acordo
com a Semob, para a execução da
obra, o entulho do desmoronamento foi retirado, em seguida foi
feito o envelopamento das adutoras que passam ao lado do muro –
para protegê-las – e realizada a
fundação do muro com estacas e
a base com concreto armado. As

armações de ferro para a continuidade da construção do muro
também já foram instaladas. O
próximo passo será o preenchimento delas com concreto usinado para concluir o muro.
A segunda etapa da obra
será a recuperação da calçada e
de parte do pavimento, que também sofreram com o desmoronamento do muro de arrimo no
início de fevereiro, com aterro e
pavimentação. Após a finalização dos serviços, será possível
ampliar o número de vagas de
estacionamento disponibilizadas na avenida Independência,
próximo ao Ginásio Municipal.

Justino Lucente

Primeira etapa de obra no muro de arrimo está quase finalizada

MEIO AMBIENTE

O vereador Laercio Trevisan
Júnior (PL) entregou, na quinta,
2, voto de congratulações à aluna
Hielry Mellissa Ignácio por sua
aprovação no concurso da EsPCEx
sendo a primeira mulher piracicabana a ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército.
A homenagem foi entregue na
sede da EsPCEx, em Campinas
(SP), e foi acompanhada pelo comandante da unidade, coronel de
Infantaria, Flavio Moreira Mathias, pelo subtenente Paim, adjunto
de comando da Escola e pelo chefe
da seção de Comunicação, major
de Artilharia, Matheus Barbosa.
Filha de Elaine Cristina Andreoni Ignácio e Adalberto Luiz
Ignácio, Hielry nasceu em 8 de fevereiro de 2000 e tem 22 anos.
Concluiu o ensino médio em 2017
na Etec "Ary de Camargo Pedroso" e, no mesmo ano, o curso de
automação industrial no Senai
"Mário Henrique Simonsen".
A Escola Preparatória de Cadetes do Exército tem por missão
selecionar os candidatos e dar início à formação do oficial combatente do Exército Brasileiro, preparando o futuro cadete da Academia Militar das Agulhas Negras,
localizada no Rio de Janeiro.

O foco da formação do futuro cadete é a progressividade no
desenvolvimento de atitudes que
servirão de alicerce para que as
demais áreas dessa formação
(cognitiva, psicomotora e afetiva)
possam ser desenvolvidas.
Dentre as diversas atitudes
a serem objetos de observação e
desenvolvimento, são priorizadas
aquelas imprescindíveis para o
exercício das atividades do cadete na academia: abnegação, adaptabilidade, camaradagem, cooperação, coragem moral e física, disciplina, empatia, equilíbrio emocional, flexibilidade, lealdade,
persistência e rusticidade.
"Agradeço a homenagem
do vereador Laercio Trevisan
Jr. É um importante reconhecimento do esforço e dedicação que tive para chegar até
aqui", disse a homenageada.
"Parabenizo a piracicabana Hielry Mellissa Ignácio por
sua dedicação aos estudos e
por sua aprovação no concurso da EsPCEx sendo a primeira
mulher piracicabana a ingressar na Escola Preparatória de
Cadetes, representando nossa
querida cidade no Exército Brasileiro" disse Trevisan Jr.
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Exigência de contenção sob grades de fossos é aprovada em 1ª discussão Adapi apresenta o espetáculo
"Por estarem localizados vez instalada, a tela de con- Educa & Dança na Paulista
Foi aprovado em primeira disA instalação de telas de con-

cussão o substitutivo ao projeto de
lei complementar 3/2022, que torna obrigatória a instalação de tela
de contenção de resíduos sólidos
sob as grades de proteção dos fossos existentes nas calçadas de imóveis particulares. A proposta original tem como autora a vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, enquanto o substitutivo foi apresentado pela Comissão de Legislação,
Justiça e Redação da Câmara.

tenção visa "mitigar a contaminação hídrica e a poluição por resíduos sólidos, bem como evitar
possíveis acidentes na tentativa
de recuperação de objetos pessoais derrubados acidentalmente
nos fossos", os quais, no projeto
de lei complementar, são descritos como a cova ou o buraco no
solo, "relativamente profundos,
feitos artificialmente para escoamento de água, ventilação ou
manutenção de algum serviço".

nas calçadas, onde há uma
grande circulação de pessoas", os fossos, como observa
Silvia Morales, "acabam servindo como espaço para descarte de pequenos resíduos sólidos, como embalagens de
balas e salgadinhos". "Todo
esse material colabora para o
entupimento dos bueiros quando é levado pelas águas das
chuvas", ressalta a vereadora.
Segundo a autora, uma

tenção agirá como uma "peneira", impedindo que pequenos objetos vazem pelas grades de proteção dos fossos,
pois ficariam retidos na superfície, facilitando o recolhimento deles e a limpeza do lugar.
O projeto de lei complementar voltará a ser analisado em plenário em segunda discussão e, se
aprovado novamente, seguirá para
a sanção do Executivo, a quem
caberá sua regulamentação.

A CERVO

C ERIMONIAL

Câmara aprova resolução sobre
doação e desfazimento de itens

Classificação final do
concurso é publicada

O projeto de resolução 5/
2022, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piracicaba, foi aprovado na 23ª reunião ordinária, realizada na noite desta quinta-feira (2). Nele, são
estabelecidos os procedimentos
para o recebimento de doações e
para o desfazimento de livros, revistas, artigos e periódicos impressos ou digitais, entre outros.
No capítulo I da propositura,
determina-se que os materiais a
serem doados à Casa “ficarão sujeitos a avaliação dos servidores
do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo para sua inclusão
ou não no acervo legislativo” - e,
caso constatem a necessidade de
avaliação técnica de uma área específica, serão encaminhados ao
setor competente. Os itens que não
forem incorporados serão destinados à Biblioteca Municipal, escolas, creches ou a instituições de
caridade ou filantrópicas que prestem atendimento educacional.
O texto determina, ainda,
que, caso a avaliação constate que
os materiais estejam danificados
de forma irrecuperável, desatualizados, contaminados ou que não
sirvam aos propósitos relacionados às atribuições da Câmara,

eles deverão ser repassados a cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis
devidamente habilitadas.
De acordo com a propositura, a justificativa para a resolução é o fato de que a Casa “não
tem estrutura nem espaço físico
para armazenar, de forma correta, uma quantidade tão expressiva de material bibliográfico” impossibilitando, dessa forma, a
consulta a eles e sua devida preservação. Além disso, diversos livros jurídicos e de temas correlatos encontram-se defasados,
pela constante atualização na legislação. Por outro lado, obras
de outras áreas acabam subaproveitadas pela pequena ligação
com as funções parlamentares.
Ressalta-se, no texto do projeto, que a medida será aplicada
apenas aos materiais de cunho
bibliográfico - aqueles de caráter
arquivístico serão mantidos na
Biblioteca do Parlamento por serem considerados “documentos
de valor permanente da Câmara, sendo assim inalienáveis e
imprescritíveis”. A partir da resolução, espera-se que os itens
sejam mais bem aproveitados nos
acervos de outras instituições.

A Câmara Municipal de Piracicaba publicou, ontem, 3, o edital
de divulgação do resultado da
análise dos recursos contra a nota
da prova de redação e a classificação final do concurso público 001/
2022, para o cargo de assistente
de cerimonial. O processo de seleção, conduzido pela Fundação
Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”), prevê o preenchimento
de sete vagas para o cargo.
Além da divulgação da análise dos recursos, o edital contém a
classificação final para os candidatos que concorreram na lista
para pessoas com deficiência, a lista afro e a lista geral. Em cada uma
das relações, constam o número
de inscrição, o nome do candidato, o documento, a pontuação final e a classificação final.
A homologação do concurso
deverá ser publicada no Diário
Oficial na próxima segunda-feira
(6). De acordo com a presidente
da Comissão de Concursos Públicos e chefe da Procuradoria Legislativa da Câmara, Patrícia Midori
Kimura, as convocações dos can-

didatos aprovados devem começar ainda no mês de junho.
A comissão considerou satisfatória a realização de todo
o processo. “Com a homologação do concurso, os sete cargos
de assistente de cerimonial atualmente preenchidos por comissionados serão substituídos por
servidores efetivos, atendendo
à legislação e também ao TAC
(Termo de Ajustamento de
Conduta) firmado perante o
Ministério Público”, afirmou.
“De maneira geral, não houve
intercorrências durante o processo seletivo e a comissão respondeu a todos os questionamentos referentes ao concurso”.
O cargo de assistente de cerimonial tem vencimento de R$
4.595,12 para uma jornada de 40
horas semanais e conta com benefícios de cesta básica (no valor
mensal de R$ 421,35), vale-refeição (no valor diário de R$ 29,90)
e vale-transporte mensal.
Em caso de dúvidas, a Vunesp
pode ser contatada pelo telefone (11)
3874-6300, de segunda a sábado,
das 8h às 18h, e pelo link "Fale Conosco", no site vunesp.com.br.

A Adapi (Associação de Dança de Piracicaba) realiza o espetáculo Educa & Dança no próximo
domingo, 5, às 16h e às 19h, na
Estação da Paulista – Armazém
Cultural Maria Dirce de Almeida
Camargo. A entrada é gratuita. O
evento tem apoio da Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal
da Ação Cultural (Semac).
Com caráter socioeducativo o
evento apresentará várias modalidades de dança, como balé clássico, repertório, estilo livre, dança
do ventre, jazz e outras, e explicações sobre as características de
cada gênero e seus estilos.
“Por ser uma apresentação
didática, vamos explicar e mos-

trar as modalidades. Gostaria
de agradecer à Semac, pelo
apoio e incentivo à cultura. Às
minhas colegas de profissão e
a Deus por continuarmos trabalhando após a pandemia, ensinando, instruindo e fomentando a dança”, disse Jussara
Sansígolo, presidente da Adapi.
SERVIÇO
Espetáculo Educa & Dança da
Adapi – Associação de Dança de Piracicaba. Domingo, 5,
às 16h e às 19h. Na Estação
da Paulista – Armazém Cultural Maria Dirce de Almeida
Camargo, av. Dr. Paulo de
Moraes, 1580, Paulista, Piracicaba. Entrada gratuita.
Divulgação

Espetáculo Educa & Dança da Adapi (Associação de Dança de Piracicaba)
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Poupatempo lança novo portal
Mais moderno e intuitivo, site facilita a busca e destaca os principais serviços oferecidos; serviço é do Governo do Estado

A página oficial do Poupatempo está de cara nova. Mais moderno e intuitivo, o novo portal foi
desenvolvido para facilitar ainda
mais o acesso aos usuários. Importante destacar que o endereço
eletrônico continua o mesmo –
www.poupatempo.sp.gov.br. Somente por meio do site, aplicativo
Poupatempo Digital e totens de autoatendimento é possível realizar
serviços e agendar atendimento de
forma gratuita e com segurança
para todas as unidades do Estado.

“A mudança vem sendo feita em etapas. Hoje, o novo portal já está mais moderno e intuitivo, inclusive facilitando a
vida de quem acessa as opções
eletrônicas e ainda para aqueles que precisam agendar atendimento presencial”, explica
Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia
do Governo de São Paulo, responsável pela administração do
Poupatempo. “Até o fim deste
ano, novas funcionalidades se-

H OSPIT
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rão implementadas, para que o
cidadão possa cada vez mais resolver serviços públicos de forma remota, de onde estiver e
sempre que precisar”, destaca.
A partir de agora, o site
apresenta primeiro os tipos de
serviços públicos disponíveis na
página do Poupatempo, separados por cor. São eles: Documentos e Registros Pessoais, Transporte e Veículos, Emprego e Previdência, Impostos e Registros
Empresariais, Justiça e Cidada-

nia, Moradia e Serviços Sociais,
Água e Energia, e Educação. Ao
escolher o item desejado, o interessado será direcionado para
a realização da solicitação.
Na sequência, a página
inicial destaca a área de busca, onde o cidadão pode digitar o atendimento que deseja
e ser levado para a tela específica. Logo abaixo, estão as
principais opções requeridas
no Poupatempo, como RG, renovação de CNH, acesso à car-

teira digital de vacinação contra a Covid-19, entre outras.
No mesmo espaço, também
há botões exclusivos para acesso
a cartilhas e vídeos tutoriais, que
ensinam como realizar os principais serviços oferecidos pelo programa, e um específico para agendamento, que irá direcionar o
usuário a todos os atendimentos
presenciais, que necessitam de
data e horário marcados para
serem realizados nos postos.
“Em 2020 a Prodesp acele-

rou o processo de digitalização
dos serviços oferecidos no Poupatempo. Atualmente, mais de
85% dos acessos são feitos pelos
canais digitais, que juntos oferecem mais de 200 opções aos cidadãos. Até o final do ano ampliaremos ainda mais, chegando
a 240”, afirma Murilo Macedo.
Só no primeiro quadrimestre
de 2022, o Poupatempo realizou
31,5 milhões de atendimentos, dos
quais 4,4 milhões foram presenciais
e 27,1 milhões via canais digitais.

A SSISTÊNCIA S OCIAL

HFC Saúde destaca Cras Novo Horizonte realiza Sarau no Território hoje, 4
atuação de parceiros
Divulgação

Lions Clube Piracicaba Independência é um parceiro do HFC Saúde

O HFC Saúde também é feito
de parceiros. São pessoas, entidades e organizações que entendem
e valorizam o trabalho do hospital. “Ser um hospital filantrópico, manter mais de 80% dos atendimentos para o SUS – Sistema
Único de Atenção e priorizar a
excelência e a humanização no
atendimento não é fácil, diria que
é um desafio diário, e somente
com parceiros é possível cumprir
essa missão”, disse o presidente
do HFC Saúde, José Coral.
Destacamos o trabalho do
Lions Clube de Piracicaba – Independência uma entidade que
não mede esforços para atender
as necessidades das comunidades da cidade e ajudar quem
precisa. “O Lions Independência é um grande parceiro do HFC
Saúde. Já são várias ações em
prol do hospital. Um parceiro
que faz a diferença no dia a dia
do HFC Saúde”, destacou Coral.
Já foram várias doações e
ações realizadas pelo Lions Independência. Esse ano, com a Barraca Alemã, o Lions colocou o HFC
Saúde como uma das entidades
beneficiadas da 37ª Festa das Nações. Promoveu eventos típicos,
como um jantar alemão em que
parte da venda dos convites foi
destinada ao HFC Saúde. Foram

feitas doações de 3500 gelatinas
para serem servidas para os pacientes internados. A gelatina é uma
ótima opção de sobremesa e a maioria dos pacientes não tem restrição a esse alimento. Além de que,
a gelatina ajuda a minimizar efeitos colaterais de alguns tratamentos e também auxilia no fortalecimento da imunidade. Durante a pandemia, eles promoveram uma campanha de arrecadação de fraldas para os pacientes acamados e sem condições
financeiras. Na época foram doadas 1.900 fraldas. “É muito gratificante ter o HFC Saúde como
parceiro do Lions, sabemos da
seriedade e da importância do
trabalho do hospital para Piracicaba e toda região”, disse o presidente do Lions Clube Independência, Alfredo Carlos Meyer Jr.
A diretoria do HFC Saúde recebeu hoje representantes do Lions Clube Independência para
agradecer todo envolvimento e
ajuda. De forma simbólica, o presidente do Lions recebeu a placa
de Parceiros do HFC Saúde. “O
Lions Clube Independência sempre foi nosso parceiro, mas agora formamos uma aliança de
apoio, transparência e solidariedade”, disse a diretora do HFC
Saúde, Lucimeire Ravelli Peixoto.

E CONOMIA

O Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) Novo
Horizonte realiza amanhã, sábado, dia 04/06, das 9h às 11h, o
Sarau no Território. Haverá exposição de cartazes e desenhos, além
de atividades lúdicas sobre as consequências do abuso e trabalho
infantil no desenvolvimento de
crianças e adolescentes. A iniciativa conta com a parceria de alunos do curso de extensão universitária do projeto Corredor Caipira.
Durante o evento serão realizadas apresentações de dança e teatro dos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
Case Parque dos Sabiás e Casa do
Amor Fraterno, além da participação de integrantes da Comissão
Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Competi) para falar sobre a temática.
As ações que integram a programação do sarau resultam do
trabalho desenvolvido no território, por meio dos serviços da Equi-

Divulgação

No CASE do Parque dos Sabiás foi realizada uma passeata no dia 18 de maio

pe Volante, referenciada ao Cras
Novo Horizonte, Programa Criança Feliz, SCFV-Gerações, Case e
grupos do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família

(Paif), visando propiciar conhecimento e reflexão sobre alternativas de enfrentamento das situações de abuso e exploração sexual
de crianças e adolescentes e traba-

lho infantil. “Nesses espaços, buscamos provocar os participantes à
reflexão por meio de rodas de conversa, oficina de desenho e a construção de mural e maquete”, contou Savana Fernandes, coordenadora do Cras Novo Horizonte.
A parceria com o Corredor
Caipira surgiu no ano de 2021,
durante ociclo Mobilização Social
Através de Hortas Agroecológicas.
O projeto é realizado pela Fealq
(Fundação de Estudos Agrários
Luiz de Queiroz) e pelo Nace-Pteca
(Núcleo de Cultura e Extensão em
Educação e Conservação Ambiental) da Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo),
com patrocínio da Petrobras.
SERVIÇO
Sarau no Território. No Cras
Novo Horizonte (rua Professor Felinto de Brito, 366). Dia
04 de junho, das 9h às 11h.
Informações: (19) 3435-3851.

C ONSELHO

Comdef as abre inscrições para novos membros da sociedade
O Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento
da Pessoa com Deficiência (Comdef) está com inscrições abertas até
o dia 15/06 para interessados nas
vagas remanescentes para representação da sociedade civil na gestão 2022/2023. O formulário de
inscrição pode ser acessado no
Portal dos Conselhos (www.
conselhos.piracicaba.sp.gov.br)
ou solicitado via e-mail
comdef@piracicaba.sp.gov.br.
As inscrições serão efetivadas
mediante entrega ou envio de
documentação solicitada no edital e formulário preenchido.
Para concorrer à vaga, o candidato deve ser pessoa com deficiência e/ou possuir representatividade, em nível municipal, junto às pessoas com deficiência; ter
efetiva atuação na defesa dos di-

D OENÇA

reitos da pessoa com deficiência;
representar movimento, entidade, organização popular ou Organização da Sociedade Civil
(OSC) ligadas às pessoas com deficiências, ou que as representem.
"É importante a participação da sociedade civil na composição desse conselho, fundamental para o desenvolvimento
e fiscalização das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência em nosso município”, ressalta Euclidia Fioravante, secretária municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social.
Os membros conselheiros e
seus respectivos suplentes, representantes da sociedade civil, serão
eleitos através do voto das entidades de defesa, de atendimento dos
direitos das pessoas com deficiência, movimentos e organizações

Inscrições vão até dia 15/06; eleição será realizada no dia 22/06

populares, com sede ou atuação
no município de Piracicaba.
A eleição será realizada no dia
22, às 19h, na Casa dos Conselhos
localizada à rua Joaquim André,

895, Paulista. Todas as informações
necessárias poderão ser obtidas pelo
telefone 3434-0461. O resultado
será divulgado no Portal dos Conselhos, na página do Comdef.

C OMPRAS

RARA

Ciesp defende que política industrial Vereador anuncia projeto para Câmara abre licitação para revisão
eficaz aceleraria crescimento do PIB conscientizar sobre ‘Miastenia’ de texto e impressão de livro
Ao analisar o aumento de 1%
do PIB no primeiro trimestre, na
comparação com os três meses imediatamente anteriores, anunciado nesta quinta-feira (2/06) pelo
IBGE, o empresário Rafael Cervone, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(CIESP), disse que o fomento do
setor contribuiria de modo expressivo para acelerar e elevar o
patamar de expansão da economia brasileira. “Não é sem razão
que o País passou a crescer pouco
a partir do momento em que a
manufatura foi refreada”.
O setor, que avançou 0,1%
no período, tem PIB de R$ 837,2
bilhões (2021), representando
11,3% do total nacional, participação que caiu nas últimas décadas, voltando ao nível anos
1950. “Isso exige uma estratégia
ousada e eficaz para o fomento
setorial, uma ação de Estado e não
de governo”, afirma Cervone.
O presidente do CIESP, entidade que representa milhares de
indústrias paulistas, sugere uma
política industrial com planejamento, já focada no advento da

Manufatura Avançada e que contemple pesquisa & desenvolvimento, linhas específicas de crédito e
regime tributário menos oneroso
e não incidente sobre investimentos. Um dos fatores para o êxito
desses objetivos é o fomento da
pesquisa e da ciência e mais aproximação das empresas com universidades. Os governos estaduais, municipais e federais também
deveriam remover obstáculos burocráticos e estimular áreas nas
quais o Brasil e cada uma das regiões têm vantagens competitivas.
“Precisamos, também, da reforma tributária, de modo que os
impostos deixem de ser ônus e se
tornem indutores do desenvolvimento, e da administrativa, para
que o Estado custe menos e seja
mais produtivo e eficiente no atendimento à população”, pondera
Cervone. Concluindo, ele diz esperar que o calendário eleitoral
deste ano não seja desculpa para
retardar a votação de matérias
prioritárias no Congresso Nacional e para o adiamento de medidas necessárias à recuperação e
fomento da economia nacional.

"A miastenia gravis é uma
doença autoimune, que se manifesta porque o sistema imunológico ataca erroneamente a junção dos
nervos com os músculos. O desconhecimento ainda atrapalha o diagnóstico, dificultando que o paciente chegue ao tratamento correto
e tenha a chance de ter uma vida
normal", disse o presidente da Câmara, Gilmar Rotta (PP), em discurso na tribuna da 23ª reunião
ordinária de 2022, na noite desta
quinta-feira (2), data instituída
como Dia Mundial da Miastenia.
Segundo o parlamentar, que
é autor do projeto de decreto legislativo 39/2022, que busca instituir na Câmara o Mês de Conscientização da Miastenia Gravis –
“Junho Verde”, a doença tem
como principais sintomas "pálpebras caídas, dificuldade de engolir,
cansaço muscular e visão dupla.
Em casos mais extremos, os músculos da respiração podem ser atingidos, resultando em insuficiência
respiratória. Franqueza dos braços,
pernas e dificuldade para falar também são característicos da miastenia gravis", acrescentou Rotta.

Ele disse contar com o
apoio dos demais vereadores
para aprovar a propositura,
"para que possamos trabalhar
sobre esse tema e levar mais
conhecimento à população".
Gilmar ainda falou sobre visita feita à Escola Muncipal Prof.
Anna Maria Fontabelli Avansi, no
Jardim Gilda, para verificar o estado do calçamento da unidade, e
visitas, na companhia do secretário municipal de Obras, aos bairros Vida Nova, Condomínio Ipês
e Piracicaba III, para verificar a
questões ambientais e relacionadas a buracos em vias públicas.
Por fim, o presidente da Câmara também falou sobre o desconto em folha de pagamento dos
dias parados em decorrência da
greve, deflagrada no início de abril
deste ano pelos servidores municipais: "alguns servidores perderam
até mais de mil e quinhentos reais,
e está fazendo falta. Eu acho que
descontar, sim, tem que descontar,
mas acho que teria que, no mínimo aguardar a posição da Justiça", disse Gilmar, que ainda defendeu o parcelamento dos descontos.

A Câmara Municipal de Piracicaba publicou a licitação 13/
2022 para contratação de empresa para prestação de serviço de revisão de texto, registro
(ISBN e ficha catalográfica),
pré-impressão, aprovação, impressão e entrega de livro. Realizado no formato de “pregão
eletrônico”, o certame acontecerá no próximo dia 20 de junho, a partir das 9 horas, no
https:www.bec.sp.gov.br.
Podem participar do pregão
as licitantes que desempenhem
atividade pertinente e compatível com o objeto e atendam às
exigências constantes no Edital
e nos anexos, inclusive quanto
à documentação requerida.
Também é necessário que estejam registradas no CAUFESP,
em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os
seus representantes na forma
estabelecida no regulamento.
De acordo com o Anexo I
do edital, a aquisição deste ser-

viço se justifica para atendimento ao projeto de comemoração
do aniversário de 200 anos da
Câmara, a ser comemorado no
próximo dia 11 de agosto.
A proposta de preço deverá
conter a descrição do serviço e
o valor total do item, considerando mil livros, bem como prazo para entrega, número da
conta corrente, agência e nome
do banco da licitante vencedora. Os livros deverão ser em formato 21 x 15 centímetros (fechado) e 21 x 30 centímetros (aberto), com miolo off-set 90g – 4/
4, com acabamento alceado, dobrado, refilado, laminação
BOPP brilho na capa (frente) e
contracapa, encadernação lombada quadrada colada e refile.
A pré-impressão deve ser
em prova digital reticulada com
escala na cor CMYK no formato 1:1 de capa e seis páginas de
miolo definidas pela Câmara.
Antes de ser aprovado, o material deverá passar por análise e
aprovação do Legislativo.
A íntegra do edital está no Portal da Transparência da Câmara.
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Arraiá é uma das principais
festas caipiras da Região
Nos meses de junho e julho, os visitantes do parque aquático poderão
usufruir de uma programação especial com música e decoração típica junina
Para curtir um bom “arraiá”, o Thermas Water Park São
Pedro (SP) preparou, para os
meses de junho e julho, uma programação especial. Além de uma
decoração típica para dar ainda
mais o clima da tradicional festa
caipira, haverá também muitas
atrações musicais, atividades
monitoradas com quadrilhas e
gincanas e, claro, as comidinhas
mais esperadas dessa época.
Sendo uma das principais e
mais tradicionais festas da região,
os visitantes poderão saborear
quitutes clássicos, como pamonha,
bolo de milho, cocada, vinho quente, quentão, pinhão, maçã do
amor, milho, churrasco e muitas
outras guloseimas. Para aproveitar e criar grandes momentos em
família e com amigos, o parque
aquático criou um combo promocional durante esses dois meses
para que a diversão seja completa.
Serão 4 ingressos no combo
promocional, válidos para todas as
idades, que podem ser adquiridos
para todos os dias de parque aberto
(regras no site) entre junho e julho.
E para aproveitar ainda
mais, o Thermas Water Park irá
servir, no restaurante central,
o prato queridinho dos brasileiros: a feijoada! O melhor de
tudo é que os itens da feijoada
estarão disponibilizados separadamente, assim, cada um pode
montar seu prato como preferir.
Para adquirir este ingresso a
pessoa precisará comprar o ingresso + almoço e poderá se servir uma única vez à vontade. Para
aqueles que não comem a feijoa-

da, não se preocupem! O restaurante central também irá oferecer o tradicional buffet do chef.
Os ingressos promocionais
podem ser comprados antecipadamente pelo site www.thermas.
com.br/ingresso, ou ainda, através
do telefone 4000-2998 (a ligação é
direta sem DDD), quanto mais antecedência, maior chance de garantir mais descontos. Para grupos e
excursões existem condições especiais que podem ser conferidas por
atendimento via WhatsApp através do número (19) 3112-3394.
Sobre o parque - A cerca de 180
km da capital paulista, o Thermas
Water Park São Pedro (SP) é um
dos parques aquáticos mais completos do Brasil, que traz inúmeras
opções de serviços para quem busca tranquilidade, contato com a natureza, recreação infantil, diversão,
alegria, hospedagem, e milhões de
litros de águas, inclusive quentes,
para aproveitar o ano todo.
Com reconhecimento internacional, foi apontado entre os 10
parques mais visitados da América Latina pela Themed Entertainment Association (TEA). É no
Thermas Water Park que está localizada a maior Piscina de Ondas
do Estado de São Paulo, com
1.300 metros quadrados de área
construída, 2,6 milhões de litros
de água e com 16 níveis de ondas.
O parque ainda conta com o
maior Parque Infantil da América Latina. São 8.000 metros quadrados divididos em área baby
(com brinquedos para crianças
de até 6 anos), área infantil (para
crianças de 7 a 12 anos) e o Rio

Divulgação

Depois de mais de dez
anos utilizando as dependências do varejão da Paulista, os
patinadores de Piracicaba estão em busca de um novo local para a prática recreativa
da modalidade esportiva, pois
a Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento
proibiu o uso daquele espaço
público para essa finalidade.
Durante a 23ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (2), o vereador Pedro Kawai (PSDB), um
dos apoiadores dos patinadores,
lamentou a postura da secretária
da pasta, Nancy Thame, dizendo
que a restrição aos patinadores
não tem sentido. "Há mais de
dez anos eles vinham ocupando

aquele local e nunca houve qualquer incidente", lamentou.
Kawai disse não compreender
por qual razão, em um primeiro
momento, a Sema delegou a decisão à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras
e, depois, já com o parecer favorável do secretário Hermes Balbino,
chamou de novo a autoridade para
si, negando o pedido dos atletas.
O parlamentar lembrou que
as administrações municipais anteriores nunca se opuseram a dar
apoio e a ceder o espaço para a prática da atividade, que reúne crianças, adolescentes, jovens e idosos. "Não se pode tratar a população com essa demonstração de
descaso", desabafou Kawai.
Divulgação
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Lento para todas as idades. Para
ajudar mamães e papais, a área
infantil conta com playground,
banheiro da família, fraldários,
espaço para amamentação, e uma
área especial com gazebos e atendimento vip para as famílias que
buscam mais privacidade.
Os visitantes do Thermas
Water Park podem usufruir também de diversas atrações com
complexo de piscinas, incluindo a
rampa de boias; os quilômetros de
toboáguas em formatos reto e caracol; o Free Fall, que possui incríveis 12 metros de queda livre; e
a Fazendinha do Vô Bráulio.
Em sua estrutura, o parque possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, lojas de
conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática.
Idealizado no início da década de 90 pelo Grupo J. An-

drade, o Thermas Water Park
de São Pedro (SP) oferece diversas atrações durante todo o ano.
Numa área de 4 milhões de metros quadrados – sendo quase
70 mil metros quadrados de
construção -, com milhões de litros de água espalhados por 19
piscinas, o complexo turístico
tem como diferencial o fácil
acesso a partir de importantes
centros urbanos e rodovias, e localizado a menos de uma hora
do Aeroporto Internacional de
Viracopos e aproximadamente
duas horas de São Paulo capital.
SERVIÇO
O Thermas Water Park São
Pedro fica na Rodovia Geraldo de Barros – SP 304 – Km
189 – Fazenda Limoeiro.
Mais informações pelo (19)
3181-2111, (19) 3481-0900
ou www.thermas.com.br

NO
TA SOBRE A DECISÃO DO TRIBUNAL
NOT
DE JUSTIÇA DO EST
ADO DE SÃO P
AUL
O
ESTADO
PA
ULO

GREVE DOS SERVIDORES
O Julgamento do dissídio de
greve dos servidores será pautado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo onde será
julgada a matéria concernente
ao direito de Greve dos Servidores Públicos na esfera estadual.
As medidas de urgência propostas pelo Departamento Jurídico do Sindicato, em favor aos servidores, foram todas negadas pelo
Desembargador Relator em favor
à administração municipal.
Concluímos que nossas investidas no Tribunal de Justiça TJ/
SP dificilmente serão favoráveis
aos servidores, conquanto, não
estamos limitados a este Tribunal e com o advogado Cezar Brito em Brasília teremos paridade

Kawai repudia ação de secretária
contra patinadores da cidade

de armas nas discussões sobre a
constitucionalidade da greve dos
servidores públicos de Piracicaba
e de todos os servidores do Brasil.
Nenhum preceito Constitucional pode ser mitigado ou suprimido por interpretações pró-fazendárias em prejuízo a direitos
fundamentais de liberdade.
A diretoria do Sindicato conta
com o trabalho deste experiente
advogado que tem em sua história grandes vitórias no STF, quando foi presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil foi o
autor do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello.
Informamos aos servidores
que não faltarão esforços por parte deste Sindicato para reverter

essa crueldade por parte do prefeito Luciano Almeida contra as
liberdades e contra os servidores municipais de Piracicaba.
O Sindicato, por sua diretoria,
jamais se renderá as injustiças e
ao arbítrio, seguremos lutando
contra o “Lawfare” promovido contra nossos direitos legítimos.
Repudiamos a atitude do Prefeito Luciano Almeida que afronta interesses sociais em prejuízo
a nossa população e aos contribuintes piracicabanos para mostrarse superior aos demais mortais.
Sindicat
o dos TTrabalhadores
rabalhadores
Sindicato
Municipais de Piracicaba,
São Pedro, Águas de São
Pedro e Saltinho.
A Diretoria
Dario Banzatto

JIU JITSU
No último dia 29, em Salto,
aconteceu o evento Copa Jiujitsu, quando, representando
Piracicaba e o projeto Crias
Do Morro, o professor Carlos
Marques e mais três alunos
saíram de lá com medalhas.
Foram um ouro, uma prata e
um bronze. O projeto reúne

aqueles que desejam participar de aulas de jiu-jitsu e tem
a sede, por hora, nos bairros
Vila Cristina, para crianças, e
Esplanada, para o público em
geral. Interessados em participar ou apoiar o projeto devem entrar em contato pelo
WhatsApp: (19) 98354-7389.
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Dedini produz etanol que reduz a
emissão de gases de efeito estufa

"A água em Piracicaba poderia ser
30% mais barata", diz vereador
Guilherme Leite

“A Dedini está nessa rota há vários anos, sintonizada com as necessidades
dos clientes”, aponta José Luiz Olivério, consultor sênior da empresa
Dados climáticos, que sinalizam impactos importantes sobre o
planeta, trazem à tona, nesse Dia
do Meio Ambiente, a importância
de tecnologias que melhorem o
desempenho sustentável do setor
sucroenergético, que começa a ser
chamado de ‘sucrossustentável’. E
nesse cenário, a Dedini está inserida, graças ao desenvolvimento de
tecnologias de ponta, caso da sua
USD (Usina Sustentável Dedini).
“A Dedini está nessa rota há
vários anos, sintonizada com as
necessidades dos clientes. Em
2009, desenvolveu e apresentou a
USD, uma usina completa que engloba tecnologias já existentes com
novas tecnologias e que produz um
etanol que maximiza a mitigação
de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global, que
gera mudanças climáticas, com
danos irreversíveis ao ecossistema”, afirma o engenheiro José
Luiz Olivério, consultor sênior da
Dedini S/A Indústrias de Base.
Dessa forma, segundo o engenheiro, o uso de tecnologias
que reduzem emissões é extremamente importante para minimizar as mudanças climáticas.
Dentro desse contexto se insere a USD, que de acordo com
Olivério, tem seis bioprodutos: bioaçúcar, bioetanol, bioeletricidade,
biodiesel e/ou outros bioprodutos
integrados, biofertilizantes e bioágua, e se baseia em duas ideias:
otimização e conceito zero.
Com a otimização, a USD
utiliza a mínima quantidade de
matérias-primas e insumos,
para obter o máximo de produtos mitigadores de emissões.
Com o conceito zero, não gera
resíduos e efluentes, não compromete e não polui o ambiente e não
consome água de mananciais, mas
produz um excedente: a bioágua.
Fernando Boscariol, Supe-
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Afirmação foi feita por Gustavo Pompeo em entrevista ao Programa
Primeiro Tempo desta quinta-feira (2), quando falava sobre o
relatório final da CPI do Semae
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rintendente de Engenharia da
Dedini, enfatiza que a sustentabilidade dessa usina é resultado
da integração de 32 tecnologias,
algumas tradicionais como a limpeza de cana a seco e a utilização
de moendas de alto desempenho
com acionamento elétrico, e outras de inovação, com foco na
sustentabilidade. No resultado final, o etanol produzido por essas usinas Dedini evita a emissão de três quilos de gás carbônico por litro de etanol equivalente, contra os dois quilos mitigados
pelas usinas tradicionais, o que
resulta em maior quantidade de
CBIOs (Créditos de Descarbonização por Biocombustíveis) que são
negociados na Bolsa de Valores,
gerando resultados adicionais.
Boscariol cita, como exemplo
do interesse por uma dessas tecnologias, uma usina da Flórida
(EUA) que, ao atender as novas
prerrogativas de colheita de cana
crua para evitar as emissões decorrentes da queima da cana,
comprou da Dedini o sistema SLC
(Separação e Limpeza da Cana e
da Palha) para processar 14 mil
toneladas de cana/dia, ou seja,

100% da capacidade de processamento da usina. A palha é utilizada como um dos componentes da compostagem, aplicada
como fertilizante em substituição
ao de origem fóssil, reduzindo
também emissões. No Brasil,
uma excelente utilização dessa
palha é na produção da bioeletricidade, mitigando emissões.
Outro produto de impacto
ambiental importante, de acordo
com Boscariol, é o DCV (Dedini
Concentração de Vinhaça), uma
planta que otimiza energeticamente a produção de vinhaça concentrada, que retorna à lavoura como
fertilizante, reduzindo o uso do
combustível fóssil no transporte
pelos caminhões e substituindo
fertilizante químico, reduzindo as
emissões em ambos os casos. “A
tecnologia já está disponível e a
Dedini forneceu duas plantas DCV
ao setor”, informa Boscariol.
Nessa direção, José Luiz
Olivério destaca que o próximo
passo é a produção do Biofom,
Biofertilizante Organo-Mineral,
integrando a vinhaça concentrada com outros resíduos,
como a torta de filtro, fuligem

e cinza das caldeiras. “O Biofom tem alto poder de fertilização, podendo substituir até
80% dos fertilizantes químicos,
minimizando emissões. Ao mesmo tempo, reduz o uso desses insumos importados, sujeitos a colapsos de abastecimento, como se
verifica agora, com a crise militar na Europa”, completa.
PROJETO ÁGUA - A Dedini S/A Indústrias de Base também
tem investido recursos e esforços
na proteção da Bacia do Ribeirão
Guamium, manancial que atende
a empresa, e desenvolvido várias
ações por meio do Projeto Água.
Um dos destaques desse
projeto é educação ambiental,
realizada por meio de visitas
monitoradas, que oferecem aos
alunos de escolas da rede pública a oportunidade de conhecer
as ações ambientais desenvolvidas pela empresa, que aposta na
educação das novas gerações
como medida fundamental para
preservação do ambiente. Interrompidas durante a pandemia
de Covid-19, as visitas serão retomadas no dia 8 de junho, na
Semana do Meio Ambiente.

Z ONA RURAL

Sema e Raízen iniciam manutenção nas estradas da região do Canal Torto
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), iniciou na quinta-feira, 2, as
obras de manutenção nas estradas
da região do Canal Torto, em parceria com a Raízen. Segundo a secretária da Sema, Nancy Thame,
os reparos nos pontos críticos nas
estradas PIR 011W e PIR 017/290,
que somam 7,8 quilômetros de extensão, devem durar uma semana, a depender da pausa da chuva.
“Estamos nos unindo com a
Raízen para uma força-tarefa
que será essencial, principalmente neste início da safra de canade-açúcar, que acarreta no intenso tráfego de caminhões na
estrada, quando a via é mais prejudicada”, explica Nancy.
A manutenção é feita com a
utilização de um caminhão-pipa e
uma motoniveladora da Raízen. O
material é fornecido pela Sema,
além de um rolo compactador.

MANUTENÇÃO DIÁRIA Conforme programação, a equipe
da Sema realizou manutenções diárias nesta semana em outras cinco estradas rurais. No bairro Jibóia, os reparos iniciados semana
passada na PIR 030/260, com aplicação de pedregulho, foram finalizados na segunda-feira, 30/05.
Na região do bairro Nova Suíça, na estrada Louver José Trevisan (PIR 009W), a equipe aplicou
fresa e lajão britado. No mesmo
bairro, mas na PIR 264, próximo
também ao bairro Volta Grande, a
equipe utilizou a motoniveladora
para fazer melhorias na estrada, e
continuará na próxima semana.
Na terça-feira, 31/05, a equipe
começou os reparos na estrada
Duzentos Réis, no Pau Queimado
(PIR 007W), com aplicação de fresa e lajão britado, e tem previsão
de conclusão na semana que vem.
Outra motoniveladora da
Sema trabalha na PIR 246, que

Thais Passos/SEMA

Em entrevista ao programa
Primeiro Tempo, na noite desta
quinta-feira (2), o vereador Gustavo Pompeo falou sobre a recente conclusão do relatório final da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que analisou possíveis
irregularidades no tratamento
de água e esgoto da cidade.
"É uma honra para mim poder falar sobre a CPI do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto),
como autor do requerimento que
originou a Comissão, para ver se
de fato existiam essas irregularidades, se elas eram sólidas mesmo, ou se eram só falácias. E a
gente conseguiu, com o relatório,
entender que tem muita coisa irregular, tanto no Semae quanto
nos contratos que o Semae tem
hoje", lembrou o parlamentar.
Sobre a parceria público-privada firmada para o tratamento
de esgoto em Piracicaba, bem
como os demais contratos da autarquia, Pompeo disse: "pelos cálculos que a gente faz e vê o que a
CPI aponta, se o contrato do Semae com a PPP, e todos os contratos que o Semae tem, se fosse
executado de forma séria, a água
em Piracicaba poderia ser 30%
mais barata para o consumidor".
Ainda segundo o vereador, a
perda de água tratada em Piracicaba é bastante grande, na ordem
de 46%: "como pode ter esse desfalque de quase metade da água
produzida ser desperdiçada? Tem
um custo para tratar a água, ela
não cai do céu e vai para a torneira. Tem a captação de água,
depende de produtos químicos,
depende de energia, e é uma
pena quando a gente perde essa
água para o ralo", acrescentou.
Em relação à reunião para
apresentação e divulgação do relatório final da Comissão, o parlamentar disse lamentar o fato
dela não ter sido transmitida ao

vivo, em que pese a disponibilização do relatório final no site da
Câmara: "a única coisa que me
deixou a desejar foi isso. Eu achava que a população piracicabana
tinha que ter direito de assistir,
acompanhar ao vivo, e que fosse
gravado pelos meios oficiais da
Câmara. Hoje, o relatório final
está disponível no site da Câmara. Só esse é o meu lamento".
FAIXA ESPECIAL PARA
MOTOCICLETAS - Ainda durante a entrevista, Gustavo Pompeo comentou sobre a recente
instalação de faixas especiais de
recuo para motocicletas em dois
semáforos da cidade (ponte do
Mirante e Avenida Armando de
Salles Oliveira), e que buscam
permitir uma maior separação
dos demais veículos: "esse recuo
possibilita que não tenha aquele
atrito, aquele possível estresse na
hora de sair do semáforo. A faixa não significa que o motoqueiro tem prioridade para sair no
sinal vermelho nem nada desse
tipo, é só uma faixa de espera
para não haver atrito com os carros. O que a gente quer é que o
trânsito seja seguro para todos",
afirmou o vereador, que também
é motociclista e coordena o Fórum Permanente de Educação
para o Trânsito da Câmara.
COLETA DE LIXO - O parlamentar, por fim, comentou sobre o requerimento 422/2022, de
sua autoria, protocolado na sessão camarária da última segunda-feira (30), e que busca informações junto à secretaria municipal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema) sobre a parceria público-privada (PPP) destinada à coleta e gestão do lixo na cidade: "há
uma PPP de quase dez anos aqui
na cidade, e o meu requerimento,
basicamente, questiona se nesse
período já houve alguma fiscalização, alguma punição ou multa".

C LUBE

Requerimento aprovado
questiona o "Palmeirão"
Motoniveladora da Sema na estrada Duzentos Réis, no Pau Queimado

passa pelos bairros Zuim e Pessatinho. Na mesma estrada foi
instalada uma nova tubulação
para passagem de água, no último sábado, 28/05.
A equipe responsável pela manutenção de pontes rurais insta-

lou na quarta-feira, 01/06, guardrail na ponte do bairro Santa Isabel, para aumentar a segurança
dos motoristas. Também foram
realizados reparos e limpeza de vegetação em pontes no bairro Florestinha, Jibóia e Bela Vista.

O plenário aprovou, na noite
desta quinta-feira (2), durante a
23[ reunião ordinária, o requerimento 434/2022 , de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB), que
solicita informações à Prefeitura
Municipal sobre o Clube de Regatas Palmeiras de Piracicaba.
Das 12 perguntas elaboradas, Kawai questiona, por exemplo, se as condições de doação
dos imóveis são idênticas entre
o Clube de Regatas Palmeiras de
Piracicaba e o Centro Cultural e
Recreativo Cristóvão Colombo.
O vereador argumenta que

não haverá encerramento das
atividades do Clube de Regatas
Palmeiras de Piracicaba, "mas
tão somente a troca de sede".
"Não haveria a possibilidade de
inserir cláusula na escritura de
compra e venda do imóvel assegurando a retomada do novo
imóvel ao município, caso haja a
perda do objeto das atividades?",
questiona o parlamentar.
A partir de recebimento do
documento, o Executivo tem o prazo de 15 dias para responder ao
parlamentar, podendo o prazo ser
prorrogado por igual período.
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Aprovado PLC que torna obrigatória
a instalação de proteção em fossos

Comclima redige a Política
de Mudanças Climáticas

A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) aprovou em primeira discussão na noite desta quinta-feira (2), durante a 23ª reunião ordinária, o projeto de lei
complementar 3/2022, que torna obrigatória a instalação de
tela de contenção de resíduos
sólidos sob as grades de proteção dos fossos existentes nas calçadas de imóveis particulares.
A proposta é de autoria da
vereadora Silvia Morales (PV),
do mandato coletivo A Cidade É
Sua, e foi analisada junto com o
substitutivo apresentado pela
CLJR (Comissão de Legislação,
Justiça e Redação) da Câmara.
No projeto de lei complementar, fosso é descrito como a cova
ou o buraco no solo, "relativamente profundos, feitos artificialmente para escoamento de
água, ventilação ou manutenção
de algum serviço". O objetivo da
proposta, detalha Silvia Morales,
é "mitigar a contaminação hídrica
e a poluição por resíduos sólidos,
bem como evitar possíveis acidentes na tentativa de recuperação de
objetos pessoais derrubados acidentalmente nesses fossos".
Além disso, complementa a
parlamentar, os fossos acabam
servindo como espaço para descarte de pequenos resíduos sólidos, como embalagens de balas e
salgadinhos. "Há, ainda, o perigo de as pessoas derrubarem objetos, como chaveiros e aparelhos
celulares, gerando muito contratempo e dificuldade de recuperação. A tela de contenção agirá
como uma 'peneira', impedindo
que esses pequenos objetos vazem pelas grades de proteção dos
fossos, pois ficariam na superfície, facilitando a limpeza e o recolhimento", completa a autora
do projeto de lei complementar.
A Câmara vai normatizar o
recebimento e o desfazimento de
livros e similares do seu acervo.
Foi aprovado o projeto de resolução 5/2022, proposto pela
Mesa Diretora, indicando que
livros, revistas, artigos e periódicos impressos, digitais, magnéticos e outros congêneres,
doados à Câmara Municipal de
Piracicaba ficarão sujeitos à
avaliação dos servidores do Se-

tor de Gestão de Documentação
e Arquivo para sua inclusão, ou
não, no acervo Legislativo.
Já para o desfazimento desses materiais, serão analisadas
as condições desses livros e similares, que poderão ser classificados como irrecuperáveis,
desatualizados, inservíveis, além
de sem utilidade. A coordenação
geral dos trabalhos ficará a cargo
do setor de Gestão de Documentação e Arquivo do Legislativo.
PALMEIRÃO - O plenário
aprovou, também, o requerimento 434/2022 , de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
que solicita informações à Prefeitura sobre o Clube de Regatas Palmeiras de Piracicaba.
Das 12 perguntas elaboradas, Kawai questiona, por exemplo, se as condições de doação
dos imóveis são idênticas entre
o Clube de Regatas Palmeiras de
Piracicaba e o Centro Cultural e
Recreativo Cristóvão Colombo.
O vereador argumenta que
não haverá encerramento das
atividades do Clube de Regatas
Palmeiras de Piracicaba, "mas
tão somente a troca de sede".
"Não haveria a possibilidade de
inserir cláusula na escritura de
compra e venda do imóvel assegurando a retomada do novo
imóvel ao município, caso haja a
perda do objeto das atividades?",
questiona o parlamentar.
No total, foram apreciadas
10 proposituras, distribuídas em
um projeto de lei em redação final, dois projetos de decreto legislativo e um projeto de resolução - ambos em discussão única
-, quatro requerimentos, um projeto de lei, em segundo discussão e, em primeira discussão, um
projeto de lei complementar.
Os trabalhos foram transmitidos ao vivo pela TV Câmara, em
sinal aberto, na frequência 11.3
UHF, além dos canais por assinatura 4 da Net e 9 da Vivo Fibra. Os internautas puderam
acompanhar, também, pelos perfis da Câmara no Youtube e Facebook. Além disso, como é praxe, as rádios Câmara Web e Educativa FM retransmitem as reuniões ordinárias com início às
19h30 e 20h respectivamente.

Comissão realiza diversas reuniões temáticas para debater
a incluir as construções do Poder Público e Sociedade Civil
A Comclima (Comissão Municipal de Mudanças Climáticas)
redige documento que vai orientar medidas de mitigação e
adaptação para conter as mudanças climáticas em Piracicaba. Para debater e incluir as contribuições do Poder Público e
Sociedade Civil, a Comissão realiza diversas reuniões temáticas
na Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema).
Na quinta, 2, foi a vez da Indústria, com a participação de representantes das empresas Dedini e Hyundai, do Simespi (Sindicato das Indústrias de Piracicaba), da Sedema e da Comclima. O documento “Política Municipal de Mudanças Climáticas
(PMMC)” vai reunir diretrizes e
objetivos para que as emissões de
gases de efeito estufa pelo município sejam minimizadas e ajudar Piracicaba a tornar-se resiliente às mudanças climáticas.
“A Política Municipal é o documento público que vai embasar
as ações do município nesse tema.
Ela reunirá as principais orientações para que Piracicaba reduza

suas emissões de gases do efeito
estufa e se adapte aos impactos
presentes e futuros sofridos pelos efeitos das mudanças climáticas. A Política deverá ser seguida
de planos de ação, com metas e
ações prioritárias a serem realizadas”, explica o vice-presidente
da Comclima, Bruno Vello.
Entre as reuniões já realizadas, englobando temas como
energia, agropecuária, mudança
de uso da terra, resíduos e adaptação, a PMMC foi amplamente
discutida com órgãos como Sedema, Esalq/USP, Secretaria
Municipal de Obras (Semob), Ipplap (Instituto de Planejamento
e Pesquisas de Piracicaba), Fundação Florestal, Agência das Bacias PCJ, Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros, Serviço Municipal de
Água e Esgoto (Semae), empresa
Águas do Mirante, Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran) e Secretaria Municipal de
Transportes Internos (Semutri).
Ainda serão realizadas reuniões com as Secretarias Municipais de Agricultura e Abasteci-

Andressa Mota/
CCS

Reunião contou com representantes da Indústria

mento (Sema), de Saúde, de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap).
COMCLIMA – A Comclima foi instituída pela Lei Complementar nº 251/2010, alterada pelas Leis Complementares
420/2022 e 431/2022, e iniciou
seus trabalhos em junho de
2021, com a eleição da diretoria. Seus objetivos são elaborar,

revisar, tornar público, acompanhar, além de garantir e fiscalizar a implementação do Plano Municipal de Mitigação e
Adaptação às Mudanças Climáticas, definindo metas e indicadores. Como metas, a Comclima
propõe esforços de mitigação aos
agentes causadores das mudanças climáticas e ajustes dos sistemas e da sociedade no enfrentamento aos impactos causados
pelas mudanças climáticas.

P ATRIMÔNIO

Requerimento pede informações sobre melhorias no Engenho
Foi aprovado nesta quintafeira (2), na 23ª reunião ordinária, o requerimento 435/2022 que
solicita informações ao Executivo
sobre a execução de desmontagem
da estrutura de aço do barracão
05, no Parque do Engenho Central, e o funcionamento do restaurante do Teatro Municipal Erotides
de Campos. A autoria é do vereador
Laércio Trevisan Jr.ON (PL).
Como justificativa, Trevisan
Jr. destacou que a estrutura de

aço (cobertura) do barracão 05, o
qual é tombado como patrimônio
histórico-cultural no Codepac
(Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural) e no Condephaat
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), foi retirada de
seu local de origem e deixada no
solo de terra, no interior do Engenho, sujeita a deterioração.
Pelo requerimento, o vereador busca saber quem autorizou

o desmonte da estrutura de aço
da cobertura do barracão; se
esse desmonte foi autorizado
pelo titular da Semactur (Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo) e também se ela
foi requerida pelo diretor do
Parque do Engenho Central.
O parlamentar também
questiona qual a razão do desmonte da estrutura e se ela foi
deferida pelo Codepac (municipal) e Condephaat (estadual). Se

sim, pede que sejam anexados
os documentos que comprovem
o pedido e a autorização.
Por fim, o vereador pergunta se nos últimos anos foi
realizada a cessão do restaurante do Teatro Municipal Erotides de Campos para alguma
entidade de Piracicaba. Se sim,
pede que seja anexada cópia do
contrato firmado, prestação de
contas e demais documentos
comprobatórios de tal parceria.

E TECS

E NTIDADES

Inscrição para vestibulinho
termina na segunda-feira, 6

Evento dará início ao Programa de Feiras

Os interessados em participar
do processo seletivo das Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) para o
segundo semestre de 2022 têm até
as 15 horas da próxima segundafeira (6) para realizar a inscrição.
O Vestibulinho oferece mais de 43
mil vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, distribuídas em todas as regiões do
Estado de São Paulo. O pagamento da taxa de inscrição, de R$ 39,
deve ser efetuado até o fim do expediente bancário do dia 6. A avaliação será presencial com aplicação de prova, no dia 3 de julho.
As vagas do Vestibulinho são
destinadas a turmas presenciais, semipresenciais e online das Etecs e
classes descentralizadas, unidades
que funcionam com um ou mais
cursos técnicos, sob a administração de uma Etec, por meio de parce-

rias com as prefeituras do interior e
da Capital (aulas nos CEUs) e com a
Secretaria Estadual da Educação.
São 42.946 vagas para habilitação técnica, sendo 40.066 na modalidade presencial e 2.880 vagas
no formato online, em mais de 80
opções de cursos, com duração de
três ou quatro semestres. Para as
especializações técnicas de nível
médio, a oferta é de 610 vagas, sendo 250 para o formato presencial.
A relação de cursos e a disponibilidade de vagas podem ser consultadas no site do Vestibulinho.
INSCRIÇÕES - As inscrições
devem ser feitas, exclusivamente,
no site www.vestibulinhoetec.
com.br. É preciso preencher a ficha
de inscrição disponível no menu
“Área do candidato” e, em seguida, imprimir o boleto bancário para
o pagamento da taxa. O valor
deve ser pago em qualquer agên-

E SCOLA

DO

cia bancária, via internet, por
meio de aplicativo bancário ou
ainda por meio da ferramenta disponível no site oficial do processo
seletivo, com cartão de crédito.
Para os candidatos que não
têm acesso a computadores e internet, as Etecs de todo o Estado disponibilizam os equipamentos para a realização da inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade
para saber datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.
O preenchimento das informações é de responsabilidade do
candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos.
Mais informações sobre como
completar a ficha de inscrição e a
documentação necessária podem
ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na internet.

L EGISLA
TIV
O
EGISLATIV
TIVO

Palestra sobre segurança
hídrica tem inscrições
Segue até o próximo domingo
(5), o período de inscrições para quem
deseja participar da palestra on-line
sobre o tema: "A importância do
monitoramento da governança das
águas para garantir segurança hídrica". Com direito a certificado de
participação, o encontro será promovido pela Escola do Legislativo
na terça-feira (7), das 15h às 17h,
via plataforma Zoom e com transmissão simultânea pelo YouTube.
O evento irá propor o debate
sobre ações conjuntas para reflexão dos fundamentos e o funcionamento das políticas nacional e

estaduais de recursos hídricos, e
a verificação dos sistemas de gerenciamento e se de fato eles estão cumprindo com os seus papeis diante das suas finalidades.
Como palestrantes, estarão
presentes o biólogo, especialista em
recursos hídricos, Ângelo José Rodrigues Lima e o engenheiro ambiental, Ayri Saraiva Rando. Os
inscritos receberão o link de acesso para a sala de reunião por email ou WhatsApp. Para fazer a
inscrição, basta clicar no link “Escola do Legislativo” no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

Divulgação

Entidades e vereadores se mobilizam para implementar o projeto

A vereadora Sílvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo "A Cidade é Sua", por intermédio de
assessores, esteve nesta quintafeira (2) em reunião na Semdettur (secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo), a fim de discutir
a construção do Programa de
Feiras Populares no Município.
Estiveram presentes na reunião a diretora de Turismo, Rose
Massaruto e a funcionária Jéssica
Hellmeister, o representante do setor de Economia Informal da Semdettur, Fernando Reis, o Gerente
do Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas) - Piracicaba Fabio Ravazi Ger-

lach e a analista de negócios Camila Alves, o representante do Sesc
(Serviço Social do Comércio) Piracicaba Yuri Botão, a assessora parlamentar Adriana Ferezim, representando o vereador Josef Borges
(Solidariedade), Pablo Carajol e a
assessora Aline Gallo, ambos representando o Mandato Coletivo “A
Cidade é Sua”, do gabinete da vereadora Sílvia Morales (PV).
Com o objetivo de construir
conjuntamente políticas públicas
voltadas às (aos) artesãs (ãos) e
empreendedoras (es) no município, a fim de atender a demanda
por oportunidades de vendas, fomentando a economia local e gerando emprego e renda, as insti-

tuições que se fizeram representar organizam um evento a ser realizado no Sesc, no mês de agosto.
O evento visa envolver a população interessada, possibilitando um diagnóstico dos diferentes ramos do artesanato desenvolvido em
nosso município, com o intuito de melhor entender a demanda, além de
expor em caráter educativo e informativo as possibilidades de regularização e formalização dos negócios.
A ideia surgiu da necessidade
da criação e regulamentação de um
programa para as feiras populares,
ante à importância de se fortalecer
e estruturar essa importante fonte
de geração de renda para as empreendedoras e expositoras da cidade.

S ANEAMENTO R URAL

Inscrições para o curso terminam segunda, 6
Os interessados em participar do curso “Saneamento Rural”, a ser promovido pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba (SP), das 9h
às 17h, na próxima quarta-feira
(8), têm até esta segunda-feira
(6) para fazer a inscrição.
Com duração de seis horas,
a modalidade será presencial e
visa a capacitação de agentes po-

líticos, gestores e técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil
organizada, lideranças comunitárias, produtores rurais, acadêmicos entre outros interessados.
A grade de palestrantes
contará com as participações
do presidente do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), Maurício André Marques
de Oliveira; dos engenheiros

agrícola e agrônomo Renato
Natalio Cardoso e Evelise Moncaio Moda, além dos engenheiros ambientais Ayri Saraiva
Rando e Douglas Brunelli.
A programação conta ainda com convidados que discutirão soluções viáveis para o saneamento em comunidades rurais. Outras informações no
escola.legislativo.sp.gov.br.
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Câmara vota requerimentos
sobre teto salarial e consórcio

Sub-20 volta a campo para
enfrentar o Independente
Divulgação

Proposituras estão entre as 21 matérias que devem ser apreciadas em plenário na noite
de segunda (6). PDL que institui Medalha Olavo de Carvalho também será votado
Os requerimentos 441/2022
e 442/2022, que respectivamente
questionam a capacidade de atendimento do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cismetro) - cuja
adesão foi apresentada em audiência pública como uma alternativa para a falta de médicos na
cidade -, e os nomes dos servidores municipais, incluindo os da
Saúde, que recebem salários líquidos acima do subsídio do Prefeito, estão na pauta da Ordem do
Dia da 24ª reunião ordinária de
2022 da Câmara Municipal de
Piracicaba, que será realizada na
próxima segunda-feira (6). Ambos os requerimentos são de autoria do vereador Cássio Luiz
Barbosa (PL), o Cássio Fala Pira.
Sobre a adesão ao Consórcio
Intermunicipal, o parlamentar
traz na justifica do requerimento
que "ao realizarmos uma avaliação nos prospectos da empresa em
questão, que foram entregues nesta reunião [do Conselho Municipal de Saúde], encontramos números que nos levam a duvidar
da sua capacidade técnica para
atender às demandas existentes e,
também, as que estão surgindo do
nosso município", e apresenta a
relação das médias gerais de consultas, plantões de especialidades,
plantões de urgência e emergência
e exames resultante do somatório
dos municípios consorciados.
A propositura questiona se
o Cismetro será capaz de atender a demanda, como é feita a
avaliação técnica e financeira das
empresas convidadas a participar de certames licitatórios de
forma a se "evitar problemas na
posterior prestação de serviços",
se "está prevista a quarteiriza-

ção neste modelo de contratação" e, também, "quais os mecanismos que serão utilizados para
proteger o município de possíveis
problemas de capacidade de entrega no caso das quarteirizadas".
Já o requerimento 442/2022
informa que após "uma pesquisa no portal da transparência na
data de 30 de maio de 2022, às
17h22, encontramos diversos
servidores públicos recebendo
salários líquidos acima do teto
do salário do município" e, assim, pede ao Executivo que seja
apresentada a quantidade de
servidores, incluindo os da Saúde, que recebem salários líquidos
maiores que o teto do prefeito e,
na sequência, solicita que se apresentem "caso a caso, de modo
quantitativo e qualitativo, os motivos que levam esses servidores
a receberem esses salários".
O vereador ainda pergunta
quantos destes servidores foram
beneficiados por decisões judiciais autorizando o recebimento
destes valores e questiona "quais
fatores impedem que se aplique a
todos os servidores esses mesmos
benefícios aplicados a este grupo".
Medalha de mérito estudantil - Também deve ser apreciado
na segunda-feira o projeto de decreto legislativo 8/2022, de autoria de Fabrício Polezi (Patriota),
que busca instituir na Câmara a
Medalha de Mérito Estudantil
"Professor Olavo de Carvalho".
A propositura prevê que a
honraria, caso aprovada, será entregue "aos 03 (três) alunos com
maior pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
no âmbito do Munícipio" em reunião solene a ser realizada, anu-
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almente, no dia 15 de outubro
(data alterada pela emenda 01).
Na justificativa do projeto,
Polezi traz que "Olavo foi responsável pelo renascimento do pensamento filosófico brasileiro, onde era
um autodidata no campo das letras e da filosofia. Suas obras conquistaram o mundo permitindo o
despertar do conservadorismo no
Brasil. Conhecido por sua sinceridade reta, não poupava palavras
quando o assunto era filosofia,
política ou religião. Como Aristóteles, Olavo presava a busca pela
verdade, não deixando de se desculpar quando se equivocava".
A propositura recebeu análises favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação (CLJR)
e da Comissão de Finanças e Orçamento, mas teve parecer contrário
da Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Ciência e Tecnologia,
que após apresentar diversos episódios que reverberaram na mídia
envolvendo Olavo de Carvalho,
trouxe: "entende esta comissão que
o nome de Olavo de Carvalho –
independentemente de qualquer
questão partidária ou ideológica
– nada tem a ver com a educação
brasileira e, em especial, com a
educação municipal, sendo seu
nome – na verdade – uma afronta ao campo da educação nacional em todas as suas esferas".
Substitutivo - A vereadora Rai
de Almeida (PT), apresentou projeto substitutivo ao PDL 8/2022
para alterar o nome da honraria,
de forma a nomeá-la “Medalha de
Mérito Estudantil Luiz de Queiroz”.
Na justificativa, a parlamentar traz que "é inconteste a melhor adequação do nome de Luiz
de Queiroz à propositura de tal

importante medalha, celebrando-se assim um nome efetivamente ligado à educação e que –
além de todos os méritos reconhecidos no campo educacional em
nossa cidade e em nosso país".
O substituto segue com parecer contrário da CLJR, que traz
que, de acordo com o artigo 166
do Regimento Interno da Casa,
"não serão aceitos substitutivos,
emendas ou subemendas que não
tenham relação direta ou imediata com a matéria da proposição
principal" e, assim, opina que "o
substitutivo, por sua vez, altera o
nome da medalha para “Luiz de
Queiroz”, desvirtuando por completo o intuito do autor da propositura original de trazer uma premiação que recordasse e enaltecesse o nome do Professor Olavo".
Tribuna Popular - Três oradores estão inscritos para discursarem na Tribuna Popular da 24ª
reunião ordinária: Jhonata Pereira de Azevedo, para falar sobre
"Ideologia de gênero – visão básica sobre o assunto", Débora Bettiol Balassom, que versará sobre
"P.L. 76/2022 em tramitação na
Câmara" e José Osmir Bertazzoni,
inscrito para falar sobre o tema
"Violência contra mulher".
Os trabalhos serão transmitidos, ao vivo, pela TV Câmara, em
sinal aberto, na frequência 11.3
UHF, além dos canais por assinatura 4 da Net/Claro e 9 da Vivo
Fibra. Os internautas podem
acompanhar a sessão, também,
pelos perfis da Câmara no Youtube e Facebook. Além disso, como é
praxe, as rádios Câmara Web e
Educativa FM retransmitem as
reuniões ordinárias, com início às
19h30 e 20h, respectivamente.

O jogo contra o Independente dá início a uma “maratona” do time sub-20

A equipe sub-20 do XV de Piracicaba volta a campo hoje, 4, às
10h, quando enfrenta o Independente, no Barão da Serra, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Essa é a
última partida do primeiro turno e
o XV, líder do Grupo 5, espera fazer o dever de casa para manter a
distância para os adversários.
Com nove pontos ganhos em
quatro jogos, o XV é o primeiro
colocado do grupo. O Capivariano
também tem nove pontos, mas já
fez o seu jogo desta rodada, enquanto o Desportivo Brasil soma
sete. Por isso, a vitória em casa diante do Independente é de extrema importância para o XV.
“Eles ainda não venceram na
competição, mas vem fazendo
bons jogos, então sabemos que
não será fácil. Espero que possamos produzir bem para sair com
um resultado positivo para mantermos a liderança da competição”,
disse o técnico Denis Augusto.
O revés da última rodada, porém, já ficou para trás. É o que ga-

rante o volante Iago. “Apesar da
derrota, fizemos um ótimo jogo
contra o Capivariano, mas agora
só estamos focados para esse jogo
contra o Independente. A semana
de treinos foi muito boa, nos preparamos e tenho certeza que sairemos com a vitória amanhã”, disse.
Há quatro anos no clube, o
volante nascido em 2003 está tendo a oportunidade de treinar com
o time profissional na preparação
para a Copa Paulista e comemora
o momento. “Faz quatro anos que
estou aqui, o clube é bem estruturado, mas é a primeira vez que vejo
o profissional integrando a base.
Estou muito feliz, porque isso gera
uma ótima oportunidade para
nós que estamos fazendo um belo
trabalho no sub-20”, disse.
O jogo contra o Independente
dá início a uma “maratona” do time
sub-20. Depois o time jogará contra
o Comercial de Tietê, na quarta-feira (07/06), Inter de Limeira, no sábado (11/06), e Desportivo Brasil,
na quarta-feira seguinte (15/06).

M ULHERES

Em visita ao Cram, vereadora
defende políticas públicas
Divulgação

E VENTO

Vereador fiscaliza retirada de Varejão Central recebe edição
árvore e tapa-buracos no bairro do Cat Stop no domingo, 5
Assessoria Parlamentar

Polezi disse que "há uma grande burocracia" quando
se trata de pedidos para poda e supressão de árvores.
Vereador foi atendido pela Sedema no Perdizes

O vereador Fabrício Polezi (Patriota) esteve nesta quinta-feira
(02) acompanhando o resultado
dos serviços realizados pela Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) e da Semob (Secretaria Municipal de Obras) na avenida Elias de Almeida, no Bairro Perdizes, zona leste de Piracicaba.
Polezi conversou com moradores da região, que relataram alívio, “pois os buracos estavam aumentando devido a esse tempo de
chuva", disse "seu" Jorge, morador do local. Ele afirmou que uma
árvore estava prestes a cair, pois

estava podre, "podendo ocasionar algum acidente grave para os
moradores daqui da avenida".
"O meu gabinete estava nessa
luta desde o ano passado, só que,
infelizmente, existe uma grande
burocracia para esse tipo de serviço, até mesmo para casos óbvios
como esse, mas não desistimos e
então unimos esforços e, hoje, conseguimos sanar essa importante
demanda desses moradores, ou
seja, conseguimos junto à secretaria da Sedema retirar essa árvore,
antes que causasse algum acidente
grave", explicou Fabrício Polezi.

Para promover a adoção responsável de felinos, a Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Secretaria Municipal da Saúde, em conjunto
com a Sociedade Piracicabana de
Proteção aos Animais (SPPA),
realiza o Cat Stop no próximo
domingo, 05/06, das 9h às 13h.
O evento será no Varejão Central e conta com feirinha de filhotes, doação de ração com sorteio
de brindes, venda de produtos para
gatos, cadastro e orientação para
castração gratuita, entre outras
atividades. O Cat Stop ocorre em
prol dos gatos abandonados e de
rua de Piracicaba. O objetivo da
ação é conscientizar sobre a posse responsável, proliferação descontrolada e abandono.
Os animais disponíveis para
adoção são do Núcleo de BemEstar Animal, que funciona no
CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), e de protetoras da cidade, que estarão presentes com
filhotes em situação de risco.

“O Cat Stop é um evento muito importante para o município,
principalmente porque ele é voltado para os cuidados com os gatos,
viabilizando ajudar os animais que
estão nas ruas. Os núcleos de gatos
vêm crescendo na cidade e o CCZ
busca ao máximo fazer o controle e
triagem desses núcleos. Por isso,
esse evento tem a finalidade de orientar e também arrecadar alimentos e angariar fundos para poder
ajudar esses animais”, destaca Matheus Santos, coordenador do CCZ.
Vale lembrar que o Núcleo de
Bem-Estar Animal está aberto à
população que deseja adotar um
pet, funcionando de segunda a
sexta-feira, das 8h às 15h, e aos
sábados, das 8h às 11h, na rua
dos Mandis, 920, Jupiá. Todos os
animais do Núcleo são castrados,
vermifugados e microchipados.

Rai esteve no Centro de Referência de Atendimento à Mulher

A vereadora Rai de Almeida
(PT) visitou, nesta quarta-feira
(1º), o Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher),
onde foi recebida pela coordenadora da unidade, Fabiana Menegon, e pela técnica de referência
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
Nádia Fernanda de Morais.
Rai conversou sobre o Cram
e seus serviços e sobre o atendimento às mulheres vítimas de violência na cidade. A vereadora
reforçou a necessidade de se pen-

SERVIÇO
Cat Stop. Domingo, 05/06,
das 9h às 13h, no Varejão
Municipal Central, localizado
à Rua Santa Cruz, 1.260.

sar em uma secretaria ou uma
coordenadoria da mulher que
integrasse todos os serviços da
Prefeitura e atendesse as mulheres, bem como em políticas públicas voltadas às mulheres. Rai
lembrou também que já houve
em Piracicaba, junto à Prefeitura, uma coordenadoria da mulher que atuava nesse sentido.
Na oportunidade, Fabiana
e Nádia apresentaram para a
vereadora o programa "Meu
Futuro Emprego", para mulheres em situação de violência.
Divulgação

Divulgação

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

PAU QUEIMADO
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) esteve em
contato com a Semob (secretaria municipal de Obras),
nesta sexta-feira (3) e, recebeu a informação sobre a indicação 1743/2020, em que
solicita a instalação de iluminação pública no trecho
da estrada do Serrote, região
do bairro Pau Queimado,
entre os números 3.205 à
3.860. De acordo com o enGatos disponíveis para adoção são do CCZ e de protetoras da cidade

genheiro Rodrigo Neia, a
prefeitura contratou os serviços da concessionária
CPFL - Paulista para implantação da rede de energia
segundaria e após realizado essa etapa, a prefeitura
realizará a instalação dos braços de iluminação. "É de grande importância nesse atendimento aos moradores locais
e usuários do trecho da estrada", frisou o parlamentar.
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FALECIMENTOS
Arquivo

MMDC
A Revolução Constitucionalista de 1932 tem sua data
máxima em 9 de julho. Porém, tudo começou em 23 de
maio, considerado hoje, no
Estado de São Paulo, o Dia
da Juventude Constitucionalista. Foi nesta data que faleceram quatro cidadãos que,
em homenagem, denominaram a sociedade (secreta)
MMDC. Piracicaba teve tímido reconhecimento do entrave ocorrido em 23 de maio
na Praça da República na
capital paulista, com poucos
registros nos três jornais diários que aqui circulavam.

Piracicaba tem seu 16 de julho como data importante
nesta Revolução, quando
ocorreu a partida do Primeiro Batalhão Piracicabano,
com cerca de 200 voluntários, saindo da Estação Férrea Paulista para o Quartel
de Quitaúna (na época São
Paulo, hoje Osasco). A foto
registra um grupo de voluntários piracicabanos da divisão de funcionários públicos
sentados na escadaria da
Paulista esperando condução
para a capital. Veja mais no
Instagram em @antigapiracicaba. (Edson Rontani Júnior)

Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 100715547.2020.8.26.0451.O Dr. Rogério Sartori Astolphi, MMº Juíz de Direito da
6ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba/SP. Faz Saber a A F G M SOARES, CNPJ. 11.339.719/0001-78, na pessoa de seu representante legal,
que COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ajuizou ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência,
onde a ré protestou indevidamente um título no valor de R$ 43.918,00
junto ao SERASA, e o Autor afirma desconhecer por completo o título
protestado, requer-se o deferimento de Tutela de Urgência, suspendendo a cobrança do título, intimando-se a ré para que abstenha de realizar
qualquer negativação junto ao SERASA/SPC, e caso já o tenha realizado, que seja baixado qualquer restrição, até o julgamento final da lide.
Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e
355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertido que será nomeado curador especial
em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS

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

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

SR. ELIAS VIEIRA DOS SANTOS
faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho do Sr. Norberto
dos Santos, já falecido e da Sra.
Estelvina Vieira dos Santos, era
casado com a Sra. Fátima Pereira
dos Santos, deixa os filhos: Gilson
Vieira dos Santos, casado com a
Sra. Ivanice; Gilmar Vieira dos Santos, casado com a Sra. Elaine Cristina Reis dos Santos; Gislaine Vieira dos Santos e Daiane Vieira dos
Santos. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala “B”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ARACI REIS DE TOLEDO faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr.
Paulo Pereira dos Reis e da Sra.
Marcolina da Silva Oliveira, era casada com o Sr. Jair Martins de Toledo; deixa os filhos: Saulo Jair Reis
de Toledo e Silas Alison Reis de
Toledo, casado com a Sra. Maria
Laura Rodrigues Diez. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala “Premium”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO ERALDO PAROLINI faleceu ontem, nesta cidade, contava
62 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Parolini e da Sra. Neyde Tolotti
Parolini, era casado com a Sra. Mairdes Mendes Parolini; deixa os filhos:
Mariana Mendes Parolini Inocencio,
casada com o Sr. Gustavo Mazzero
Inocencio e Ricardo Mendes Parolini, casado com a Sra. Mariane Peron
Prezotto. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às

14h00 do Velório da Saudade sala
04, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CLEUSA CAMPITELI PESSINATTO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 65 anos, filha dos
finados Sr. Jaime Campiteli e da Sra.
Filomena Garcia Campileti, era viúva do Sr. Agenor Tadeu Pessinatto;
deixa os filhos: Rafael Aloyse Packer e Rogerio Aparecido Packer.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 14h00 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende, sala 01,
para o Cemitério Municipal de Charqueada/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARINA MARQUES FERREIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha do Sr.
Oliverio Marques, já falecido e da
Sra. Maria Aparecida Marques, era
casada com o Sr. Andre Ferreira;
deixa os filhos: Milca Marques Ferreira da Silva, casada com o Sr.
Ageferson da Silva; Andre Elias
Marques Ferreira, casado com a
Sra. Luciane Vicente Ramos Ferreira e Jemima de Cassia Ferreira
Wolfshornd, casada com o Sr. Leandro Ferreira Wolfshornd. Deixa
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, sala “B”, para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
POLICIAL MILITAR ALFREDO ANTONIO CORREA faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/
SP, contava 55 anos, filho dos finados Sr. Ilso Correa e da Sra. Josefa Sebastiana dos Santos, era
casado com a Sra. Raquel do Ro-

sario Assis Correa; deixa a filha:
Maiara Raquel Correa. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do
Velório Municipal de Rio das Pedras/
SP, para o Cemitério Municipal de
Rio das Pedras em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. GENY CAMATARI PROENÇA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha do Sr. Caetano
Camatari, já falecido e da Sra. Angelina de Moraes Camatari, era viúva do Sr. Lauro Braz de Proença;
deixa os filhos: Vlademir Roberto
Proença, casado com a Sra. Celia
Aparecida Proença; Wlamir Rudinei
Proença, casado com Lucimeire
Fauster Proença e Maria Angelita
Proença Marques, casada com o
Sr. Edson Mauricio Marques. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala “Standard” do
Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA LUIZA DE JESUS
PORFIRIO DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 75
anos, filha dos finados Sr. Luiz
Antonio Porfirio e da Sra. Luiza
Rodrigues de Queiroz Porfirio, era
viúva do Sr. Ademar da Silva; deixa a filha: Greiza Kelly Soares da
Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 da sala “Premium”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ARLINDO GIMENES faleceu
ontem, nesta cidade, contava 79
anos, filho dos finados Sr. Manoel

Domingues Gimenes e da Sra. Filomena Alonso, era casado com a
Sra. Lucia Ribeiro Gimenes; deixa
os filhos: Jocelito Gimenes, casado com a Sra. Eliete Aparecida
Olaya; João Jose Gimenes, casado com a Sra. Eliana Grandini Gimenes; Jussara Ribeiro Gimenes
Scarpelin, casada com o Sr. Milton
Antonio Scarpelin e Jucelene Gimenes, casada com o Sr. Thiago
Audi Gimenes. Deixa netos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala “Standard”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. SUELI MARIA MARIM ZANONI faleceu ontem, na cidade de Rio
das Pedras – SP, contava 79 anos,
filha dos finados Sr. Francisco Marim e da Sra. Francelina Tonom; deixa a filha: Virginia Zanoni, netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório do Cemitério Municipal de
Rios das Pedras – SP, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DEBORA ANASTÁCIO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha dos finados Sr.
Jobel Anastácio e da Sra. Maria
Candelaria Silveira Anastácio; deixa os filhos: Giovana Cristina Anastácio e Rafael Eduardo Anastácio
Cabral, casado com a Sra. Jenefer Stefany Barbosa da Costa.
Deixa netos demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende sala
02, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. CELINA CONCEIÇÃO SANDALO PACKER faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 72 anos
de idade e era casada com o Sr.
Carlos Roberto Packer. Era filha do
Sr. Oscar Sandalo (já falecido) e da
Sra. Irene Sturion Sandalo. Deixa
os filhos: Marcos Roberto Packer,
Silvia Patricia Packer, Marcio Ronaldo Packer e Daiane Priscila Packer
Perin. Deixa também 3 netos, 1 bisneta e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs, saindo a urna mortuária deste Velório, seguindo para
a mesma necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA PIRES DA SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era
filha do Sr. Achiles Pires da Silva e
da Sra. Benedita Ferreira Leite, ambos falecidos. Deixa parentes e
amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 14:00 hs, saindo a urna
mortuária deste Velório, seguindo
para a mesma necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. AURORA ZAMPAULO BEGO
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 83 anos de idade
e era viúva do Sr. Geraldo Jose

Bego. Era filha do Sr. Angelo Zampaulo e da Sra. Lidia Bergamo, ambos falecidos. Deixa os filhos: Sonia Maria Bego Canalle casada
com Gumercindo Davi Canalle,
Sandra Aparecida Bego, Sergio
Jocemar Bego e Sirlei Joceli Bego.
Deixa também parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 15:00 hs, saindo a urna mortuária deste Velório, seguindo para
a mesma necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO CARLOS ESTEVAM JUNIOR faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 43 anos
de idade.Filha do Sr. Antonio Carlos Estevam, falecido e Sra Ana
Luzia Fermino Estevam.Deixa os
filhos: João Lucas Estevam, Ana
Júlia Estevam e Leonardo Estevam. Deixa demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 17:15 hs, saindo a
urna mortuária da Capela do Parque da Ressurreição, onde será
inumado em jazigo da família .
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA TEREZINHA GONÇALVES
DA SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de
idade, era viúva do Sr. Anselmo
Borges da Silva(falecido). Era fi-

lha do Sr. Antônio Garcia Maia (falecido) e da Sra Efigênia Gonçalves
Maia (falecida). Deixa os filhos: Anselmo Borges da Silva Filho, Terezinha Borges da Silva, Clerio Heber
Borges da Silva casado com Maria
Cristina Cruz Borges da Silva e Maria Salete Ribeiro casada com José
Carlos Ribeiro, deixa netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária da sala 4 do velório da
Saudade, seguindo para Cemitério Parque da Ressurreição, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.IRENE PEREZ VEIGAS faleceu

anteontem na cidade de Piracicaba
aos 82 anos de idade.Era casada
com Sr. Oswaldo Perez Veigas. Era
filhos dos finados Sr.Pedro Sajler e
da Sra Elisa Sarjler. Deixa os filhos:
Silvana Perez Veigas e Carlos Alberto Perez Veigas. Deixa netos,
bisnetos, demais parente e amigos.
O seu corpo foi transladado para a
cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu se ontem ás 14:00 h
saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1 seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi inumada em jazigo da
família. Está sala possui serviço de
velório on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Epidemia de varíola na cidade foi
contida com vacinação obrigatória
Documento de posse e sob a guarda da Câmara de Piracicaba
demonstra que a cidade se antecipou na obrigatoriedade da vacina

Decreto da Câmara Municipal, de 1895, dizia que todas as pessoas com idades de
seis meses a 45 anos teriam que ser vacinadas, sob pena de multa de 10 mil réis

A obrigatoriedade da vacina
para conter a epidemia da varíola
foi o assunto de ordem pública que
marcou a história do Brasil no início do século 20. Em 1904, no Rio
de Janeiro (capital do país naquela época) houve um "quebra-quebra geral" do povo revoltado com
a decisão do presidente da época,
Rodrigues Alves, em consonância com a visão do médico sanitarista Oswaldo Cruz, de impor a
vacinação contra a varíola em
todo o país, por meio de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Os que se revoltaram
foram foram punidos e até mesmo enviados à uma prisão no Acre.
Documento de posse e sob a
guarda da Câmara Municipal de
Piracicaba, transcrito pela arquivista Giovanna Fenili Calabria,
demonstra que a cidade se antecipou na obrigatoriedade da vacina, ao constatar os primeiros
casos de varíola alguns anos antes da revolta nacional. Lei datada de 23 de novembro de 1895
tratava da obrigatoriedade da
vacinação na cidade. O decreto
que regulamentava a funcionalidade desta lei tornava obrigatório a vacinação de crianças a
partir de seis meses de idade à
adultos de 45 anos, conforme
dizia o primeiro artigo da lei.
Os vacinados eram procurados pelo "comissário vacinador",
como era denominado o agente de
saúde. O parágrafo único dizia que
“em tempo de epidemia de varíola,

Pelos registros das atas da
Câmara, sabe-se que a cidade passava por uma grave epidemia de
varíola. Há pedidos de providências enérgicas da edilidade, “mobilizando as forças vivas do município, no sentido de combater o
mal e amparar os enfermos”.
Observa-se que José Pinto de
Almeida apresentou seu relatório à Mesa Administrativa da
Santa Casa de Misericórdia, no
qual há notícia da epidemia de
varíola na cidade. Os doentes
eram recolhidos ao Lazareto São
Sebastião, à custa da Irmandade.
"A edilidade teve seus trabalhos praticamente paralisados
de 5 de março a 5 de junho. É
que grassava na vila uma epidemia de bexigas (varíola) e os vereadores, com medo dela, não
compareciam às reuniões de praxe". Esta foi a primeira comunicação do presidente Elias de Almeida Prado, na sessão do dia.
CAPITAL - Toda essa movimentação, em Piracicaba, ocorreu antes da decisão nacional da
obrigatoriedade da vacina. De
acordo com informações contidas
na Biblioteca Virtual Oswaldo
Cruz (oswaldocruz.fiocruz.br), em
1904 houve uma grande epidemia
de varíola no Rio de Janeiro e,
somente neste ano, mais de 3.500
morreram vítimas da doença.
"Das atividades de combate às doenças que Oswaldo Cruz
comandou como diretor de Saúde Pública, a mais difícil e polê-

as crianças, desde 30 dias, deveriam ser vacinadas, exceto quando
não recomendado por médico”. A
dose, segundo o texto oficial, era
obrigatória de sete em sete anos.
O comissário vacinador deveria
retornar às casas para verificar o
resultado da operação oito dias
após a primeira aplicação. A multa prevista para quem se recusasse a tomar a vacina chegava a dez
mil réis (R$ 1.230,00 reais nos
dias de hoje). Um atestado de imunização deveria ser apresentado
pelos pais às escolas públicas e privadas para aceite da matrícula e
pelos trabalhadores nas fábricas
e demais estabelecimentos.
Os documentos históricos
também apontam para 1889,
quando houve outro surto de varíola na cidade, onde foram registrados 31 casos e cinco óbitos. A
lei da vacinação foi aprovada quase dez anos antes de medida similar tomada pelo Legislativo no Rio
de Janeiro, cuja obrigatoriedade
causou a manifestação popular,
conhecida por Revolta da Vacina.
ACERVO - O decreto da lei
da vacina para combater a varíola
faz parte do acervo da Câmara
Municipal de Piracicaba e está sob
guarda do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo. O documento integra o livro de registro
intitulado Leis e Resoluções de
1892 a 1903. A abertura é datada
de 29 de setembro de 1892, assinada pelo então presidente da Câmara Joviniano Reginaldo Alvim.

mica foi a campanha de vacinação contra a varíola", diz o texto. Apesar do país estar enfrentado uma epidemia, naquela
época já havia imunizante contra a varíola, desenvolvido pelo
médico inglês Edward Jenner,
disponível no país. A vacinação
contra a varíola era obrigatória
no Brasil desde o século XIX,
mas a medida nunca foi cumprida, o que acarretou no aumento
abrupto dos casos de varíola.
O texto da biblioteca virtual
afirma ainda que "em razão disso, Oswaldo Cruz propôs que o
governo encaminhasse ao Congresso Nacional um projeto de lei
ratificando a obrigatoriedade da
vacinação em todo o país. A proposta concedia amplos poderes
às autoridades sanitárias, incluindo a aplicação de multas aos
refratários, que não obedeciam
as leis. Houve a exigência de atestados de vacinação para matrícula nas escolas, para ingresso no
serviço público e até para a realização de casamentos e viagens",
como ocorreu similarmente alguns anos antes, em Piracicaba.
O projeto de lei de obrigatoriedade da vacina foi chamado
pela população de “Código de Torturas”. "Oficiais do Exército, monarquistas, operários, adeptos do
positivismo, estudantes, jornalistas e até entre médicos havia adversários da vacinação, ou seja,
em praticamente todos os setores
da sociedade. Era previsível que

criassem até um movimento – a
Liga contra a Vacina Obrigatória", afirma o texto do site.
Oswaldo Cruz e os defensores da vacina sustentavam, segundo o texto, "que ela havia sido
adotada com sucesso em diversos países da Europa. Para seus
detratores, no entanto, a obrigatoriedade era uma clara violação
da liberdade individual e muitos
acreditavam que a própria vacina ajudava a propagar a doença.
Havia também um aspecto moral
a ser considerado: como os chefes de família poderiam permitir
que suas mulheres fossem obrigadas a desnudar braços e coxas
para receber a inoculação?"
O texto afirma ainda que
"apesar de toda a divergência que
gerou, em 31 de outubro de 1904
a lei da vacinação obrigatória foi
aprovada pelo Congresso. A essa
altura os ânimos já estavam
mais do que exaltados. A regulamentação da lei, nove dias depois, acendeu o estopim que faltava: no dia 10 de novembro tinha início a Revolta da Vacina".
"Durante uma semana, milhares de pessoas saíram às ruas
do Rio de Janeiro para protestar. O comércio fechou as portas
em várias localidades; o transporte público entrou em colapso.
Em meio à rebelião, uma insurreição militar tentou depor o presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves. O desfile de 15 de
novembro teve de ser cancelado.

Com o apoio de tropas do Exército, Rodrigues Alves resistiu ao
ataque e se negou a demitir Oswaldo Cruz, principal alvo das manifestações. A decretação do estado
de sítio no dia 16 permitiu ao governo recuperar o controle da situação", segundo a biblioteca.
A revolta foi contida por
meio da violência e o saldo final
foi de 30 mortos, 110 feridos e
945 prisioneiros. "Quase a metade dos detidos foi mandada para
o Acre, onde muitos foram submetidos a trabalhos forçados.
Embora vitorioso, Rodrigues Alves foi obrigado a ceder em pelo
menos um ponto: anunciou o fim
da vacinação obrigatória".
"Em 1906, o número de
mortes por varíola no Rio havia caído para apenas nove.
Contudo, dois anos depois,
uma nova e violenta epidemia
elevou o número de óbitos para
mais de 6.500 casos. A revogação da obrigatoriedade cobrava
o seu preço", finaliza o texto.
ACHADOS DO ARQUIVO - A série "Achados do Arquivo" se pauta na publicação de parte do acervo do Setor de Gestão de
Documentação e Arquivo, ligados
ao Departamento Administrativo,
criada pelo setor de Documentação, em parceria com o Departamento de Comunicação Social, com
publicações no site da Câmara, às
sextas-feiras, como forma de tornar acessível ao público as informações do acervo da Casa de Leis.
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Estado tem que garantir acesso ao conhecimento
Professora Bebel
João Cardoso P.Filho

A

Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo (Seduc)
publicou recentemente a resolução SE nº 26, com orientações para a recuperação de estudantes com defasagem no aprendizado.
Inicialmente, assinalamos a
impropriedade do uso do conceito
de recuperação, uma vez que ele se
aplica a situações em que o conteúdo curricular foi ministrado pelos professores e parte dos alunos
não conseguiram assimilá-lo.
Evidentemente, essa não
foi a situação apresentada nos
anos de 2020 e 2021, período no
qual as escolas permaneceram
fechadas e, não houve, portanto, oportunidade para que tivessem acesso ao conhecimento.
Não se recupera o que não foi
ensinado e não foi aprendido.
Antes de prosseguirmos,
consideramos indicar o que entendemos por avaliação da aprendizagem, tanto no ensino fundamental como no ensino médio.
Avaliação da aprendizagem
é um instrumento utilizado para
avaliar a evolução dos alunos ao
longo do processo ensino e aprendizagem. Desse modo, é um pro-

cedimento que vai além de aplicar testes e conceder notas e conceitos aleatórios, mas exige por
parte da equipe escolar um acompanhamento do estudante em diferentes momentos do processo
educativo. Fica claro, que é um
trabalho a ser feito pela escola.
A literatura especializada no
campo da avaliação da aprendizagem tem indicado três modalidades de avaliação, a saber:
a) Avaliação diagnóstica; b)
avaliação formativa e c) avaliação
somativa. Esta última tem um caráter classificatório e foi a usada
pela resolução 26. O uso impreciso
da avaliação diagnóstica combinada com a avaliação somativa, ensejou em muitas escolas da rede
estadual um indevido processo
classificatório dos estudantes diagnosticados como defasados em
relação ao que deveria ter sido
aprendido em determinada série
ou ano de estudos; chegando

É fundamental
reorganizar as
rotinas de
estudos, uma
vez que elas
foram deixadas
de lado durante
o longo período
de pandemia
mesmo ao ponto, de acordo com
denúncias que recebemos, a classificar estudantes por cores.
Do ponto de vista pedagógico e educacional, estamos diante
de um procedimento que jamais
deveria ter sido incentivado pela
imprecisão da resolução em questão, uma vez que tem a possibilidade de estigmatizar os estudantes, podendo gerar, inclusive, situações de constrangimento para
esses mesmos alunos/as.
No lugar dessa resolução,
a Secretaria Estadual da Educação deveria solicitar às unidades escolares que elaborassem um plano de estudos que
desse conta da programação
prevista para o ano de 2020 e
na sequência o mesmo para o
ano de 2021. Não se recupera
o que não foi ensinado.
O ponto de partida deveria retomar para todos os es-

tudantes o que não foi ensinado nesses dois anos.
Agindo desse modo, alcançaríamos a finalidade dos procedimentos avaliativos que é ajudar
aqueles que estão com dificuldades
em assimilar os conteúdos curriculares, por meio da avaliação formativa, que permite detectar o problema quando aparece e oferecer ao
aluno ajuda para prosseguir.
Nesse sentido, é essencial
que tendo como foco, o projeto
pedagógico de cada escola, as
práticas e atividades sejam redirecionadas, trazendo o estudante para sua participação ativa no seu aprendizado.
E, mais, é fundamental reorganizar as rotinas de estudos,
uma vez que elas foram deixadas de lado durante o longo período de fechamento das escolas.
Face essas considerações gerais, entendemos que a resolução
nº 26 é absolutamente insuficiente e vem gerando efeitos colaterais indesejáveis, como os que foram apontados neste texto.
———
Professora Bebel é deputada estadual pelo
PT e presidenta licenciada da Apeoesp; João
Cardoso Palma Filho,
professor Doutor aposentado da Unesp

Dia do Meio Ambiente: educação,
conhecimento e comunicação
José Otávio Menten

O

ambiente merece respeito em
todos os níveis.
Desde cada cidadão,
urbano ou rural, jovem
ou idoso, independentemente do nível de escolaridade, até as grandes
instituições e empresas
públicas e privadas, dos
setores primário, secundário e terciário da economia mundial.
Vivemos em um único planeta e existem conexões ambientais entre todas as regiões da
Terra. Para respeitar o ambiente é necessário educação, conhecimento e informação adequada. Mudanças de cultura e procedimentos exigem empenho e
perseverança dos responsáveis
pelas ações de alterações de
comportamentos, sempre em
busca de uma sociedade cada
vez mais sustentável que respeite as próximas gerações que
habitarão nosso planeta.
O Dia Mundial do Meio
Ambiente, criado há cerca de 50
anos, em função da primeira
conferência das Nações Unidas
sobre o meio ambiente, na Suécia, ajuda a ampliar vozes e estimular incorporações de aprimoramentos ambientais.
É urgente avançarmos. Desde ações diárias e comportamentos individuais, incorporando
hábitos mais adequados em nossos lares e ambientes de trabalho, até a elaboração e implantação de políticas públicas adequadas a nível regional, municipal,
estadual, nacional e mundial.
Isso depende de muito diálogo, desprendimento e conhecimento. É necessário valorizar cada vez
mais a ciência e a tecnologia na
definição das melhores decisões e
é fundamental uma comunicação
de qualidade para que todos te-

nham acesso aos procedimentos acordados.
Regulamentações
que indiquem claramente as ações mais
corretas e fiscalização
para avaliar se as regras estão sendo seguidas são fundamentais. Aspectos
ambientais devem ser
inseridos em todos os
níveis de educação e em todas
as áreas de conhecimento.
Embora existam profissionais especializados, como engenheiros ambientais e gestores
ambientais, os currículos escolares devem contemplar assuntos
ambientais em todos os níveis
(pré-escola, fundamental, médio,
superior, especialização, pós-graduação etc.) e em todas as áreas
(biológicas exatas e humanas).
Existem alguns temas que estão em maior evidência, como as
mudanças climáticas com organização de fóruns e entidades nacionais e internacionais como o IPCC
(Painel Intergovernamental Para
Mudança do Clima / OMM e PNUMA) e as COPs (Conferências das
Partes / Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças
do Clima). Também estão se tornando cada vez mais familiares
siglas e termos como: ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU), ESG (Ambiental,
Social e Governança), Bioeconomia
/ Economia Circular, PSA (Pagamento por Serviços Ambientais),
Mercado de Carbono, GEE (Gases
do Efeito Estufa), Energias Alternativas, Agricultura de Baixo Carbono, PNRS (Política Nacional de
Resíduos Sólidos), Código Florestal, Controle do Desmatamento,
Combate a incêndios e queimadas
ilegais, Recuperação de Áreas Degradadas (rurais e urbanas), recuperação de nascentes, Programa Nacional de Bioinsumos, etc.

Pessoas
devidamente
educadas passam
a entender a
importância da
preservação e
conservação
ambiental
Pessoas devidamente educadas passam a entender a importância da preservação e conservação ambiental e da incorporação
de hábitos saudáveis em suas atividades pessoais e profissionais.
Todos os segmentos são importantes nesse movimento em defesa de
um ambiente que proporcione melhor qualidade de vida às pessoas.
É preciso encontrar um equilíbrio
entre custo e benefício destes novos hábitos e há a necessidade de
se mensurar e valorar as ações.
Não há espaço para extremismos.
É fundamental que sejam valorizadas as competências com posições equilibradas, diálogo entre
grupos e o bom exemplo, independentemente de posturas ideológicas e interesses econômicos.
Vamos cuidar de nossa Terra. Vamos disponibilizar um
guia prático que oriente governos, cidades, empresas, grupos
comunitários e indivíduos sobre
as principais ações ambientais
que podem ser implementadas
a curto, médio e longo prazo.
CCAS - O Conselho Científico
Agro Sustentável (CCAS) é uma
organização da Sociedade Civil,
criada em 15 de abril de 2011, com
domicílio, sede e foro no município de São Paulo-SP, com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da
agricultura e se posicionar, de
maneira clara, sobre o assunto.
O CCAS é uma entidade privada, de natureza associativa, sem
fins econômicos, pautando suas

ações na imparcialidade, ética e
transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.
Os associados do CCAS são
profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na
área pública quanto privada, que
comungam o objetivo comum de
pugnar pela sustentabilidade da
agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas
atividades técnico-científicas e que
se dispõem a apresentar fatos, lastreados em verdades científicas,
para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.
A agricultura, por sua importância fundamental para o país e
para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em construção,
alternando percepções positivas e
negativas. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas
no tema apresentem e discutam
suas teses, estudos e opiniões, para
melhor informação da sociedade.
Não podemos deixar de lembrar
que a evolução da civilização só foi
possível devido à agricultura. É
importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades
e Instituições de Pesquisa, assim
como a larga experiência dos agricultores, seja colocado à disposição da população, para que a realidade da agricultura, em especial
seu caráter de sustentabilidade,
transpareça. Mais informações
no website: http://agricultura
sustentavel.org.br/. Acompanhe
também o CCAS nas redes sociais:
Facebook:http://www.facebook.
com/agriculturasustentavel
Instagram: https://www.
instagram.com/conselhoccas/
LinkedIn:https://www.
linkedin.com/company/ccasconselho-cient%C3%ADficoagro-sustent%C3%A1vel/
———
José Otávio Menten, presidente do Conselho Científico Agro Sustentável

Covid-19 e Atenção Integral
Alexandre Padilha

A

s consequências
da pandemia da
Covid-19 em nossas vidas são imensuráveis. As vidas perdidas de familiares e
amigos, o medo e isolamento social trouxeram danos sérios a
nossa saúde mental e as sequelas da doença trazem os agravos
do que é ter sido contaminado.
Estou como deputado federal, mas continuo atendendo
como médico, orientando meus
alunos como professor universitário, em Unidades Básicas de
Saúde (UBS) na periferia de São
Paulo e Campinas e, em todos os
dias de atendimento, vemos o sofrimento dos pacientes com sequelas da Covid-19. Alguns com sequelas cognitivas, como em crianças e adolescentes que vêm relatando perda de memória, o que
é muito preocupante pois pode

atrapalhar na educação desses jovens.
Nesses mais de
dois anos de pandemia, apresentei na Câmara dos Deputados
ações para aliviar o sofrimento dos brasileiros e defender a vida
das pessoas. Uma delas foi o Projeto de Lei
1820/21 que institui a Política de
Atenção Integral às vítimas e às
famílias de vítimas da pandemia, que foi aprovado na Comissão de Educação. Um PL com o
mesmo teor também foi apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT/BA) no Senado Federal.
Esse PL busca criar uma política de estado que ultrapasse
governos, com formas de acolhimento e atenção integral às vítimas, assegurando plena recuperação de pacientes que tenham
ficado com sequelas físicas e
amenizando os impactos sociais.
Ainda não superamos a

Os danos em
nossas vidas: por
uma política de
Atenção Integral
às vítimas e
às famílias
de vítimas
da pandemia
pandemia da Covid-19, ela ainda existe e estamos tendo novamente o crescimento de casos.
Temos represados um conjunto
de famílias que sofrem com os
impactos da Covid não só na
área da saúde, mas também no
cuidado como um todo, na assistência social, na insegurança
alimentar e na educação.
Temos centenas de milhares
de órfãos da Covid-19 que vão
precisar de um grande esforço
integrado dda educação, saúde
e assistência social para recuperar e acolher essas crianças e
adolescentes. Os relatos de per-

da de memória de jovens pós-Covid precisam de abordagem educacional complementar específica.
A pandemia trouxe uma defasagem educacional assustadora e, junto com ela, a insegurança alimentar. O espaço da
escola será fundamental para
recuperação dessa aprendizagem e para articulação junto a
comunidade para o enfrentamento da insegurança alimentar.
Por isso, é mais do que necessário a criação de uma Política de Atenção Integral às vítimas e às famílias de vítimas
da pandemia e vamos pressionar muito para que ela seja
aprovada. As sequelas da Covid19 no mundo são irreversíveis e
vamos continuar na luta para
que os brasileiros consigam seguir com suas vidas da maneira mais acolhedora possível.
———
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

Há direito à preguiça?
José Renato Nalini

O

constituinte de
1988 foi pródigo ao erigir um
ambicioso elenco de
direitos fundamentais. Até excessivo,
para minha modestíssima opinião. Além
dos cinco explicitados
no caput do artigo 5º, - vida, liberdade, igualdade, propriedade
e segurança – ele conseguiu nada
menos do que setenta e oito irradiações desses núcleos básicos.
Além disso, abriu uma porta escancarada para a inclusão,
no ordenamento fundante brasileiro, de qualquer outro direito fundamental que resulte de
tratados firmados pelo Brasil e
também tudo aquilo que resultar de uma interpretação extensiva do pacto federativo.
O perigo nessa enunciação
pretensiosa é a trivialização dos
direitos fundamentais. Se tudo
é direito fundamental, o que
não é direito fundamental?
A estratégia de se conceber o
rol de direitos fundamentais à luz
de gerações e de dimensões, abre
espaço para inclusão de novidades muito criativas. Fala-se em
direito ao cancelamento nas redes sociais – não estaria já incluído no direito à privacidade?
Mas essa discussão a respeito da
qualidade dos direitos considerados essenciais a que um ser
humano consiga explorar suas potencialidades até atingir a plenitude possível não é coisa moderna. Pois em 1880, um dos mais
respeitados dirigentes do movimento operário internacional,
Paul Lafargue, já escrevia o seu
“O Direito à preguiça”, publicado
em panfletos no jornal “L’égalité”.
Ele começa com citação de
Lessing: “Preguiçosos em tudo,
menos no amor e no beber, menos
na preguiça”, numa abordagem ao
que chama de “um dogma desastroso”. Escreve: “uma estranha
loucura apossa-se das classes operárias das nações onde impera a
civilização capitalista. Esta loucura tem como consequência as misérias individuais e sociais que,
há dois séculos, torturam a triste
humanidade. Esta loucura é o
amor pelo trabalho, a paixão moribunda pelo trabalho, levada até
o esgotamento das forças vitais
do indivíduo e sua prole”.
Critica a “santificação” do trabalho resultante dos ensinamentos da Igreja, reforçados pelos economistas e moralistas. Para afirmar: “Na sociedade capitalista, o
trabalho é a causa de toda degeneração intelectual, de toda deformação orgânica”. Para Lafargue,
os filósofos da antiguidade ensinavam o desprezo ao trabalho,
esta degradação do homem livre.
Os poetas cantavam a preguiça,
verdadeiro presente dos deuses. E
até Cristo, nos Evangelhos, teria
pregado a preguiça: “Olhai os lírios do campo; eles não trabalham
nem tecem. E, no entanto, nem
Salomão, em toda sua glória, esteve tão brilhantemente vestido”.

Invoca ainda provérbios espanhóis: “Descansar é saúde” ou “Descansar é a salvação”.
O trabalho seria
uma estratégia para
manter a humanidade
sob freios e tacões impedientes de seu desabrochar. Lembra que
Napoleão, em 5 de
maio de 1807, em Osterode, proclamava: ‘Quanto mais meus povos trabalharem, menos vícios
terão. Sou a autoridade e estou
disposto a ordenar que aos domingos, após a hora dos ofícios
religiosos, as lojas fiquem abertas e os operários trabalhem”.

Se tudo é direito
fundamental, o
que não é direito
fundamental?
Para que o horrendo vício da
preguiça fosse extirpado, propunha-se prender os pobres nas
“casas ideais do trabalho”, que
se tornariam “casas do terror
onde se teria de trabalhar catorze horas por dia, de modo que,
excetuando-se o tempo das refeições, sobrariam doze horas inteiras de trabalho”. Para ele, o
século XIX seria “o século do trabalho; na verdade, é o século da
dor, da miséria e da corrupção”.
Condenava o trabalho infligido como verdadeiro castigo às
mulheres e às crianças, assim
como o credo reiterado pelos cultores do trabalho incessante: “trabalhem, trabalhem, proletários,
para aumentar a riqueza social e
suas misérias individuais; trabalhem, trabalhem para que, ficando mais pobres, tenham mais razões para trabalhar e tornaremse miseráveis. Essa é a lei inexorável da produção capitalista”.
Exaurido por verificar que
suas teses não eram acolhidas,
desencantado da vida, Lafargue
praticou suicídio. Deixou um testamento político, publicado em “Le
Socialiste”, em dezembro de 1911,
do qual se extrai: “com a mente e
o corpo sadios, mato-me antes
que a impiedosa velhice, que me
tira um a um os prazeres e as alegrias da vida e me despoja de minhas forças físicas e intelectuais,
acabe por paralisar minhas energias e quebre minha vontade, fazendo de mim um peso para os
outros e para mim mesmo”.
Não chegou a ver a concretização de seu ideal: a fruição do
direito à preguiça. Domenico De
Masi afirmou que o século XXI
seria o do lazer, do ócio gratificante, pois as máquinas nos substituiriam. Não sei para quem!
Embora idoso, continuo a trabalhar cada vez mais. Nunca usufruí do direito à preguiça!
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Deputada Bebel destaca a
importância do meio ambiente

“Corredor Caipira” aponta baixa
vegetação e água comprometida

Divulgação

DO

MEIO AMBIENTE

Projeto aponta que, sem florestas nativas, a tendência é que ocorram
incêndios com mais frequência, além de colapso no abastecimento hídrico

A deputada Professora Bebel diz que o meio ambiente é um assunto
que deve ser discutido em casa e principalmente nas escolas

Neste domingo, 5 de junho,
se comemora o “Dia Mundial do
Meio Ambiente”. Para marcar a
data, a deputada estadual Professora Bebel (PT) destacou em suas
redes sociais, ao longo desta semana, diversas portagens e enfatizou que o meio ambiente tem
impacto direto nas nossas vidas e
precisa ser respeitado e preservado. “É importante cuidarmos do
que é nosso. Por isso, precisamos
falar mais sobre sustentabilidade, preservação e conservação,
pois o assunto é tão fundamental quanto parece”, escreveu.
De acordo com a parlamentar, quando falamos de meio ambiente, diversos temas são colocados em pauta, como por exemplo,
o consumo, recursos naturais, crise ambiental, efeito estufa, tipos de
lixo, coleta seletiva, reciclagem, o
desperdício de água, luz, dentre
outros assuntos. “As crises climáticas e as crises hídricas acabam
se tornando transtorno para as
gerações futuras, sendo assim, é
primordial educar e conscientizar
a população sobre a conservação
do meio ambiente e ter hábitos
mais saudáveis”, defende.
A educação ambiental, como
explica a Professora Bebel, que é
presidenta licenciada da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Es-

tado de São Paulo), constrói valores, sendo necessário que esse
assunto seja discutido em casa e
principalmente nas escolas. “As
atitudes dentro de casa influenciam as crianças e os jovens,
como, por exemplo, separar o lixo
orgânico do reciclável”, diz.
Dentro desta proposta de contribuir para que a sociedade reflita sobre a importância do meio
ambiente na vida de todos, em
suas postagens, a Professora Bebel, chegou a questionar: “Você
sabe a importância e o impacto que
o meio ambiente gera nas nossas
vidas? E você, o que tem feito para
ajudar o meio ambiente?”
Entre as postagens, a parlamentar lembrou ainda os impactos da chuva no Brasil, que
conta com 27.600 áreas de riscos, sendo que 8,2 de brasileiros vivem em áreas sujeitas a
desastres naturais e suscetíveis
a problemas com enchentes.
“Por isso, neste mês do meio
ambiente, é preciso que sejam
discutidos sobre os diversos fatores que prejudicam o cotidiano das pessoas. Um dos principais e recorrentes no Brasil são
os estragos causados pela chuva”,
defende, lembrando que na cidade de Recife já foram registradas
127 mortes causadas pelas enchentes e deslizamento de terras.

Neste domingo, 5 de junho,
será comemorado o Dia do Meio
Ambiente. A data é uma forma
de mobilizar a sociedade quanto
à importância da questão ambiental e a compreensão do local
onde as pessoas estão inseridas,
em meio a uma série de problemas. Essa é a opinião dos especialistas do projeto “Corredor Caipira: Conectando Paisagens e
Pessoas”, que tem patrocínio da
Petrobras, e atua com ações de
restauração florestal e educação
ambiental no interior paulista.
O “Corredor Caipira” é realizado pela Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz (Fealq)
e pelo Núcleo de Cultura e Extensão em Educação e Conservação Ambiental (Nace-Pteca) da
Esalq/USP (Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo), com patrocínio da Petrobras. O projeto
busca implantar 45 hectares de florestas e agroflorestas e formar corredores agroecológicos que conectam importantes fragmentos florestais no interior de São Paulo.
Entre os problemas apontados, está o baixo índice de 13,2%
de vegetação nativa da área de influência direta do projeto, formada por cinco municípios. A porcentagem corresponde a 9% (12 mil
hectares) em Piracicaba; 15% (4
mil ha) em Santa Maria da Serra;
16,5% (10,5 mil ha) em São Pedro
e Águas de São Pedro; e 18,5%
(13,5 mil ha) em Anhembi.
Com o baixo índice de vegetação, o projeto aponta que
áreas importantes para a captação de água estão desprotegidas. Isso, somado às queimadas, pode levar a problemas de
captação e crise hídrica.
“O solo sem vegetação florestal fica menos permeável, a
água escorre mais superficialmente e, assim, ocorre erosão e
assoreamento. Isso diminui a
capacidade de estoque de água
para o abastecimento público, o

Jessica Lane

Equipe do Corredor Caipira em trabalho de campo

que resulta em crises hídricas
que afetam diretamente a sociedade”, afirma Edson Vidal, professor doutor da Esalq/USP e
coordenador geral do projeto.
PARTICIPAÇÃO DE
1.500 PESSOAS - Iniciado no
final de 2020, o “Corredor Caipira” vem trabalhando na restauração de 45 hectares de florestas e agroflorestas e na criação de corredores agroecológicos
que conectam importantes fragmentos florestais no interior de
São Paulo. Além disso, são realizadas atividades educativas que,
até o momento, já reuniram a
participação de 1.500 pessoas.
“O projeto tem acionado
pessoas chaves, como gestores
das áreas ambientais nos municípios de influência direta do
projeto e a população em geral
por meio de cursos e oficinas,
além da mobilização e apoio aos
movimentos que atuam nas

questões socioambientais do
território e utilização das mídias”, explica Vidal, que afirma
que as ações estão sendo bem
acolhidas pela gestão pública.
CONSERVAÇÃO DA
MATA ATLÂNTICA - O “Corredor Caipira”, já plantou cinco
mil mudas nativas em três hectares e selecionou mais 30 hectares para iniciar o processo de
implantação nos próximos meses. Para possibilitar a conservação genética e a instalação de
um Banco Ativo de Germoplasma, a equipe do projeto coletou
45 mil sementes, a partir das
quais foram produzidas mais de
14 mil mudas de espécies nativas.
“Um dos focos do projeto é
a conservação da Mata Atlântica, bioma predominante na nossa região. É importante a população saber que, sem a Mata
Atlântica e sem florestas nativas em geral, a tendência é que

ocorram queimadas e incêndios
com mais frequência, além do
colapso no abastecimento de
água e o comprometimento do
reconhecimento quanto à importância da biodiversidade. Com
isso, teríamos uma sociedade totalmente desconectada da questão ambiental”, diz Edson Vidal.
“É fundamental que a população conheça e entenda o seu
entorno e o ambiente em que as
pessoas estão inseridas, para,
assim, compreender a importância das florestas e conservá-las.
Essa consciência poderia evitar
a grande maioria dos problemas
citados”, completa o coordenador do “Corredor Caipira”.
SERVIÇO
Saiba mais sobre o projeto
por meio das redes sociais:
Facebook e Instagram (@corredorcaipira). O site oficial é
www.corredorcaipira.com.br
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Como implantar ações ESG de meio ambiente

O índice ESG (Environmental, Social and Governance) se
baseia em um tripé que parte de
ações de órgãos privados em prol
da preservação ambiental, sociedade e gestão. Grande parte das
empresas que decidem assumir a
sigla focam na letra E (Meio Ambiente), ou seja, projetos voltados
à sustentabilidade. Isso não poderia ser diferente, visto que essa
é uma preocupação contemporânea e urgente. Investir em projetos ambientais neste contexto
deve ir além de ações pontuais.
Nesta segunda reportagem
da Série Negócios Sustentáveis,
em celebração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente (comemorado no
próximo domingo, 5 de junho),
os sócios do escritório SAZ Advogados, Fabiana Zani e Rodrigo Salerno, explicam as formas
de implantação iniciativas ambientais que impactam não apenas
a imagem da empresa, como seu
futuro no mercado e, em algumas situações, o destino da comunidade em que está inserida.
“Há alguns anos, todos queriam entender melhor o compliance, investir em empresas em
conformidade com as leis anticorrupção e regulamentos éticos.
Isso não mudou, mas o ESG ganhou força nos últimos tempos
como uma nova camada de com-

plexidade nesta relação com a
sociedade, garantindo aos parceiros e consumidores um diferencial que vai além de regras
sociais morais, que abrange também a responsabilidade sobre o
desenvolvimento sustentável.
Portanto, deve ser encarado
como uma estratégia da empresa”, relatou Fabiana Zani.
O ESG, em português ASG
(Ambiente, Sociedade e Governança), faz parte do Pacto Global
proposto pela ONU (Organização
das Nações Unidas) ao setor privado. “É uma proposta muito presente no mundo dos investimentos financeiros e em grandes empresas. Mas que pode ser perfeitamente ajustável a qualquer negócio e que pode trazer diversos
benefícios, especialmente a longo
prazo”, pontuou a advogada.
Uma pesquisa global da EY
com investidores internacionais
estima que 90% dos grandes gestores afirmam considerar as diretrizes ESG nas tomadas de decisão”. Entretanto, um dos problemas relatados pelos CEOs é
ter informações claras sobre as
iniciativas. Menos de 20% das
empresas listadas não possuem
metas ambientais claras.
Isso tende a mudar com o desenvolvimento de padrões e protocolos que estão sendo propos-

tos por diversas organizações,
como as do Fórum Econômico
Mundial. Em relação ao meio
ambiente, na categoria Planeta, o
documento define que é preciso
que as empresas considerem o
quanto seus negócios afetam três
aspectos: mudanças climáticas
(relatório de emissão de carbono
e gerenciamento de risco), perda
de natureza (uso da terra, espécies afetadas) e disponibilidade de
água fresca (consumo de água).
Conforme explica Salerno,
quando se fala de ESG, a sustentabilidade precisa ser parte
integral da empresa. “Nenhuma estratégia se faz com projetos pontuais. Eles precisam estar inseridos na cultura organizacional e planejamento de
longo prazo do negócio. Na
questão ambiental, é preciso
compreender o impacto da empresa em recursos naturais, na
emissão de gases e na produção de resíduos. A partir deste
ponto, é possível assumir responsabilidades e criar soluções
para mitigar esses efeitos. Com
isso, fica claro que não existe uma
única fórmula. Cada negócio,
com seu segmento, seus recursos tecnológicos e mercado, possui metas e uma ação que deve
estar coordenada aos objetivos”.
O advogado ainda esclarece

que, diferentemente do compliance, ainda não existem leis no Brasil que estabelecem critérios de
ESG. Entretanto, temos disponíveis diversas legislações que precisam ser respeitadas, como a
Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Crimes Ambientais,
a Política Nacional sobre Mudança Climática e a Política Nacional
de Pagamento por Serviços Ambientais. Elas regulam o setor,
além de poderem ser portas para
o acesso a benefícios públicos,
como empréstimos e contratos.
“Implantar ESG passa pelo
cumprimento da legislação, bem
como a valorização das relações
de trabalho; atenção à escolha
de fornecedores e parceiros, assim como aos contratos com os
mesmos; regras de acompanhamento da cadeia produtiva; cuidado com fusões e aquisições;
respeito aos direitos humanos e
ambientais. Tudo deve convergir com a política estratégica da
empresa. Quem hoje já está preocupado com isso, é capaz de
sentir diferença na qualidade
das relações interpessoais internas e externas, como na mudança do perfil de consumidor,
muito mais engajado com a
marca”, afirmou o advogado.
CONSUMIDORES CONSCIENTES - Outra pesquisa da EY

é sobre o perfil do consumo póspandemia. Com uma diminuição
do poder aquisitivo geral, os consumidores que participaram da
coleta de dados da EY Future
Consumer Index disseram estar
planejando reforçar seu consumo, entretanto, trocar para alternativas mais baratas e comprar
menos itens não essenciais.
Além disso, 34% dos entrevistados disseram que estão comprando menos bens físicos porque não precisam deles; 30%
afirmaram que comprarão mais
produtos usados e 47% apenas o
essencial. Sobre os impactos de
seu consumo, 56% dizem que
pretendem prestar mais atenção
ao tema ambiental e 52% prestarão mais cuidado ao social.
Com isso, a tendência é um
consumidor mais criterioso e que
busca reforçar seus valores pessoais por meio do consumo.
Foi observando o mercado e
as perspectivas do setor que a
ABRE (Associação Brasileira de
Embalagem), de São Paulo, teve
como tema do seu fórum deste
ano a sustentabilidade. O evento
abordou assuntos como inovação
e tecnologia, bem como o conceito
de Positive Packaging. “É interessante perceber que há muitos negócios que podem ser desenvolvidos a partir de uma visão susten-

tável. Entre eles está o apoio, parceria ou o próprio desenvolvimento de startups de tecnologia capazes de criar soluções ambientalmente conscientes para diversos setores”, pontuou Fabiana.
AÇÕES AMBIENTAIS
DE EMPRESAS - Com a clareza dos próprios impactos ambientais é possível criar estratégias ESG. Entre elas:
 Projetos de melhor utilização dos recursos naturais
(aproveitamento de luz natural,
água da chuva, energia solar,
ambientes arejados que não precisem de ar condicionado);
 Gestão de resíduos (compostagem, diminuição de descartáveis,
logística reversa, reciclagem);
 Carbono zero/neutro (filtragem e outras tecnologias de redução de poluentes, diminuição de
emissão de gases do efeito estufa,
plantio e preservação de árvores,
florestas e espaços verdes);
 Preservação da biodiversidade (plantio e preservação de
árvores e florestas, criação e
manutenção de espaços verdes
com flora nativa).
A ambição do ESG é proteger
o planeta da degradação, incluindo nesta perspectiva o consumo e
a produção sustentável, de forma
a garantir os recursos para a presente e as futuras gerações.
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2022: E AINDA ESTAMOS FALANDO
DE RACISMO – PARTE 2

COPA DO MUNDO
Daniel Campos
Dr. Jonas TadeuParisotto

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

O futebol é um dos poucos
esportes que tem a magia de, efetivamente, aproximar e unir povos
de diferentes culturas e costumes
sem distinção de credo, raça ou
origem. A bem da verdade isso não
é novidade e, como exemplo, (e são
vários) podemos citar a excursão
que o Santos de Pelé fez em 1969
pelo continente Africano e o cessar fogo em pleno conflito armado
que ficou conhecido como a guerra de Biafra. Outro momento emblemático foi a trégua de 1914,
durante a primeira guerra mun-

dial conflito que durou de 1914 a
1918, era véspera do natal, ingleses e alemães deixaram as armas
de lado e confraternizaram, rolando até uma partida de futebol que
inspirou a música Pipes of Peace,
de Paul McCartney com um clip
belíssimo e imperdível. Há muitos
outros exemplos que mostram a
força do futebol como instrumento de união e promoção da paz e,
decerto que com tantos fatos como
o que citamos o racismo já deve
ter sido erradicado de nossos corações e mentes, certo? Errado! E
o que há de novo no front? Há
muito estamos observando e vivenciando o aumento da intolerância, da apologia ao nazismo e
ao fascismo, a hipocrisia é a bíblia
de muitos, sobretudo daqueles que
dizem “Deus acima de tudo” e que
são verdadeiros sepulcros caiados,
perpetram toda forma de violência contra a mulher, contra os que
não compactuam com suas ideias
negacionistas e as pessoas DO
BEM assistem esse verdadeiro
show de horror estarrecidas e até
omissas. O racismo está cada vez
mais presente em nossa sociedade
e caminha a passos largos desde
2018 e reflete em todos os ambientes que integramos e o futebol não
ficou à margem, infelizmente. No
âmbito do futebol, estamos assis-

tindo o aumento da intolerância e
o volume de ofensas de cunho racistas, discriminatórias e homofóbicas por parte de jogadores e torcedores tem aumentado consideravelmente, diriam alguns que é
“mimimi” que são brincadeiras
próprias da cultura do futebol e
assim vai. O ser humano evolui e,
se possível, para melhor e não temos mais espaço para “brincadeiras” de 20 ou 30 anos atrás que
menosprezam e diminuem as pessoas atingidas, não dá para ir
acompanhado da família, a um
estádio e ser chamado de “macaco” ou “macaquito”, de “bicha”
ou “viado”, dentre outros adjetivos impublicáveis pelo sujeito que
está ao seu lado na arquibancada. Será que não aprendemos
nada com a "Tragédia de Hillsborough" onde morreram 96 torcedores dentro do estádio, em
briga promovida por hooligans
em Sheffield na Inglaterra durante o jogo entre Liverpool FC e
Nottingham Forest, válido pelas
semifinais da Taça da Inglaterra? O Observatório da Discriminação Racial no Futebol (https:/
/observatorioracialfutebol.com.br)
acompanha todos os casos de racismo e intolerância do futebol e
faz um trabalho excepcional no
sentido de informar e educar vi-

sando erradicar o mal que tanto
nos aflige e que fere de morte a
democracia. O “Observatório” nos
apresenta um mais um caso recente de um torcedor do Botafogo-PB suspeito de cometer crime
de injúria racial no primeiro jogo
da final do Campeonato Paraibano Pixbet 2022; ouvido pela autoridade policial confessou ter
gritado “macaco” aos jogadores
do time adversário seguido de
gestos inerentes, entretanto, segundo o torcedor o objetivo não
foi cometer um crime, afinal,
qual o objetivo então? Infelizmente a certeza da impunidade é o
combustível que movimenta esses atos ofensivos e criminosos e
que vem aumentando em qualquer competição, seja aqui, na
CONMEBOL e FIFA e o combate
tem que ser rigoroso, punindo
torcedores, entidade de administração e os clubes de futebol, estes últimos que tem o dever de
zelar para que os seus torcedores
tenham comportamento compatível ao que a dignidade da pessoa humana exige, evitando-se,
assim, tragédias e mortes como
já assistimos ao longo de nossas
vidas. Renovo a pergunta, ATÉ
QUANDO? Alguém se habilita a
responder? Saudações XVzistas e
jus desportivas e até a próxima!

E AGORA JOSÉ II?
HOMENAGEM PARA UM AMIGO
Prof. Marcos Souza

Marcos Souza é Mestrando
em Educação, MBA em Gestão
de Projetos, Graduado em
Administração, Coach
Profissional, Analista
Comportamental, Professor
de Graduação e PósGraduação com 30 anos de
experiência em áreas
corporativas e educacionais

O poema "José" de Carlos
Drummond de Andrade foi publicado originalmente em 1942, na
coletânea Poesias. Ilustra o sentimento de solidão e abandono do
indivíduo na cidade grande, a
sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida,
sem saber que caminho tomar.
Assim de inicia a primeira
estrofe do poema: “E agora,
José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora,
você?...” Então, a pergunta que

pode ser feita a qualquer pessoa
na figura do José, passa a ser
feita a você, e eu lhe pergunto
meu caro leitor: Está preparado?
Penso que nem eu, nem você,
e ninguém está suficientemente
preparado para qualquer coisa, me
parece que existe uma “Lei Decretada no Código da Vida”, que diz
que nada pode ser totalmente preparado para que possamos aprender que somos infinitamente pequenos diante do amanhã.
Mas isto não nos impede
de procurarmos uma falsa segurança em termos “coisas” que
pareçam ser nosso castelo intransponível, como uma conta
no banco com muito dinheiro,
uma casa toda fechada no alarme e monitoramento 24 horas,
um carro modelo 2023 (nos
dias de hoje), cartões de crédito sem limite, enfim, coisas.
Nestes últimos dias, com o
fantasma da Covid 19 (nem tão
fantasma assim) que nos rodeia
novamente, podemos novamente
ficar sem escola, sem futebol, sem
o encontro com os amigos, eulhe
pergunto: “E agora José? ”, talvez

encontrar com você mesmo seja
algo difícil de entender! Talvez
um tempo para pensar e planejar e chegar à conclusão que não
consegue concluir nada? Mas
precisa? Verdadeiramente precisamos de respostas para tudo?
Penso que talvez possamos
usar este tempo que temos agora
(que reconhecemos como PRESENTE), para rever muito do que
estávamos fazendo com o tempo
que não sobrava antes. Talvez
entender que podemos ter um encontro com nós mesmos no futuro próximo, sem sofrimento,
sem ter que sermos perfeitos ao
extremo, que felicidade não está
em algo ou alguém, pois felicidade está dentro de cada um, e
pasmem, não tem receita!
Quando olho meus canais
de comunicação nas mídias sociais, estou analisando que me parece tudo muito superficial ou
profundo demais, parece que estamos impondo ao resto do mundo que nos aceitem ou nos imitem,
mas jamais discordem ou tenham
seus próprios pensamentos.
Mas a pergunta que não quer

calar: “E agora você? ”, tem as respostas certas, para pessoas certas,
nas horas certas? Tem respostas
para suas próprias perguntas? Me
parece que este momento (que a
mim parece que nos foi imposto),
talvez por necessidade de revisão
da sociedade, ou mesmo corrigir
as rotas de nossas vidas, quem
sabe melhorarmos nossa atual
versão, e assim que estejamos na
versão melhorada de nós mesmos.
Nesta semana um amigo, Dr.
José Alecxandro da Silva, nos deixou e retornou ao Lar Celestial, a
vida tem começo, meio e não tem
fim, pois um dia todos nós viveremos de história, seja das histórias
que contamos, ou das histórias
que contam sobre nós, de você
amigo sigo aqui contando histórias, saudades de nossas histórias!
A resposta para pergunta do
poeta pode ser respondida com
uma frase do Professor Mario
Sérgio Cortella: “Fazer o melhor
que pode, com o melhor que
tem, até não ter melhor, para
fazer melhor ainda”, é vida que
segue em melhoria contínua.
Até a próxima!

A RENOVAÇÃO ENFIM ESTÁ PRESTES
A SER CONCLUÍDA - II
Renato Bonfiglio

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de
futebol e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Bom dia amigos leitores da
Tribuna e torcedores do NhôQuim, para eu falar e comentar

sobre o XV de Piracicaba não é um
trabalho, mas sim um prazer enorme poder dividir opiniões com todos os verdadeiros apaixonados
pelo escudo e manto sagrado zebrado alvinegro. Que honra ter
todos vocês aqui junto comigo.
Quando falo em “renovação”
meus pensamentos já se voltam lá
no passado em tudo o que fiz e
produzi no clube e para o clube,
forma acessos, títulos, glórias e até
tristezas, pois nenhuma engrenagem existe sem apresentar alguma falha, perfeito somente nosso
senhor Deus criador dos céus e da
terra que tudo sabe e tudo vê, e ai

entra a minha consciência limpa
de que posso até ter errado em alguns momentos da minha caminhada, mas prejudicar de forma
consciente e planejada a instituição ou diretamente alguma pessoa, não carrego essa culpa.
Ao receber a notícia da contratação de Douglas Pimenta,
Cléber Gaúcho e Ronaldo Guiaro por intermédio de meu amigo
Tarantini, que me trouxe essa brilhante novidade em primeira
mão, uma satisfação correu por
todo meu corpo e uma sensação
de dever cumprido me fez ficar
em total alegria. Relembrei que
a anos atrás eu apostei em
Douglas e Cléber como treinadores, mesmo com alguns torcendo o nariz para minha atitude assim como o Ronaldo para
treinar as categorias de formação.
A volta desses nomes ao clube, pelas mãos agora de Rodolfo
Geraldi e Arnaldo Bortoleto só
me fez sentir que eu sempre consegui enxergar o futebol como
um todo, sem nomear “amiguinhos” e “queridinhos”, mas sim
pessoas gabaritadas para suas
funções e cargos, desempenhando sempre o melhor para que a
instituição XV de Piracicaba pudesse crescer e ficar em patamares dignos de sua história.
Carrego comigo a tristeza de
ter participado da gestão no ano
da última queda do XV da elite do
paulista para a série A2. Não foi
fácil assimilar que o meu trabalho

assim como o de Marlon Tadeu
não surtiu o efeito desejado, mas
coisas internas e até desgraças
aconteceram e prejudicaram demais a boa seqüência do trabalho. Quem pesquisar pode se lembrar da renuncia do então presidente Rodrigo Boaventura e conseqüentemente a minha, sem dever nada em termos financeiros e
morais, tive que aceitar renunciar
também, pois era um dos integrantes daquela gestão,mas foi
contra totalmente minha vontade,
e hoje tenho um certo arrependimento em ter cedido a pressão.
Mas o mundo é redondo, e a
justiça pode até demorar, mas
não falha tenho o respeito de quase todos os torcedores do NhôQuim, tirando a meia dúzia de
sempre que não passam de “pausmandados”, recebo pedidos de retorno ao clube quase que diariamente e sempre respondo da mesma maneira: “meu tempo de ajudar o XV já foi, agora ficou o amor
e a torcida pela sua ascensão”.
A minha maior satisfação é
saber que esses nomes que hoje
voltam ao clube para resgatar o
verdadeiro amor do torcedor e
sua confiança no time foi iniciado por mim lá no passado.
Douglas, Cléber e Ronaldo vão
fazer o trabalho que não foi feito nos últimos sete anos, com
dignidade, honestidade, comprometimento e muito profissionalismo. Boa sorte garotos, uma
nação inteira torce por vocês!

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

Ola amigos torcedores quinzistas esta mais uma semana aqui
pra conversarem com vocês sobre
futebol,claro o assunto preferido
sempre será o alvinegro Piracicabano mas ainda estamos sem muitas novidades a respeito visto que
a Copa Paulista começa só em julho. E hoje o tema que vamos abordar é a Copa do Mundo, mas de
uma maneira diferente como conhecendo mais o país sede.
Agora que começou a contagem regressiva para a Copa
do Mundo de 2022 no Catar,
uma coisa é certa: o espetáculo global de futebol deste ano
será diferente de tudo.
Pela primeira vez nos 92 anos
de história do torneio, ele será realizado em novembro e dezembro,
não no meio do ano. Também será
o maior evento esportivo já realizado no Oriente Médio – e em um
país conservador de maioria muçulmana. Tudo isso sem considerar a covid-19. O Catar é um país
minúsculo. É menor que Sergipe,
o menor estado brasileiro, e a maior parte e sua população de 2,7
milhões de habitantes vive na capital, Doha, ou em seus arredores.
Nenhuma das partidas será disputada a mais de 50 quilômetros
da cidade, fato que organizadores
apontam indicar a probabilidade
de o torneio ser ecologicamente
correto e até permitir que os torce-

dores assistam a mais de uma partida em um determinado dia.
A maioria das atrações do
Catar está localizada na costa do
Golfo Pérsico, desde o norte da
orla “Corniche” de Doha, passando por uma ilha artificial chamada The Pearl, até chegar a um novo
desenvolvimento urbano chamado Lusail. Fora da área metropolitana de Doha, boa parte do país é
deserto – caracterizado por dunas
de areia ao sul e uma paisagem
plana e rochosa no resto do país.
O Catar reformou um estádio
existente e construiu sete novos
para o torneio – um projeto de US$
10 bilhões que atraiu controvérsia
pelo tratamento dado aos trabalhadores da construção civil.
Todos os estádios utilizarão
tecnologia ou design de refrigeração, embora nem todos sejam totalmente climatizados. Dito isso,
o clima será relativamente agradável durante as semanas do torneio. Ao contrário dos meses de
verão, quando as temperaturas
podem chegar a 42°C durante o
dia, a média de temperatura máxima em meados de novembro no
Catar é de 29°C. Em dezembro, o
clima fica ainda mais fresco.
O Catar não é um país que não
vende álcool, mas o governo restringe sua venda. Bebidas alcoólicas são servidas em restaurantes
selecionados, normalmente anexados a hotéis. Um único depósito
administrado pela Qatar Airways
vende vinho, cerveja e destilados
(assim como carne de porco) para
residentes estrangeiros, desde que
tenham permissão da controladora, ou seja é um país muito reservado aonde vai ser tudo diferente
desde a data da Copa quanto na
vivência na cidade ha aqueles que
costuma viajar e tem condições.

TREINADORES
João Luis de Almeida

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,
corredor e quinzista sofredor

Bom dia caros leitores!
Durante a semana, no programa Passe de Letra na nossa
“veterana” a rádio Difusora 650
AM, estava comentando com meu
querido amigo Luiz Tarantini sobre a necessidade de mudança de
mentalidade e atualização dos
técnicos brasileiros, diante da
chegada em “baciada” de técnicos estrangeiros ao país.
O frescor de novas ideias queira ou não ajuda a alavancar um
pouco o nosso combalido futebol,
fala-se inclusive na possibilidade
de termos mais adiante um forasteiro dirigindo a seleção brasileira!
Hoje temos os portugueses
Luís Castro, Abel Ferreira, Paulo Souza e Vitor Pereira dirigindo Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Corinthians os argentinos Antônio Mohamed, Fabian Bustos e Juan Pablo Vojvoda no Atlético, Santos e Fortaleza respectivamente e o paraguaio
Gustavo Morínigo no Coritiba.
Apesar de ser dada como
uma novidade a presença de técnicos estrangeiros no futebol
brasileiro é muito mais comum e
antiga que se pensa, só o XV já
teve quatro que passaram em terras caipiracicabanas com grande destaque, vamos a eles!
Humberto Cabelli, uruguaio
nascido em Montevidéu em 1901,
quando jovem foi zagueiro, atuou
no futebol gaúcho pelo Pelotas e
teve destaque no Palestra Itália
(hoje S. E. Palmeiras), depois como
técnico foi tri-campeão paulista
como a equipe esmeraldina nos
anos de 32,33,34, pelo Nhô Quim

foi o técnico campeão do 1° Campeonato Profissional do Interior
em 1947, voltou ao XV em outras
oportunidades em 1950, 52,56 e 59.
José Agnelli, argentino, jogou
pelo Ferro Carril Oeste e pelo C. R.
Vasco da Gama do Rio, como técnico dirigiu o XV nos anos de 1952,
53, 54, 55, 64 e 65, sua melhor campanha com o alvinegro foi em 1952,
quando o XV foi o 6° colocado no
Paulista daquele ano, também foi
campeão de acesso com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1956, na
década de 80 chegou a trabalhar
de frentista, morreu de tristemente abandonado como um indigente em 1998 aos 86 anos.
Armando Renganeschi, outro argentino, nascido em Buenos Aires em 10 de maio de 1913,
como jogador defendeu o Independiente, Estudantes de La Plata, Almagro, Fluminense do Rio
e fez fama no São Paulo F. C.!
Treinou o alvinegro nos anos
de 1950, 58, 67 e 68, foi o comandante do célebre esquadrão campeão do acesso de 1967 que tinha
Claudinei, Neves, Joaquinzinho,
Picolé, Amauri, Piau, dentre outros, Renganeschi faleceu em Campinas aos 70 anos em 1983.
FilpoNuñes, argentino, nascido em 1920 em Buenos Aires, Dom
Filpo como era chamado foi trazido para Piracicaba em 1965 com a
difícil missão de salvar o XV do
rebaixamento, em sua primeira
entrevista o folclórico técnico declarou: “venho como treineiro e não
milagreiro”, por fim o milagre não
veio mesmo e Filpo perdeu com isso
uma premiação prometida de 10
milhões de cruzeiros na época!
FilpoNuñes foi uma lenda
na S. E. Palmeiras, sua equipe
foi considerada como a 1° academia, em 1965 o clube paulista
representou s seleção brasileira
na inauguração do Mineirão, jogando contra o Uruguai, tornou-se assim o segundo técnico
na história a dirigir a seleção, o
primeiro foi o português Jorge
Gomes de Lima, o Joreca.
Filpo faleceu em São Paulo em 1999 aos 78 anos.
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Carmen M.S.F Pilotto

PROSA

Ivana Maria França de Negri

VERSO

ECOCHATOS

ALMOÇO SOLITÁRIO

AFLITO

Shirley Brunelli Crestana

Ivana Maria França de Negri
As pessoas conscienciosas, que se preocupam com o meio ambiente, com as causas
ecológicas, com os animais e a natureza, muitas vezes são motivo de
chacota e chamadas por
adjetivos nada lisonjeiros como o que dá título
a este texto. E os que
assim procedem, se
acham donos da verdade e são os que pretendem continuar poluindo
sem remorsos.
Na verdade, é muito
mais fácil ser ecologicamente incorreto. É bem
mais confortável ficar horas desperdiçando água
e energia no banho, lavar
calçadas usando o esguicho como vassoura, deixar as luzes da casa acesas e a TV ligada sem ninguém assistindo apenas por preguiça de desligar.
É bem mais fácil ir ao supermercado sem levar a própria sacola resistente e utilizar dezenas de sacolinhas plásticas que depois serão descartadas gerando toneladas de lixo que ajudarão a poluir ainda mais o meio
ambiente. Cada vez que se vai a um supermercado comprar meia dúzia de
produtos, volta-se com o dobro de sacolas. Os embaladores colocam cada
item numa sacola plástica e “reforçam” com mais outra, e às vezes com
outra ainda. Uma compra que poderia ser carregada em uma única sacola,
acaba utilizando uma dúzia delas. E se ficam no porta-malas por algum
tempo, sob o calor do sol, ficam moles e arrebentam quando carregadas
causando grande constrangimento quando as compras rolam pelo chão.
Isso sem falar nas centenas de criaturas marinhas que morrem anualmente engolindo sacos plásticos pensando que são algas ou sendo asfixiadas pelos saquinhos.
É muito mais cômodo jogar o óleo usado na pia da cozinha ao
invés de esperar que esfrie, colocá-lo numa garrafa pet e destiná-lo
ao órgão reciclador.
É bem mais simples jogar lâmpadas queimadas no lixo comum, ou
quebrá-las para reduzir o volume, deixando que vaze o mercúrio poluindo
a natureza por centenas de anos, ao invés de embalá-las e devolver aos
fabricantes para reciclamento.
É bem mais cômodo atirar pilhas e baterias na lata de lixo ao invés
de guardá-las num recipiente até juntar várias delas para depositar
nos locais de coleta.
Conclui-se que é muito mais fácil ser inimigo da natureza do que ser
ecologicamente correto. Então, por que os que agem corretamente são
sempre motivo de piadas, gozação, desrespeito e chamados de radicais?
E o que é ser radical? Radical vem de raiz, e se queremos cortar
um mal, tem que começar pela raiz. Isso é ser radical. Não existe um
meio termo. Já viram alguém ser “meio” fiel? Já viram um “meio”
assassino? Ou se é ou não é. Tem gente que diz: “sou vegetariano e
consumo apenas frango e peixe”. Então, não é vegetariano, pois frango e peixe também são carnes de animais.
Numa democracia, todos têm o direito de dizer o que pensam.
Mas é preciso que as outras partes, as que se sentirem insultadas,
agredidas ou mal interpretadas, tenham voz também.
Pessoas que se importam com a natureza e tem consciência da
importância de rever atitudes em prol do futuro do planeta, são muitas vezes ridicularizadas, denominadas por termos nada edificantes
como ecochatas, radicais, alienadas.
Não é preciso ser estudioso no assunto, ou um “ecochato”, para ter a
mínima noção de que utilizar os bens não renováveis do planeta, sem
responsabilidade, é declarar a extinção da própria espécie.

PASSARINHO

O cheiro do café recém coado
esgueira-se pelas dobras da manhã
de leve um beijo
você sai apressado
fica um vazio comprido e nítido
o pó sobre os móveis me acena
o tempo atropela as horas de sol
e passa corroendo minha espera.
Tempero pedaços de saudade
o olhar ansioso atravessa
um milhão de vezes o portão
foge de mim a santa paciência
meio-dia você telefona, não vem
sozinha vou me dar mal
comida sem graça
totalmente sem sal...

Olivaldo Júnior
Engolindo alpiste,
na maior clausura,
gradeada e triste,
terna voz perdura...
Alma eterna, insiste
em poupar ternura
e, ao poupar, resiste
co' a maior bravura.
Passarinho aflito,
bica os livros, para
e já volta ao 'rito'...
A si mesmo encara,
sem soltar seu grito,
que o penar apara.

ooOoo

ooOoo

INFÂNCIA
Cecília Figueiredo
As palavras dóceis
" como você cresceu, minha filha!" das tias avós
desapareceram junto com os sapos,
com as rosquinhas de nata,
com o fim da rua que dava para lugar nenhum...

SANTISSIMA TRINDADE
Leda Coletti
Quando criança imatura,
Pensava que Deus Pai
não perdoava o homem
que praticasse o mal.
Depois adulta, entendi
a paixão, o martírio
de Deus Filho na cruz,
seu testemunho de amor
vivenciando só o Bem.
Após sua ascensão aos céus,
A Terra ficou órfã de Jesus
mas, ganhamos um novo Pastor,
o Divino Espírito Santo,
o Deus que, em suave acalanto,
nos presenteia com dons
que, se postos em prática
iluminam nossos passos,
enxugam nossos prantos.
Deus Pai, Deus Filho,
Deus Espírito Santo,
mistério divino da Trindade,
nosso farol nos momentos
alegres ou tristes da lida,
razão de fé dos cristãos
e doação aos irmãos.
Este sentimento de Unidade
é certeza de feliz Eternidade

ooOoo

TEREI

NOTADO?
Marisa Bueloni

Terei notado que a saudade aumenta
Nas tardes frias do meu luto triste?
Nas longas noites, quando a noite venta
E não importa o que mais existe?
Terei notado que a roseira vinga
Sem que a ela atenção lhe dê?
A chuva pródiga que nela pinga
Faz o milagre que nunca se vê

NOTÍCIAS:

A água basta e uma roseira cresce
O vento e a chuva lhe são benefícios
Não há saudade produzindo dores
Terei notado que a rosa fenece
Embora a chuva, em seus sacrifícios
Encharque a rosa toda de amores?

ooOoo

IPÊ

AMARELO
Esther Vacchi Passos

Bianca Rosenthal autografou semana passada na Livraria Nobel do
Shopping seu mais novo livro “Castelo tão triste”

PALAVRA

DO

Flor símbolo deste imenso Brasil
Amarelo cor de ouro deste pais
Ao longe se destaca a florada
Dando paz e harmonia na jornada

Ademir Barbosa Junior (Dermes)
teve seu livro “O Sapo Voador” selecionado para o Programa Nacional do Livro Didático 2022. São
haicais para crianças, com ilustrações de Fabiana Arruda.

Avenidas e praças enfeitadas
De flores em ramos, entrelaçadas
O sol iluminando e aquecendo
O ninho onde o filhote está nascendo
Flor que simboliza a beleza
Deste Brasil gigante pela riqueza
Esta chegando a mais linda estação
Primavera, esperada pela população

ESCRITOR:

“A Sapucaia es
ta lá.... há mais de cem anos,
esta
silenciosamente, firme, em pé, suportando as
intempéries, oferecendo sombra e beleza a todos.
Suas raízes estarão sempre entrelaçadas com as
raízes de nossa família. Já se passaram quatro
gerações e outras ainda virão e com certeza, sua
mensagem permanecerá par
a sem
pre: P
AZ !”
PAZ
para
sempre:
Valdiza Maria Capranico
Valdiza Maria Capranico,
piracicabana, escritora, foi
professora de Biologia em
vários estabelecimentos de
Piracicaba e de outras
cidades. Trabalhou na
prefeitura de Piracicaba na
Secretaria do Meio
Ambiente, autora de
inúmeros projetos
ambientais, entre eles o
plantio de milhares de
mudas. Escreveu vários
livros sobre ecologia e
obteve premiações diversas
até em outros países.
Também escreveu dezenas
de livros infantis.
Foi presidente e agora é a
vice do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba.
É membro da Academia Piracicabana de Letras.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro "Sementinha" da professora Jane Prado, é dedicado a
todas as pessoas que respeitam e
cuidam da Natureza. Conta a aventura de uma pequena semente que
sai com o vento, encontra a terra,
o sol, a chuva... e se transforma
numa belíssima árvore. Nosso desejo é que muitas tenham esse final feliz... que tal ajudá-las?
Plante ! Cuide ! Seja feliz !
Recomendamos Faixa etária:
06 a 12 anos
Você pode encontrar a história narrada em: https://youtu.be/
Wohsx6_kcq4
Sementinha #LiteraturaInfantil #MeioAmbiente
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Para ler o Evangelho de
São João (1ª parte)

PRINCESA DA NOROESTE

Pe. Demetrius dos Santos Silva
Biblista e docente do Curso Diocesano de Teologia
O evangelho de João é bem
diferente dos três primeiros
evangelhos. Cada evangelho tem
seu jeito próprio e João apresenta vários aspectos exclusivos:
longos discursos em vez de parábolas; sete sinais em vez de
muitos milagres. Enquanto os
milagres mostravam o reinar de
Deus, os sinais em João revelam
a glória de Deus. Os sinóticos
descrevem apenas uma viagem
de Jesus a Jerusalém, concentrando seu ministério principalmente na Galileia, enquanto João
fala de três páscoas nas quais
Jesus participou em Jerusalém,
atuando fortemente na Judeia.
A tradição atribui a autoria do Quarto Evangelho ao
apóstolo João, embora o mesmo evangelho não nos dê o
nome do escritor, ele nos mostra que pelo menos ele deve ter
sido um companheiro íntimo de
Jesus: "o discípulo a quem Jesus
amava". A mesma tradição fala
da Ásia Menor e de Éfeso como
locais de origem deste evangelho,
por volta dos anos 90 d.C.
O Quarto Evangelho contém as expressões "Eu sou",
nas quais Jesus revela sua divindade. Em Mateus, Marcos
e Lucas ouvimos os discursos
de Jesus sobre o futuro, mas
em João a ênfase está na decisão que cai no aqui e agora, de
acordo com a posição que cada
um assume diante de Jesus.
Encontramos o objetivo do
Evangelho em Jo 20,31: "Mas estes (sinais) foram escritos para
que vocês creiam que Jesus é o
Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome",
o que significa um chamamento
para o seguimento de Jesus, o
vivente. Assim, quem crê em Jesus Cristo se torna possuidor da
vida eterna, ou seja, participa da
mesma vida de Deus que é comunicada pela união com Jesus,
de maneira semelhante à forma

como os ramos estão unidos à
videira (Jo 15,1-8). Manifestar a
vida é o propósito da revelação
de Deus: "Deus amou tanto o
mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna" (Jo 3,16). A vida que
os discípulos e discípulas têm:
"Quem crê no Filho tem a vida
eterna" (Jo 3,36) – também é garantia da Ressurreição: "Esta é
a vontade de meu Pai: Todo aquele
que vê o Filho e nele crê tenha a
vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6,40).
A vida eterna consiste no
conhecimento do Pai e do Filho,
na fé: "Esta é a vida e terna: que
te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem
enviaste" (Jo 17,3). E esse conhecimento é ao mesmo tempo participação no amor entre o Pai e o
Filho: "Eu os fiz conhecer o teu
nome, e continuarei a fazê-lo, a
fim de que o amor que tens por
mim esteja neles, e eu neles esteja" (Jo 17,26). A fé que comunica
a vida eterna ao homem está,
portanto, inseparavelmente ligada ao amor, pois consiste precisamente em entrar no relacionamento de amor entre o Pai e o
Filho: "Como o Pai me amou,
eu também lhes amei. Fiquem
no meu amor" (Jo 15,9). Por
isso, também deve se manifestar no amor fraterno, o único
mandamento que Jesus dá no
evangelho, no qual ele se coloca como modelo (Jo 15,9-12).
Para uma melhor leitura,
dividimos o Quarto Evangelho
da seguinte forma: 1) Prólogo:
1,1-18; 2) Livro dos sinais: 1,19
– 12,50; 3) Livro da Glória: 13,1
– 20,31; 4) Epílogo: 21,1-25
O Quarto Evangelho foi gestado em comunidades muito vivas que desenvolveram uma verdadeira escola espiritual que veremos na segunda parte, na próxima semana. Paz e bem a todos.

IGREJA EM NOTÍCIAS
TERÇO I - Devido à pandemia
de covid-19, durante os últimos
dois anos, não foi possível a realização do encontro diocesano
anual do Movimento Terço dos
Homens. Neste ano, a Equipe
Diocesana propôs a realização
de encontros por regiões. Assim,
no dia 25 de junho de 2022,
acontecerá a Concentração Diocesana do Terço dos Homens
das Regiões Pastorais Santa
Bárbara e Piracicaba 1, 2 e 3.
TERÇO II - O evento será na
Casa de Maria, da Paróquia
São Paulo Apóstolo, na Rua
Mococa, n° 510 – bairro Planalto do Sol 2, na cidade de
Santa Bárbara d’Oeste. O bispo da Diocese de Piracicaba,
Dom Devair Araújo da Fonseca,
presidirá a missa de encerramento, às 11 horas. Confira mais informações e a programação completa no site de notícias da Diocese, é o www.emfoco.org.br.

CORO - O Coro da Diocese
de Piracicaba irá se apresentar no 9º Encontro de Corais
de Santa Bárbara d'Oeste. O
evento será no dia 11 de junho, sábado, às 19h30, no
Teatro Municipal “Manoel
Lyra” (Rua João XXIII, 61,
Centro de Santa Bárbara). A
entrada é gratuita e os ingressos devem ser reservados
no site www.culturasbo.com.
Mais informações também no
site www.emfoco.org.br.
LEITORES - Os seminaristas
Diego Oliveira e Miguel Camargo, ambos no 2º ano de Teologia, receberam na última
quinta-feira (2) o Ministério
do Leitorado (leitores), em celebração eucarística presidida
por Dom Devair Araújo da
Fonseca, bispo de Piracicaba.
A missa foi no Carmelo do
Imaculado Coração de Maria
e de São José, em Piracicaba.

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

Museu do Folclore, em Penápolis (SP)

estudo e a pesquisa por meio de uma biblioteca específica de
folclore e ciências correlatas. Visite Penápolis e conheça os
seus pontos turísticos, saboreando a sua boa gastronomia.
ARAÇA
TUBA TEM HO
T PLANET
ARAÇATUBA
HOT

Santuário São Francisco de Assis, em Peqnápólis (SP)

Assim se apresenta a cidade de Penápolis, distante 480 km
da capital, também considerada como um Polo Cultural da
região noroeste do Estado paulista. O Santuário São Francisco de Assis é um dos seus principais atrativos, tendo o conjunto, com nicho e altar-mor, sido talhado na Itália pelo artista austríaco Fernando Perathner. A sua eficiente Secretaria
de Turismo capricha no turismo cultural, turismo ambiental,
turismo religioso, ecoturismo, cicloturismo e Eno turismo.
MUSEU DO SOL

Museu do Sol, em Penápolis (SP)

Em Penápolis está o Museu do Sol, o primeiro museu de Art
Näif da América Latina, fundado em 1972 pela artista Iracema Arditi. O museu foi composto de acervo representado por
grandes artistas nails brasileiros e estrangeiros. Por iniciativa da sua fundadora, o Museu do Sol foi transferido para a
fundação de Arte de Penápolis e instalado num antigo prédio construído em 1925 para o Clube Penapolense.
OUTROS MUSEUS
Penápolis tem ainda o seu Museu Histórico e Pedagógico criado em 1958 com a missão de promover a salvaguarda do
seu patrimônio histórico. Esse museu também contribui com
as reflexões da comunidade local e regional no uso do território e na identidade cultural. Por sua vez, o Museu do Folclore
mantém um acervo de material constituído de peças de quase todos os Estados brasileiros, e procura abrir espaço para o

Em Araçatuba o Thermas Hot Planet

Água natural, mineral, alcalina com pH 10, em Araçatuba sai
direto da fonte com Vanádio, numa combinação rara. O Vanádio,
como se sabe, auxilia e regula o sistema circulatório, beneficiando o sistema nervoso central, ajuda a reduzir ataque cardíaco
tendo, ainda, outras vantagens. Assim, as águas termais do Hot
Planet Thermas Park de Araçatuba é mais um ponto de destaque para colocar em sua agenda e visitar em sua primeira
oportunidade. Araçatuba tem o título de Municipio de Interesse Turístico, e oferece mais de 30 hotéis, gastronomia para
todos os gostos, parque ecológico, bosque e grandes eventos.
CONGRESSO DO TURISMO P
AULIST
A
PA
ULISTA
Será lançado nos próximos dias, o 20º Congresso do Turismo Paulista, o
qual acontece nas dependências do Salão São
Paulo de Turismo, nos
dias 3 e 4 de agosto, no
Centro de Eventos São
Luís, na região da avenida Paulista, em São Paulo. Já no dia 3, teremos a
apresentação do Professor Mário Carlos Beni. Ele
é Doutor em Ciências da
Comunicação e Livre Docente em Turismo pela
ECA/USP; Mestre em Sociologia e Política pela
USP; é membro da Associação Mundial de FormaMário Beni fará apresentação no
20º Congresso do Turismo Paulista ção em Hotelaria e Turismo; autor de livros na área
de Turismo, entre outros títulos. Mário Beni vai apresentar o tema:
“Turismo Regenerativo”, ensinando desde a economia dos Serviços até a economia da Experiencia. O público será limitado e as
inscrições, absolutamente grátis, deverão ser feitas pela internet em site que comunicaremos na próxima semana.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

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

Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 100715547.2020.8.26.0451.O Dr. Rogério Sartori Astolphi, MMº Juíz de Direito da
6ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba/SP. Faz Saber a A F G M SOARES, CNPJ. 11.339.719/0001-78, na pessoa de seu representante legal,
que COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ajuizou ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência,
onde a ré protestou indevidamente um título no valor de R$ 43.918,00
junto ao SERASA, e o Autor afirma desconhecer por completo o título
protestado, requer-se o deferimento de Tutela de Urgência, suspendendo a cobrança do título, intimando-se a ré para que abstenha de realizar
qualquer negativação junto ao SERASA/SPC, e caso já o tenha realizado, que seja baixado qualquer restrição, até o julgamento final da lide.
Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e
355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertido que será nomeado curador especial
em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS
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