Contrato emergencial do tapa-buraco
é iniciado com padronização inédita

ADIADO
A pedido do autor, vereador
Fabrício Polezi (Patriota), a propositura que cria a Medalha de
Mérito Científico “Olavo de Carvalho” foi adiada, na segunda-feira (6), por cinco reuniões ordinárias. É a segunda vez que a proposta está na Pauta, mas é retirada. Pelo que corre na “rádio peão”,
como se diz, o parlamentar não
tem os votos suficientes para aprovação, e colegas já alertaram sobre
o desgaste para a Casa. Não seria,
então, o caso de retirar e buscar
uma medalha em consenso?
PMB — I
Já implantado em Piracicaba, e buscando espaço no meio
político local, o partido vem
para as eleições 2022, com três
pré-candidatos, José Augusto
Marques, pré-candidato a deputado federal; Martim Ferreira e Pastora Mari, pré-candidatos a deputados estadual.
PMB — II
“Vale salientar que os três
pré-candidatos, do PMB 35, têm
seus meios e propostas para a
campanha e ações, caso sejam
eleitos. Sabemos das dificuldades, mas vamos buscar nosso
espaço, mostrando à população
de nossa política precisa de gente nova e que faça a diferença”,
afirmam seus integrantes.
ALEX
O deputado estadual Alex
de Madureira (PL) lança amanhã, 9, às 19h, sua pré-candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp). Será no Salão de
eventos do Hotel Beira Rio, na
rua Vergueiro, 78, Centro.

SEBRAE
Também amanhã, 9, o prefeito Luciano Almeida (União Brasil)
estará em São Paulo concorrendo
ao Prêmio de Prefeito Empreendedor Sebrae 2021. Piracicaba já é
uma das seis finalistas, com o Projeto HUB Piracicaba, idealizado e
implantado pela Semdettur, no Parque Tecnológico (leia-se secretário
José Luiz Guidotti Jr.). Ótimo.
RESULTADOS
Aliás, a Semdettur é uma secretaria que garante constantes resultados. Com a divulgação dos dados consolidados do Caged do último mês de abril, num saldo positivo
de 759 vagas, a atual gestão municipal coleciona conquistas mês a mês,
desde janeiro de 2021. Isso ajuda
muito para o ânimo da cidade.
PROJETO
Outro grande projeto da Semdettur, que será discutido em audiência pública, hoje, 8, na Câmara
Municipal, é a expansão do Parque
Tecnológico até a Fumep (Fundação Municipal de Ensino), integrando a Faculdade de Engenharia no
ecossistema de inovação e tecnologia. É motivo de comemoração.

Serviço será retomado nesta semana, seguindo nova padronização de execução
para melhor qualidade do serviço final; Prefeitura assinou contrato emergencial
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Obras (Semob), assinou contrato
emergencial para a retomada dos
serviços da operação Tapa-buraco
nesta semana. A empresa contratada foi a RJ das Neves Obras Eireli, que já vai atuar nos moldes da
padronização inédita da operação
exigida pela Prefeitura, visando
melhor qualidade do serviço final.
Ontem (7), representantes da empresa participaram de reunião com
a Semob e com o prefeito Luciano
Almeida para apresentar os fiscais
do serviço e os novos moldes de
padronização. Os primeiros serviços vão beneficiar as principais avenidas da cidade. “Todas as empresas que vão atuar no asfalto terão
que seguir essa nova padronização.
Nós não vamos mais aceitar serviços sem qualidade, que precisam
ser refeitos a cada três meses. Vamos fiscalizar e punir no que for
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Reunião aconteceu ontem, 7, e serviços sertão retomados esta semana

preciso. Esse será o marco zero do
serviço de tapa-buraco em Piracicaba”, enfatiza Luciano Almeida.
NOVAS TÉCNICAS — De
acordo com o presidente da empresa RJ, Abel Francisco Pereira,

as novas técnicas e critérios do
contrato nunca haviam sido solicitados pela Prefeitura nos serviços de tapa-buraco. O contrato
emergencial, no valor de R$ 6,8
milhões, tem duração de 180

dias, com rescisão antecipada
quando da emissão da ordem de
serviço da empresa definitiva, que
será contratada pelo atual processo licitatório em andamento,
que encontra-se sub judice.

Divulgação

OPOSITOR
O vereador Zezinho Pereira,
agora opositor, está procurando
pêlo em ovo: denunciou como
abandono da cidade mostrando
mato em calçada particular no Centro da cidade, que, como todos sabem, é obrigação do munícipe.
SEM SENTIDO
Vereadora Rai de Almeida
(PT) disse que requerimento não
significa afetar negativamente a
imagem de um governo. “Quando
apresentamos um requerimento
nesta Casa é porque queremos informações, seja para nos subsidiar enquanto mandatários seja
para trazer as informações para
a população. Não tem o sentido
de criar fato político”, disse na
reunião de segunda-feira (6).
Edição: 18 páginas
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Violência contra a mulher
José Osmir
Bertazzoni

N

otamos, a partir das estatísticas da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que em
razão do Lockdown
provocado pela COVID-19 nos anos anteriores, ocorreu redução de crimes
como homicídio, latrocínio, roubo e furto, porém a violência doméstica aumentou assustadoramente, incluindo o feminicídio.
Em momentos conturbados,
com o recolhimento de familiares e
a falta de recursos financeiros para
sobrevivência, estabelece-se um clima de ódio que acaba afetando famílias. No Brasil, a situação piora
com a política do ódio adotada
como mote pelo governo Bolsonaro, criando instabilidade e transformando uma simples opinião
política em um ato de contrariedade muitas vezes violenta.
A vida familiar é uma peregrinação Divina, cabendo aos
compromissários (casal) fortalecerem a família com a aplicação
da verdade e a exigência do cumprimento do respeito e da justiça,
contrapondo-se, em especial, à violência contra a mulher, fato
inadmissível, cruel e covarde que
deprecia a existência humana.
Toda mulher que se cala durante uma agressão está vitimada
a uma fatalidade anunciada, uma
tragédia certa, pois o silêncio faz
do agressor impune um potencial
assassino. A impunidade e a certeza da passividade é uma fórmula
certa para um desastre inevitável.
Muitas mulheres se calam
para proteger a “carreira do marido” e até por conivência com o
crime praticado. A dor da agressão física acaba rapidamente com
a cicatrização das feridas, mas o
subconsciente permanece ativo e
coloca em alerta máxima a possível e provável reincidência.
Hoje, nossa sociedade vive
momentos difíceis em razão dessas violências expostas e culturalmente enraizadas na convivência
doméstica. A falta de cultura e a
fragilidade na busca de uma religião doutrinadora que mostre os
caminhos transformam os casais
em aventureiros sem destinos.
Neste sentido, vale atentarmo-nos ao pronunciamento do
Papa Francisco sobre a comunidade cristã e a família: “Rezemos
pelos jovens que se preparam para
o matrimônio com o apoio de uma
comunidade cristã: para que cresçam no amor, com generosidade,
fidelidade e paciência. Porque
para amar é preciso muita paciência. Mas vale a pena, né?”
Esta foi a intenção de oração do Papa Francisco para o mês
de junho, divulgada por meio da
Rede Mundial de Oração do Papa.
“É verdade o que alguns dizem,
que os jovens não querem se casar, especialmente nestes tempos
difíceis? Casar e compartilhar a
vida é uma coisa linda”, disse o
Papa na mensagem em vídeo.
Ele considera "uma jornada
exigente, às vezes difícil, às vezes
até conflitante, mas vale a pena o
risco". “E nesta jornada ao longo
da vida, os noivos não estão sozinhos: Jesus os acompanham”, sublinhou Francisco. Em suas palavras, a indicação de que "o casamento não é apenas um ato" social: é uma vocação que vem do coração, é uma decisão consciente
para a vida, que requer preparação
específica". Finalmente, o pedido de
"nunca se esqueça: Deus tem um
sonho para nós, amor, e nos pede
para torná-lo nosso. Fazemos nosso o amor, que é o sonho de Deus”.
Devemos nos convencer de
que violência gera violência:
uma agressão verbal, uma ameaça e agressões físicas (vias de
fato) não terminam na aceitação, trata-se de crime previsto
LEI Nº 11.340 DE 07 DE AGOSTO DE 2006 que, por decisão
do STJ (Superior Tribunal de
Justiça), é crime de ação penal

pública incondicionada a representação.
A Lei Maria da Penha cria mecanismos
para coibir a violência
doméstica e familiar
contra a mulher, nos
termos do § 8º do art.
226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

Toda mulher que
se cala durante
uma agressão
está vitimada a
uma fatalidade
anunciada
O Título I determina, em quatro artigos, a quem a lei é direcionada, ressaltando ainda a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público para que todas as mulheres possam ter o exercício pleno dos seus direitos.
Já o Título II, vem dividido
em dois capítulos e três artigos:
além de configurar os espaços em
que as agressões são qualificadas como violência doméstica,
traz as definições de todas as
suas formas (física, psicológica,
sexual, patrimonial e moral).
Quanto ao Título III, composto de três capítulos e sete artigos, tem-se a questão da assistência à mulher em situação de
violência doméstica e familiar,
com destaque para as medidas
integradas de prevenção, atendimento pela autoridade policial
e assistência social às vítimas.
O Título IV, por sua vez, possui quatro capítulos e 17 artigos,
tratando dos procedimentos
processuais, assistência judiciária, atuação do Ministério Público e, em quatro seções (Capítulo II), dedica-se às medidas
protetivas de urgência, que estão
entre as disposições mais inovadoras da Lei n. 11.340/2006.
No Título V e seus quatro artigos, está prevista a criação de Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, podendo estes contar com uma equipe
de atendimento multidisciplinar
composta de profissionais especializados nas áreas psicossocial,
jurídica e da saúde, incluindo-se
também destinação de verba orçamentária ao Judiciário para a criação e manutenção dessa equipe.
O Título VI prevê, em seu
único artigo e parágrafo único,
uma regra de transição, segundo a qual as varas criminais têm
legitimidade para conhecer e julgar as causas referentes à violência de gênero enquanto os
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
não estiverem estruturados.
A criminalização da agressão contra a mulher se fez necessária pela natureza física da
mulher em relação ao homem,
além de que, sociologicamente, o
domínio do padrão masculino sobre a sociedade transformou-se
em síndrome de superioridade.
Muitos crimes acontecem e
não são registrados pelas autoridades policiais em razão da omissão da vítima. Nem todo delito praticado é tipificado ou investigado
pela polícia judiciária, ou mesmo,
denunciado, julgado e o seu autor
condenado. Nesse sentido, o termo cifra negra (zona obscura,
"dark number" ou "ciffre noir")
refere-se à porcentagem de crimes
não solucionados ou punidos, à
existência de um significativo
número de infrações penais desconhecidas "oficialmente".
———
José Osmir Bertazzoni (63),
jornalista e advogado
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Caso de polícia
Camilo Irineu
Quartarollo

T

rês homens espancando um
popular indefeso. Matam-no com requintes de crueldade.
Ora, isso é caso de polícia! Os clamores da
terra chegam até mim,
Caim, onde está o seu irmão? –
clamor bíblico contra homicidas,
mas esses clamores chegam também pela NET, quem aceita isso?
Depois de sufocar Genivaldo
tentam abafar o caso, a opinião
pública e os princípios comezinhos de abordagens de rotina.
Não é toda a polícia, claro, temos
uma das melhores polícias do
mundo. Todavia, não é caso isolado, mas remetem a abordagens
não convencionais e recorrentes
pelo país. Evidenciam uma “escola” com “bênçãos” inescrupulosas
de maus conselheiros, como o
próprio ódio que exibem.
Circulam vídeos de instruto-

res incitando os aspirantes, com aulas para
abordagens truculentas,
notadamente em bolsões
de miséria. A vítima é o
cidadão simples, pobre,
povo já exasperado, faminto e injustiçado.
Numa destas postagens
o instrutor vomita preconceitos à favela. Mal
sabe o ignorante que a favelização
é um processo histórico e prova
cabal da má gestão pública.
Esses instrutores não preparam para o serviço Inteligente da
Polícia, na contenção dos crimes de
vulto e capciosos, dos desvios de
verbas, armas, cargas roubadas,
vacinas superfaturadas, tráfico de
órgãos e de bebês, remédios adulterados, deflorestação, mas põem pilha contra pequenos transgressores
indefesos, como no caso, pela falta
do capacete no trânsito e outras de
menor poder ofensivo, de forma
arrogante e opressiva ao pobre.
Quando se está com raiva e se
usa da violência, a raiva, ao invés

A vítima é o
cidadão simples,
pobre, povo já
exasperado,
faminto e
injustiçado
de diminuir, só aumenta cada vez
mais, até pais espancam filhos e
esposas que juravam amar.
Mesmo na Lei da Chibata
eram quarenta menos uma. Se
passassem do número estabelecido, a contagem ficava por conta da ira que só aumenta e o carrasco mataria o apenado no açoite – o apóstolo Paulo não levou
quarenta chibatadas, mas quarenta menos uma. Jesus e Genivaldo não tiveram a mesma sorte do apóstolo dos gentios.
Em El Salvador dos anos oitenta do século passado, os soldados salvadorenhos mostraram
uma crueldade aprendida. Muitos
jovens oriundos do meio rural ganhavam um uniforme vistoso do
exército, um reconhecimento soci-

al, mas a incitação na escola do
ódio os transformava em assassinos de seus próprios irmãos e
esqueciam o meio do qual tinham
vindo. Em homilia, dom Romero
dirigiu-se ao exército e rogou,
suplicou e ordenou em nome de
Deus que cessassem a repressão,
porém o arcebispo e conselheiro
do bem tombou morto por um
balaço ao elevar o Santíssimo e El
Salvador mergulhou na guerra
sangrenta por doze anos. Será
que esses jovens, agora senhores,
têm noção do que fizeram? Esses
alvos mortos eram seus próprios
irmãos, o próprio povo deles,
como bem dissera Romero.
Não usar capacete! Coisa
não incomum, vejam as motociatas do presidente Bolsonaro. Sim, mas no Brasil se mata
por motivos fúteis e não foi
pelo capacete, foi pelo ódio.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

Ressuscitemos a esperança
José Renato Nalini

T

enho a tendência
de achar que o
retrocesso vence
em todas as áreas,
neste sofrido Brasil.
Mas é preciso abrir
uma fresta para a esperança. Crianças e jovens têm direito a um
país melhor. Aquele com o qual
sonhamos e que não chegamos a
alcançar. Tomara eles consigam!
Procuremos, então, nutrir
confiança no amanhã que eles terão. O nosso é muito próximo e
não permite profundos enlevos.
Algo que é de evidência solar assusta o mundo civilizado:
o aquecimento global. Esse o
maior perigo que ronda a humanidade, não a Covid e outras pestes que ainda virão.
Pois é o momento de retomar
o lema ambientalista dos anos setenta. Pensar globalmente e agir
localmente. É o que faz Natália Coelho, uma servidora do maltratado Ibama, cuja estrutura está sendo desmanchada, fundadora do
Programa Arboretum. É um programa que restaura e conserva
florestas brasileiras e que no ano
que vem completará dez anos.
Antes disso, ela já criara o Projeto Jacarandá, no sul da Bahia.
Nele, a comunidade produzia mudas, coletava sementes com assistência técnica e logística do Ibama.
Empresas com passivo ambiental

patrocinaram um viveiro. Com a experiência
amealhada, Natália
criou esse programa que
capacita comunidades
indígenas, rurais e assentamentos. Oferta suporte técnico e de logística para a produção de
sementes e de mudas.
Auxilia no plantio. Conta com mais de cinquenta coletores
de sementes ativos e mais de trinta
viveiristas envolvidos nas comunidades. Cuidam de quatro viveiros.
Entre 2014 e 2020 foram
produzidas 1,6 milhão de mudas
e mais de nove toneladas de sementes de mais de 550 espécies.
Houve a restauração de mil hectares de floresta. Isso representou quase dois milhões a mais na
renda dos partícipes do projeto.
As mudas são nativas e, de
preferência, aquelas com potencial
econômico, como a sapucaia e a pimenta de macaco. Mas também
pau-brasil e jacarandá-da-Bahia.
Essa iniciativa pode ser replicada. A capital paulista possui milhares de ipês, a árvore nacional
mais representativa do Brasil. Em
junho, há ruas inteiras amarelas.
A floração é instantânea. Serve para
um flash. Logo caem as flores e as
sementes se perdem. Caem nos passeios, quando há chuva elas correm para as bocas de lobo.
Por que não cuidar do recolhimento das sementes e de convertê-las em mudas? Há tanta gen-

O intuito é acabar
com os lixões,
testemunho de
subdesenvolvimento
te sem emprego, que poderia se dedicar a uma atividade necessária à
regeneração do ambiente e muito
gratificante, pois cuidar da preservação tem uma simbologia com
a permanência do elã vital sem o
qual a humanidade pereceria.
Outra oportunidade aberta
aos milhões de desempregados
brasileiros é o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos – Planares. O
intuito é acabar com os lixões,
testemunho de subdesenvolvimento, próprio a países do quarto ou quinto mundo. Existem
mais de três mil no Brasil!
Muito devagar a meta de reciclar ou recuperar 48,1% dos resíduos sólidos urbanos, até 2040. Hoje
menos de 2% são reaproveitados.
A reciclagem só funciona,
embora pifiamente, no Brasil,
porque há muitos informais que
já desistiram de procurar emprego, pois sabem que o não obterão. A cada dia, o Brasil produz
217 mil toneladas de resíduo sólido urbano, eufemismo para
“lixo”, o que significa cerca de
80 milhões de toneladas por ano.
Quase metade disso é de lixo orgânico, que é praticamente desperdiçado: apenas 0,2% reaproveitado. Isso deteriora o ambiente e ainda emite metano, o mais

perigoso dos gases venenosos
causadores do efeito estufa.
Tudo também decorre de falta de educação de qualidade. Povo
educado sabe cuidar daquilo que
se utiliza e exige a economia circular, com a logística reversa vigente
há décadas nos países civilizados.
Os ricos não desperdiçam.
Quem desperdiça é pobre ignorante. Por isso é que a juventude antenada, escolarizada, tem condições de comandar o processo de
conscientização da comunidade e
de colaborar com o Programa Recicla +, que criou o Certificado de
Crédito de Reciclagem. É uma
questão de sobrevivência da humanidade, que precisa levar a sério a coleta seletiva, a reciclagem,
a reutilização, a produção energética de matéria orgânica e a
compostagem. Tudo converte
para salvar o ambiente e, nele, a
espécie humana. Teimosa e pouco
esperta quando joga fora resíduos valiosos, que melhorariam sua
renda e sua qualidade de vida.
Jovens: acordai e assumi o
controle! Vós podeis ressuscitar
a esperança em dias melhores
neste Brasil que é vosso!
———
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

O efeito do artístico na mobilidade do tempo
Pedro Barbarrossa

Q

uem nunca se
sentiu envolvido, absorto por
uma sensibilidade literária, musical ou contemplativa no geral,
através de uma obra de
arte? Esse efeito, especialidade de causar dos
artistas, o qual mais aparenta ser
proveniente de um distante universo, de um lugar esplêndido, estranhamente mágico, ganha o nome
de Efeito Artístico. É comum ouvirmos dos grandes pensadores os
mais estimáveis elogios e condecorações, direcionadas àqueles que
concebem tamanha composição, e
que esta carrega algo de indiscutivelmente misterioso, ao passo que
pode-nos até dar a entender que
há nela uma característica singular, como se visitasse-nos daquela
terra distante que muitos desses
filósofos atribuem, nomeiam, seja
ela absolutamente imaterial, física,
que venha do fundo de nosso espírito ou de fora dele ou de ambas, a
saber: esta terra de verdades inexprimíveis sobre nós, sobre o nosso
mundo, sobre todas as coisas com
que pensamos e nos relacionamos,
que seriam intraduzíveis fora da
arte. Mas, talvez, não se trate de
algo tão bem-elaborado assim, e
que também não necessite rigorosamente de uma teorização acerca
de um tipo de “indagação estética”, e que, dizem alguns, seja tão

somente uma pontual
particularidade em
nossa natureza que nos
provoca tanto, quando
estimulada, ao ponto
de supormos que haja
algo de “superior” dentro de nós, de nossa
condição. Em verdade,
não compactuo exatamente dessa ideia; não
penso que se trate de uma questão
a ser medida por um “termômetro”. Certamente, há obras que nos
são caras, outras que desprezamos,
mas isso não significa que exista
previamente uma “base” para generalizarmos o sentimento, categorizarmos uns no éter e outros no
térreo. A “base” aqui, por encontrar seu ponto de partida e ver sempre seu limite em nós, não serve de
nada, é inútil, até pretenciosa.
Tenho a impressão de que nos
comportamos, por vezes, na contramão da natureza do tempo. Me
parece que desejamos, a todo o
momento, reverter sua inexorabilidade, colocar um ponto final no
que nos é tão frio e indiferente, em
contraste ao nosso ser carregado
de tanta paixão, ardência e viva e
fiel amizade do imperecível, para
erguermos, nós próprios, o nosso
edifício estático com a lei da eternidade no seu ínterim. Os românticos alemães captaram com honorária maestria esse conflito – compreendiam tão bem ao ponto de
conseguir, mesmo que de modo
rudimentar, explicar a razão de

O Efeito Artístico
parece agir
em rebeldia
à mobilidade
do tempo
sermos tão contraditórios e confusos. Questionaram, assim, lado a
lado, duas coisas que constantemente entram em conflito, a saber:
a arte e o tempo. Marcel Proust levou tão a sério esse duelo, que trabalhou incessantemente a fim de
condensa-lo em sua grandiosa
obra, clássico da literatura mundial, Em Busca do Tempo Perdido. O
artista que era, colocou-se aquém e
além de si nesta questão e, notando uma simultaneidade, não se
deixou levar por uma rápida e simplória conclusão como “o tempo é
nosso inimigo”, ou “o tempo é nosso amigo”. Em verdade, o mesmo
tempo que nos sufoca, que tenta
obstruir a expansão audaciosa e
intrínseca do Efeito Artístico, é o
que nos permite poder expressar e
ser envolvido pela expressão, seja
lá o que realmente somos, ou por
quais motivos viemos parar neste
mundo. Assim, a possibilidade da
imutabilidade da arte, ao longo de
seu longo romance, carrega algo
de belo e de trágico, pois é justamente a contradição a matéria da
questão, que espelha e harmoniza-se com a contradição que somos, como se não fossemos, nesse
sentido, “arrumados”, mas sim intencionados a arrumar – ou,

numa instância mais obscura, caóticos. Identificamos e simpatizamos com uma obra, pois ela parece tanto com a nossa vida, tão incompreensível, tão incongruente
com o restante do mundo, que, em
uma frase, num parágrafo, quando um personagem de repente diz
algo do tipo: “não sei por que a
amo, só sei que a amo”, e diz com
tanta verdade, com tanto ardor,
que impossível nos é não vermos
semelhança conosco, nossas tragédias, nossas misérias, etc; ou
quando uma nota musical decai
ou sobe de supetão, e aquilo lembra tanto a inconstância, as irrespondíveis perguntas da existência,
as inexprimíveis angústias, e que
então, do nada, irrompe uma luz
interior, e possibilita-nos até enxergar beleza no que é ridículo.
De fato, a arte possui algo de
oculto em sua forma, algo suspeito, mas que cega e facilmente tomamo-la como a uma irmã, ou,
quem sabe, como nós mesmos, incorporando e vendo-nos, muitas
vezes, mais nela do que em nós.
São questões complexas, problemáticas. O Efeito Artístico parece
agir em rebeldia à mobilidade do
tempo. A arte representa nosso ser,
como expressão dele, e que ele, sem
ela, não seria um ser-humano.
———
Pedro Lucas Barbarrossa de Souza Pinto, estudante de Filosofia 4º Semestre Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
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R ODOVIAS

EXIGÊNCIA DE
COMPROMISSO
Já se foi o tempo em que
ter (e apresentar) um Plano de
Governo era mera formalidade. Políticos, notadamente os
pretendentes a cargos executivos, lá trás, esboçavam um
suposto tratado e pronto. Prometia-se nos famosos comícios e tudo ficava por isso mesmo. Agora, outra realidade.
Com o eleitor mais informado
e preparado, no mundo digital, das redes sociais, as cobranças são fortes e todos sabem o que pode acontecer

quando de uma administração
não confiável. Por isso, os candidatos a cargos majoritários
são bastante cobrados. Aliás, já
nos encontros pré-campanha,
empresários estão exigindo esse
pacto. Discursos vazios devem
ser condenados e repudiados.
Principalmente em época de crise, saber quem é o candidato,
sua equipe de governo e seus
planos, fazem toda a diferença. São vários os países, aqui
mesmo na América do Sul, que
mostram as consequências fatídicas quando da falta de credibilidade, capacidade e gestão.

Os monstros da política
Gaudêncio Torquato

G

overnantes das
mais diferentes
ideologias dão
efetiva contribuição à
degenerescência da
arte de governar, pela
qual Saint Just, um dos
jacobinos da Revolução
Francesa, já expressava, nos meados do século 18, grande desilusão: “Todas as artes produziram maravilhas, menos a arte
de governar, que só produziu
monstros.” A frase se destinava a
mostrar o perfil dos ditadores.
Hoje, a insanidade continua a pavimentar o caminho
dos governantes. Canalhice,
mediocridade, vaidade, ignorância, hipocrisia, populismo
inundam os espaços públicos.
Lembram-se de Silvio Berlusconi, na Itália, flagrado em
suas festas “bunga-bunga”, que
abrigava a prostituição de 26
garotas a ele levadas por uma
rede de quadrilha e prostituição?
Berlusconi se prepara para reentrar no cenário político. Lembram-se dos famosos flagrantes
de dólares na cueca envolvendo
figuras de nossa política?
Vladimir Putin exibe para a comunidade um perfil atlético de esportista e se mostra um denodado
defensor da soberania russa, mas
há mais de três meses fustiga a
Ucrânia, deixando em cinzas o território de um-satélite da ex-URSS.
Motivo? Quer integrar partes do
país à Rússia. Uma superpotência
mundial destruindo um vizinho,
sob o olhar perplexo do mundo.
A mais recente cena que
causou estupefação no planeta
foi o assassinato de Genivaldo
de Jesus Santos, um homem
negro, detido pela Polícia Rodoviária Federal por não usar
capacete, forçado a entrar no
porta-malas de um carro, onde
os policiais jogaram uma bomba de fumaça. Um ato que lembra a câmara de gás dos campos de concentração nazistas.
Lembram-se de Pedro Aleixo, vice-presidente do marechal Costa e Silva. Referindose ao AI-5, dizia: “o problema
de uma lei não é o senhor (Costa e Silva), nem os que governam o país com o senhor. O problema é o guarda da esquina”.
O que explica a propensão de
homens públicos a assumirem o
papel de atores de peças vis, cerimônias vergonhosas e, ainda,
abusarem de linguagem chula, incongruente com a posição que
ocupam? O que explica a imagem
de parlamentares mexendo no orçamento para inundarem com recursos o pleito eleitoral? Governantes cooptando apoio parlamentar com o anzol da grana?
A resposta: a despolitização e a desideologização, o baixo nível de institucionalização
do país, a secular cultura política, fatores que, no Brasil, ganham expansão na esteira da
deseducação das massas.
Os mecanismos tradicionais
da democracia liberal, aqui e
alhures, estão degradados. Retomo, aqui, o paradigma do
“puro caos”, que o professor Samuel Huntington (Harvard,

EUA) identifica como
fenômeno contemporâneo e que se ancora
na quebra no mundo
inteiro da lei e da ordem, nos cartéis de
drogas, na destruição
das famílias, em ondas de criminalidade,
enfim, no declínio da
confiança na política.

Os mecanismos
tradicionais da
democracia
liberal, aqui e
alhures, estão
degradados
Os exemplos estão em toda a
parte. Como se pode exigir respeito dos cidadãos se os dirigentes não são o melhor espelho
para refletir padrões de comportamento? Atravessamos um dos
mais conturbados ciclos da política. A imagem de Saint Just, que
abre este artigo, cutuca nossa
consciência e corrobora o fato de
que a arte de governar tem sido
um laboratório de monstros.
Como se pode elogiar um
grupo de policiais que agiram
contra um doente mental? Como
é possível alguém, com um mínimo de responsabilidade, vir a
público para pregar a violência,
a necessidade de armar a população, o escárnio ao Poder Judiciário, entoando um hino de guerra para mobilizar guerreiros?
A esfera pública virou arena de interesses, atraindo pessoas de todos os naipes. Bifurca-se o caminho da Res Publica
com a vereda do negócio privado. O diagnóstico é de Hannah
Arendt: “A sociedade burguesa,
baseada na competição, no consumismo, gerou apatia e hostilidade em relação à vida pública, não somente entre os excluídos, mas também entre elementos da própria burguesia.”
A atividade econômica passou a exercer supremacia sobre
a vida pública. Os eleitores se
distanciam de partidos, formando núcleos ligados ao trabalho
e à vida corporativa – sindicatos, associações, movimentos.
Eis a nova face da política. Esses espaços terão importância
no processo decisório que vai
eleger o novo mandatário-mor.
Infelizmente, teremos de
conviver por bom tempo ainda
com as rixas: parlamentares
se atracando em plenários, brigas de ruas entre militantes,
propinas, apupos e aplausos.
O que fazer para limpar a sujeira que borra a imagem da política? A reengenharia voltada para
o resgate da moral é tarefa para
mais de uma geração. Primeiro
passo: o homem público deve
cumprir rigorosamente o papel
que lhe cabe. Segundo: os que
saem da linha e descumprem a lei
serão punidos. Terceiro: revogamse as disposições em contrário.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, professor titular da USP e
consultor político Twitter@
gaudtorquato; blog www.
observatoriopolitico.org
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Câmara aprova moção de apelo
contra aumento em pedágios
Propositura de autoria de Gilmar Rotta, endereçada ao Governador, apela por revisão
do aumento de 12,1% nas tarifas de pedágio das rodovias da concessionaria EIXO
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou em regime de urgência. na segunda-feira (6). a
moção de apelo 95/2022, assinada
pelo presidente da Casa e também
do Parlamento Metropolitano de
Piracicaba, Gilmar Rotta (PP), que
busca junto ao Governador a revisão do reajuste de 12,1% das tarifas das praças de pedágio nas estradas que ligam Piracicaba a São
Pedro, Piracicaba a Charqueada e
São Pedro a Santa Maria da Serra.
De acordo com a propositura,
os valores para veículos de passeio
serão reajustados de R$ 5,50 para
R$ 6,20 na praça localizada no
quilômetro 182 da Rodovia Hermínio 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 Piraci-

caba e São Pedro; e de R$ 6,40 para
R$ 7,20, na mesma rodovia, entre
São Pedro e Santa Maria da Serra.
Ao justificar seu voto, Rotta
lembrou que as praças estão há
pouco tempo em funcionamento
e reclamou da baixa conservação
das vias: "não há tanta conservação nas rodovias, não existe.
Nós, através do Parlamento Metropolitano, vira e mexe, cobramos a concessionária EIXO para
que ela faça a manutenção das
estradas, principalmente Piracicaba-São Pedro, e as que estão pior,
Piracicaba-Charqueada e São Pedro-Santa Maria da Serra, pelo
grande fluxo de caminhões que
danificam todo o asfalto", disse.
Ele ainda criticou os valores
das tarifas, próximos aos praticados em estradas maiores, como
a rodovia dos Bandeirantes, por

exemplo: "tirando o trecho Piracicaba-São Pedro, é tudo pista simples. E esse preço, R$ 6,90... veja
a Bandeirantes, com quatro pistas, o preço do pedágio lá é R$
7,20. E olha que é a Bandeirantes. E desse lado aqui, é pista simples e mal conservada. Sem dizer
os radares que estão colocando".
Gilmar ainda destacou que
moções semelhantes estão sendo
protocoladas pelas Câmaras componentes do Parlamento Metropolitano de Piracicaba e que, em breve, serão entregues ao Governador do estado, Rodrigo Garcia.
PEDRO KAWAI - O vereador Pedro Kawai (PSDB) votou
favoravelmente à moção de apelo
95/2022, aprovada em regime de
urgência, na 24ª reunião camarária, realizada na noite desta
quinta-feira (6). Segundo Kawai,

o aumento praticado encarece
ainda mais o custo de vida dos
motoristas que se servem dessas
rodovias diariamente. “Muitos
precisam viajar diariamente para
trabalhar e, em alguns casos, precisam fazer o trajeto de ida e volta mais de uma vez, o que impacta diretamente no orçamento desses trabalhadores”, argumentou.
No entendimento do parlamentar, é muito provável que o
aumento nas tarifas de pedágio seja
repassado para o custo de vários
produtos e serviços, provocando
aumentos em cadeia, assim como
já ocorre com os combustíveis. “Espero que o governador reveja esse
reajuste, principalmente, em um
momento em que a maior parte das
categorias profissionais não tem a
reposição salarial condizente com
os aumentos dos preços”, finalizou

I DENTIFICAÇÃO

Oradora pede documento a pessoas com fibromialgia
A aprovação do projeto de lei
76/2022, de autoria de Ary Pedroso Jr. (Solidariedade), que "dispõe sobre a garantia aos portadores de fibromialgia o fornecimento de documento de identificação",
foi defendida por Débora Bettiol
Balasso em discurso na tribuna
popular da noite desta segundafeira (6), durante o Expediente da
24ª reunião ordinária de 2022.
De acordo com a oradora, a
fibromialgia é "uma doença crônica e sem cura, cujo principal sintoma são dores pelo corpo todo, muito intensas e incapacitantes". Para
ela, que sofre com a doença, um
documento de identificação facilitaria às pessoas com fibromialgia o
acesso - assim como as pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida-, a filas preferenciais e vagas
de estacionamento específicas:
"Qual a importância para
nós, portadores de fibromialgia,
desse documento de identifica-

ção? A fibromialgia é uma condição invisível, diferente de um cadeirante, por exemplo. Quem olha
para nós, para mim, não imagina
a dor que eu sinto, nosso sofrimento e as nossas limitações. Estar fora de casa, por si só, é muito
exigente e penoso. O mínimo que
precisamos é que os nossos direitos sejam garantidos", disse.
Ela citou, a título de exemplo, uma situação por ela vivenciada e que reforça a importância
do documento de identificação:
"outro dia eu estava no mercado
e tive que usar o caixa preferencial, pois o normal estava demorando muito e eu estava com dor.
É uma coisa que eu não gosto de
fazer, pois me sinto constrangida
e com medo de represálias por
parte de outras pessoas e até mesmo de funcionários(...) Eu tive
que explicar que tínhamos esse
direito. Toda essa situação poderia ser evitada se eu tivesse em

Fabrice Desmonts

Débora Bettiol Balasso defendeu documento para comprovar
doença e garantir preferência em filas e estacionamentos

mãos uma coisa tão simples que é
um documento de identificação".
Em aparte, o vereador autor
da propositura disse que a votação
do projeto foi adiada, a pedido, pois
em seu texto "estava muito vago

como se faria para ter o acesso à
carteirinha" e, assim, a votação foi
adiada para uma melhor redação,
de forma a explicitar os requisitos,
locais e demais informações necessárias à obtenção do documento.

T ANQUINHO

Escola recebe oficinas do Círculo Arte Social
Encantados com a arte dos
malabares e bolhas de sabão, os
alunos da Escola Municipal Prof.ª
Ada Buselli Neme, localizada no
distrito rural de Tanquinho, recebeu na última quinta-feira, 2, as
oficinas do Círculo Arte Social. A
ação é realizada pela Prefeitura de
Piracicaba, em parceria entre as
secretarias da Ação Cultural e Educação e a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de São
Paulo. Com o incentivo da empresa Andritz, a unidade de Tanquinho receberá as oficinas do Círculo
Arte Social até o mês de outubro.
Participarão das atividades
os 144 alunos entre educação infantil e ensino fundamental da
unidade. As oficinas de teatro
serão realizadas todas as semanas e, uma vez ao mês, há a oficina de pilotagem de drones.
Círculo Arte Social é uma

ação artística-cultural que visa
a democratização do acesso às
artes por meio de oficinas de diversos segmentos artísticos,
como teatro, dança, circo, música, artes plásticas, entre outros, direcionados às crianças
da Rede Municipal de Ensino.
O projeto visa a formação integral dos alunos com vivências
culturais, desenvolvendo competências que favoreçam as aprendizagens
interdisciplinares. Ainda, o projeto
tem como objetivo contemplar os
artistas locais contribuindo para a
formação destes profissionais.
O secretário de Educação, Bruno Roza, participou das atividades
da última quinta-feira. “É importante contarmos com essas atividades que disseminam a cultura
das suas mais diversas formas,
como o teatro, a dança e o circo,
aos nossos alunos”, frisa.

Divulgação

O projeto visa a democratização do acesso às artes
por meio de oficinas de diversos segmentos artísticos

A diretora Escola Municipal
Prof.ª Ada Buselli Neme, Fernanda Grisotto, disse que os
alunos adoraram todas as atividades. “Certamente contribui-

rão no desenvolvimento criativo e no aprendizado de cada um
deles. Estamos muito contentes
em receber o Círculo Arte Social
em nossa unidade”, pontua.

Assessoria Parlamentar

ESTRADA
Na manhã de segunda-feira, 6, o vereador Anilton Rissato (Patriota) visitou a estrada que dá acesso à Casa de Bombas
Vinhaça, região da usina Costa Pinto /
Raízen, próximo à Vila Brieda. A pedido de
moradores e usuários da estrada, o parlamentar foi até o local conferir a situação
da via. "É necessário a manutenção da
estrada, a falta de cascalho dificulta a subida de veículos pesados e mais leve em
dias de chuvas", disse Rissato. O parlamentar reitera que o contato direto com a
população é muito importante. "Toda vez
que recebemos o pedido de alguém, faço
questão de visitar pessoalmente, para
ver a demanda de cada bairro e levá-las
até as secretarias responsáveis. Acredito que desta forma vamos transformar
nossa cidade e melhorar a qualidade de
vida dos piracicabanos”, destacou o vereador". Um ofício será encaminhado à Prefeitura solicitando a manutenção da rua.
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PDB tem recorde de atendimentos
desde o início da pandemia

Live aborda herança bantu
no Batuque de Umbigada
Paulo Fortunato

Programa Desporto de Base atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos
O Programa Desporto de Base
(PDB) fechou o mês de maio com
2.111 alunos atendidos. O número
é o maior registrado desde o início
da pandemia da Covid-19, em março de 2020, quando as aulas presenciais foram interrompidas. O
balanço foi divulgado hoje, terçafeira, 07/05, pela Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam). Realizado pela Prefeitura de Piracicaba, o programa foi
criado em 1989 e tem como público-alvo crianças e adolescentes na
faixa etária entre 7 aos 17 anos. O
principal objetivo do PDB é oportunizar a prática físico-esportiva.
Ainda no mês de maio, 323
alunos participaram de eventos
como festivais de integração, encontros esportivos, treinos especiais ou torneios competitivos. Atualmente, o programa é coordenado pelo professor Ronaldo Lucentini, possui 18 profissionais de
educação física e oferece 12 modalidades: atletismo, basquete, futebol, futsal, ginástica artística, gi-

M OÇÃO

nástica acrobática, handebol, karatê, natação, pedestrianismo, voleibol e vôlei de praia. As aulas são
gratuitas e acontecem em mais de
15 núcleos espalhados pela cidade. Mais informações sobre como
participar estão disponíveis pelo
WhatsApp (19) 99954-4105.
PROGRAMAÇÃO - A programação do mês de junho para o
PDB começou no último fim de semana, com a estreia da equipe infantil masculina na Liga de Handebol do Estado de São Paulo
(Lhesp). Jogando no Ginásio de
Esportes do Parque Prezotto, o time
comandado pela professora Andrea Spinosa derrotou a representação de Campinas pelo placar de
28x17. O PDB volta a entrar em
quadra no próximo sábado, 11/06,
para enfrentar Mogi Guaçu, às
12h, na cidade de Itapira. No mesmo dia, será realizado o Festival
de Futsal Sub-12 no miniginásio
Garcia Neto. A atividade será supervisionada pelos professores Gustavo Cerqueira e Flávio Tiveron.

Divulgação

Projeto Saberes no Pé do Tambu ressalta tradições

O mês de junho terá mais um festival de atletismo realizado pelo PDB

Já no domingo, 12/06, é a vez
do Festival de Futebol no campo
anexo ao Ginásio Municipal Waldemar Giusti, em Santa Teresinha.
Os professores Abílio Bortoleto e
Ernesto Bernardino conduzem o
evento. No dia 18/06, está previsto
o Festival de Atletismo na pista de
atletismo do Estádio Municipal

Barão da Serra Negra, com o professor Mário Leme. Na mesma data,
as meninas da equipe piracicabana
de ginástica acrobática disputam o
Troféu São Paulo, em São Bernardo do Campo. A programação termina no dia 25, quando o time local de atletismo participa do Campeonato Regional da modalidade.

DE APLAUSOS

Delegadas da DDM recebem homenagem do Legislativo
O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) entregou nesta terça-feira (7) a moção de aplausos 70/2022 para as delegadas
de Polícia, Monalisa Fernandes
dos Santos e Olívia Fonseca,
pelos relevantes serviços prestados em exclusivo a mulheres
vítimas de violência doméstica,
destacando na oportunidade, a
inauguração da sala da DDM
(Sala 24 horas da Delegacia de
Defesa da Mulher de Piracicaba).
Trata-se de um espaço voltado ao atendimento especializado
de mulheres vítimas de violência
que iniciou sua operação no início de abril deste ano. Localizada
no Plantão Policial, à rua Vergueiro, 888, a sala foi projetada para
que a vítima seja atendida de forma on-line por uma equipe composta de delegada, escrivã e investigadora, que ficam de plantão na cidade de São Paulo.
“Via online, essa vítima vai ser
auxiliada na confecção do Boletim
de Ocorrência e poderá, inclusive,
requisitar Medida Protetiva de
Urgência. A própria equipe que a
atender irá encaminhar esse pedido para o Poder Judiciário, o
qual irá analisar se será ou não
viável deferir o pedido”, destacou

Monalisa Fernandes dos Santos,
delegada titular da unidade.
“A sala está à disposição nos
dias úteis, a partir das 20h, além
de finais de semana e feriados, a
qual atenderá, além das vítimas
de Piracicaba, mulheres de Saltinho, Rio das Pedras, Mombuca, Capivari e Santa Maria da
Serra, agilizando desta forma, o
atendimento especializado nos
dias e horários em que a Delegacia da Mulher não estiver aberta” destacou Olívia Fonseca.
“Parabenizo as delegadas Dra.
Monalisa e Dra. Olívia e a toda equipe da DDM pelo brilhante trabalho desenvolvido, em especial, os
relevantes serviços prestados às
mulheres vítimas de violência doméstica” destacou o parlamentar.
“É um ambiente bastante
agradável, iluminado, com ar-condicionado e que só pode ser utilizado pelas vítimas. A sala foi pintada de lilás, que é uma cor bastante feminina e delicada, inclusive com frases positivas decorando a parede” disse Trevisan Jr.
A homenagem foi acompanhada pelo deputado estadual
Alex de Madureira (PL), pelo delegado Ricardo Fiori (representando a Delegacia Seccional) e o
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Homenagem foi concedida pelo vereador Laercio Trevisan Jr.
e contempla as delegadas Monalisa dos Santos e Olívia Fonseca

delegado titular do 1º DP (Distrito Policial), Wagner Romano.
SALA DD 24 HORAS - A
sala foi criada pela Portaria nº 27,
da Delegacia Geral de Polícia, assinada pelo delegado Ruy Ferraz
Pontes. Segundo ele, as ocorrências por meio eletrônico têm demonstrado atender às necessidades da
urgência, de eficiência e da segurança, que são imprescindíveis.
No caso da sala de Piracicaba,
dentro do espaço que foi todo projetado para o atendimento exclusi-

vo, orientada pela própria autoridade ou por outro policial civil, a
vítima vai utilizar um link e acessar a equipe que está de plantão em
São Paulo, composta por delegada,
escrivã e investigadora. Via online,
essa vítima vai ser auxiliada na confecção do Boletim de Ocorrência e
poderá, inclusive, requisitar Medida Protetiva de Urgência. A própria
equipe que a atender irá encaminhar
esse pedido para o Poder Judiciário, o qual irá analisar se será ou
não viável deferir o pedido.

Audiência debate inclusão da Fumep no Parque Tecnológico de Piracicaba
ta, diz que a medida "trará como
benefícios a aproximação e a atração de empresas para firmar parcerias estratégicas visando ao desenvolvimento de ações voltadas a
ensino, pesquisa, desenvolvimento
e inovação de impactos social e econômico positivos nos diferentes setores da sociedade para Piracicaba
e sua Região Metropolitana".
Com cerca de 25 mil metros
quadrados de área construída, a
Fumep conta com nove cursos de
graduação pela EEP, 12 cursos de
pós-graduação pela Pós-EEP (Centro de Pós-Graduação) e oito cursos técnicos e ensino médio pelo
Cotip, além de cursos profissionalizantes pelo CEPP (Centro de Educação Profissionalizante). Seu
campus abriga 42 laboratórios, 11

anfiteatros, salão nobre, biblioteca, complexo esportivo, cantina,
restaurante, academia ao ar livre
com pista de caminhada e estacionamento com 1.200 vagas.
Estão convocados para a
audiência pública, que acontecerá no plenário da Câmara, o procurador-geral do município,
Guilherme Monaco de Mello; os
secretários municipais de Finanças, Artur Costa Santos, de Governo, Carlos Beltrame, de Defesa do Meio Ambiente, Alex Gama
Salvaia, e de Obras, Paulo Sérgio
Ferreira da Silva; e o presidente
do Ipplap (Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba), Sérgio Maluf Chaim.
Já o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil), os membros do

Conselho da Cidade, do Conselho
Municipal de Mobilidade e do Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural) e toda a sociedade estão convidados a participar.
A CLJR aponta que a realização da audiência pública é
"uma oportunidade para a sociedade civil manifestar-se sobre a
inclusão de área pertencente à Fumep no perímetro do Parque Tecnológico de Piracicaba, permitindo
a integração da ampla infraestrutura de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação da fundação
ao ecossistema local de inovação".
A comissão é composta pelos
vereadores Laercio Trevisan Jr.
(PL), presidente, Wagner Oliveira
(Cidadania), relator, e Alessandra
Bellucci (Republicanos), membro.

AÇÃO

Cat Stop arrecada mais de 200 quilos de ração
Realizado no domingo, 5,
o Cat Stop conseguiu arrecadar mais de 200 kg de ração,
que vão atender cerca de 40
gatos. A ação foi uma realização da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Secretaria Municipal
da Saúde (SMS), em conjunto

com a Sociedade Piracicabana de
Proteção aos Animais (SPPA).
Além disso, dos 27 filhotes
de gatos disponíveis para doação
na feirinha, 12 ganharam um
novo lar, sendo quatro do CCZ
(Centro de Controle de Zoonoses),
vinculado ao Núcleo de Bem-Estar Animal. A ração arrecadada
será encaminhada para alimen-

ovani Magalhães (ator) e Thomas
Bastos (músico e professor).
SABERES – As ações compõem a programação do projeto
“Saberes no Pé do Tambu”, que
tem como objetivo evidenciar a
cultura afro-paulista, incentivar a
sua preservação e permitir a transmissão de saberes e reúne ações culturais e educativas, como lançamento de livro, transmissões audiovisuais e contações de histórias.
O título do projeto é inspirado no Batuque de Umbigada, também conhecido como Tambú ou
Caiumba. Trata-se de uma tradição de resistência negra de matriz
bantu que integra a cultura caipira, marcada pela diversidade. É
nesse contexto que, na década de
1990, surgiu a Casa de Batuqueiro, por meio do trabalho desenvolvido por Vanderlei Bastos e
Antônio Filogênio de Paula Junior, dois batuqueiros reconhecidos.
“Temos grandes expectativas
quanto ao alcance do projeto e, com
isso, poder falar com muita gente e
poder levar nossa cultura ao maior número possível de pessoas. Que
a nossa cultura e as nossas tradições tenham o devido reconhecimento, assim como nossas comunidades em diferentes municípios
paulistas”, diz Vanderlei Bastos.

PL

M UDANÇA
Acontece hoje, 8, às 16h, a
audiência pública que discutirá o
projeto de lei complementar 10/
2022, de autoria do Executivo,
que introduz alterações à lei complementar 223/2008, que instituiu o Programa Parque Tecnológico de Piracicaba. A convocação partiu da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, autora
do requerimento 406/2022.
O projeto de lei complementar
10/2022 propõe incluir no Parque
Tecnológico a área de 226 mil metros quadrados que engloba todo o
perímetro do campus da Fumep
(Fundação Municipal de Ensino
de Piracicaba), da Escola de Engenharia de Piracicaba, do Cotip e
do Centro de Pós-Graduação.
O Executivo, autor da propos-

Como parte da programação do projeto “Saberes no Pé
do Tambu”, acontece nesta
quarta (8), às 19h30, a live “A
Herança Bantu”, em que será
debatida a importância da
Caiumba – conhecida também
como Batuque de Umbigada ou
Tambu – como uma cultura de
resistência afro-paulista. A exibição, aberta ao público, acontece no
canal do Youtube da Casa de Batuqueiro (https://www.youtube.
com/c/CasadeBatuqueiro).
Logo depois, às 21h, será
apresentado no mesmo canal o
conto “Zóio de Nhá Rita”, de autoria do batuqueiro e escritor
Vanderlei Bastos, interpretado
por Giovani Magalhães. A iniciativa é financiada pelo ProAC direto, por meio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São Paulo.
Bantu é um termo utilizado
para designar um tronco linguístico, ou seja, uma língua que deu
origem a muitas outras línguas,
especialmente na região central e
no sul do continente africano.
Participam da live Lorena
Faria de Souza (professora e doutora em estudos literários), Tadeu Kaçula (sociólogo e compositor), Marina Costa (cantora), Gi-

tação de gatos que vivem em colônias nas ruas, bem como para
animais que estão sob cuidados
de protetoras do município.
“A ideia agora é ampliar
esse evento para conseguir ainda mais doações de ração e também angariar fundos para custear tratamentos e medicamentos”, diz Matheus Santos, coor-

denador do CCZ. 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.

Câmara derruba parecer contra
projeto sobre vans escolares
A Câmara municipal de Piracicaba derrubou por unanimidade,
na noite desta segunda-feira (6),
durante a 24ª reunião ordinária, o
parecer contrário da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação
(CLJR) ao projeto de lei 71/2022,
de autoria do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), que busca estabelecer a obrigatoriedade da demarcação de vagas de estacionamento
exclusivo para veículos de transporte escolar em frente a escolas
públicas e privadas do município.
A propositura prevê um mínimo de
duas vagas para escolas com até
300 alunos e de três vagas para
unidades com mais estudantes.
O parecer, derrubado por unanimidade pelos vereadores, apontava vício de iniciativa na propositura, ou seja, dizia que a matéria
era de competência exclusiva do
Prefeito e que não competiria aos
vereadores legislar sobre o tema.
Segundo Trevisan Jr., o projeto de lei impõe ao Executivo uma
obrigação de fazer, e é semelhante
a uma lei de 2005, também de sua
autoria, e que estabeleceu a sinalização no solo, em áreas públicas e
privadas da cidade, de vagas para
idosos e deficientes físicos: “a Câmara derrubou o parecer contrário e o projeto seguiu para o Executivo, e ele não vetou. Muito pelo
contrário”, lembrou o parlamentar.
Com a rejeição do parecer,
o projeto de lei 71/2022, agora, continua sua tramitação
pelas comissões temáticas e,
estando apto, segue para apreciação futura em plenário.
TETO SALARIAL – Além
do parecer, outras 17 proposituras foram aprovadas, três foram
adiadas e outras duas foram rejeitas na noite desta segunda-feira, entre elas o requerimento 442/
2022, de autoria de Cássio Luiz
Barbosa (PL), que pedia o detalhamento dos servidores municipais
cujos salários líquidos excedem o
valor do subsídio do Prefeito.
Segundo o autor do requerimento, rejeitado por 13 votos, a
propositura buscava respostas a
“perguntas básicas”, surgidas após

pesquisa feita por ele no Portal da
Transparência da Prefeitura que
apontou servidores recebendo valores acima dos R$ 15.550,00, que
é o valor bruto do subsídio do Chefe do Executivo. “Não passa um
requerimento nesta Casa. Uma
pergunta básica... Mas tudo bem,
o voto, a democracia, é isso mesmo, é a liberdade das pessoas
aqui”, protestou o vereador.
“Registro o meu voto favorável. Em nome da razoabilidade, é salutar votarmos favoráveis aos requerimentos. É total
falta de razoabilidade quem
vota contrário. Importante deixarmos registrados para a nossa sociedade”, disse Rai de Almeida (PT) ao justificar seu voto.
De acordo com Josef Borges
(Solidariedade), nenhum servidor, inclusive os da Saúde, recebem valores remuneratórios acima do subsídio do Prefeito. Segundo o parlamentar, que disse que
estas informações foram, inclusive, apresentadas em audiência
pública, eventuais valores que ultrapassam o referido limite são
verbas de caráter indenizatório.
“A meu ver, requerimento
para criar fato negativo e atacar a
Administração não é uma coisa
boa para a população. E quando
se fala em democracia, ao mesmo
tempo que um vereador pode criar um fato político, também é direito do Executivo, por meio de sua
base, recusar”, afirmou Josef.
Também foi rejeitado o requerimento 463/2022, que entrou em pauta em regime de urgência, de autoria de Cássio
Luiz Barbosa, que pedia informações sobre falta de médico
em uma UBS (Unidade Básica
de Saúde) no bairro Santana.
MEDALHA ADIADA – A
Câmara também aprovou o adiamento, por 5 sessões camarárias, do projeto de decreto legislativo 08/2022, que busca instituir
na Casa a Medalha de Mérito Estudantil “Professor Olavo de
Carvalho”. O pedido foi feito pelo
seu próprio autor, o vereador
Fabrício Polezi (Patriota).
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Apeoesp registra 900 novos
casos em escolas estaduais
Divulgação

S EMDETTUR

Empreenda-Pira, o encontro
de food-trucks, será na praça
Evento acontecerá dia 10, das 9h às 18h, com lanches, pastéis, cachorro-quente,
salgados, batata recheada, doces e churros, na Praça José Bonifácio

Para a deputada estadual Professora Bebel, são fundamentais
a prevenção e a vacinação de toda comunidade escolar

Levantamento da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo) já contabiliza 900
novos casos de covid em escolas
estaduais, envolvendo professores, alunos e funcionários. O levantamento começou a ser feito
no último dia 11 de maio e os novos casos foram registrados em
127 escolas estaduais, e atinge 479
professores, 48 funcionários e
280 estudantes. Do total, 89 casos não foram discriminados.
Em Piracicaba já foram confirmados 42 novos casos de covid, sendo dois da EE Augusto
Saes, quatro da EE Carolina Men-

des Thame, 22 da EE José Martins de Toledo, dois da EE Dr.
Dario Brasil, 7 da EE Mirandolina de Almeida Campos, um da
EE Pedro Moraes Cavalcanti e
quatro da EE Alfredo Cardoso.
Para a presidente licenciada da
Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), a situação exige
cuidados e a necessidade de reforçar os protocolos de segurança nas
escolas. “É preciso manter a prevenção, inclusive com o uso de
máscara. Apelo também aos pais e
responsáveis que ainda não vacinaram suas crianças que procurem
vaciná-las, até porque quem ama,
vacina”, defende a deputada.

C ÂMARA

"Agressor de mulher que se esconde
atrás da lei é covarde", diz orador
Fabrice Desmonts

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur) promove,
sexta (10), o Empreenda-Pira,
um programa de fomento e incentivo à economia informal
que reunirá food-trucks. O evento acontecerá das 9h às 18h, na
praça José Bonifácio. O Empreenda-Pira vai oferecer foodtrucks de lanches, pastéis, cachorro-quente, salgados, batata recheada, doces e churros.
Cris Batochio, assessora de
projetos especiais em Trabalho e
Renda da Semdettur, lembrou
que o segmento da alimentação
está em alta e por isso a Pasta

tem criado alternativas que possam
beneficiar os empreendedores locais por meio deste segmento.
A Semdettur tem feito um
trabalho importante para auxiliar as pessoas que querem empreender, buscando a atividade
ambulante ou de trailer. Assim,
foram criados novos pontos no
Aeroporto Pedro Morganti, no
Engenho Central, no bairro Vila
Sônia, Caxambu, Vila Fátima,
entre outros. Apenas em 2020
foram 114 novos autorizados, em
2021 foram 103 novos e até momento, mais 24 autorizados.
Atualmente, o município conta
com 743 ambulantes ativos.
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O Empreenda-Pira é um programa de fomento à economia informal

P RIMEIRO T EMPO

"Artemis caminha para a Capadócia Brasileira", destaca Josef Borges
Os moradores de Artemis já
se acostumaram a ver nos céus
do distrito muitos balões nos fins
de semana. O local está chamando a atenção de turistas pelas suas
belezas naturais, "sendo que a iniciativa privada está chegando
com investimentos", adiantou
Josef Borges (Solidariedade).
Ao participar do "Primeiro
Tempo" na noite desta segundafeira (6), nos 15 minutos que antecederam a 24 reunião ordinária, o parlamentar fez um comparação do bairro com a Capadócia, pela prática de balonismo, que
é peculiar no país turco. "Artemis está se transformando em
ponto turístico, porque, atualmente são mais de 200 turistas
que estão visitando o bairro para
passear de balão, além do passeio
de mountain bike e corrida a pé".

CONSÓRCIO - Josef também defendeu a iniciativa da
Prefeitura de Piracicaba (SP),
que tem a intenção de participar de um consórcio de saúde,
por meio da empresa Cismetro,
para a contratação de médicos
e exames laboratoriais devido à
falta de profissionais na área.
Outro problema grave, relata o
parlamentar, é o fato de muitos
servidores da Secretaria Municipal de Saúde terem atingido os
vencimentos de R$ 15,550,00,
que correspondem ao teto salarial do prefeito. "Nenhum servidor", explica Josef, "pode ganhar acima do salário do Executivo. E isso está acontecendo
com 90 funcionários da Saúde".
Para o ano que vem, segundo a projeção anunciada pela
Administração Municipal du-

Fabrice Desmonts

Turismo do distrito de Artemis e consórcio da Saúde foram alguns
assuntos abordados pelo vereador Josef Borges no programa

rante audiência pública na Câmara, os números podem chegar
a 250 servidores. "Não é substituição, e sim, uma medida para

atender emergencialmente a secretaria, de modo que as unidades de saúde não fiquem sem
médicos", ponderou o vereador.

V ANDALISMO

Vereador constata danos a escola estadual invadida no fim de semana

José Osmir Bertazzoni ocupou a tribuna popular na segunda (6)

O diretor do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Piracicaba (SP), José Osmir Bertazzoni, fez uso da tribuna popular
na noite desta segunda-feira (6),
no início da 24ª reunião ordinária, e apresentou como tema "A
violência contra a Mulher".
Estatística da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, apresentada pelo orador,
apontou o aumento da violência doméstica durante o período mais crítico da pandemia,
quando foi decretado o lockdown em todo o país. "A vida fami-

liar é um compromisso divino.
Fato inadmissível, cruel e covarde que deprecia a relação humana. O homem que agride uma
mulher e se esconde atrás da lei
é um covarde", desabafou.
Bertazzoni aguarda as providências do Poder Judiciário
quanto à punição de agressores
de mulheres. "Respeito às mulheres é fundamental. Muitas se calam para proteger a carreira dos
maridos, mas o subconsciente
coloca em alerta máximo a possível reincidência. E infelizmente
isso pode se tornar um tragédia".

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Diretora do Instituto Baroneza
de Rezende será homenageada
O requerimento 444/22, do
vereador André Bandeira
(PSDB), que concede voto de
congratulações a Rita de Cássia Saturno, a irmã Rita, pelos
relevantes serviços prestados
em Piracicaba, foi aprovado na
24ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (6).
Irmã Rita pertence à Congregação das Irmãs Franciscanas da
Imaculada Conceição. Trabalhou
por dois anos no Instituto Baroneza de Rezende; cinco anos no Externato Santa Terezinha, em Ara-

raquara; um ano no Lar Nossa
Senhora Das Mercês, também em
Araraquara; três anos no Sítio
D´Abadia, em Goiás e 13 anos no
Lar Santa Terezinha em Araxá,
MG. Desde 2014, reside e é diretora
do Instituto Baroneza de Rezende.
Já foi promotora vocacional, professora primária no SESI
085, em Piracicaba, vice-diretora do externato Santa Terezinha, em Araraquara e diretora
do Jardim de Infância Santa
Terezinha, em Araxá. Participou
ainda da Equipe de Formação.

O vereador Fabrício Polezi (Patriota) visitou a Escola Estadual
"Professor Jethro Vaz de Toledo",
no Jardim Itapuã, na manhã desta segunda-feira (6), após a unidade ter sofrido invasão no fim de
semana, quando estava fechada.
Ao chegar para abrir a escola,
nesta segunda-feira, uma funcionária percebeu que o portão estava
pichado e algumas portas, arrombadas. Ao examinar o local, o vereador observou que "vários crimes
foram cometidos, como invasão,
arrombamento e vandalismo".
Em conversa com o parlamentar e a diretora da unidade,
Daniele Chioquete, um dos conselheiros escolares, Adilson dos
Santos, relatou que, na quintafeira (2), o prédio já havia sido
invadido em período de aula:

mesmo com alunos, professores
e funcionários dentro da escola,
o invasor furtou fios de cobre.
No entanto, a invasão ocorrida no sábado de madrugada foi
diferente, segundo observado pelo
vereador, visto que "nada foi levado e pichações foram deixadas,
num ato claro de vandalismo, de
desafio às autoridades e de destruição do patrimônio público".
De acordo com Polezi, a Polícia Militar esteve no local e a
Polícia Civil realizou perícia técnica. Tanto o episódio de quinta-feira quanto o constatado nesta segunda-feira tiveram boletins de ocorrência registrados.
"Esses crimes de arrombamento e vandalismo em escolas são inaceitáveis e não podem ficar impunes. Isso precisa ser esclarecido o

Assessoria Parlamentar

Fabrício Polezi registrou os atos de vandalismo ocorridos contra a
Escola Estadual "Professor Jethro Vaz de Toledo", no Jardim Itapuã

mais rápido possível e os culpados,
punidos com todo o rigor. É preciso redobrar a segurança e, assim,

devolver a tranquilidade para todos os que fazem parte do ambiente escolar", disse o vereador.

A DMINISTRAÇÃO

R ECONHECIMENTO

Treinamento capacita brigadistas de incêndio

“Medalha
Bombeiro do
Ano” será entregue
no mês de julho

A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Administração
(Semad), realizou no último sábado, 4, no Engenho Central,
um treinamento contra incêndios envolvendo 18 servidores
públicos. O evento, que contou
com o apoio do Serviço Especializado em Engenharia de Seguranças e Medicina do Trabalho
(Sesmt), já havia sido realizado
no dia 14/05, com outros funcionários, em atividade realizada
na Secretaria de Educação. No
total, a Semad capacitou 26 integrantes, promovendo a reciclagem de outros 10 brigadistas.
Todos os participantes dos
treinamentos de capacitação fizeram uma prova teórica e passarão por análise clínica para serem aprovados posteriormente
como brigadistas de incêndio.
Durante o treinamento do sábado, ministrado pelo cabo David, do Corpo de Bombeiros, os
servidores foram orientados
sobre como retirar corretamen-

Divulgação

O treinamento foi realizado pelo cabo David, do Corpo de Bombeiros

te as pessoas do local, quais atitudes podem ou não ser tomadas para manter o bem-estar de
todos, além de ações para combate ou prevenção do alastramento do incêndio. Além de

toda orientação teórica, os participantes do treinamento
aprenderam também a lidar com
equipamentos básicos de proteção e como manuseá-los (extintores de incêndio e hidrantes).

A “Medalha Bombeiro do
Ano - Subtenente PM Jacinto Roberto Penedo”, instituída pelo
decreto legislativo 03/1998, será
entregue no dia 5 de julho deste
ano, uma terça-feira, em sessão
solene a ser realizada no Salão Nobre “Helly de Campos Melges”, na
Câmara Municipal de Piracicaba.
O requerimento 425/2022,
que solicita a realização da solenidade, é de autoria dos vereadores Laércio Trevisan Jr. (PL)
e Gilmar Rotta (PP) e foi aprovado na 24ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (6).
Anteriormente denominada
“Título Bombeiro do Ano”, a honraria passou a conter o nome do
subtenente morto em exercício da
profissão, Jacinto Roberto Penedo, conforme acréscimo de dispositivo estabelecido pelo projeto
de decreto legislativo 19/2022.
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EEP é a grande campeã dos jogos
Após um final de semana repleto de jogos, equipe vence sete faculdades e leva o título; campeonato reuniu cerca de 1.400 pessoas

A EEP (Escola de Engenharia
de Piracicaba) foi a grande campeã
do Interpira 2022, campeonato esportivo que reuniu cerca de 1400
pessoas entre alunos, formandos,
torcida e atletas da EEP, Esalq,
FOP/Unicamp, Fatec, Fatep, Medicina Anhembi Morumbi e IFSP
(Instituto Federal de Piracicaba),
no último final de semana, durante as competições no complexo esportivo do XV de Novembro.
Eles disputaram as modalidades de futebol de campo (masculino), futsal (masculino e feminino), handball (masculino e
feminino), vôlei (masculino e feminino), basquete (masculino e
feminino), natação com cinco
provas em cada formato (masculino e feminino) e truco.
“Os jogadores da EEP fizeram bonito todas as vezes que entraram em campo”, disse emocionado o aluno Bruno Rafael de

Souza Ferreira, presidente da
Atlética EEP. Ele conta que a EEP
participou do campeonato com
cerca de 100 atletas e que todos
deram o melhor para representar
a faculdade e ganhar cada jogo
que disputavam. “O apoio da torcida e da Bateria da Atlética/EEP
foi fundamental para marcar o
ritmo e lembrar os atletas de que
eles não estavam sós em nenhum
momento”, considerou Bruno.
Ele revela que as finais das
quais a EEP participava eram todas sempre muito acirradas. “Um
jogo de grande destaque foi a final
do handball feminino entre EEP e
FOP/Unicamp, disputado até o último minuto do tempo normal, com
prorrogação e, mesmo assim, a
confirmação da vitória da EEP se
deu nos pênaltis, deixando a torcida agitada o tempo inteiro”, disse.
A confirmação da vitória
geral da EEP, entretanto, só foi

possível depois das finais dos jogos de vôlei feminino e futsal
masculino, que aconteceram simultaneamente em um confronto acalorado entre EEP e
Esalq/USP, em que cada ponto
conquistado era uma vitória.
“A EEP sagrou-se a grande
campeã geral dos jogos deste ano
e ainda levou troféus de primeiro lugar nas modalidades de futebol de campo, truco, handball
feminino, futsal masculino, vôlei feminino e vôlei masculino”,
disse o presidente da Atlética.
Segundo ele, além desses resultados, a EEP conquistou o segundo lugar no basquete feminino, os terceiros lugares no basquete masculino e no futsal feminino e os quartos lugares na natação e no handball masculino.
“A Atlética EEP parabeniza
os jogadores e agradece a todos
que torceram e apoiaram os ti-

mes e a participação deles nesses
jogos”, finalizou Bruno, ao convidar todos a seguirem a equipe
no Intagram @atletica_eep para
conferir detalhes e as fotos da
competição nas redes sociais.
Para as diretores acadêmicos
da EEP, Edson Pigoretti e Maria
Helena Tavares, a vitória da EEP
tem uma simbologia muito forte no
pós-pandemia e representa a retomada de uma convivência social
mais saudável do ponto de vista
físico e emocional. “Este tipo de
competição é, antes de tudo, uma
prática coletiva que leva o aluno a
exercitar a comunicação, o espírito
de grupo, a unidade, a união e a
cooperação para fortalecimento da
equipe”, consideraram. Eles lembram que atividades assim ensinam os envolvidos a abrir mão, a
ouvir, a praticar o equilíbrio emocional e a ter a resiliência tão necessária em muitos momentos da vida.

DNA XV

Divulgação

A bateria da Atlética EEP animou a torcida em incentivo à vitória

Eles parabenizaram os alunos e agradeceram o apoio das
Atléticas envolvidas, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer

e Atividades Motoras e das instituições de ensino representadas.
"A EEP é campeã, mas somos todos vitoriosos”, finalizaram.

P ATR
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Após goleada, sub-20 volta a campo para iniciar o returno do Paulista Guarda Civil de Brotas recebe
O time sub-20 do XV de Piracicaba volta a campo hoje, 8, quando enfrenta o Comercial de Tietê,
fora de casa, às 15h, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Na última partida, o XV goleou o Independente por
7 a 0, terminando o primeiro turno
do Grupo 5 na liderança, com 12 pontos conquistados em cinco jogos.
Treinando com o time profissional desde a Série A2 e autor de
dois gols na última partida, o atacante Diego Lanzarini destacou o
bom momento vivido pela equipe.
"Estou feliz pelos dois gols marcados, pelas chances no time principal e pelo primeiro turno que a
gente fez. Sabemos que agora as
coisas ficam mais difíceis, porque
todo mundo olha o XV como o time
a ser batido, mas estamos preparados para conquistar mais uma

vitória, que vai ser importante
para que a gente conquiste a
classificação", disse o atacante.
CAMPANHA - No primeiro
turno da competição, o XV jogou
cinco vezes e teve quatro vitórias e
uma derrota. A equipe marcou 14
gols e sofreu quatro, tendo saldo
positivo de 10 gols. Na classificação, o XV lidera o Grupo 5 com
12 pontos contra dez do Desportivo Brasil e nove do Capivariano, que se enfrentam nesta rodada. Completam a chave: Inter
de Limeira (5 pts), Comercial de
Tietê (3 pts) e Independente (2 pts).
Os dois primeiros colocados de
cada um dos 12 grupos se classificam de forma direta. Os oito melhores terceiros também avançam para
a segunda fase, que será formada
por oito grupos de quatro equipes.

Divulgação

Divulgação

No primeiro turno da competição, o XV jogou
cinco vezes e teve quatro vitórias e uma derrota
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Título de Cidadão será concedido a médico
Foi aprovado na 24ª reunião
ordinária, realizada nesta segunda-feira (6), o projeto de decreto
legislativo 27/2022, cuja autora é a
vereadora Ana Pavão (PL), e que
concede o título de “Cidadão Piracicabano” ao médico oftalmologista Rafael Guena Jardim de Camargo. A homenagem é entregue
àqueles nascidos fora de Piracicaba, porém com atuação considerada relevante para a cidade.
O texto da propositura traz a
trajetória do médico, que se mudou para Piracicaba com a família
nos primeiros anos de vida. Tendo

A RTE

uma carreira de destaque dos 5 aos
20 anos na modalidade esportiva
da natação, ele entrou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(FMRP) da Universidade de São
Paulo (USP) e posteriormente concluiu residência médica em oftalmologia no Hospital das Clínicas,
com especialização em doenças relacionadas à córnea e catarata.
O homenageado é chefe do
departamento de oftalmologia
da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Piracicaba e anteriormente teve o mesmo cargo no Hospital dos Fornecedo-

res de Cana. Ajudou, também,
a montar a infraestrutura cirúrgica do AME Piracicaba na área
de sua especialidade. Desde
2015, atua como médico cooperado no Hospital Unimed.
Ainda segundo a justificativa do projeto de decreto legislativo, o médico está à frente do projeto “Olhar Sempre”, uma organização social que realiza atendimento clínico e cirurgias de catarata a pessoas em vulnerabilidade; junto com o projeto social
Exército de Formiguinhas e a Cúria Diocesana de Piracicaba, par-

ticipa de programa que oferece
suporte e atendimento oftalmológico a crianças em idade escolar; bem como trabalha em parceria com a Fraternidade Sem
Fronteiras para proporcionar a
“transformação de pessoas em situação de rua”. Além disso, ajudou a fundar o Hospital de Olhos
de Piracicaba e manteve parceria
com os hospitais da cidade, durante a pandemia de Covid-19, colaborando com a redução do volume
de atendimento nesses locais.
A data de entrega da honraria ainda será definida.

MARCIAL

Câmara aprova o “Dia Municipal do Kickboxing”
O kickboxing é uma arte
marcial baseada em chutes (kick
em inglês) e socos (boxing em inglês), frequentemente praticado
como defesa pessoal, condicionamento físico geral ou como um
esporte de contato. Projeto de lei
99/2022, de autoria do vereador
Pedro Kawai (PSDB), aprovado
em primeira discussão na noite
desta segunda-feira (6), durante
a 24ª reunião ordinária, coloca a
arte marcial no Calendário Oficial de Eventos do município.
Considerada uma luta moderna, essa prática foi criada com base
em outros tipos de lutas de origem

asiática, mesclando alguns de
seus movimentos, como é o caso
do karatê. Segundo a WAKO (Associação Mundial de Organizações
de Kickboxing), o esporte pode ser
realizado em nível competitivo ou
recreativo, dependendo das aspirações de cada praticante.
Kawai argumenta que no ano
passado, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o reconhecimento e filiação da WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) como membro oficial após
um longo processo, que durou cerca de 25 anos. "Ou seja, nos próximos eventos olímpicos, poderemos

ter o kickboxing como uma modalidade de disputa e competição".
"No Brasil, a modalidade é
fomentada pela CBKB (Confederação Brasileira de Kickboxing)
desde o ano de 1990. A CBKB foi
fundada oficialmente em 1993,
durante a realização do 3° Campeonato Brasileiro de kickboxing,
realizado na cidade de Cruz Alta
(RS) com a finalidade de fomentar, disciplinar e divulgar a prática do kickboxing em todo o território brasileiro", explica.
Mundialmente, o dia do kickboxing é celebrado no dia 30 de
novembro. "O dia entrou para a

história quando em 30 de novembro de 2018, em Tóquio, Japão,
durante a reunião anual do Comitê Olímpico Internacional, após
uma jornada de décadas de trabalho, a modalidade foi oficialmente reconhecida, passou a fazer parte da família olímpica e a
WAKO passou a figurar como a
única entidade mundial oficial do
esporte", detalhou o vereador.
Para entrar definitivamente no Calendário Oficial de Eventos, a propositura precisa passar por mais um turno de votação e, posteriormente, ser sancionada pelo prefeito municipal.
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Vereador questiona dispensa de licitação para operação
O requerimento 461/2022, do
vereador André Bandeira (PSDB),
que solicita informações ao Executivo sobre Operação Tapa-Buraco a ser realizada de acordo com
o processo 73.169/2022, foi aprovado em caráter de urgência durante a 24ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (6).
De acordo com a proposi-

tura, reportagem do Jornal de
Piracicaba do dia 4 de maio
anunciava a abertura de concorrência pública para a operação tapa-buracos, no valor estimado de R$ 10.586.318,88, com
vigência de 12 meses e, no dia 2
de junho, a Prefeitura informou, por meio do Diário Oficial
do Município, dispensa de lici-

treinamento da Maria da Penha

tação para a realização do mesmo serviço, por meio da Empresa RJ das Neves Obras, com valor
contratado de R$ 6.843.148,75,
com vigência de 180 dias.
Desta forma, André Bandeira solicita cópia do processo envolvendo a contratação Empresa
RJ das Neves Obras, do processo
Concorrência Pública e do edital

nº 014/2022 para Operação tapa
Buraco. O vereador quer saber
ainda se RJ das Neves Obras está
também participando da Concorrência Pública nº 014/2022, se a
empresa já está ou prestou outros serviços para o município nos
anos de 2021 até a presente data e,
em caso positivo, quais serviços, entre outros questionamentos.

Equipe de Piracicaba e Brotas após o treinamento da Patrulha

Integrantes da Guarda Civil
de Brotas, além de uma psicóloga
e uma advogada do Centro de Referência de Assistência Social
(Creas) daquele município, estiveram em Piracicaba na última
quinta-feira, 2, para realizar treinamento com a equipe da Patrulha Maria da Penha da Guarda
Civil municipal. Capacitação incluiu informações teóricas e práticas para que a Patrulha comece
efetivamente a funcionar na cidade. Lei de implantação do grupamento em Brotas já está aprovada. As primeiras medidas protetivas também já chegara, mas

faltava apenas o treinamento
para o início dos trabalhos.
Durante a manhã, a comitiva
recebeu informações teóricas sobre
funcionamento da Patrulha na sede
da Guarda Civil. A tarde foi o momento de quatro guardas de unirem às equipes das viaturas para
conhecer o processo por completo.
Neste mesmo período a coordenadora da Patrulha, em Brotas, Ana
Claudia Corsi Herreira, acompanhada das técnicas do Creas, foram conhecer a sala da Patrulha Maria da
Penha, localizada em prédio ao lado
do Terminal Central de Integração, e
todo o processo administrativo.

MEIO A MBIENTE

Programação da Simapira segue
hoje, 8, com Encontro de Pesquisa
Dando continuidade à agenda das Semanas Integradas do
Meio Ambiente (Simapira), acontece hoje, 8, a partir das 8h30, o
1º Encontro de Pesquisa da Estação Experimental de Tupi, o Horto de Tupi. O evento é online e orientado a professores e pesquisadores, mas aberto ao público que
tiver interesse em participar.
Realizado pelo Instituto de
Pesquisas Ambientais (IPA), o
encontro tem apoio da Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema) e da
Fundação Florestal, bem como
da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq),
por meio do Laboratório de
Áreas Naturais Protegidas
(LANP) e do Laboratório de Educação e Política Ambiental (OCA).
O objetivo do evento, segundo os organizadores, é mostrar
a importância do Horto de Tupi
para a pesquisa científica e incentivar novas pesquisas. “A
ideia é dialogar sobre as pesquisas que acontecem na Estação
Experimental de Tupi. Esse
evento é importante para mostrar à população algumas das
pesquisas realizadas no Horto,
para que saibam que, além de
ser uma área de proteção ambiental, educação ambiental e lazer, também é uma área de pesquisa importante”, destaca Ma-

ria Luísa Bonazzi Palmieri, especialista ambiental do IPA.
A palestra de abertura será
realizada pela professora Teresa Cristina Magro Lindenkamp,
que tratará do tema Pesquisa e
Extensão para o Convívio da Sociedade com a Natureza. Em seguida, serão apresentados trabalhos realizados sobre diferentes temáticas, como educação
ambiental, solos, sementes, hidrologia, manejo florestal e
madeira, com a participação de
profissionais do IPA e professores e estudantes da Esalq.
O público participante terá
a oportunidade de aprender e
dialogar sobre as pesquisas realizadas e também conhecer os
caminhos para desenvolver
pesquisas no Horto de Tupi.
As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pelo link https://
forms.gle/ipiUBeYMuCUxKoGC8.
Mais informações sobre o 1º Encontro de Pesquisa no site do IPA
https://www.infraestrutura
meioambiente.sp.gov.br/ipa/
eventos/ ou nas redes sociais da
Estação Experimental de Tupi
https://www.facebook.com/
estacao.experimental detupi e https://www.instagram.com/hortodetupi/. A programação completa da Simapira pode ser acessada no site: https://sedema.
wixsite.com/sedema/semana.
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A PELO

Moção pede o desassoreamento
do Ribeirão do Piracicamirim
Moção de apelo 94/2022, de
autoria do vereador em exercício,
Gilmar Tanno (PV), que substituiu a vereadora Sílvia Morales
(PV) pelo período de 30 dias, foi
aprovada na noite desta segunda-feira (6), durante a 24ª reunião ordinária. O texto pede o desassoreamento de todo o curso
do Ribeirão do Piracicamirim.
Tanno argumenta que Piracicaba (SP) foi contemplada no
programa “Rios Vivos”, desenvolvido pelo Governo do Estado de
São Paulo, por meio do Daee (Departamento de Águas e Energia
Elétrica), para realizar o desassoreamento do ribeirão Piracicamirim. A Prefeitura pleiteou a participação do município no programa e priorizou o manancial uma
vez que, em épocas de chuvas,
transborda e causa alagamentos
em diversos bairros ao redor.
Os investimentos para as
ações previstas no programa somam cerca de R$ 400 milhões
para o desassoreamento de três
pontos do ribeirão Piracicamirim, que foram escolhidos por
serem os mais críticos e neces-

sitarem do serviço, informa uma
das justificativas da moção.
Os bairros Morumbi, Piracicamirim e Bosque da Água Branca
foram os mais castigados pelos alagamentos causados pelas chuvas
do final de janeiro e início de fevereiro do corrente ano de 2022.
A intervenção está prevista para ocorrer em aproximadamente 3.500 metros e visa a
retirada de materiais como terra, pedras e lodo, que impedem
o curso da água e contribuem
para o transbordamento.
“O desassoreamento de apenas três pontos críticos do Ribeirão, não necessariamente surtirá os efeitos desejados quanto
a mitigação dos impactos ambientais dos alagamentos recorrentes em épocas chuvosas, haja vista que a problemática envolve outras questões urbanísticas correlatas, como os índices de impermeabilidade do solo, considerando pavimentações e sistemas de
drenagem, além da insuficiência
das áreas de preservação permanente que margeiam o corpo
d’água”, completou o vereador.

I NFORMÁTICA

Câmara publica licitação para
licença de serviço e software
A Câmara Municipal de Piracicaba publicou o edital do Pregão Eletrônico 12/2022, do tipo
menor valor global, com o objetivo de contratar empresa para
o fornecimento de licenças do pacote Creative Cloud e softwares
Photoshop CC e Lightroom. O
certame ocorrerá no próximo dia
21, a partir das 9h, no site da
BEC (Bolsa Eletrônica de Compras) que integra o portal da Secretaria de Estado da Fazenda.
Podem participar as empresas que desempenhem atividade pertinente e compatível
com o objeto do pregão, que
atendam às exigências constantes no edital e nos anexos, inclusive quanto à documentação
requerida, e que estiverem registradas no CAUFESP (Cadastro de Fornecedores da BEC) em
atividade econômica compatível
com a licitação e sejam detento-

ras de senha para participar de
procedimentos eletrônicos.
De acordo com o Anexo I do
edital, a contratação das licenças
se justifica devido ao vencimento
das liberações atuais, sendo que
os softwares são de grande necessidade para a execução de serviços de edição e tratamento audiovisual do Departamento de
Comunicação Social da Câmara
Municipal de Piracicaba.
Será colocado em disputa o
Lote Único no valor total (estimado) em R$ 31.097,33 que está dividido em quatro licenças de software Creative Cloud For Teams (R$
5.593,64 no valor unitário); duas
licenças de software Adobe Photoshop CC (R$ 2.907,59 no valor
unitário) e uma licença de software Adobe Lightroom (R$ 2.907,59).
O edital, na íntegra, está
disponível no Portal da
Transparência da Câmara.
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Liberdade será tema de evento
do Fórum Inter-Religioso
Objetivo é capacitar os participantes sobre a Lei Estadual de Liberdade Religiosa
O “Fórum Permanente InterReligioso para uma Cultura de
Paz e Liberdade de Crença” da
Câmara Municipal de Piracicaba
irá promover uma capacitação
acerca da Lei Estadual de Liberdade Religiosa no Estado de São
Paulo (17.346/2021). A capacitação foi agendada durante reunião
realizada na manhã de ontem, 7.
Convocada pelo gabinete
do vereador Acácio Godoy
(PP), a reunião tinha como
objetivo organizar ideias e temas para os próximos eventos
do Fórum, que estava com as
atividades presenciais interrompidas por causa da pandemia.
A geração de novos diálogos
para a educação da cultura de paz,
a organização jurídica e legal das
igrejas de pequeno porte e de terreiros e o avanço na discussão de
temas relacionados ao respeito pela
cultura do outro foram os principais assuntos debatidos na reunião.
“Nós falamos que conhecer a cultura do outro leva automaticamente
ao respeito, então temos que avan-

Convocada pelo gabinete do vereador Acácio Godoy, a reunião tinha
como objetivo organizar ideias e temas para os próximos eventos

Liberdade Religiosa, Osvaldo Elias
de Almeida; o presidente do Centro de Documentação, Cultural e
Política Negra de Piracicaba e coordenador do Conepir (Conselho de
Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de Piracicaba),
Agnaldo Benedito de Oliveira;
Mam’etu Yademaza, da Nação

Angola Candomblé; Evandro Cesar de Oliveira; do Fórum InterReligioso de Limeira e do Fórum
Inter-Religioso da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo;
Wilson Lima Santos, do Conepir;
e Lucia Helena Silveira, do Centro de Documentação, Cultural e
Política Negra de Piracicaba.

10º BPM/I

Postos do Poupatempo arrecadam cobertores TenenteA Campanha Inverno Solidá- rios, que possam colaborar, para 2004 nessa iniciativa, a Prodesp já coronel será
rio 2022 já começou. E os postos conseguirmos doar a maior quan- contabiliza o repasse de mais de 2,6
do Poupatempo em todo o Estado tidade possível de cobertores”, afir- milhões de donativos para a ação.
homenageado
de São Paulo continuam receben- ma Murilo Macedo, diretor da ProA Companhia também é a
do doações de cobertores novos,
que serão destinados a pessoas em
situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de ajudá-las a
enfrentar o frio. A iniciativa do
Fundo Social de São Paulo
(FUSSP) vai até o dia 22 de setembro, mas quanto antes as doações
forem feitas, mais pessoas poderão se beneficiar para enfrentar o
inverno que chega este mês.
“Sempre empenhado em atender quem precisa, o Poupatempo
está mais uma vez engajado nesta
campanha do Fundo Social e conta com o apoio de todos, cidadãos
que utilizam os postos e funcioná-

Legislativo aprova moção para projeto “Papo Reto”
São desenvolvidas atividades como o ensino cristão, palestras, dinâmicas em grupo,
ensinamentos, testemunhos de
vida e aulas de música, como
violão, bateria, instrumentos
de sopro, entre outros. Um dos
líderes e idealizadores desse
projeto é o pastor Paulo Roberto Biadola, que conta com a
ajuda da líder do Grupo de

Fabrice Desmonts

I NVERNO S OLIDÁRIO

E NSINO
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 24ª reunião ordinária, desta segunda-feira (6),
moção de aplausos nº 87/2022
para o projeto “Papo Reto”, da Assembleia de Deus – Ministério do
Belém, de autoria do vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania). O projeto atende a mais
de 90 jovens entre sete e 25 anos de
idade do bairro Santa Rosa.

çar em questões de educação, de
diálogo e da formação desse conhecimento”, afirmou Acácio Godoy.
O Fórum Inter-Religioso foi
instituído pelo decreto legislativo
20/2020 com a finalidade essencial de promover a implantação
de políticas de enfrentamento e
combate à intolerância religiosa
e de difusão da cultura de paz.
A coordenadora do Fórum
Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença
da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo,
professora Vania Soares, foi uma
das convidadas para participar
da reunião desta terça-feira.
“Atendemos dada a urgência de
fazer com que este fórum de Piracicaba também prospere no cenário da defesa do direito à liberdade
religiosa no nosso estado”, afirmou
Vania Soares. Para ela, promover
uma reunião para ajudar na organização e dar as orientações necessárias foi “providencial”.
Participaram da reunião o coordenador do Fórum Municipal da

Adolescentes, Elikelia Damázio de
Freitas e mais oito voluntários.
“Percebemos que esse trabalho tem sido relevante para
o desenvolvimento desses jovens, pois vai além de todas as
barreiras, com a finalidade e o
objetivo de ingressar os mesmos na vida cristã e também a
se tornarem cidadãos”, destacou o vereador, na moção.

desp - empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra
o Poupatempo em todo o Estado.
Todo o material arrecadado
pelo Poupatempo será destinado a
instituições assistenciais da própria
região, como hospitais e centros de
acolhida. “Neste ano, já tivemos
dias muito frios mesmo em lugares onde as temperaturas costumam ser altas em todas as estações do ano. Por isso, pedimos que
a população se mobilize nas 645
cidades do Estado e colabore com
a campanha”, explica André Arruda, presidente da Prodesp.
Parceira do Fundo Social desde

responsável pelo site, o www.
invernosolidario.sp.gov.br, onde
além de disponibilizar material de
divulgação, também oferece todo o
tipo de informação a respeito da
campanha, incluindo uma ferramenta de busca dos pontos de coleta mais próximos para fazer doações. Basta o interessado digitar o
CEP desejado no espaço de busca e
o site irá apresentar a relação de
unidades que atendem a região.
Além dos postos do Poupatempo, as doações também podem
ser feitas em outros locais, como
estações de trens e Metrô, além de
terminais de ônibus da EMTU.

A moção de aplausos 092/22,
de autoria do vereador Laércio
Trevisan Jr (PL), que será entregue ao tenente-coronel da Polícia
Militar, Alexandre Luiz Bergamasco Pedro, pelos relevantes
serviços prestados na área de segurança pública e por assumir
oficialmente o comando do 10º
BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), em maio deste
ano, foi aprovada durante a 24ª
reunião ordinária, realizada
nesta segunda-feira (6). Ao assumir o 10º BPM/I, Bergamasco
ficou responsável pelo patrulhamento em 11 cidades da região.
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PSA

Programa de conservação
ambiental da Prefeitura
será tema de curso
Programa coordenado pela Sema tem como objetivo proteger nascentes;
curso Saneamento Rural será hoje, 8, das 9h às 17h, na Escola do Legislativo

O PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), programa da
Prefeitura de Piracicaba, coordenado pela Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), será tema do curso Saneamento Rural, promovido pela
Escola do Legislativo hoje, 8, das
9h às 17h. O PSA tem como principal objetivo proteger e incentivar a conservação das microbacias da região. A abordagem do PSA
será feita pela engenheira agrônoma da Sema, Evelise Moncaio
Moda, que faz as vistorias das
propriedades inscritas no programa desde seu início, em 2018.
O PSA é um sistema de remuneração a produtores rurais
que atendem às práticas sustentáveis para preservação de

suas propriedades com potencial para produção de água no
município. São aceitas inscrições de áreas localizadas na
região das microbacias do ribeirão dos Marins, Congonhal, Tamandupá e Paredão Vermelho.
O engenheiro ambiental Douglas Brunelli, assessor técnico na
Agência das Bacias PCJ, complementará a discussão explicando
sobre a elaboração do projeto ambiental individual de PSA pelos
produtores rurais de Piracicaba.
CURSO - O curso Saneamento Rural também terá uma
abordagem do diagnóstico e
plano de ações relativos ao
tema, com a participação do
presidente do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto),

Maurício de Oliveira, e do engenheiro agrícola Renato Cardoso.
Tanques sépticos, unidades
de tratamento complementar,
bacia de evapotranspiração e
círculo de bananeiras serão explanados pelo professor e doutor especialista em saneamento
e ambiente Adriano Luiz Tonetti e a bióloga e doutora especialista em saneamento rural, Isabel Campos de Salles Figueiredo.
A engenheira ambiental e
mestre em ciências ambientais
Amanda Carrara e o professor e
mestre em ciências Djalma Nery,
tratarão sobre fossa séptica biodigestor e banheiro seco. O curso
será finalizado com a apresentação de projetos e ações na área,
pela estudante de gestão ambien-

tal Bianca Caroline Alves Leite, o
especialista em educação ambiental e transição para sociedades
sustentáveis Bruno Fernandes e o
técnico em análises químicas, Akil
Alexandre Costa Silvério da Silva.
A mediação será feita pelo engenheiro ambiental e doutor em engenharia civil Ayri Saraiva Rando.
O curso será presencial na
Escola do Legislativo de Piracicaba, que fica na rua do Rosário,
833, Centro, e tem como públicoalvo gestores e técnicos de órgãos
públicos e da sociedade civil organizada, lideranças comunitárias, produtores rurais, acadêmicos, membros de colegiados de
controle social que vinculam-se à
agenda pública em questão e demais interessados no tema.

E CONOMIA

Indústria é resiliente em cenário instável
A indústria do setor metalmecânico de Piracicaba e região dá
sinais de resiliência diante do panorama pouco animador da economia brasileira, marcada por juros altos, preços dos combustíveis
e energia em elevação e massa de
salários comprimida. É o que mostra a sexta edição do Boletim de
Conjuntura Industrial, elaborado
pela Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) e o Simespi (Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas, de Ma-

terial Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba,
Saltinho e Rio das Pedras).
De acordo com o levantamento realizado em maio passado, a resiliência da indústria metal-mecânica pode ser observada pelo aumento do número de horas trabalhadas nos seus diversos segmentos, elevação das exportações de
veículos automotores e produtos
de metal, e maior demanda do
agronegócio por máquinas agrícolas e outros bens de capital.

Estudo direcionado da representatividade da indústria na região do Simespi (formada por Piracicaba, Saltinho, São Pedro e Rio
das Pedras) revela que 2% dos empregos industriais do estado de São
Paulo estavam nesta região em
2020. “Na região, a indústria é responsável por empregar 33% da mão
de obra formal, um percentual bastante elevado quando comparado
ao estado de São Paulo (18,4%) e
ao Brasil (17%)”, aponta o relatório. “Mesmo com as intempéries

geradas pela crise sanitária de
2020, o setor ainda gerou um saldo positivo de 4% nas contratações
naquele ano, enquanto os demais
setores da economia apresentaram
reduções da massa de trabalhadores”, diz trecho do editorial.
O Boletim de Conjuntura Industrial é assinado por Carlos
Eduardo de Freitas Vian, Bruno
Pissinato, Ecyr Mainardi Lara Salles, Gabriel Casassa Schoendorf,
Catarina Barbosa Careta, Cristiane Feltre e André Vieira Lobo.

PRIMEIRA
O XV segue montando (e preparando) o seu time para a Copa
Paulista. O elenco é formado pela base, mais as contratações em
curso, nove até agora. Também teve início a fase de testes, com os
considerados jogos-treinos: segunda-feira (6) última, jogou contra
o XV de Jaú (vitória piracicabana 1x0), e na sexta (10), o adversário
será o sub-23 do Bragantino. No momento, é difícil avaliar a capacidade técnica do elenco alvinegro. Quem sabe seja possível ter
uma noção dentro de uns 15 e 20 dias. Pensamento positivo.
TROCA DE LOJA
A Demanos (30 anos no
mercado varejista) foi embora
de Piracicaba (tem unidades em
Campinas, Itu, Ribeirão Preto,
Jundiaí e Osasco) e já está no
seu espaço nas ruas Governador
e Moraes Barros, a Lojão do
Brás. Na rua Benjamin Constant
(esquina com a Moraes Barros)
já existe o Feirão do Brás.
TUDO NORMAL
O prefeito Luciano Almeida
e Andréa Cristina Almeida (Presidente do Fundo Social), retomaram seus serviços depois do
isolamento forçado em casa devido a Covid-19. Quando da presença da vacina, a doença se
manifesta de forma menos agressiva com solução num prazo de 3
a 5 dias. Se engana quem pensa
que o prefeito cruzou os braços:
celular não teve descanso.
NADA DIFÍCIL
Nos recusamos a acreditar
que a Secretaria do Meio Ambiente (Sedema) não possa providenciar uma equipe para corte de
mato e limpeza nas ruas (centrais) de Piracicaba. Nada agradável, pelo contrário, chato e embaraçoso, ver a Governador, Morais Barros, Alferes (e outras), esquecidas. Impertinente para a
atual administração municipal.
F ATURANDO MAIS
Dia 12, domingo próximo, é
o Dia dos Namorados. Para o comércio essa é mais uma data importante que representa aumento das vendas. Pesquisam apontam para o item confecções
como o mais procurado pelos
casais, seguido por calçados e
perfumes. Lojas comerciais atenderão com horário especial neste próximo final de semana.
DEIXA PRA LÁ
E, os cuidados (ou reforma)
do gramado do estádio municipal
“Barão da Serra Negra”? Quem
está preocupado? Esqueça. Pelo
jeito, não faz diferença alguma.
TRABALHO INTENSO
Deputado Roberto Morais
administrando agenda para
conciliar presença na Alesp e
atendimento a chamadas de
amigos eleitores e autoridades
da região. Também já planeja
sua campanha visando reeleição
(é pré-candidato confirmado)
quando das intermináveis reuniões de trabalho e gravações.
24 HORAS
Unidade da Xoxo (franquia
mexicana) já atende em Piracicaba, com a sua primeira loja
na praça da Catedral (esquina
da igreja). Fundada em 1978,
é a maior rede de conveniência
da América Latina, com cerca
de 20 mil unidades. A meta é
ter de 8 a 10 lojas na Noiva da

Colina. Seu atendimento é ininterrupto, ou seja, mantém-se
aberta durante as 24 horas.
DOIS DET
ALHES
DETALHES
É sabido que o XV monta um
elenco limitado tecnicamente
em razão da receita disponível
pera a Copa Paulista. Porém, conhecendo o diretor Douglas Pimenta e o técnico Cleber Gaúcho, ninguém acredita no time
que venha a dar vexame. Duas
particularidades: observando-se
a idade e a altura dos atletas, é
possível imaginar alguma coisa.
PROVIDENCIANDO
REGULARIZAÇÃO
Luciano Almeida, prefeito
municipal, diz que, entre suas
prioridades na sua administração, está a regularização de
terrenos (imóveis) nos bairros
Santana e Santa Olímpia. Realmente deve ser comemorado.
TEMPORADA JUNINA
Aberto o período das famosas festas juninas. Escolas, igrejas, bairros e também cidades
se enfeitam, embaladas com as
músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Assis Valente, Francisco Aves, Lamartine Babo, Tonico e Tinoco e Elba Ramalho.
Essa comemoração chegou no
nordeste do Brasil através dos
portugueses no século XVI. Mas,
a origem mesmo, teria sido no período pré-gregoriano, na Europa,
quando se comemorava a fertilidade da terra e das colheitas.
OUTRA DROGAL
Com plano para abrir mais
quarenta (40) unidades no estado de São Paulo até dezembro, a
Rede Drogal inaugurou ontem (7)
no bairro Jardim Caxambú, mais
uma unidade, das três previstas
para Piracicaba em 2022. São
aguardadas inaugurações na Vila
Cristina/Jaraguá e Santa Rosa/
Alphaville. Em Piracicaba a Drogal chega a 34 unidades, três
laboratórios de manipulação
além do Centro de Distribuição
de 10 mil metros quadrados.
Onze (11) lojas já foram inauguradas este ano, cinco (5) em Campinas, Ribeirão Preto, Jaguariúna,
Pitangueiras, Porto Ferreira.
FEST
A CHEG
ANDO
FESTA
CHEGANDO
Dia 10 de julho (domingo),
às 9 horas, após a Santa Missa,
com a Derrubada dos Barcos
(benção com o Monsenhor Ronaldo Francisco), acontecerá
abertura oficial de mais uma
Festa do Divino na Rua do Porto. Acontecimento religioso
com eventos festivos e o Encontro das Bandeiras no sábado do
dia 16, 16 horas, no rio Piracicaba. Maria Rosa Zilio Casarin
(Rosinha) e Família, é a festeira de 2022, lembrando que a
Festa do Divino acontece na
Noiva da Colina desde 1826.

FOCO
Marly Therezinha Germano Perecin, historiada, é autora do livro
“Uma Comunidade do Oeste Paulista/Piracicaba”, cujo lançamento fará parte das comemorações
dos 200 anos da Câmara de Vereadores de Piracicaba. A primeira
sessão ordinária aconteceu no dia
11 de agosto de 1822, presidida
pelo Capitão João José da Silva.
Marly Therezinha encanta quando
de suas palestras. Fala de detalhes
curiosos e importantes sobre a Noiva da Colina. Seu livro, com toda
certeza, será bastante procurado,
pesquisado e elogiado. Natural de
Taquaritinga (6 de novembro) onde
moravam seus pais, quatro meses
depois a família retornou a Piracicaba. Seu pai era piracicabano e
funcionário público. Frequentou escola em Piracicaba e também a
Universidade Pontifícia de Campinas. No Sud Mennucci foi aluna e
professora. Estudou a religião católica, seus pais eram espíritas e
avós e bisavós devotos do Divino Espirito Santo. Também é autora dos
livros “Encontro das Águas”, “Os Passo0s do Saber/Escola Agrícola” e
“A Síntese Urbana”. Marly Therezinha Germano Perecin: Professora,
pessoa simpática, amiga, e uma mulher apaixonada por Piracicaba.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Em 1962 o Santos jogou duas vezes no Equador. Primeira partida foi contra o Barcelona e terminou 6x2 para o Peixe. No segundo compromisso, mais difícil, contra a Liga Universitária, mas
chegou a estar ganhando de 6x1 com três gols de Pelé. Pepe
conta no seu livro “Bombas de Alegria”: “Paramos de atacar e
terminou 6x3. O juiz apitou o fim e a torcida invadiu o campo
para carregar Pelé e dar volta olímpica com o rei. De repente
também me vi nos braços do povo. Fiquei feliz e pensei: Nossa,
tenho prestígio como Pelé. Fim da festa e só então percebi que
tinham levado meu cordão de ouro. Fique bravo. Revoltado”.
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IRMANDADE

Festa do Divino chega à 196ª edição
Comemoração mantida pela Irmandade do Divino Espírito Santo reúne atividades religiosas e artísticas e tem apoio da Prefeitura

A tradicional Festa do Divino
Espírito Santo de Piracicaba chega
à 196ª edição neste ano e acontece
entre os dias 10 e 17/07, no largo
dos Pescadores e avenida Beira
Rio. O evento, que reúne atividades religiosas e artísticas, é organizado pela Irmandade do Divino
Espírito Santo, com apoio da Prefeitura, por meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural).
O início da Festa do Divino,
no dia 10/07, é com a derrubada
e bênção dos barcos no rio Piracicaba, às 9h, com o monsenhor
Ronaldo Francisco Aguarelli. Na
sequência haverá apresentação
de congada e Folia do Divino, manifestações culturais e religiosas
que fazem parte do folclore brasileiro. E a partir das 12h do mesmo dia tem a Bistecada do Divino, com música ao vivo coman-

dada pela cantora Sandra Rodrigues. Procissões e shows de diferentes gêneros musicais integram
a programação, que neste ano tem
como festeira Maria Rosa Zilio
Casarin (Rosinha) e família.
Presidente da Irmandade do
Divino Espírito Santo, Victor Alberto Toti conta que o envolvimento com a festa começou na
infância, quando acompanhava o
pai no Encontro das Bandeiras.
“Com o tempo, fui me envolvendo como voluntário, até que me
tornei diretor social. Hoje é uma
honra muito grande e um desafio maior ainda conduzir uma
entidade que é a mais tradicional
em festividades da Igreja Católica de Piracicaba”, comenta Toti.
TRADIÇÃO – Mais antiga
festa de Piracicaba, a Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba

é patrimônio cultural imaterial.
Acontece nas proximidades do rio
Piracicaba desde 1826 e se configura como a mais tradicional manifestação religiosa e popular da
região, tendo como mote a fé e a
solidariedade e atraindo visitantes de diversas cidades. Conforme
registros históricos, essa celebração passou a acontecer em Piracicaba com os primeiros povoadores, quando Viegas Muniz introduziu o Encontro das Bandeiras
no rio que corta o município.
SERVIÇO
196ª Festa do Divino de Piracicaba. De 10 a 17/07. Convites e mais informações podem ser obtidos com a Irmandade do Divino Espírito Santo
(rua Moraes Barros, 58, Centro). Telefone: (19) 3434-9701.

Divulgação/Prefeitura

PROGRAMAÇÃO
TRÍDUO SOLENE: 11/07, às 20h,
com o padre Robson; 12/07, às
20h, com o padre Celso Ricardo; 13/07, às 20h, com padre
José Maria; 14/07, às 20h, jantar com Samba D’Aninha; 15/07,
às 20h, jantar com Banda União
Operária, leilão de prendas e
show pirotécnico; 16/07: 14h apresentação da Congada, no
largo dos Pescadores; 15h procissão do Divino Espírito
Santo; 16h - encontro das Bandeiras e queima de fogos; 17h missa do Encontro das Bandeiras, jantar e música com Claudemir e Moisés; 17/07: 9h - procissão de Nossa Senhora Aparecida; 10h - missa de encerramento, passagem da Bandeira ao
próximo festeiro e apresentação
da Congada no largo dos Pescadores; 12h – almoço e música
com Matheus e Denilson; 16h Encerramento das festividades
Festa do Divino Espírito Santo é patrimônio imaterial de Piracicaba

S ANT
A T ERESINHA
ANTA

J IU -J ITSU

Recursos estaduais poderão dinamizar DDM e 5º DP Estudante receberá moção
O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) esteve nesta segunda-feira
(6) reunido com o diretor do departamento de Polícia Judiciária do
Interior 9 (Deinter 9), Kleber Altale
e com o delegado seccional de Piracicaba, Américo Sidnei Rissato, onde
discutiram a viabilidade de construção das sedes da DDM (Delegacia
de Defesa da Mulher) e do 5º DP
(Distrito Policial). O parlamentar esteve acompanhado pelo deputado
estadual Alex de Madureira (PL).
O objetivo da reunião foi de
discutir a possibilidade de viabilizar recursos junto ao governo
do Estado de São Paulo, possibilitando a construção na nova
sede da DDM e do 5º DP, na região de Santa Teresinha, pois atualmente, ambas as unidades funcionam em imóveis alugados.
O parlamentar esclarece que
recentemente, a Câmara Municipal de Piracicaba aprovou o projeto de lei do Executivo Municipal 95/2022 - que autoriza o município a desincorporar da classe comum do povo e incorporar à clas-

Assessoria Parlamentar

A estudante piracicabana
Emanuelly Paiva Generoso receberá uma moção de aplausos
(88/2022) pela conquista da
medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em
competição realizada em 15 de
maio, na cidade de Barueri (SP).
A homenagem é de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC) e foi
aprovada em plenário durante a
24ª reunião ordinária de 2022, na
noite desta segunda-feira (6).
“No esporte desde os seis anos,
essa piracicabana de apenas 13 anos

se de bens patrimoniais do município, área de 1.550,38 m² de sua
propriedade, para posterior doação ao governo do Estado, no bairro Nova América, para a construção e implantação do prédio que
abrigará a sede própria da DDM.

“Agradeço a atenção do deputado Alex de Madureira, pelo
comprometimento de buscar recursos junto ao governo do estado de São Paulo, na tentativa
de viabilizar a construção das
novas sedes da DDM e do 5º DP

ganhou recentemente o Campeonato Brasileiro, mas não tira o foco do
futuro. Sua meta é o Campeonato
Mundial”, destacou o vereador.
Manu Paiva treina atualmente a modalidade com os professores Flávio Junqueira e Roberta
Medeiros, na academia Alliance,
que fica na região central de Piracicaba e segue uma rotina pesada de treinos diários no período da tarde, depois sete horas de
estudos na Escola Estadual Hélio
Nehring, onde ela cursa o oitavo
ano do ensino fundamental.
Divulgação

Laercio Trevisan Jr. e o deputado Alex de Madureira avaliam possibilidades de
recursos junto ao governo do Estado para reforçar as forças policiais na cidade

T AEKWONDO

e na oportunidade, parabenizo o
Dr. Kleber Altale (Deinter 9) e o
Dr. Américo Rissato (Delegacia
Seccional de Piracicaba), assim
como a toda equipe, pelo brilhante trabalho em prol a segurança
pública” disse Trevisan Jr.
Divulgação

Atletas de delegação
serão homenageados
No mês de maio, 16 crianças
e adolescentes da delegação de Taekwondo de Piracicaba participaram do II Torneio da Amizade,
que aconteceu em Campinas. A
participação resultou em 11 medalhas de prata e de 6 medalhas de
ouro para os jovens atletas. Os
medalhistas de ouro receberão
voto de congratulações pelo desempenho, por meio da moção de
aplausos 90/2022, de autoria do
vereador Thiago Ribeiro (PSC),
aprovada na 24ª reunião ordinária, ocorrida nesta segunda-feira (6).
Segundo o texto da propositura, com o apoio da Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba),
eles puderam viajar e fazer parte
da competição junto dos técni-

por medalha em campeonato

cos Carlos Martins e João Silva e
sob supervisão de Leidiane Aguilar, ex-atleta da seleção brasileira e uma das componentes da coordenação da modalidade na cidade. Atletas do projeto “Em
Busca de Campeões”, do Dojan
Industrial (Brock Team Fighters), Dojan Areião e Dojan
Nippon estiveram presentes.
A moção destaca o desempenho e favoritismo de Gabriella Ruiz
da Costa, de 9 anos de idade, que
conquistou a medalha de ouro,
além de enaltecer os também primeiros colocados Lucas Athanázio, Emily Gabrielly Batista Rocha, Melaine Adaza Silva, Lana
Karolayne da Silva e Bruno Nunes
da Silva. Eles receberão a honraria
em data ainda a ser definida.

VILA BRIEDA
O vereador Anilton Rissato
(Patriota) pede manutenção
de estrada na Vila Brieda, região de Santa Teresinha. Em
atendimento aos moradores, o parlamentar visitou o
bairro, na manhã de ontem
7, e anunciou que encaminhará uma solicitação para
que equipe técnica faça a

APREENSÃO
Equipe da Romu (Ronda
Ostensiva Municipal), da
Guarda Civil Municipal, realizou na segunda-feira, 6,
uma grande apreensão de
drogas no Jardim Gilda durante patrulhamento no local. Foram apreendidos 234
pinos de cocaína, 821 porções de maconha prontas
para venda, 105 pedras de
crack, 53 porções de skank,
2 balanças de precisão e

pinos vazios. O material foi
apresentado no 4º DP. A equipe, formada pelos GCs Everton, Cavalcante, Bottene e
Macedo, avistou duas pessoas embalando entorpecentes
para venda em área verde do
bairro, na rua Lurdes Luzia
Pinto. Os indivíduos, ao perceberem a viatura, fugiram do
local e não foi possível detêlos. Os entorpecentes, porém, foram deixados no local.

manutenção do local. "Coloco-me à disposição para
eventuais esclarecimentos
e desde já agradeço a atenção, aproveitando para renovar meus votos de estimas
e considerações", destacou
o parlamentar na disposição
de atender a demanda popular frente ao Executivo.
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MEIO AMBIENTE

Vereadora leva demandas
da população à Sedema
Assessoria Parlamentar

C ÂMARA

Envio de requerimentos à
Prefeitura ganha agilidade
com digitalização

Tempo e recursos são poupados desde que proposituras passaram a ser encaminhadas
pela Câmara de Vereadores por meio de sistema eletrônico, abolindo o uso de papel
Ana Pavão foi recebida pelo titular da Sedema, Alex Salvaia

A vereadora Ana Pavão (PL)
se reuniu na última segunda-feira (6) com o secretário municipal
de Defesa do Meio Ambiente, Alex
Salvaia, na Prefeitura Municipal
para tratar de demandas de seu
gabinete. A parlamentar relatou
que os moradores do bairro
Água Branca aguardam por melhorias nas proximidades, e com
isso, também questionaram o
andamento da instalação do
projeto Ecopira ao Ecoponto.
Atualmente, os resíduos sólidos são depositados nos ecopontos em pilhas, direto no solo,
onde permanecem até recolhimento e transporte para área de
disposição final. O novo modelo previsto no projeto Ecopira,
evitará transtornos como atos
de vandalismo e incêndios criminosos. O usuário depositará
os seus resíduos em caçambas

do sistema Roll On e quando
cheias, é removido num caminhão com sistema hidráulico.
O secretário comentou que
“ainda está em andamento, pois
existe um processo que precisamos
respeitar. ” Mas ressaltou que o
bairro Jardim Oriente será contemplado com o projeto. Além disso, a vereadora levou consigo demandas do bairro Taquaral. De
acordo com os munícipes e comerciantes da região, “a praça da rotatória Francisco Graciani poderia ser instalado vagas de estacionamentos 45° em sua volta”.
“A região obteve um crescimento de comércios e instituições
religiosas, e com isso há transtornos na procura de vagas, ” destacou a parlamentar. O secretário
realizará um estudo técnico para
esta solicitação, atendendo a população da região Taquaral.

T EA
TR
O
EATR
TRO

Sinfônica da Unicamp realiza
concerto no Dr. Losso Netto
Divulgação

Apresentação gratuita será hoje, 8, às 19h30; repertório terá Mozart

Como parte das comemorações dos seus 40 anos, a Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU)
faz concerto amanhã, 08/06, às
19h30, acompanhada do Coro
Contemporâneo de Campinas
(CCC), na Sala 1 do Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A entrada
é gratuita. No repertório, uma das
principais obras do compositor
austríaco Wolfgang Amadeus
Mozart, Réquiem em Ré Menor.
Réquiem, criada em 1791, refere-se a uma missa fúnebre que
retrata, tradicionalmente, uma intenção aos mortos, com temas
como descanso eterno, julgamento final e salvação. Mozart morreu antes de finalizar a obra, que
foi concluída pelos seus discípu-

los. O Orquestra e o Coro Contemporâneo serão regidos pela maestrina da OSU, Cinthia Alireti.
SERVIÇO
Apresentação da Orquestra Sinfônica com o Coro
Contemporâneo. Obra Réq u i e m e m R é M e n o r, d e
Mozart. Hoje, 8, às 19h30.
N o Te a t r o M u n i c i p a l D r.
Losso Netto, avenida Independência, 277. Entrada
gratuita, mas quem quiser
pode doar 1 litro de leite ou
uma lata de leite em pó que
será entregue ao Fussp
(Fundo Social de Solidariedade). Retirada do convite 1 hora antes do espetáculo. Classificação: Livre.

O principal instrumento
usado pelos vereadores para obter informações da Prefeitura é
o mais novo processo legislativo
a trocar o papel pelos arquivos
digitais. Há um mês, a Câmara
Municipal de Piracicaba passou
a fazer a remessa dos requerimentos ao Executivo via sistema
eletrônico, o que propicia maior
agilidade e economia de recursos.
A inovação foi colocada em
prática pelo Departamento Legislativo da Casa, que alinhou o projeto com a empresa Sino Informática, responsável pela plataforma,
e a Secretaria Municipal de Governo, que, dentro da Prefeitura, é
quem centraliza o recebimento dos
requerimentos para depois distribuí-los às demais pastas ou autarquias. Com isso, a economia de papel e de tempo beneficiará tanto o
Legislativo quanto o Executivo.
O sistema adotado para a remessa digital dos requerimentos é
semelhante àquele já utilizado para
as indicações, que se tornaram, em
2019, o primeiro tipo de proposição legislativa a abolir integralmente o papel. A diferença é que,
enquanto as indicações hoje são
100% armazenadas em ambiente
virtual, os requerimentos ainda
manterão um processo físico interno, sob guarda do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo.
A cópia em papel servirá como
uma garantia em caso de problemas com os servidores que armazenarão o processo digital. Vale
lembrar que os requerimentos são
proposituras que precisam ser
aprovadas em plenário (ao contrário das indicações, às quais basta
que deem entrada em sessão) e que
a digitalização abrange somente a
remissão dos requerimentos que
solicitam informações (os de pesar
e os de congratulações continuarão a ser enviados a seus destinatários fisicamente, em papel).
COMO ERA E COMO FICOU - Antes da adoção da nova
ferramenta, os requerimentos,
uma vez aprovados pelos verea-

dores em plenário, geravam um
processo que, de cara, já continha
dois itens impressos: o ofício assinado pelo presidente da Câmara
encaminhando a propositura à
Prefeitura e uma cópia do próprio
requerimento. Essa pasta, então,
era enviada, via motoboy, ao
Centro Cívico, onde era protocolada e chegava à mesa do secretário municipal de Governo para
ser distribuída a quem de fato se
dirigissem os questionamentos.
A resposta da pasta ou da autarquia ao requerimento também
vinha impressa, junto com o ofício assinado pelo prefeito encaminhando-o de volta à Câmara
—regimentalmente, um requerimento de informações deve ser
respondido em até 15 dias, a partir do recebimento pelo destinatário, prazo que segue inalterado
mesmo com a digitalização da
remessa. Com o novo sistema, ao
qual tanto Câmara quanto Prefeitura têm acesso, todas as etapas
que vão desde a emissão do ofício
pelo presidente do Legislativo até
a devolução do requerimento à
Casa com as respostas do Executivo já ocorrem por via digital.
"A remessa se tornou digital, não é mais física. Não fazemos mais a impressão do ofício,
nem cópia do requerimento, nem
mandamos fisicamente para eles.
Agora, fazemos o ofício da mesma forma, mas digital, com a assinatura do presidente também
digital, e já mandamos por sistema para a Prefeitura. Lá, eles recebem e não precisam mais fazer
a montagem do processo físico:
remetem para a secretaria responsável e depois enviam para nós
as respostas, também digitais", explica Mariane Pereira Souza, chefe do Departamento Legislativo.
Para a servidora, responsável
por conduzir o processo de inovação, a plataforma deve propiciar
economia de papel, "substancial a
longo prazo", e de tempo. "Cada
requerimento gera um processo, em
que iam junto o ofício e a cópia dele,

Aldo Guimaraes

M OÇÃO

DE APLAUSOS

Empresa de tecnologia
terá atuação reconhecida
víveis das áreas. A limpeza faz
parte de uma ação programada das pastas para manter estes espaços limpos e
possíveis de ser usufruídos
por toda população. Nova intervenção deve acontecer
na quinta-feira em praças e
locais de concentração
destes materiais. Ação se
repete semanalmente em
diversos pontos da cidade.

e isso não vai mais. E também há
uma economia considerável de
tempo: hoje, no dia seguinte à sessão, está sendo enviado o requerimento à Prefeitura; antes, ele tinha de 'descer' para a Presidência,
o presidente assinava um por um,
voltava para nós e então fazíamos
a lista de remessa", compara.
REDUÇÃO - O agente legislativo Gerson Kurosawa Shimizu,
responsável por cuidar da tramitação dos requerimentos na Câmara, aponta o potencial de economia
com a nova ferramenta, citando
como exemplo uma resposta do
Executivo a um pedido de informações de 2019 que superou mil
páginas impressas —o mesmo
caso, hoje, geraria somente arquivos em formato PDF que seriam
anexados ao processo digital, facilmente acessível a qualquer internauta por meio do endereço
siave.camarapiracicaba.sp.gov.br.
"Depende muito do requerimento, mas a maioria originava,
em média, um processo de 15 a 20
páginas", diz Gerson, sobre os processos até então 100% físicos. Ele
calcula que, agora, cada propositura se limitará a uma pasta com
até 5 folhas impressas —o Departamento Legislativo armazena consigo somente os requerimentos do
ano corrente e do anterior, enviando os que ultrapassam esse perío-

do para a guarda do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo.
Mariane observa que os esforços para viabilizar o novo sistema
exigiram que a Prefeitura também
providenciasse as assinaturas digitais (uma espécie de chave criptografada) de todos os titulares de
cada secretaria ou autarquia. Ela
avalia a digitalização da remessa
dos requerimentos ao Executivo,
consolidada após um período de
testes, como uma mudança "sem
volta", já que todo o processo legislativo ganhou celeridade com a
inovação. "Agora, para sair da
Casa o requerimento até a Prefeitura, demora-se menos tempo e,
da mesma maneira, as respostas
da Prefeitura estão vindo de forma mais ágil, o que ajudou muito
em questão de trabalho e, também para eles, em economia."
A adoção da nova ferramenta
foi destacada pelo presidente da
Câmara, Gilmar Rotta (PP), que
lembrou as tratativas mantidas
com a Secretaria Municipal de Governo desde fevereiro. "Neste ano,
falamos com o Executivo e estamos
completando 30 dias em que todos
os requerimentos desta Casa vão
digitalmente para a Prefeitura e lá
são distribuídos para todas as secretarias. Não tem mais papel",
enfatizou o vereador, durante reunião ordinária no último dia 2.

Alex de Madureira conquista mais um veículo à cidade

Alex de Madureira na entrega de veículo em Santa Gertrudes.
Programa Segurança no Campo também contemplou Piracicaba

A Prefeitura, por meio do Pelotão Ambiental da Guarda
Civil e da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), realizou na
manhã de ontem, 7, ações de
zeladoria nas praças Pauliceia e Geraldo Pinto de Toledo, na avenida 31 de Março,
e na praça José Bonifácio.
Foram recolhidos lixo, sucata, entulho e materiais inser-

Para Mariane, processo legislativo ganha celeridade
com a adoção da nova ferramenta

S EGURANÇA

Divulgação

ZELADORIA

Guilherme Leite

Na 24ª reunião ordinária,
ocorrida nesta segunda-feira
(6), foi aprovada a moção de
aplausos 85/2022, de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
que reconhece os 20 anos de
atuação da empresa Piralan na
área da tecnologia da informação na cidade de Piracicaba.
Segundo o texto da propositura, a empresa, fundada em
2001, começou a atuar de forma
efetiva na área de cabeamento estruturado, consultoria e outsour-

cing. Reconhece-se, também, na
moção, a equipe de profissionais
“amplamente capacitada, certificada e com projetos que ganharam reconhecimento”, o comprometimento com a satisfação dos
clientes, o desenvolvimento profissional contínuo e o nível de excelência dos serviços prestados.
A moção de aplausos será
entregue aos sócios da Piralan,
Marcos Aurélio Pavinato e
Christiano César Spolidoro, em
data ainda a ser definida.

O deputado Alex de Madureira (PL) conquistou mais uma viatura para Piracicaba. Por meio de
pedido à Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Governo do
Estado de São Paulo, o veículo para
o patrulhamento e atendimento na
zona rural da cidade será entregue
à GCM (Guarda Civil Municipal).
“Temos como compromisso
fazer essa ponte entre a população e o poder executivo. Entre 645
municípios, Piracicaba é o 19° em
extensão, sendo que possui uma
área rural de 1.145,14 Km², enquanto a urbana é de 233,36 km².
Ou seja, somos uma cidade que
possui uma grande demanda nesta área. Por isso, fizemos esse pedido junto à Secretaria de Agri-

cultura e Abastecimento, a partir do Programa Segurança no
Campo”, afirmou o deputado.
O Programa Segurança no
Campo, que integra o AgroSP +
Seguro, já destinou 350 viaturas
às guardas municipais de todo o
estado, para rondas nas áreas
rurais. O objetivo é coibir roubos
de máquinas, insumos, defensivos, além de garantir mais segurança à população agrícola. “É interessante explicar que estas viaturas são preparadas para o trabalho em ambiente rural”, disse.
Os veículos do programa são 4X4,
com cabine dupla, além de possuírem equipamentos específicos,
como giroflex, tecnologias como
GPS e rádio comunicador.

C OVID -19

Piracicaba começa a aplicar a 4ª
dose em profissionais da saúde
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começa hoje,
8, a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais da saúde que tomaram a 3ª dose há, pelo menos,
quatro meses. A aplicação neste grupo será sem agendamento nos dias 08, 09 e 10/06, das
8h às 11h30 e das 13h às 14h45,
nas unidades USF Santa Rita,
UBS Planalto, UBS Pauliceia.
De acordo com a Vigilância

Epidemiológica, haverá aplicação
também no sábado, 11/06, para
os profissionais que não conseguirem comparecer nos dias de
semana. O horário e as unidades
que aplicarão nesta data serão
divulgados até sexta-feira, 10/06.
Para tomar a vacina, os profissionais devem apresentar documento de identificação com foto,
CPF, comprovante de residência
em Piracicaba, documento que
comprove a profissão e comprovante de vacinação da 3ª dose.
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Abelhas e agricultura: uma parceria
que pode dar cada vez mais certo
Escola do Legislativo promoveu, na tarde desta segunda-feira (6), a
palestra “Agricultura e as Abelhas”. Atividade integra a Simapira 2022
A criação de abelhas e a produção agrícola podem convier de
forma harmônica, com benefícios
mútuos para ambas as atividades.
Essa foi a tônica da palestra intitulada “Agricultura e as Abelhas”,
realizada de forma presencial, na
tarde desta segunda-feira (6), na
Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba.
A palestra, que integra o calendário da Simapira 2022, as Semanas Integradas do Meio Ambiente de Piracicaba, faz parte de
um ciclo de atividades denominado “As abelhas, as atividades
econômicas e Sustentabilidade”,
que trará aos interessados, até o
final do mês, palestra, oficina e
roda de conversa sobre o tema.
“Essa palestra havia sido aprovada há algum tempo pelo Conselho da Escola do Legislativo, e nós
a inserimos na Simapira, pois tem
tudo a ver”, disse a diretora da
Escola do Legislativo, Sílvia Morales (PV), do Mandato Coletivo "A
Cidade é Sua", que ainda acrescentou: “nós teremos ainda mais três
atividades relacionadas à temática: no dia 23 de junho haverá a
palestra ‘Plano de Negócios na Atividade do Mel’; no dia 24 de junho, haverá a oficina ‘Criação de
abelhas sem ferrão e dicas para
jardim’; e, no 28 deste mês, acontece a roda de conversa ‘Legislação e Registro de Colmeias' ”.
O PAPEL DAS ABELHAS
- A engenheira agrônoma Elaine
Basso, que palestrou em nome da
startup GeoApis, destacou que o
meio ambiente não é uma abstração, mas a concretude do local
onde vivemos - o que inclui a cidade e o campo -, e que as abelhas são insetos extremamente
importantes para garantir o seu
correto funcionamento: “sem as
abelhas nós não temos a manutenção dos nossos ecossistemas e
de nossos biomas”, pontuou.
De acordo com a engenheira
agrônoma, somente no Brasil existem cerca de 2500 espécies de abelhas catalogadas, das quais algumas apenas 5% vivem em colmeias. As outras 95%, segundo a pa-

lestrante, são abelhas solitárias,
como por exemplo a mamangava e
a abelha da orquídea, o que dificulta muitas vezes a identificação
de novas espécies. De acordo com
ela, cada uma destas abelhas possui uma especificidade e, em conjunto, garantem a manutenção de
um meio ambiente equilibrado:
“São elas que fazem a polinização em mais de 75% das
plantas do planeta. Então, elas
são as maiores polinizadoras e,
se queremos um bioma ativo, é
preciso que essas plantas tenham
flores, que elas sejam polinizadas e que depois gerem frutos e
sementes para que essas sementes gerem outras plantas, e quem
faz isso são as abelhas”, destaca
a representante da GeoApis.
Ainda segundo Elaine, as abelhas são essenciais para a reprodução de 35% das espécies de plantas,
e cerca de 24% dos vegetais possuem uma alta dependência das abelhas para gerarem descentes.
Além da perpetuação das espécies vegetais, a polinização feita pelas abelhas também ajuda
na produção de frutos mais resistentes, saudáveis, maiores e
mais saborosos e, de acordo com
Elaine Basso, esse é um dos fatores que faz com que cada vez
mais agricultores, apicultores
(criadores da espécie Apis Mellifera) e meliponicultores (criadores de abelhas sem ferrão) busquem integrar suas práticas.
REALIDADE NO CAMPO – Se por um lado há um crescimento cada vez maior de pesquisas que reforçam a essencialidade das abelhas para um meio
ambiente saudável e para uma
agricultura mais produtiva, por
outro, nem sempre a relação entre
produtores agrícolas e criadores de
abelhas é marcada pela cooperação.
Eliana explica que, geralmente, o criador de abelhas não é o
proprietário das terras onde desenvolve sua atividade, mas sim
que leva suas caixas com abelhas
para esses locais, muitas vezes até
mesmo sem o conhecimento da
outra parte. Em muitos casos, a

Fabrice Desmonts

Palestra aconteceu na Escola do Legislativo da Câmara de Piracicaba

falta de relacionamento e de comunicação entre ambos os setores acaba por gerar confrontos:
“O produtor rural, muitas
vezes, desconhece a localização
dos apiários, tem medo de ataques de abelhas e tem medo de
ser processado por apicultores
por perdas e danos quando há
mortandade de abelhas. Por outro lado, o que o criador de abelhas mais quer é um pasto apícola
de qualidade, com diversidade de
flores, que as plantas estejam cheias de néctar, que seja uma florada
boa, pois assim ele produz mais
mel. Caindo a produção, cai a renda. E há também a mortalidade
das abelhas, que é preciso sempre
fazer o monitoramento”, falou.
A segunda palestrante da
tarde, a engenheira ambiental
que trabalha no ramo sucroalcooleiro, Marcela Grillo, destacou
que a presença de abelhas nas
fazendas produtoras de cana-deaçúcar, apesar da cultura não
depender da polinização destes
insetos, pode render bons frutos:
“o grande produtor ele precisa de
quem está ali dentro e saber como
ele está inserido e quais as suas
necessidades. Se todo mundo trabalhar junto, lá para frente, quando vem uma auditoria, grandes
certificações internacionais, para
a gente conseguir expor nosso produto, são esses caras que indiretamente estão nos ajudando. É
uma grande parceria”, disse.

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – A aplicação dos chamados defensivos agrícolas, popularmente conhecidos como agrotóxicos, segundo Elaine, pode afetar
as abelhas. No entanto, para ela,
a morte desses insetos por é algo
muito mais relacionada ao manejo e aplicação incorretos dessas
substâncias do que propriamente
do efeito da substância em si:
“Para você utilizar esse produto, há uma bula que informa a praga a ser controlada, a planta a ser
aplicada e a dosagem. É igual um
remédio, que você só pode usar seguindo aquela bula”. Segundo Basso, o quando o produto é comercializado em campo, muitas vezes ele
é empregado de forma diversa da
originalmente testada e aprovada
em ensaios e, assim, causa danos
não só às abelhas, mas à saúde
humana e animal no geral, algo
que segundo ela só será alterado
com maior integração e capacitação técnica de todos os envolvidos.
De forma semelhante, Macela Grillo salientou que para reverter estes e outros problemas,
a conscientização ambiental é imprescindível: “a conscientização
ambiental muda vidas. Você não
precisa ser um ativista, um ambientalista global, mas se você começa na sua vizinhança, na sua
rua, e com os seus colegas de trabalho, você vai espalhando essa
sementinha e levando esse conhecimento adiante”, concluiu.
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Palestra destaca o projeto
Map-Pira em evento on-line
O professor José Alexandre
Melo Demattê, do departamento
de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq/USP), ministra,
amanhã, 9, a partir das 15h, a palestra "Map-Pira: dados disponibilizados gratuitamente para o setor agrícola do município e região". A iniciativa ocorre on-line a
partir da Escola do Legislativo, da
Câmara Municipal de Piracicaba.
O tema é voltado para agricultores, professores, pesquisadores, alunos, gestores públicos, setores de
geoprocessamento dos municípios.
O projeto Map-Pira trata da
disponibilização de dados sobre
solos da região de Piracicaba, contendo também os municípios de Rio
das Pedras, Iracemápolis, Charqueada, Saltinho, Capivari, Mombuca e Rafard. “Os produtos disponibilizados têm aplicação direta
a agricultores, extensionistas, alunos, professores, consultores, empresas, indústrias e políticas públicas”, comenta o docente.
Foi concebido em 1990 quando o professor Demattê conheceu
a primeira carta de séries de so-

los do Brasil, realizada pelo professor Guido Ranzani e colegas
(1966) do Departamento de Ciência do Solo da Esalq, e outra do
Instituto Agronômico de Campinas (Oliveira e Prado, 1989, IAC),
quadrícula de Piracicaba, esta também uma das primeiras de nível
semi-detalhado do Brasil. Desde
então foram gerados mapas de teor
de argila, carbono, matéria orgânica, mineralogia, risco de erosão,
potencial de armazenamento de
agua, imagens de satélite, fotos
aéreas de diversas datas.
“Todas estas informações
hoje estão disponíveis ao público para atender seus objetivos.
Em especial, todo município
abrangido terá hoje a oportunidade de melhorar a gestão da
área agrícola e ambiental. Trata-se de um projeto único em
todo o Brasil”, aponta o docente.
A palestra será através do
aplicativo Zoom, com transmissão simultânea pelo YouTube da
Escola do Legislativo Piracicaba. Os inscritos receberão o link
de acesso para a sala de reunião
por e-mail e/ou WhatsApp.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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.
------------------------------------------

SR. ROMILDO MARQUES faleceu anteontem, na cidade de
Rio das Pedras/SP, contava 77
anos, filho dos finados Sr. Antonio Marques e da Sra. Anna
Leme Marques, era casado com
a Sra. Dirce dos Santos Marques; deixa os filhos: Rosemeire Marques Bicudo; Fulvio Cesar Marques e Lucelia Maria
Marques Machado, casada
com o Sr. Ademir Machado.
Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP para o
Cemitério Municipal de Saltinho/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. RAUL CIPRIANO faleceu
anteontem, na cidade de Rio
das Pedras/SP, contava 78
anos, filho dos finados Sr. Jose
Cipriano e da Sra. Maria Geraldini. Deixa sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 11h00
do Velório Municipal de Rio das
Pedras/SP, para o Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALDOMIRO ANTONIO JEREMIAS faleceu anteontem,

nesta cidade, contava 66 anos,
filho do Sr. Luiz Jeremias, já falecido e da Sra. Olga Tozzi Jeremias; deixa os filhos: Thiago
Alexandre Bachega Jeremias,
casado com a Sra. Rafaela Danelon Jeremias; Murillo Bachega Jeremias, casado com a
Sra. Samira Rafaela da Silva
Jeremias e Matheus Jeremias.
Deixa os netos: Fabricio e Filipe, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO MASCHIETO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 98 anos, filho dos finados Sr. Lino Machieto e da
Sra. Izabel Fortes, era casado
com a Sra. Herminia Poli Maschieto; deixa os filhos: Antonio
Donizete Maschieto, já falecido; Ademir Maschieto, já falecido; Irineu Maschieto, casado
com a Sra. Maria Aparecida
Mariano Maschieto; Iraides
Maschieto Rodrigues e Maria
Leila Maschieto da Silva. Deixa
netos, bisnetos, tataranetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às

13h00 da sala “D” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DORIVAL BILLATTO faleceu
ontem, nesta cidade, contava 85
anos, filho dos finados Sr. Antonio Billatto e da Sra. Angelina
Prezzutto, era viúvo da Sra. Jandyra Murback Billatto; deixa os
filhos: Dinisia Aparecida Billatto e Dorival Billatto Junior, casado com a Sra. Clarysangela
Guedes de Sousa Billatto. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala 05, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO BARBOSA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 67
anos, filho dos finados Sr. Sebastião Barbosa e da Sra. Maria da Silva Barbosa, era casado com a Sra. Maria Eliza Souza
Barbosa; deixa os filhos: João
Barbosa Junior, casado com a
Sra. Ludimila Barbosa e Juliana Daniela Gutierez Bega, casada com o Sr. Alex Samuel
Gutierez Bega. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu

sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 11h30
da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ALCINDO JULIANO faleceu
ontem, na cidade de Rio das
Pedras – SP, contava 95 anos,
filho dos finados Sr. Henrique
Juliano e da Sra. Angelina Turina, era viúvo da Sra. Alberta Diniz Juliano. Deixa irmã, irmão,
sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 17h00 no
Cemitério Municipal de Saltinho
– SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MARCOS AGOSTINI faleceu
ontem, nesta cidade, contava
54 anos, filho dos finados Sr.
Luiz Agostini e da Sra. Lourdes
Gomes Agostini, era casado
com a Sra. Dejanira Guaita
Agostini; deixa o enteado: Rodrigo Alves, netos, irmãos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
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

SRA. MARIA THEREZINHA DE
SOUZA CORREA faleceu anteontem, na cidade de Rio das
Pedras, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Benedito
Bento Correa. Era filha do Sr.
Antonio Candido Palma de
Souza e da Sra. Aparecida Maria de Jesus, ambos falecidos. Deixa os filhos: Dornei,
Juares, Jose (já falecido),
Marlene (já falecida), Margarida, Pedro, Antonio (já falecido), Dolivaldo e Aparecido.
Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 14:00 hs, saindo
a urna mortuária deste Velório, seguindo para a referida
necrópole, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)

deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária deste
Velório, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – sala 7 , para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. LUCIA VANCETTO faleceu antenontem na cidade de
Piracicaba, aos 87 anos de
idade e era filha do Sr. Paulo
Vancetto e da Sra. Leopolda
Libardi, ambos falecidos. Deixa sobrinhos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:30
hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade sala04, seguindo para a referida
necrópole, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

MENINA ANA JULIA GARCIA
CARVALHAES faleceu ontem
na cidade de Piracicaba e era
filha do Sr. Rafael Carvalhaes
Martins e da Sra. Kidina Costa
Garcia.Deixa demais parentes. O seu sepultamento dseuse ontem as 16:00 hs, no Cemitério Municipal de Vila Rezende, onde será inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

DR. FRANCISCO BRAGA faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 82 anos de
idade e era casado com a Sra.
Rosemary Ribeiro Braga. Era
filho do Sr. Nelson Braga e da
Sra. Aracy Marcondes Braga,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Vanessa Ribeiro Braga,
Larissa Ribeiro Braga da Rocha casada com João Batista
da Rocha Neto e Vinicius Ribeiro Braga casado com Paola Moreno Braga. Deixa também netos e demais parentes
e amigos. O seu sepultamento

SR. JOSÉ LUIZ DA SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e
era casado com a Sra. Rosangela Maria de Oliveira Silva. Era
filho do Sr. João Luiz da Silva e
Sra. Ida Mantovani da Silva,
ambos falecidos. Deixa as filhas: Vanessa Aparecida de
Oliveira Silva casada com Grigou Ferreira Romão, Sueli da
Silva e Marilda da Silva. Deixa
também os netos Michele, Bernardo, Michel e Maycon e demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem

SR.ANTONIO VERONEZI fale-

ceu anteontem na cidade de
São Pedro aos 82 anos de
idade.Era casado com Sra.
Waldomira Brichi Veronezi. Era
filhos dos finados Sr. Luiz Archanjo Veronezi e da Sra Genoveva Bertochi .Deixa filhos:
Izabel Cristina Veronezi, Nilton
Alexandre Veronezi, Clodoaldo
Donizete Veronezi Deixa netos,
demais parente e amigos. O
seu sepultamento deu se ontem ás 15:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala1 seguindo
para o Cemitério Municipal de
São Pedro onde foi inumado
em jazigo da família. Está sala
possui serviço de velório on-line
consulte os familiares. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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CURTIDINHA

Rodolfo Capler anunciou com
muita alegria sua participação na
26ª Bienal do livro que será
realizada de 02 a 10 de julho em
São Paulo. O escritor informa
também que fará uma palestra
no SESC dia 28 com o tema "As
redes sociais e a nova geração".

Kelvin C. Rodrigues informou na sua página que a
Banda Lip 7 em que é vocalista
lançou um novo projeto: Lip 7
experience e irá postar vídeos
de um evento em que realizaram em São Paulo.

Debora Bettiol recebeu o carinho da sua
mãe Maria Ângela, que esteve prestigiando
a filha quando discursou no plenário da
Câmara de Vereadores de Piracicaba para
abordar a importância da aprovação da Lei
para quem tem fibromialgia.

Juh Franco posou na sua
página do instagram com um
look apropriado para estação e
enfatizou a importância das
mulheres se reinventarem e
darem o seu melhor, desta forma
trabalhando sua autoestima.

Leticia Tonon, comunicou que o Museu falante
passou por uma mudança e foi reinaugurado, na
ocasião foi apresentado um novo painel fotográfico (gigante) projetado especialmente para o
saguão da Câmara Municipal de Santa Gertrudes,
coordenado pela artista, que agradeceu a
oportunidade de apresentar seu trabalho.

O musico Danilo Giroto
Mendes agradeceu com
grande satisfação a recepção
que recebeu quando se
apresentou com seu show na
Paroquia Menino Jesus e
registrou nas suas redes sociais
os melhores momentos desse
encontro com o público.

O cantor Roger Luc agradeceu
o carinho que recebeu dos
frequentadores do Big Patroni
por ocasião do show no último
sábado. Confira as fotos no story
do cantor capivarense.

Pa Moreno está de volta ao rádio pela Educativa FM com o Programa
Sons de Pira e recebeu o título de "Matriarca do Rock piracicabano". da
Banda SOS Mondo que esteve participando do programa.

Bulbba Cillo está feliz da vida pela estreia da Banda Road rock no
próximo dia 28 (ver local na página do artista). O musico ao lado
dos integrantes prometem muito rock n roll e curtição.

INTROITO
CELEBRIDADES,
PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as), Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em destaques na sessão Curtidinhas. A
Pirarazzi esteve na cobertura de estreia do Projeto Circuito
Dandô entre outros eventos da cidade de Piracicaba e região,
além da agenda cultural e as famosas curtidinhas.

A artista plástica Giovana Ângelo passou pelo
espaço de arte e cultura da Biblioteca Municipal
Gustavo Teixeira e deixou sua marca através de
um trabalho artístico. Na foto posou com Ivan
Teixeira, diretor cultural da cidade de São Pedro.

Mariana Meneghinni está todas as tardes
comandando o Programa Trocando ideias pela
Rádio Difusora AM de Piracicaba que além de
informativo e musical conta com Vanderlei
Albuquerque nos noticiários.

Bloody Mery e Os Dry Martinis fizeram
um agradecimento especial a Nanah
D`Luize e toda sua equipe pelo excelente
trabalho fotográfico realizado para divulgação da Banda.

FIOFHÓ DE CABO A RABO
PROMETE MEXER COM
AS ESTRUTURAS

O Programa da Fiofhó foi todo reformulado e depois da estreia ganhou um novo nome
que passa a se chamar "Fiofhó de cabo a rabo"
após ser avaliado por uma consultoria de marketing estreou com uma grande agitação nos
corredores do estúdio da Rádio Metropolitana
na ultima sexta feira. A apresentadora recebeu vários convidados como a Chef e proprietária da marmitaria Sabor de casa, Cristiane
Janone, a apresentadora e proprietária Nanda
do Programa Papo com Nanda, Ana Christina
Martins - proprietária do Gran Espaço Bem viver e a atriz Fabiana dos Santos assessora da
Fiofhó. Ainda estiveram presentes Luciano Vasconcelos (companheiro), Erison Santos (advogado e esposo de Cristiane). A técnica ficou a
cargo de Felipe Carboni, supervisão de Luciana Carboni, direção de Danilo Teles e o registro fotográfico por conta do fotografo oficial
da Pirarazzi Ricardo Roberto Raya. No final foram sorteados vários prêmios e brindes regado a um coquetel servido aos presentes.
Click Ricardo Roberto Raya

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os
públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da
cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas digitais,
conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu
conteúdo.
Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural
Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.

Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi,
promova sua imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10 anos de
existência, lançamos uma proposta para você dar mais visibilidade ao seu trabalho num conceituado jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais prestigiada coluna da região,
a Pirarazzi. Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e
somos vistos por renomadas personalidades e empresas do
cenário local. o presente que estamos oferecendo é a sua
participação no perfil da coluna, onde você terá MEIA PÁGINA
para publicação dos seus trabalhos.
Para coberturas de eventos entrar em contato no WhatsApp
(19) 99663 9903 ou no e-mail pirarazzi@gmail.com
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 158 junho/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz
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LANÇAMENTO DE LIVRO INFANTIL MARCA
TRAJETÓRIA DE CONTADORES DE HISTÓRIAS
Jackson Souza e Vanessa Aranha
Morimoto convidam para o lançamento do livro "Era uma vez...
algo tão doce, feito histórias,
que eu guardava na memória",
com ilustração de Paulo R.

Masserani. O evento será em
Adonópolis - Americana, o novo
espaço da Editora Adonis. Devido à pandemia, foi tudo muito bem organizado em relação
à quantidade de pessoas pre-

sentes. Será necessária a confirmação de presença e retirada do ticket para o lançamento de sábado 11/06 ou domingo 12/06. Confirmar com Gabriela Guedes (Editora Adonis) pelo

WhatsApp 19 991865479 os nomes dos convidados até às 12h do
dia 10/06. A retirada dos convites
será no endereço: Rua Bonifácio, 174 - Americana (SP)
Fonte reprodução redes sociais

ZULEYDE OLIVEIRA E NANDA ESTREIAM
PROGRAMAS PELA RÁDIO METROPOLITANA

Foi bastante agitada a movimentação no novo estúdio da Rádio
Metropolitana de Piracicaba por conta da estreia dos programas da
grade de programação que se inicia nessa nova empreitada. O
Programa Papo com Nanda apresentado pela consultora e proprietária do Nanda sex shop atiçou o publico com abordagens relacionadas aos produtos e conteúdos sensuais e eróticos que contou
com a presença da apresentadora Fiofhó de Belém que "causou"
com sua linguagem apimentada sobre os assuntos decorridos. Na
Casa da dinda é o programa apresentado pela jornalista e radialista
Zuleyde Oliveira que foi apresentado em forma de projeto "piloto", ela que já é veterana comandou seu programa com informação e entretenimento e também recebeu a show Woman Fiofhó
de Belém. De acordo com Zuleyde, a Casa da Dinda é uma espécie
de casa da madrinha como ela carinhosamente tratada por amigos,
músicos e demais pessoas que a conhecem por ter esse aspecto
acolhedor. O programa tem a proposta de agregar laços, fortalecer
a cultura, divulgar bandas de rock e afins.
Fotos reprodução redes sociais

LIVE ABORDA A HERANÇA BANTU NO
BATUQUE DE UMBIGADA E DEBATE A
RESISTÊNCIA DA CULTURA AFRO-PAULISTA
Ação compõe projeto "Saberes no Pé do Tambu", que reúne ações culturais e educativas

BAQUE CAIPIRA REALIZA CORTEJO ANTROPOFÁGICO
O "Cortejo Antropofágico" realizado pelo
grupo de maracatu Baque Caipira foi realizado no último sábado tendo como ponto de
concentração o espaço do Ponto de Cultura - EPCA. A primeira fase do projeto foi realizada na comunidade do Boa Esperança e
no Monte Rey ll, que teve a ênfase na dança afro, na capoeira angola e no maculelê.
O objetivo foi criar vínculos e trocas entre
fazedores de cultura.
O "Cortejo Antropofágico" marca o encerramento do primeiro ciclo do projeto
Territórios Férteis, contemplado pelo Baque
Caipira em edital do Proac. No segundo semestre, o projeto será realizado nos bairros
Santa fé e Novo Horizonte, com foco na
relação entre o maracatu e o hip hop.
Fonte reprodução redes sociais by
Leticia Puke
Click Pauliceia Live/Adraetano

Como parte da programação do
projeto "Saberes no Pé do Tambu",
acontece na próxima quarta-feira,
8/6, às 19h30, a live "A Herança
Bantu", em que será debatida a importância da Caiumba - conhecida
também como Batuque de Umbigada ou Tambu - como uma cultura de
resistência afro-paulista. A exibição, aberta ao público, acontece no
canal do Youtube da Casa de Batuqueiro (https://www.youtube.com/
c/CasadeBatuqueiro).
Logo depois, às 21h, será
apresentado no mesmo canal o
conto "Zóio de Nhá Rita", de autoria do batuqueiro e escritor Vanderlei Bastos, interpretado por Giovani
Magalhães. A iniciativa é financiada pelo ProAC direto, por meio
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do
Estado de São Paulo.
Bantu é um termo utilizado
para designar um tronco linguístico, ou seja, uma língua que deu
origem a muitas outras línguas,
especialmente na região central
e no sul do continente africano.
Participam da live Lorena Faria de
Souza (professora e doutora em
estudos literários), Tadeu Kaçula (sociólogo e compositor), Marina Costa (cantora), Giovani Magalhães (ator) e Thomas Bastos
(músico e professor).
SABERES - As ações compõem
a programação do projeto "Saberes no Pé do Tambu", que tem como
objetivo evidenciar a cultura afropaulista, incentivar a sua preservação e permitir a transmissão de saberes e reúne ações culturais e educativas, como lançamento de livro,
transmissões audiovisuais e contações de histórias.
O título do projeto é inspirado no Batuque de Umbigada,

também conhecido como Tambú
ou Caiumba. Trata-se de uma
tradição de resistência negra de
matriz bantu que integra a cultura caipira, marcada pela diversidade. É nesse contexto que,
na década de 1990, surgiu a
Casa de Batuqueiro, por meio do
trabalho desenvolvido por Vanderlei Bastos e Antônio Filogênio de Paula Junior, dois batuqueiros reconhecidos.
"Temos grandes expectativas
quanto ao alcance do projeto e,
com isso, poder falar com muita
gente e poder levar nossa cultura
ao maior número possível de pessoas. Que a nossa cultura e as
nossas tradições tenham o devido
reconhecimento, assim como nossas comunidades em diferentes
municípios paulistas", diz Vanderlei
Bastos.
SERVIÇO - Mais informações
sobre o projeto "Saberes no Pé do
Tambu" podem ser conferidas no
Instagram: @casadebatuqueiro e
@etcprodutora
Release enviado por
jornalista Rafael Bitencourt
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ESCOLA MUNICIPAL ADA BUSELLI NEME
RECEBE OFICINAS DO CÍRCULO ARTE SOCIAL
Projeto na unidade de Tanquinho será
realizado até o mês de outubro
Encantados com a arte dos malabares e bolhas de sabão, os alunos da Escola Municipal Prof.ª
Ada Buselli Neme, localizada no distrito rural de
Tanquinho, recebeu na última quinta-feira, 02/06,
as oficinas do Círculo Arte Social. A ação é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, em parceria entre as secretarias da Ação Cultural e Educação e a
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Com o incentivo da empresa
Andritz, a unidade de Tanquinho receberá as oficinas do Círculo Arte Social até o mês de outubro.
Participarão das atividades os 144 alunos
entre educação infantil e ensino fundamental
da unidade. As oficinas de teatro serão realizadas todas as semanas e, uma vez ao mês,
há a oficina de pilotagem de drones.
Círculo Arte Social é uma ação artística-cultural que visa a democratização do acesso às
artes por meio de oficinas de diversos segmentos artísticos, como teatro, dança, circo, música, artes plásticas, entre outros, direcionados às crianças da Rede Municipal de Ensino.
O projeto visa a formação integral dos alunos
com vivências culturais, desenvolvendo competências que favoreçam as aprendizagens interdisciplinares. Ainda, o projeto tem como objetivo contemplar os artistas locais contribuindo para a for-

#PirarazziIndicaEDaADica

mação destes profissionais. O secretário de Educação, Bruno Roza, participou das atividades da
última quinta-feira. "É importante contarmos com
essas atividades que disseminam a cultura das suas
mais diversas formas, como o teatro, a dança e o
circo, aos nossos alunos", frisa.
A diretora Escola Municipal Prof.ª Ada Buselli Neme, Fernanda Grisotto, disse que os
alunos adoraram todas as atividades. "Certamente contribuirão no desenvolvimento criativo e no aprendizado de cada um deles. Estamos muito contentes em receber o Círculo
Arte Social em nossa unidade", pontua.
Release enviado por jornalista
Eleni Destro

CIRCUITO DANDÔ ESTREIA EM PIRACICABA
A Pirarazzi esteve presente na apresentação
do Projeto Circuito Dando através da nossa correspondente Fabiana dos Santos que registrou os
melhores momentos do evento. A proposta do
Dandô - Circuito de Música Dércio Marques, estreou em Piracicaba na última quarta-feira, no Natural Music Studio. O evento também contou com
apresentações musicais de Ramon Saci e Marcio
Sartorio.
O evento se trata de um "chamamento" para
o Dandô em Pira, e mescla a apresentação de
músicas autorais de quatro artistas com explicações sobre a proposta do Dandô e o seu funcionamento.
Click Fabiana dos Santos

PIRARAZZI COMPLETA 3 ANOS
COMO COLUNA IMPRESSA

FOGUEIRA! PIRACICABANO VITOR
FORTI LANÇA SINGLE AUTORAL

Especificamente no dia 07 de junho de 2019 foi lançada a primeira edição da Coluna Pirarazzi publicada
pelo Jornal A Tribuna Piracicabana com abordagens
referentes a produção cultural local. Estamos honrando a proposta nesses 3 anos de atividades que
se destina a promoção da visibilidade artística de
Piracicaba e região. Depois desse marco houve ramificações deste trabalho como o Prêmio Pirarazzi
de Cultura e outras vertentes relacionadas ao conteúdo cultural. Nossos agradecimentos ao Sr. Evaldo Vicente, fundador e diretor do jornal e ao público
pela receptividade e companheirismo nesse período
em que estamos nas bancas e plataformas digitais.
Que venham muitos anos de existência para continuarmos com este trabalho, estamos abertos a sugestões e
palpites no intuito de melhorar esta vitrine cultural.
Elson de Belém - diretor e colunista

AGENDINHA SEMANAL BEM VIVER
• Sessões de arteterapia aberta a agendamentos
• Inscrições abertas para as oficinas de Teatro
terapia com Elson de Belém
• Visita a exposição Perfil- Mulher em Você assinado
pela ilustradora e escritora Carmelina Toledo Piza
Terça -feira a Sexta-feira
12h:00 às 17h:30
Sábado às 12h:00 até 16h:00
Quinta-feira
Agendamento para sessão de Barras de access
Sábado: 9:00
Yoga Dance
Professor Samuel Zanatta
Troca: R$ 40 ,00

14h00
Desenho
A primeira aula é experimental e gratuita.
14h00
Coral
A primeira aula é experimental e gratuita
Faça a inscrição das atividades que desejar pelo
WhatsApp (19) 991985781 com a Chris
Assessoria MKT/imprensa: Pirarazzi entretenimento by Elson de Belém

Ele sempre gostou de cantar desde criança. Seu pai o colocou
para estudar desde muito cedo, e sua infância foi repleta de
música. Porém, por conta de responsabilidades da adolescência, ele acabou focando em outras coisas. Por volta do
ensino médio, a necessidade de fazer música gritou mais alto,
e ele voltou com as aulas de canto e nunca mais parou!
Cantou na igreja por um bom tempo, teve uma banda
cover de pop rock, mas dentro dele sentia a necessidade de criar seu próprio caminho. E foi assim que o jovem
piracicabano Vitor Forti procurou alguns amigos que já
estavam no cenário, que o ajudaram a bolar um roteiro
do que fazer. Formado como professor de canto, começou a compor, idealizando alguns trabalhos, e assim
nasceu seu primeiro single: "Fogueira"; que apesar de
não ser sua primeira composição foi a primeira que "sentiu firmeza" para tirar do papel. E o resultado impressiona. Desde criança, Vitor sempre gostou de enredos fantasiosos, e idealizava contar essas histórias através de
música. "Fogueira", segundo ele, "fala de um menino
que quer ser livre, se deixa levar, seguir seu caminho
com sua fé. Eu e meu produtor juntamos essa história
com um arranjo bem pop/eletrônico, uma pitada de folk, e
o resultado ficou incrível". Dessa combinação, associada ao
trabalho de direção de vídeo, nasceu "um clipe mágico, com
dança, movimentos e maquiagem", define o artista. A produção leva a assinatura "dos meninos do estúdio Cabine 47
Produções", como Vitor chama seus amigos Denis Floriano,
"que trabalhou comigo desde o início na composição, captação, arranjo, mixagem e masterização", e Leonardo Benaci,
"que trabalhou como produtor geral e diretor junto com o
Kenny Kanashiro na direção de fotografia". No making-of e
produção executiva, mais dois amigos do autor: Gabriel
Souza e Helena Manesco; num projeto cuidadosamente
gerado e nascido sob muitas mãos. "Fogueira" foi lançado em
todas as plataformas de streaming de áudio, e o clipe está no
canal Vitor Forti no YouTube. Vale a pena não somente
conferir, como seguir o artista no Instagram (@vitorfforti),
que promete novidades em breve. "O single faz parte de uma
série de temas que já estão gravados, e vão ser lançados
individualmente. Todo single vai ter clipe, e posteriormente todos vão ser lançados como EP", revela Vitor.
Fotos: Gabriel Souza e Helena Manesco
Release enviado por jornalista Mauricio Ribeiro
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