candidatura do deputado Alex,
afirmando que o povo brasileiro
“não vai mais votar em corruptos”, arrancando aplausos entusiasmados da plateia. E chamou
Alex de “soldado de Deus contra
a corrupção no Brasil”. Está certo o amigo Adolpho, também idoso, que já vive política há 50 anos!?
PATERNIDADE — I
Todo mundo quer assumir
a paternidade de um bom filho,
já diz o velho ditado. Parece que
é o que está acontecendo com a
limpeza e desassoreamento do
Ribeirão Piracicamirim, uma
obra realizada pela Prefeitura,
com verba do Departamento de
Água e Energia Elétrica (DAEE),
que beneficiará os bairros do Piracicamirim, Bosque da Água
Branca, Morumbi e Maracanã.
PATERNIDADE — II
Isso porque o título usado na
matéria de A Tribuna Piracicabana, na edição da última sexta (10),
dá a entender que a referida obra
só teve início após a solicitação da
deputada Professora Bebel (PT)
junto ao Governo do Estado. São
as assessorias de imprensa que
trabalham afinco e acontece isso,
destacando o trabalho do líder.
PATERNIDADE — III
Bom lembrar que a Prefeitura, através da Secretaria de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema) e Defesa Civil, foi quem iniciou esse processo, montando um projeto consistente, envolvendo as especificidades intrínsecas à obra, que foi apresentado e aprovado pelo Governo
Estadual. Importante que a verba
saiu e todo instrumento de pressão
sobre os governos é bem-vindo.
REGISTRO
Outro caso parecido. “Não foi
o prefeito que solicitou a verba, e
sim a Associação dos Moradores
do Tatuapé, ainda em 2020, e a
emenda veio foi liberada pela Casa
Civil do Governo do Estado de São
Paulo em 10 de julho de 2021. Foi
entregue oficialmente em 13 de agosto do mesmo ano no gabinete do
prefeito”, afirma Salvinia das Dores Nunes Esteves, da Associação
dos Moradores do Jardim Tatuapé I e II. Registrado e o Capiau
entende que o importante, mesmo, é que a verba foi liberada.
ALEX — I
O deputado Alex de Madureira (PL) fez festa de lançamento da
pré-campanha para reeleição. Dona
Maria do Posto, sua mãe, como a
chamou carinhosamente, era avisada sistematicamente quando Alex
aprontava na sala de aula, na escola que ficava em frente ao posto. As
falas dele aos familiares e dos amigos presentes a ele foram todas cheias de respeito e carinho. Faz parte.
ALEX — II
Muitos dos presentes viajaram
mais de 350 km para estarem ao
seu lado. Entre eles, os prefeitos de
Capão Bonito, Itapeva, Juqueí, Cubatão, entre os amigos de cidades
mais próximas, como a prefeita
Nelita, também do Partido Liberal
de Iracemápolis. Também vieram
lideranças da região. Para terçafeira, uma página especial registrará
a festa da pré-candidatura de Alex.
SOLDADO?
O secretário de Cultura de
Piracicaba, Adolpho Queiroz, foi
o mais entusiasmado em sua fala
na festa de lançamento da pré-

HABITE — I
Durante a sessão camarária
desta quinta-feira (dia 9), o presidente da Casa de Leis, Gilmar Rotta, para justificar a não possibilidade da entrada da população no
plenário, atribuiu a uma denúncia
do Sindicato dos Trabalhadores
Municipais de Piracicaba e Região
no Ministério Público informando
que a Câmara não tem Habite-se,
que, tecnicamente, é o auto de conclusão de uma edificação. Rotta
completou dizendo que está correndo com pedreiro, serralheiro, carpinteiro para fazer as readaptações
necessárias, até outubro, para entregar o Habite-se ao Ministério
Público Federal do Trabalho.
HABITE — II
Esse velho e idoso Capiau consultou a diretoria do Sindicato dos
Municipais, que informou não ter
feito denúncia no Ministério Público Federal do Trabalho, mas
houve comunicação ao MP, “pois
trata-se de prerrogativa constitucional da entidade na busca do
bem comum das garantias trabalhistas e da segurança aos vereadores e a própria população”.

Evento realizado pelo Sebrae no Pavilhão Ciccilo Matarazzo, quinta (9), no
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, destaca a participação de Piracicaba
Divulgação

Fabio Gerlach, gerente do Sebrae, e o prefeito de
Piracicaba, Luciano Almeida, durante premiação

PRÉDIO - I
Não é novidade para ninguém, menos ainda a quem frequenta os prédios da Câmara
Municipal (principal e anexo) de
que sua manutenção tem sido
cada vez mais onerosa, mesmo
com as diversas reformas realizadas pela atual Mesa Diretora,
como o salão nobre e banheiros
inclusivos. A edificação é antiga
e tem muitos problemas, além de
ser comum a conversa interna de
que já não comporta o fluxo diário de pessoas, entre população,
servidores, assessores e funcionários de empresa terceirizada.
PRÉDIO – II
Este Capiau, idoso e cansado,
puxa na memória que a Câmara
foi instalada no atual endereço em
1975, há quase 47 anos. Na época,
a cidade contava com oito vereadores e hoje são 23, o que, só por
essa conta básica, já dá para ter
uma ideia de que a estrutura
pode não ser suficiente. Chegará
o momento em que o Legislativo
precisará decidir o que fazer em
relação às suas instalações. Uma
dica importante: precisa ser local
de fácil acesso à população.
Edição: 20 Páginas

VISITA
nha na disputada de cadeira
na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp).
Foram recebidos pelo diretor
de A Tribuna, jornalista Evaldo
Vicente. Marcolino já foi deputado estadual e tem atuado há
vários anos na Central Única
dos Trabalhadores (CUT).

A criação do Hub Piracicaba, como plataforma pública (física e digital) de incentivo à inovação no município, recebeu,
quinta (9), o selo Prefeito Empreendedor, durante evento realizado pelo Sebrae no Pavilhão Ciccilo Matarazzo, no Parque do Ibirapuera. No total foram 236 projetos inscritos de 173 cidades do
Estado de São Paulo, distribuídos
em oito categorias distintas. Somente os projetos mais consistentes, focados na melhoria do ambiente de negócios por meio de
políticas públicas de base empreendedora, foram homenageados
com o selo Prefeito Empreendedor. O prefeito Luciano Almeida,
que esteve presente durante a
premiação, disse que o reconhecimento do Hub Piracicaba como
plataforma pública criada para
Reprodução

LUIZ VICENTE
DE SOUZA
QUEIROZ,
PRESENTE!

SINDICATO
O Sindicato dos Municipais,
desde sua fundação em 1988, vem
notificando a Prefeitura de Piracicaba, ao Ministério Público, que a
maioria dos prédios na municipalidade se encontram em situação
irregular, colocando em risco trabalhadores e usuários. Ainda na
reunião de quinta (9), o vereador
Zezinho Pereira, que também integra a diretoria do sindicato, questionou como pode o poder público exigir Habite-se dos empresários e da população se ela mesmo
descumpre suas leis? “Dura lex
sede lex ou duralex sedelatex?”

A Tribuna

O vice-presidente da CUT-São
Paulo, Luiz Cláudio Marcolino,
esteve na redação de A Tribuna Piracicabana, ontem (10),
acompanhado pelo professor
Paulo Roberto Botão e pela
presidente do PT local, Penéloti Mendes, também sua coordenadora geral de campa-

Criação do Hub Piracicaba traz selo
do Sebrae de Prefeito Empreendedor

Permanece um grande
brasileiro e ideal inspirador às conquistas
culturais dos piracicabanos. Idealizou a que
é hoje entre as mais
destacadas escolas
do ensino agronômico
do mundo. Artigo da
professora Marly Therezinha Germano Perecin sobre Luiz de
Queiroz, que morreu
em 11 de junho de 1898,
em São Paulo. A5

Dedini retoma projeto ambiental com alunos da ‘Sud Mennucci’
A Dedini S/A Indústrias de
Base aproveitou o mês dedicado ao
meio ambiente para retomar seu
projeto de visitas monitoradas, interrompido durante a pandemia de
Covid-19. Destinado a estudantes
de escolas da rede pública, o projeto tem como principal proposta
apresentar as ações ambientais desenvolvidas pela empresa. Nessa
nova edição, a visita, realizada essa
semana, teve a participação de 32
alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Sud
Mennucci. Os estudantes conheceram o modelo ambientalmente correto de produção adotado pela
empresa, o que inclui o reuso da
água retirada do Ribeirão Guamium (que tem uso humano e industrial) e a manutenção de um
viveiro sustentável de mudas nativas, construído com sucata e operado com água de coleta de chuva

Mariana Modesto

Os estudantes conheceram o modelo ambientalmente
correto de produção adotado pela empresa

e energia produzida na empresa.
“O viveiro dá sustentação para o
projeto de recuperação da mata
ciliar da Microbacia do Gua-

mium, parte integrante de um trabalho maior, o Projeto Água”, informa Igor Serra, do Departamento de Meio Ambiente da Dedini.

apoiar o desenvolvimento de empreendedores e acelerar a criação
de startups reforçou o sentimento de que a atual Administração
está no caminho correto em prol
do desenvolvimento do município.
INOVAÇÃO — Pedro Chamochumbi, gestor do HUB Piracicaba e agente de inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo (Semdettur), ressalta que, desde sua
inauguração, o HUB Piracicaba
vem atuando de forma intensa
para promover e conectar o ecossistema de inovação, tendo recebido mais de 400 visitantes, com 7
startups em desenvolvimento no 1º
Ciclo do Programa Acelera Pira,
além da constante oferta de eventos abertos e cursos gratuitos de
capacitação em tecnologia já vivenciados por cerca de 500 pessoas.

Cidade receberá
R$ 5,5 mi em
programa de
segurança viária
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), vai receber projetos de melhorias viárias
no valor de R$ 5,5 milhões, do Programa Respeito à Vida. O Estado
aprovou o repasse por meio de serviços em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), quinta-feira, 9.
O programa foca na redução
de acidentes e fatalidades no
trânsito. Os locais para intervenções em Piracicaba foram aprovados pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo) com base nos dados do Infosiga, plataforma que monitora
os acidentes. Vistorias técnicas in
loco também foram realizadas.
Entre as intervenções pleiteadas estão recape asfáltico, sinalização, implantação de faixas elevadas em frente a escolas, unidades
de saúde e terminais de ônibus urbano, iluminação de faixas de pedestres em frente a unidades de
saúde, pontos do transporte coletivo e escolas, além de lombadas.
Cinco vias foram indicadas
para receber recapeamento asfáltico e sinalização, totalizando 3,1 Km.
Uma delas é a avenida Presidente
Kennedy, no trecho entre a rotatória que a conecta às avenidas Cruzeiro do Sul e Sérgio Caldaro e à
rua dos Maçons e a rotatória que
a conecta à avenida Armando Cesare Dedini. De acordo com a Semuttran, esse trecho está com o
asfalto desgastado, apresentando
irregularidades, e as intervenções
imediatas podem garantir a extensão da vida útil do pavimento
para melhor fluidez do trânsito.
As outras vias que vão receber esse
recapeamento são trechos das
ruas São José, dos Voluntários,
Campos Salles e Regente Feijó.
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Saúde de Piracicaba
tem solução
José Osmir
Bertazzoni

V

ivemos em uma
época em que a
gestão política da
saúde pública exige a
aquisição prévia de dados fundamentados,
obtidos em estudos e
pesquisas para fundamentar as ações individuais e coletivas. Não precisamos
ensinar os gestores públicos de Piracicaba que os estudos devem
atender a requisitos metodológicos
precisos para a elaboração de alternativas viáveis diante dos problemas na gestão com falta de material humano; contratação de profissionais médicos e outros especialistas que não possuem mais interesses em trabalhar em Piracicaba.
Neste momento em que mais
de 100 médicos pediram exoneração somente nestes últimos meses,
especialidades fundamentais da
medicina para o atendimento da
saúde da população estão em falta
ou em descompasso com as necessidades fundamentais dos atendimentos básicos e de emergências.
As medidas a serem implementadas devem passar pela chamada
revisão por pares, na qual são analisados criticamente cada fator a
ser realinhado com nossas necessidades reais. Não existem milagres, como quer fazer entender a
atual administração do prefeito
Luciano Almeida jogando a responsabilidade para iniciativa privada em contratos emergenciais
e de organizações não governamentais cujo compromisso com
nossa comunidade é duvidoso.
Em poucas palavras, isso é o
que é definido como medicina baseada em evidências nas necessidades humanas. O correto funcionamento do sistema é de extremo interesse público, pois nele se
baseiam as estratégias de política
de saúde e as medidas adotadas
para proteger os usuários. A este
respeito, os autores de um artigo
recente, publicado no prestigiado
“British Medical Journal”, levantaram um grito de alarme e sugeriram possíveis soluções. Em tempos de grave escassez de financiamento e controles públicos, o exercício da medicina fundamentada
em universalização sofre o grave
risco de se tornar volúvel a interesses de grupos desmunidos de
qualidade na prestação de serviços à população, regulamentação insuficiente e corporatização no mundo das mais predominantes necessidades humanas.
Posto isso, apresentamos
uma simples proposta para a administração municipal solucionar definitivamente os problemas dos atendimentos médicos
em nossa cidade: realizando
uma reforma administrativa urgente na Secretária de Saúde,
criando cargos de médicos especialistas para atendimentos em jornadas reduzidas de 10 ou 15 horas, o que por si só tornar-se-ia
um atrativo aos profissionais locais, superando inclusive as questões referentes ao piso salarial condicionado ao teto de subsídios do
prefeito (teto constitucional).
Em razão de medidas de controles de gastos da legislação federal nenhum funcionário pode
ganhar mais que o prefeito que impossibilita o pagamento dos profissionais segundo os valores praticados no mercado de trabalho.
Muitos médicos com consultórios
em nossa cidade se habilitariam a
uma jornada compatível com seu
tempo, sendo que os ganhos extras
auxiliariam na composição do seu
patrimônio pessoal, facilitando o
desempenho e a dedicação à medicina privada e pública ao mesmo
tempo pelo bem dos usuários.
Infelizmente, nem o Conselho
Municipal de Saúde e muito menos a administração municipal
buscaram ouvir a categoria dos
servidores públicos, na qual os
médicos estão incluídos, transparecendo que há um interesse maior na terceirização dos serviços que
não possuem comprovação de eficiência e de resultados em prol da
população usuária do sistema SUS.
Para solucionar um problema
crônico é necessário empenho e boa
vontade, pois a questão não é de

recursos financeiros,
mas da forma como se
deve aplicá-los e das
condições destes investimentos, respeitando a
nossa Lei Maior (Constituição Federal).
Objetivamente, dever-se-iam apresentar
propostas para proteger a imparcialidade
das soluções que porventura sejam apontadas, mas a
Secretaria de Saúde sempre tira da
“cartola” uma solução mágica e
única, infelizmente previamente
tratada, sem qualquer esforço de
abertura a outras possibilidades,
nesta mesma ordem o Conselho
Municipal de Saúde fica a mercê de
dados técnicos cujo formação profissional não são de seus domínios intelectuais.

Infelizmente,
nem o Conselho
Municipal de
Saúde e muito
menos a
administração
municipal
buscaram ouvir
a categoria
dos servidores
públicos, na
qual os médicos
estão incluídos...
Outra solução imediata que
deve ser adotada pelo atual prefeito é encaminhar, em caráter de
urgência (urgentíssima), um projeto de Lei corrigindo os subsídios
de prefeito, vereadores e agentes
políticos, mesmo sabendo que isso
não surtiria efeitos neste primeiro
momento — pois não se aplicaria
durante esse mandato. Porém, isso
traria a certeza de que daqui a
dois anos, quando extinguir-se o
mandato, o problema seria solucionado sem benefícios pessoais, respeitando-se os princípios constitucionais da administração pública
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).
Os profissionais que hoje se
encontram contratados na administração saberiam que num primeiro momento não teriam as revisões justas em seus vencimentos e salários, mas teriam a certeza de que o problema definitivamente seria superado. Outro aspecto fundamental é que não haveria quaisquer distorções políticas sobre o tal projeto de lei, visto
que não se poderia aplicar no
mandato vigente, configurando,
assim, uma medida respeitável
pelos seus fins e pelos benefícios
futuros que adviriam dela.
Sobre a contratação do Consórcio, já fizemos análises iniciais,
porém alguns médicos e especialistas em gestão hospitalar estão
nos auxiliando com mais estudos.
Podemos antecipar que haverá
várias facetas dos nossos problemas, como a permanência dos profissionais em Piracicaba e a falta
de confiança por parte da população. Na proposta inicial, apresentada ao Conselho Municipal de
Saúde, vê-se que algumas especialidades ofertadas são importantes para atendimentos hospitalares, e Piracicaba não tem hospital
e seu atendimento é terceirizado
para hospitais filantrópicos e parte para o Hospital Regional. Outras atividades, como a cardiologia, não constam no documento
entregue ao Conselho Municipal de
Saúde, e essa se trata de uma das
especialidades faltantes mais necessárias no atendimento público
de Piracicaba. Não falamos em pediatria e outras atividades que ainda não conseguimos analisar, mas
estamos trabalhando para isso.
Por derradeiro, nossa crença
é de que a atual administração não
tem pretensão de solucionar o problema, mas de atrair parcerias cujos resultados em outros estados e
municípios terminaram com algemas e camburões. Esperamos que
a nossa Piracicaba não se torne
manchete dos principais jornais do
país por não ouvirem a população
e seus representantes legais.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado
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Sobre as celebrações de 1922 (conclusão)
Armando A.
dos Santos

A

vitória do Marechal Hermes,
em 1910, deu
início, no cenário político brasileiro, a
um novo modo de
ver o passado imperial, já não mais
como um inimigo a ser combatido, mas como um componente histórico da nacionalidade,
como um valor que podia e
devia ser preservado na memória e no respeito da nação.
Hermes era filho de outro
Hermes (general que comandava as tropas do Império na Bahia,
quando do 15 de Novembro) e
sobrinho de Deodoro da Fonseca. Como militar, o novo Presidente gozava de muito respeito,
por sua atuação brilhante na reestruturação das Forças Armadas brasileiras. Mantinha relações de amizade em relação à
Família Imperial exilada, de
modo especial com o Conde d´Eu,
sob cujas ordens seu pai servira
na fase final da Guerra do Paraguai. Inaugurou uma política
nova em relação aos monarquistas que, até então, tinham estado alijados completamente da
vida pública e colocados à margem da representação política,
bordejando a ilegalidade. Hermes, considerando a República
já consolidada, deixou de praticar uma política de inspiração
positivista e jacobina; atraiu para
seu governo o apoio de líderes
monarquistas que, mesmo fora
da política, conservavam grande influência social e capacidade
de trabalho. Convidou, por exemplo, o Cons. João Alfredo Corrêa
de Oliveira, antigo presidente do
Conselho de Ministros do Império, para assumir a direção do
Banco do Brasil. Restituiu ao
“Instituto Nacional de Educação

Secundária” seu tradicional nome de Colégio
Pedro II, que tinha sido
mudado pelos republicanos da primeira hora;
readmitiu antigos professores desse Colégio,
concursados ainda no
Império, que tinham
sido despedidos sumariamente pelo Governo
Provisório de 1889, como foi o caso
de Carlos de Laet, o qual não apenas retomou seu cargo como professor, mas foi convidado pelo Presidente da República a assumir a
direção do Colégio. Confiou a outro monarquista de destaque, o
Barão Brasílio Machado (que residiu em Piracicaba e aqui cantou
as belezas da “Noiva da Colina”) a
presidência do Conselho Superior
de Ensino e, fato simbólico muito
expressivo, quis deslocar-se até Petrópolis, para homenagear a memória de D. Pedro II, inaugurando uma estátua a ele dedicada.
Essa atitude de Hermes, em
relação aos remanescentes do antigo regime, foi mantida por seu
sucessor imediato, o mineiro Wenceslau Brás, que governou de 1914
a 1918, e pelo paraibano Epitácio
Pessoa, que governaria de 1918 até
o novembro de 1922. Foi a este último que coube a organização e a
realização dos festejos do Centenário da Independência, nos
quais, por determinação presidencial, teve a Família Imperial
ex-reinante destacado papel.
Em setembro de 1920 Epitácio Pessoa assinou decreto revogando a antiga Lei do Banimento,
que proibia a entrada em territóro
brasileiro de membros da antiga
dinastia e lhes vedava a possibilidade de possuírem imóveis no Brasil. Em janeiro do ano seguinte, o
Governo brasileiro recebeu, com
todas as honras de Chefe de Estado, os despojos do falecido Imperador D. Pedro II e de sua esposa
a Imperatriz D. Teresa Cristina.

Há 100 anos o
mundo estava
em paz e nutria
a cândida ilusão
de que essa paz
seria, senão
perpétua, pelo
menos muito
duradoura
Veio, acompanhando esses despojos, o velho Marechal Conde d´Eu,
representando sua esposa, Princesa Isabel, que por motivos de saúde não pôde retornar ao Brasil.
Durante sua estada no Brasil, o
velho Marechal que comandara
nossas tropas no Paraguai visitou
inúmeros quarteis e confraternizou com antigos companheiros de
armas. As desavenças passadas,
os traumas e as perseguições políticas, tudo isso foi esquecido, num
momento de alegria, de esperança, de desejo de confraternização,
a propósito do centenário da Independência que rapidamente se
aproximava. No ano seguinte, novamente o Conde d´Eu retornaria
ao Brasil, desta vez para participar como convidado especial do
Governo Brasileiro das festividades do Centenário, mas faleceu
durante a viagem, a 28 de agosto
de 1922, pouco antes de seu navio
aportar no Rio de Janeiro.
Todos esses fatos denotavam
o caráter acentuadamente conservador do governo republicano,
embalado numa situação econômica que parecia bastante promissora, com o café, o principal produto brasileiro, gozando de ótima
cotação no mercado internacional.
Os sucessos que nossa diplomacia
tinha obtido nos anos anteriores,
graças aos esforços inteligentes do
Barão do Rio Branco e de seus continuadores no Itamaraty, contribuíam poderosamente para dar, ao
conjunto da vida pública brasileira, um ar de solidez, estabilidade

e poderio invejáveis. É verdade
que ocorreram, nesses anos, algumas greves e se observaram
sinais de tensão social, que mais
tarde se acentuariam, mas na
época tiveram repercussão bem
menor do que alguns historiadores da segunda metade do
século XX, sobretudo os de viés
ideológico marxista, parecem
teleologicamente supor.
Foi nesse contexto de conciliação, de cordialidade e de intencional esquecimento de todos
os motivos de divisões políticas
ou ideológicas, assim como de
todas as tristezas e amarguras
de um passado recente, que se
comemorou, em 1922, o Centenário da Independência.
Cem anos depois, bem gostaríamos de poder reeditar o
mesmo clima emocional e psicológico, mas infelizmente os
tempos são outros. É verdade
que parecemos estar saindo de
uma pandemia que ceifou vidas em todo o mundo, e inclusive no Brasil, e isso não deixa
de apresentar certa analogia
com o alívio representado pelo
término da Gripe Espanhola.
Mas há 100 anos o mundo estava em paz e nutria a cândida
ilusão de que essa paz seria, senão perpétua, pelo menos muito
duradoura. E nós, no momento, nos vemos diante da guerra
acesa entre Rússia e Ucrânia, e
com muito sombrias perspectivas para o futuro. Que nos reserva esse futuro? Só Deus sabe.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

23 de maio
Edson Rontani Júnior

O

triste resultado
da manifestação ecoou de
forma tímida em Piracicaba. No dia 23 de
maio de 1932, portanto,
há 90 anos, a mídia local nada informou sobre o embate armado
ocorrido na praça da República.
Talvez não pela distância de 160
quilômetros entre nossa cidade e a
capital paulista. Talvez porque a
informação viesse de forma mais
lenta que nos dias de hoje. A distância não era percorrida, à época, nas
duras horas e pouco que levamos
atualmente. Já a comunicação à distância tinha rápida (para a época)
condução com o telégrafo, o qual
necessitava de interpretação pelos
que conhecessem o código morse.
Aquele 23 de maio, perpetuado depois como o Dia da Juventude Constitucionalista, foi o estopim
para a Revolução de 1932 que den-

CHARGE

tro de um mês terá lembrado seus 90 anos. O
cenário à época era de
descontentamento com
a Constituição em vigor,
datada de 1891, a qual
não delimitava os poderes do presidente da
República que, por sua
vez, governava o país
como queria. Contra este
autoritarismo, manifestantes vão
às ruas da capital de São Paulo e,
em certo momento, pretendiam invadir a sede no PPP (Partido Popular Paulista), simpatizante ao
governo Getúlio Vargas. Membros
do partido se municiam de armas
e granadas. O resultado a história
definiu como MMDC, sociedade
então secreta que eclodiu com a
insurreição civil contra o governo federal. MMDC foram perpetuados nas carteiras escolares do
passado e muitos sabiam na ponta da língua que eram Martins,
Miragaia, Dráusio e Camargo,
mortos no 23 de maio.

O cenário à
época era de
descontentamento
com a
Constituição
em vigor
vigor,,
datada de 1891
Piracicaba possuía o “Jornal
de Piracicaba”, “O Momento” e
“Gazeta de Piracicaba”, jornais
quase diários. Cada um composto por parcas quatro páginas. A
cidade possuía cerca de 20 mil habitantes que se informavam por
estes veículos. A reviravolta na
capital paulista sequer saiu na
imprensa daqui. O mesmo ocorreu com o fim da Revolução de
1932, no dia 2 de outubro, quando toda a imprensa paulista se
calou diante deste fato visto que
grande maioria de seus defensores foi deportada para Portugal.
O 23 de maio se tornou conhecido como a data dos jovens

que clamavam pela liberdade e
por direitos garantidos numa
constituição. Foram jovens que
partiram às ruas solicitando esta
liberdade que hoje possuímos,
sendo que os MMDCs tinham 14,
21, 25 e 30 anos. O mais moço era
Dráusio Marcondes de Sousa (o
D do MMDC), 14 anos, alvejado
pelo PPPistas, falecendo dia 28
de maio. A juventude é também
lembrada na Revolução de 1932
como o caso do escoteiro Aldo
Chioratto morto em Campinas
aos 9 anos depois de alvejado por
uma granada lançada de um
avião. Já em Piracicaba, o registro de jovens espelha-se em Natal
Meira Barros, atingido no pescoço por uma rajada de metralhadora na cidade de Cruzeiro aos
17 anos, falecendo dias depois.
O Dia da Juventude Constitucionalista precisa ser lembrado
com carinho o tanto quanto os
paulistas olham para o 9 de julho.
A Constituinte saiu em 1934, dois
anos depois do embate. Nesta nova
carta magna foram implantados
direitos que ainda hoje usufruímos como a dissociação dos poderes executivo, legislativo e judiciário; defesa judicial com direito ao “habeas corpus”; ensino
gratuito para adultos inclusive na
zona rural e tantos outros.
A mídia impressa de Piracicaba passou a dar ênfase à
causa constitucionalista a partir do 9 de julho, ecoando por
aqui os ares paulistas. Um dos
exemplos foi uma edição de 12
de julho de 1932 entoava uma
retórica que funcionou nos três
meses da Revolução: “Matto
Grosso ao lado de São Paulo.
Enorme affluencia de civis aos
postos de alistamento. Minas,
Rio Grande e Santa Catharina
integrados na arrancada paulista. Innumeras adhesões”.
Com o tempo o governo federal
esmagou as forças de oposição.
Foi-se a causa, ficaram as memórias dos jovens do 23 de maio.
———
Edson Rontani Júnior,
presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
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É preciso defender a vida e a saúde
Professora Bebel

PORTEIRA ABERTA
Tudo indica para outubro,
uma eleição diferenciada, marcada pela intensidade. Até inquieta. Disputas com sentimentos
acalorados, por tudo o que estamos observando. Seria bom se,
mesmo com ânimos marcados
pelo entusiasmo, não ultrapassemos limites. Os partidos estão
e estarão por demais divididos,
explicitamente rachados, obrigando seus filiados a liberar decisões, sem poder cobrar infidelidade. A senadora emedebista
Simone Tebet, por exemplo, não

terá os 100% de apoio quer por
parte do eu próprio partido
(MDB), como dos tucanos, tidos
como parceiros. Serão muitos os
palanques pelo Brasil com parcerias estranhas e inusitadas,
ignorando-se ideologia. Definitivamente partido político perdeu
sua essência, que o identificava
por sua filosofia ou doutrina, e
até o consagrava pelos seus ideais. Existindo dezenas de partidos e não tantos princípios,
passou da hora da reforma partidária. Eleição pode virar um
festival. Ou coisa parecida.

As transformações da
Praça José Bonifácio
Barjas Negri

A

penas os mais
velhos ainda
lembram que
nos anos 1960-1970 a
Praça José Bonifácio
tinha passagem de veículos pela rua Moraes Barros, com estacionamento em frente à
Catedral de Santo Antônio. Por
sua vez, o encontro da rua Santo
Antônio com a rua Prudente havia o Marco das Bandeiras e estacionamento para veículos. Ao
mesmo tempo havia vias de circulação no entorno da praça.
No final dos anos 1970, houve uma onda das modernizações
das praças nas capitais e municípios de porte médio. A nossa Prefeitura, por meio do Programa de
Embelezamento de Piracicaba
(PEP), coordenado por Macau
Ranzani Herrmann, viabilizou um
concurso público de revitalização
e modernização da Praça José Bonifácio. Segundo A Província, “os
autores do projeto vencedor foram
Luiz Gobeth Filho e sua esposa
Dulcinéia Gobeth. Gobeth definiu na época o seu projeto: O
conceito que norteou nosso trabalho é que a praça deve ser destinada ao homem não à máquina”.
Gobeth ficou encarregado de
detalhar o projeto ganhador a ser
executado pela Prefeitura. A proposta propunha um grande calçadão na praça e seu entorno, evitando a grande circulação de veículos
e facilitando a vida de quem circulava a pé pelo centro da cidade.
Quatro pontos chamaram a
atenção do projeto executado: 1º a colocação de bancos de madeira
e posteamento, luminárias preservando seus aspectos originais; 2º
- recuperação da área onde ficava
o subsolo do famoso edifício Comurba; 3º - a abertura de um trecho atrás da Catedral de Santo
Antônio entre o abrigo de ônibus,
que permitiu a ligação da rua Moraes Barros com a rua Governador Pedro de Toledo e 4º - o ponto mais polêmico que foi a retirada de diversos monumentos.
Por exemplo, na praça deveria ficou apenas o monumento de
José Bonifácio e o do Soldado
Constitucionalista foi deslocado
para a praça em frente ao Cemitério da Saudade. O monumento de
Luiz de Queiroz foi transferido
para o terreno em frente ao prédio
central da Esalq/USP, enquanto o
do Comendador Mario Dedini foi
para a Vila Rezende na praça em
frente à Igreja da Imaculada Conceição. Essa proposta foi muito

polêmica e controversa,
cujo debate prosperou por
anos até que o monumento do Soldado Constitucionalista retornasse
ao seu local original.
Por 25 anos, a Praça José Bonifácio seguiu
nesse modelo até que em
2005/2006 houve sugestão e execução de intervenções para abertura de suas
ruas laterais, como era antigamente e voltando a ter a ligação da
rua Santo Antônio com praça em
direção às ruas São José e Boa
Morte. Foram intervenções simples,
mais a melhoria da arborização,
nova iluminação pública e novos espaços para o público sentar.

O início da
revitalização
resolveu parte
do problema
patrimonial
dos Almeida
Com o tempo foram instaladas uma academia de ginástica,
brinquedos infantis e aproveitouse o subsolo do Comurba para a
implantação do Poupatempo, que
passou a atender centenas de
pessoas por dia de Piracicaba e
da região. Ao mesmo tempo, os
setores de serviços e do comércio instalaram novas e importantes estabelecimentos, valorizando ainda mais a área central.
Pela circulação de muitas pessoas diariamente e pelas mazelas
das recessões econômicas que provocaram principalmente o desemprego, a Praça José Bonifácio passou a ser frequentada por dezenas
de moradores em situação de rua,
que usam no período da noite os
espaços vazios das marquises,
como seus lares, até que as autoridades públicas e a própria sociedade implante políticas públicas
mais inclusivas e acolhedoras. O
destaque, infelizmente, fica para a
ocupação da sede do Banco Lusobrasileiro, onde havia a maior concentração de moradores de rua.
Apenas, recentemente, o prédio do ex-banco Luso Brasileiro, da
família Almeida, foi ocupado pela
Rede Oxxo. Bom para o Centro e a
população. Os moradores foram
expulsos para o Marco da Bandeira. O início da revitalização resolveu parte do problema patrimonial
dos Almeida, que alugaram o imóvel que era a sede do banco. Vamos
aguardar as próximas etapas.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

H

oje, quero falar
sobre um assunto que me
preocupa muito e que,
no meu entendimento,
está sendo negligenciado pelos governantes e, lamentavelmente, também por
uma parcela considerável da sociedade: a pandemia de Covid 19.
Eu partilho do desejo de todos pela volta à normalidade.
Como já foi dito e analisado à
exaustão, a pandemia foi e é um
acontecimento traumático da
vida da população mundial. O
mundo todo ainda pranteia as
mais de seis milhões de pessoas
mortas pela doença e sofre as
graves consequências da pandemia na economia e na vida social. A pandemia causou desemprego, fome, desamparo e não se tem
ainda noção exata de todas as
sequelas causadas pela Covid 19.
Quero me deter nesse ponto.
Quando os governos e as pessoas
relaxam em relação aos cuidados

com a prevenção à doença, deixam-se levar
pela constatação evidente de que o avanço
da vacinação derrubou
drasticamente a ocorrência de óbitos. Em determinado período,
derrubou também as
taxas de internações.
Acontece que o vírus
sofre mutações e a ocorrência de
casos de infecção voltou a subir
desde o início de maio, levando ao
crescimento das taxas de internação. No estado de São Paulo, dados da Secretaria da Saúde apontam para um crescimento de 75%
nos casos que requerem internação. E mais: ao desenvolver a doença, a pessoa tem grandes possibilidades de sofrer suas consequências durante muito tempo.
Diversos estudos, realizados
em todo o mundo sobre as possíveis sequelas da Covid 19, apontam entre os problemas que podem
persistir em pessoas que tiveram a
doença: fadiga, dificuldades respiratórias, disfunção cognitivas
e outras afecções do sistema ner-

Defender a vida
e a saúde vem
sempre em
primeiro lugar
voso, alterações inesperadas do
ritmo cardíaco, arritmias, disfunções do sistema digestivo.
Ou seja, se é verdade que devemos comemorar, e muito, o
fato de que a Covid 19 já não
mata milhares de pessoas diariamente – e precisamos reconhecer e valorizar o trabalho dos servidores da saúde o Sistema Único de Saúde (SUS) pela dedicação
e competência no combate à pandemia e na vacinação em massa
dos brasileiros – temos que estar
cientes de que essa é uma doença
grave e não uma “gripezinha”.
Por isso, é responsabilidade
do Governo do Estado que os número de casos de Covid 19 nas escolas estaduais esteja aumentando rapidamente. Sempre alertamos para a necessidade de que as
escolas sejam consideradas locais
de risco em função da grande concentração diária de pessoas. Em

vez disso, o governo simplesmente
revogou a exigência do uso de
máscaras no interior das escolas e
relaxou todas as medidas de prevenção. O resultado, previsível, se
expressa nos números que estão
sendo levantados pela APEOESP,
o sindicato dos professores das
redes públicas de São Paulo: quase 1.100 casos da doença desde 11
de maio, em apenas 146 escolas
estaduais. Se considerarmos que
a rede estadual possui 3.700 unidades escolares, é evidente que esse
número deve ser muito maior.
Por isso, como cidadã, parlamentar, mãe, professora, faço um
apelo a todas e todos para que
mantenham o uso das máscaras,
continuem utilizando álcool e gel
e higienizem as mãos com frequência e nos ajudem a cobrar do
governo a volta dos protocolos sanitários em todas as escolas.
Defender a vida e a saúde
vem sempre em primeiro lugar.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo
PT, presidenta licenciada da Apeoesp

O lado bom da desgraça
José Renato Nalini

A

guerra da Ucrânia é um horror.
Testemunho da
involução humana.
Prova inconteste de
que a humanidade
marcha a ré. Só que ela
obriga os países a
pensarem seriamente
na transição energética. Petróleo é combustível fóssil venenoso. Já deveria ter sido abandonado há tempos. Só não foi porque a cupidez é o móvel que faz
o consumismo funcionar. Se a
humanidade fosse de fato inteligente, se preocupasse com as
pessoas e não com o dinheiro,
energias limpas já estariam disponíveis há muito tempo.
Uma civilização do automóvel, erro crasso no Brasil que
abandonou a ferrovia e deixou
durante tanto tempo o metrô relegado ao atraso, precisa se preparar para o carro elétrico.
O hidrogênio verde é outra
alternativa que precisa ser encarada. Ele resulta da eletrólise da
água, que separa hidrogênio do
oxigênio. Quase quatrocentos
projetos já haviam iniciado antes
da guerra, para produzir hidrogênio verde em grande escala. Ele
tem tudo para se converter no
combustível mais competitivo.
O Brasil poderia estar mais
adiantado não houvesse sufocado a pesquisa e alimentado o obscurantismo, o armamentismo, o
terraplanismo e outros ismos indicativos da nossa indigência
mental. Dispomos de algumas das

melhores Universidades do planeta e contamos com cérebros privilegiados, como o de
José Goldenberg, por
exemplo. Ele poderia ter
formado gerações de
cientistas e hoje não estaríamos à procura de
um destino junto às
nações civilizadas.
Ainda assim, a falta de
energia na Europa é capaz de
fornecer um alento para a combalida economia brasileira. O
hidrogênio verde é o combustível do amanhã e o Brasil, se
quiser, poderá ser uma fonte
produtora viável e promissora.
As empresas é que devem liderar esse processo, pois governo
em regra é incompetente para encarar crises. Há muitos desafios
postos e eles precisam ser vencidos com estudo e inteligência. Há
um enorme interesse estrangeiro
na aquisição de hidrogênio verde.
As energias eólica e solar são consideradas as principais fontes para
o processo do hidrogênio verde.
Para se valer dessa excelente oportunidade, é urgente dobrar a capacidade da matriz elétrica brasileira, só com energia limpa.
Em recente entrevista, Luiz
Augusto Barroso, diretor-presidente da Consultoria PSR, especializada em energia, acredita que
se acelerará a substituição do gás
natural pelo hidrogênio na União
Europeia. Esta já anunciou a meta
de importar dez milhões de toneladas de hidrogênio até 2030. Com
o preço do petróleo tão elevado, as
tecnologias verdes se tornam mais

O hidrogênio
verde é hoje a
grande aposta
planetária com
vistas a um
porvir neutro
em emissão de
gás carbônico
competitivas. O negócio do hidrogênio como commodity de exportação ficou bem mais concreto.
Além disso, é preciso investir em
pesquisas para aprimorar a eficiência energética. Ainda há
muito desperdício na prática.
O hidrogênio verde é hoje a
grande aposta planetária com
vistas a um porvir neutro em
emissão de gás carbônico. O melhor substituto para o petróleo.
Obtido mediante a eletrólise da
água, que por corrente elétrica
separa o hidrogênio do oxigênio.
Só que, para ser considerado
verde, a energia elétrica precisa
provir de fonte totalmente renovável, como a eólica e a solar.
Além do carro elétrico, as
baterias têm de ser barateadas
para serem usadas como objeto
de armazenamento de energia
eólica e solar em grande escala.
A guerra da Ucrânia, portanto,
embora deva envergonhar os
homens de bem, vai trazer benefícios para o Brasil, se ele souber aproveitar a oportunidade.
Mas é a sociedade civil e a empresa, essa instituição vitoriosa,
que poderão atuar de verdade.
Não se espere de governo.
Tudo poderia estar bem adi-

antado, houvesse política estatal focada nos verdadeiros interesses nacionais. Infelizmente, a
política partidária tornou-se um
fim em si mesma, uma busca incessante de obtenção de mais
poder, mais verba e mais tempo
nos cargos e nas sinecuras.
Perde-se muito tempo no Brasil com orçamento secreto, golpes
de populismo eleiçoeiro, fortalecimento de Fundo Eleitoral e Partidário, deixando de aproveitar a
oportunidade de vender crédito de
carbono, algo que preocupa todo o
mundo civilizado. Como advertem
Claudio Sales e Alexandre Uhlig,
presidente e diretor de assuntos
socioambientais e de sustentabilidade do Instituto Acende Brasil, o
comércio de carbono precisa ser
ampliado para todos os setores
econômicos. A agropecuária, por
exemplo, junto com o uso da terra, emite mais de 70% dos gases
venenosos no Brasil. O setor elétrico só emite 2% do total de CO2.
Esses os assuntos que deveriam
motivar os parlamentares e os
agentes do Executivo efetivamente empenhados em salvar o Brasil.
E a desgraça da guerra
ampliou a potencialidade brasileira, o que deveria despertar da letargia aqueles que podem mudar o atual cenário.
———
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

Shows milionários, circo no lugar de pão ao povo
Dirceu Cardoso Gonçalves

O

emprego de quantias milionárias de dinheiro público na contratação de artistas para a atração e agrado do público em ano eleitoral é um disparate e verdadeiro crime contra a
população que sofre com a falta de
serviços e recursos básicos de obrigação dos governos. Nada contra
os cantores e outros artistas que
faturam 100, 200, até 800 milhões
por uma única apresentação. Esse
é o negócio deles e, se encontram
quem paga, recebem dentro da
mais simplória lógica de mercado.
Certas coisas – bens ou serviços –
custam o que seus titulares ou prestadores encontram alguém disposto a pagar. Essa prática inflacionou sobremaneira as atividades
artísticas e levou importantes nomes do meio a se sentirem credores de altas somas do dinheiro
do povo, a ponto, com toda desfaçatez, protestar quando o atual
governo fechou as torneiras.
Não obstante os artistas e outros contratados para atividades
de valor não tangível tenham o direito de cobrar o mais que puderem, é obrigação dos homens (e
mulheres) públicos zelar pelas
guarda e adequado emprego do
erário. Não podem dar “circo” ao
povo (principalmente com a expectativa de lucro eleitoral), quando
esse mesmo povo precisa de “pão”

passando fome ou privado de saúde, educação, trabalho, segurança e dos mais banais serviços como
água e esgoto, ruas pavimentadas,
alimentação aos carentes e outros.
Deputados, senadores e governantes que facilitam ou fazem vistas
grossas e ouvidos moucos ao emprego de milhões de dinheiro para
a contratação de artistas, esportistas e outras atrações de mobilização popular cometem um verdadeiro crime e deveriam pagar
por isso, não só com seu patrimônio, mas com a impedimento da
continuidade da vida pública e até
a cessação da liberdade pessoal.
Observe-se que, se o artista fala o
nome do candidato durante o
show pode estar violando a legislação eleitoral, que proíbe a realização de “showmícios”. Mas ainda há outra dúvida mais robusta: como será encarada pela Justiça Eleitoral a possibilidade do
artista contratado com dinheiro
público usar suas redes sociais
ou fãs-clubes para alavancar a
campanha do candidato que arrumou o dinheiro para sua apresentação? Isso seria tolerado diante dos inúmeros questionamentos que se faz sobre uso de
Facebook, WhatsAPP, Telegram
e outros nichos de internet?...
Em vez de proporcionar aos
prefeitos – seus cabos eleitorais de
luxo – as polpudas verbas que lhes
proporciona a contratação de ar-

Certas coisas –
bens ou serviços
– custam o que
seus titulares
ou prestadores
encontram
alguém disposto
a pagar
tistas caros, senadores, deputados,
governantes e todos os cidadãos
que detém postos de relevância e
influência na administração pública deveriam se mobilizar para evitar a existência de mecanismos –
como a “Emenda PIX” – que proporcionam essa sangria aos cofres
da União, dos Estados e dos próprios municípios. Existem normas
e procedimentos para o emprego
do dinheiro público que quando
desobedecidas resultam até na
cassação do mandato do governante e processos judiciais aos que
decidiram em desacordo. Mas
ainda é pouco diante do jeitinho
brasileiro que encontra meios de
burlar os controles e colocar nas
mãos de aliados o dinheiro que
tanto serve às disparatadas contratações artísticas quando pode
ir direto para a pauta da corrupção e do enriquecimento ilícito.
Temos visto o Ministério Público diligente em casos como esses que ultimamente são noticiados. É uma postura interessante,

mas achamos pouco. Em vez de –
como de diz na zona rural – fechar a porteira depois que o cavalo escapou, é preciso prevenir a
debandada da tropa. O atual governo, que já impediu artistas (a
maioria seus adversários políticos)
de continuar recebendo rios de
dinheiro, precisa fazer mais. Criar
mecanismos que protejam o erário dos achaques e impedir que os
temerários do Congresso criem
jabutis que abram as torneiras
para os inadmissíveis vazamentos.
Levantamento do jornal “O
Estado de S. Paulo” revela gastos
de mais de R$ 14,5 milhões com
artistas em cidades de até 50 mil
habitantes. Isso é uma vergonha.
Em vez de show milionários, tal
dinheiro deveria ter sido empregado em coisas básicas. Os artistas e seus espetáculos chegam à
população pelos meios de comunicação. E aqueles que têm cacife
para apresentação presencial, devem fazê-las através de bilheteria. Nunca recebendo o dinheiro
que deveria ir para a escola, a
creche, o hospital e outros serviços de primeira necessidade...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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EEP seleciona 27 carros para
a Competição de Gravity Car

Deputada Bebel cobra 4ª
dose para professores e
funcionários de escolas
Divulgação

Movimentação começa hoje, 11, com a prova de verificação e designe da Competição
A diversão promete rolar solta a partir das 8 horas de hoje,
11, e amanhã, 12, no campus da
EEP (Escola de Engenharia de
Piracicaba), onde alunos, ex-alunos, profissionais e admiradores
do esporte participam de mais
uma edição da Competição de
Gravity Car; ou seja, carros sem
motor, movidos à força da gravidade. O evento é gratuito.
Do total de 33 inscritos, 27
equipes atenderam a todos os requisitos legais exigidos pela comissão técnica, coordenada pelos alunos Bruno Roel e Caroline Augusti, e foram pré-selecionadas para
participar da prova. “Esta é a primeira fase classificatória, em que as
equipes apresentam o croqui do projeto do carro e o termo de acordo do
piloto”, disse o Profº André de lima,
coordenador acadêmico do curso de
Engenharia de Produção da EEP e
um dos organizadores do evento.
Ele revela que participam da
competição uma equipe do Colégio
COTIP, três equipes do Ifesp, três
da Fatec, uma do Colégio Einstein
Limeira, uma da ETEC Industrial
e 18 equipes compostas por alunos
de praticamente todos os cursos da
EEP. “Eles compraram a idéia da
competição, que instiga a formação
prática do engenheiro”, considerou.
Lima conta que a movimentação começa no sábado, com a prova de verificação e designe da competição. “É quando o Comitê Técnico da competição verifica se os
carros atendem às regras de medi-

Divulgação

Bebel está preocupada com o aumento de novos casos nas escolas

No domingo, as equipes disputam as provas com carros sem motor, movidos apenas à força da gravidade

das, conforto, segurança do piloto
e, sobretudo, frenagem”, disse
Lima, sem se esquecer dos equipamentos de segurança e proteção,
como capacete, luvas e cotoveleiras.
No domingo, as equipes disputam duas provas práticas ladeira abaixo: a primeira, para avaliar
quem faz o percurso com maior
velocidade e menor tempo, considerando-se também os aspectos
voltados à frenagem, conforto e
segurança; e a segunda e última
prova, conhecida como super-prime ou mata-mata, em que as 16
melhores equipes disputam de
duas em duas até se chegar a oito
finalistas, depois a quatro e, por
último, a duas equipes finalistas.

Ele explica que o Gravity
Car é uma versão aprimorada
da corrida de rolimã que se tornou uma competição séria. “É
uma brincadeira que vem da
época de garoto e que hoje ocorre de maneira mais organizada
e com carrinhos muito mais velozes, com design, suspensão,
projeto e segurança”, disse.
Lima lembra que o planejamento e fabricação do carro são
responsabilidade de cada grupo
participante e que o carro precisa
estar bem alinhado e ter uma aerodinâmica boa para conseguir
mais velocidade. “Com a corrida,
o aluno coloca em prática todas
as técnicas aprendidas em sala de

aula e, por ser uma atividade interdisciplinar, acaba reunindo vários conhecimentos em um só projeto”, observa o coordenador.
“Mundialmente, este tipo de
evento tem como tradição a formação de profissionais para o setor
automotivo, no qual região metropolitana de Piracicaba está fortemente inserida. “Neste contexto, o
evento traz a oportunidade de despertar nos graduandos de engenharia o interesse pela área automotiva, que move boa parte da
economia mundial”, disse Lima.
Ele lembra que a EEP tem o
compromisso de formar bons
profissionais e o Gravity Car
ajuda muito neste processo.

Diante do surgimento de novos casos do novo coronavírus, a
deputada estadual Professora Bebel (PT) está cobrando do governador do Estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia, a aplicação da
quarta dose para professores e
funcionários de escolas estaduais. A cobrança é através da indicação 3751, protocolada na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, no último dia seis.
No documento, a deputada diz
que “é inegável que a aplicação das
vacinas contra o novo Coronavírus foi fundamental para reduzir
as taxas de infecção, internação e
óbitos em razão da Covid 19, doença causada por este vírus. Deve se
reconhecer também que contribuiu
para este resultado a vacinação em
massa dos profissionais da saúde,
mas também dos profissionais da
educação, os quais lidam diariamente com milhões de estudantes,
que poderiam, se infectados pelos
seus professores ou pelos funcionários das escolas, eventualmente
infectar também seus familiares.

Da mesma forma, assintomáticas,
as crianças poderiam infectar os
profissionais da educação”, diz.
A Professora Bebel argumenta que o novo Coronavírus sofre
mutações, o que exige o constante
reforço da vacinação, para que se
mantenha a eficácia da prevenção.
“Na mesma medida em que ocorreu
a redução do ritmo da vacinação,
ampliaram-se as taxas de infecção e
ocorrência da doença. No momento
em que proponho a presença Indicação, os casos da doença nas escolas estaduais, em levantamento
parcial realizado pela APEOESP,
já ultrapassam os 900”, disse ela.
Diante disso, a parlamentar
diz que é fundamental que se retome a vacinação dos profissionais
da educação, aplicando-lhes a
quarta dose da vacina contra o
novo Coronavírus, para que se possa impedir que as escolas continuem sendo focos da infecção. “Além
disso, é necessária a retomada imediata de todos os protocolos sanitários nas unidades escolares. Temos
que deter a pandemia”, defende.

Contra a “farsa”
não há resistência
Walter Naime

A

que ponto chegamos! “Contra
a farsa não há
resistência”, pois com
o ditado popular contra a força não há resistência fica provada a força da farsa.
A farsa é o conjunto de ideias que
materializam a enganação, porque coloca em cheque mate a verdade, chegando primeiro e dominando o ambiente da compreensão não dando tempo para que
a verdade seja absorvida.
Isso acontece devido a possibilidade de se usar a velocidade da
informação errada chegar a mesa
de julgamento dos desavisados,
através da mídia venal, que com
isso engana, tomando rumos diferentes dos que seriam indicados
pelos fatos e não pelas narrativas.
Essa questão é como colocar a existência do ovo antes da galinha.
O uso da tecnologia favorece o percurso rápido da informação errada, falsa e maldosa
que destrói o caminhamento da
verdade necessária às decisões
que orientam os passos da humanidade e que tantos males e
atrasos tem proporcionado.
O ambiente mais propício para
esses acontecimentos são as eleições
para indicação dos governantes.
Em nossos meios não é diferente, pois através desses recursos fornecidos pela atualidade
que aplicados por processos das
“mentiras bem planejadas”, denominadas “Fake News”, fazem alterações nos processos
decisórios desviando o resultado para o lado dos mentirosos.
É de se examinar em que os
dois lados dos contendores após
a polarização dos debates usarem
as mesmas armas que disparadas
vão desvirtuar o processo ocultando a realidade, ao mudar o
foco dos desejados esclarecimentos em um montão de mentirinhas que baseadas na inicial desnorteiam a condição de julgamento daquilo que é bom ou ruim.
Uma das mais perturbadoras “Fake News” da história é o
caso do processo da “Lava Jato”.
A Lava Jato surgiu num posto de gasolina de Brasília como um
movimento de denúncia contra a
corrupção que invadia o “território moral da nação”, diante dos
olhos e ouvidos da mais alta cor-

te, iniciado por um processo de denúncias caracterizado como sistêmico dentro da administração governamental, para permitir e facilitar os grandes desvios em diversas frentes de controle dos poderosos e desonestos:
Dinheiro nas meias, dinheiro nos bolsos; dinheiro na cueca; apartamentos
como cofre de desvios; malas carregadas com milhões; financiamentos escusos; negociatas no exterior em troca de propinas; joias
de grande valor à familiares;
obras superfaturadas; negociatas
mal explicadas e o que se puder
imaginar. Era a imagem da “casa
da sogra”, tudo era possível.

O uso da
tecnologia
favorece o
percurso rápido
da informação
errada, falsa
e maldosa
Tudo isso aconteceu com a má
versão do dinheiro público num
período de governo em que o povo
havia depositado sua confiança.
“Eu não vi; eu não sei; eu não estava lá; eu não fiz; mas eu era”.
Esse processo se estendeu
por um longo período, e os crimes foram comprovados, julgados por um colegiado de grandes juristas e comprovados pela
própria confissão de alguns, que
inclusive devolveram partes, fazendo “acordos de leniência”, com
algumas prisões efetuadas para
reparar os crimes cometidos e que
estão em tramitação até hoje
como prova da sua existência.
No entanto num dado momento foi anunciada que a estrada judicial percorrida não se
validava, pois não estava credenciada a ser percorrida e anulamse os julgamentos. Vamos julgar
tudo de novo, quando houver
tempo. Tudo está na cara mais
do que nariz de palhaço.
Para isso, julgue você os “julgadores”. Não aceite o “Fake
News”. Mostre que não compensa
mesmo porque a degustação pode
ser protelada. “Farsa é farsa!”.
———
Walter Naime, arquiteto,
urbanista, empresário

Angústia (IV) A Falta

D

izer que “angústia é um
sentimento” pode parecer
óbvio. O psicanalista Jorge Forbes dá um passo além ao
afirmar que há apenas um sentimento, a angústia. Reitera que
melhor seria falar em ‘estado
de angústia’, pois se o sentimento é da ordem da representação, o estado toca o ser.
A regra número 1 da Psicanálise é a associação livre, o
sujeito deve falar o que lhe vem
à mente, sem censuras. Isso diz
respeito às representações.
Desde ‘A Interpretação dos Sonhos’ (1900) Freud percebeu
que os afetos surgiam como
consequência do que se diz.
Isso levou Lacan a afirmar que
‘o inconsciente é estruturado
como uma linguagem’, o que
se contrapõe à ideia anterior

de inconsciente, um reservatório de fantasias primitivas.
Se os afetos se sucedem à
fala, conclui-se que se ela promove o gozo, dela também surge
a angústia. Isso porque o objeto
de desejo sempre nos escapa à
representação. Buscamos através da linguagem uma representação do desejo, uma fala
que o represente plenamente,
de forma total. Mas algo sempre escapa deixando um vazio,
e por mais que tentemos preenchê-lo, o vazio sempre surgirá.
A angústia aparece ao lado
disso que sempre escapa à representação, à linguagem. Essa falta
que surge na fala é fundamental
na clínica. É por meio dela que
um tratamento caminha ou não,
depende do desejo do sujeito.
Fonte: www.jorgeforbes.com.br/

INTERATIVO
Ele tem 67 anos, é trabalhador, honesto, com
muito desejo de cuidar de
mim (coisa que curto). Mas
sinto aversão se penso
nele me tocando ou fazendo sexo com ele, nem gosto
quando se aproxima de
mim e me entristeço. Ele se
vitimiza, mas não tenho
dó, acho que é estratégia
de pessoas egoístas e fico
com mais raiva ainda.
Deixei bem claro que só
quero sua amizade, mas
sempre me pede uma chance. Para ajudar somos
evangélicos, estudamos
Teologia na mesma faculdade e sempre nos vemos.
Desejo viver uma paixão
novamente, sentir borboletas na barriga, puxar a
pessoa e beijá-la com muito desejo. Ele me oferece
uma estrada para cami-

nhar juntos, eu desejo
voar sobre as montanhas.
Célia, 53
Começando pelo final, acho
que nem ele mesmo sabe o que
lhe oferece, mas você já se armou
até os dentes. No entanto isso é
muito questionável. Está claro seu
desejo de se envolver, mas algo
está no caminho, me parece. Suas
justificativas racionais não dão
conta do aspecto emocional bem
evidenciado. Vejo que você realça
a ele a amizade, mas na questão
expressa o desejo de se apaixonar.
Aí há um conflito que me foge qualquer hipótese. O que lhe causa tanta
aversão? Não ficaram claras as
raízes dessa aversão. Aspectos
morais? Estéticos? De idade?
Outra coisa que salta aos
olhos é sua conclusão: ele é egoísta por se vitimizar. Onde se
encontra a relação causa-efeito?
Não está estranho isso?

CITAÇÃO!
“O eu não é senhor em sua própria casa”.
(Sigmund Freud)

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

O que está dentro é
como o que está fora

A

o notar a presença de nossos amigos espirituais da
Colônia Manto da Luz o
Mentor sorriu e em caravana seguimos para mais uma Missão
Socorrista. Chegamos em uma
pequena vila onde haviam muitas crianças brincando. Ao entrar na casa de número seis avistamos um casal com um bebê. A
mulher consolava o marido, pois
ele estava com a mente desarmônica, devido ter perdido o emprego. Argumentava ter se dedicado tanto em vão e que agora,
com um bebê, tinha medo e não
sabia o que fazer. A esposa o abraçou mais forte e neste momento
um de nossos Mentores aproximou e sussurrou em seus ouvidos. Ela olhava para os lados e
nada via, apenas sentia o perfume de rosas com esperança em
seus pensamentos. Segurou a
cabeça do marido, olhou em seus
olhos e disse. Meu amor, “a nossa consciência está condicionada pela substância do planeta em
que vivemos. É pela consciência
que encontramos o segredo da
criação. O conhecimento é Lei da
consciência. O pensar-sentir-agir
transmite ao consciente a energia do masculino, pessoal e seletiva, é o reino do efeito e ao subconsciente a energia do feminino, impessoal e não seletivo, é o
reino da causa. O consciente imprime no subconsciente enquanto o subconsciente ex-pressa tudo
o que é impresso. Portanto, você
possui a liberdade de escolher
sempre o melhor”. O marido ficou estático, como se estivesse
hipnotizado e admirando as belas palavras, parou de chorar.
Em dado momento, se sentiu
fortalecido e ao se levantar disse. “Querida, eu lhe agradeço e
sei que Deus nos abençoa e aceito esta Divina graça. Em muito
breve eu estou empregado”. Eles
se abraçaram novamente e um
grande arco-íris tomou conta de
todos e do ambiente. Algumas
horas se passaram e ouviram

tocar a campainha. Ao abrir a
porta, reconheceu aquele homem
que em tempos de criança, brincavam naquela pequena Vila.
Eles se abraçaram e diziam quanto tempo se passou e recordando
dos tempos de criança. O homem
disse que vivia pensando nele e
disse ter construído um grande
patrimônio e ofereceu-lhe a oportunidade de gerenciar um Setor
da Empresa. Ele sorriu e prontamente aceitou. E a família, novamente reestabeleceu a paz e a
harmonia. O Mentor olhou para
mim e quando me dei por conta,
já estava em nosso Lar terreno.
Amados e queridos leitores.
O processo criativo começa com
o pensamento e o seu ciclo executa o curso como sentimento e
termina em um impulso de agir.
O controle dos sentimentos é
muito importante para uma
vida plena e feliz. Nunca abrigue um sentimento indesejado
ou apoie qualquer prejuízo. Não
se concentre em suas imperfeições, limitações ou as dos outros. O subconsciente nunca
modifica as crenças que você
aceita. Na verdade, o que está
dentro é como o que está fora. O
seu desejo é uma Ordem. O Reino dos céus está dentro de você.
Aproprie-se do sentimento do
desejo cumprido pelo caminho
da realização de seu desejo.
Nosso Mestre Jesus Cristo nos
ensinou que o domínio do autocontrole dos pensamentos e sentimentos é a maior realização.
No entanto, até que esse domínio de si mesmo atinja a perfeição, use o sono, a prece, boas
leituras e a meditação para te
ajudar na realização dos seus
estados desejados. Essas são portas de acesso ao subconsciente.
Desejar, imaginar, concretizar.
Para ir depressa, basta remar
devagar. Regredir para progredir. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, a nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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O semeador Luiz Vicente de Souza Queiroz
Marly Therezinha
Germano Perecin

D

izem que o menino de oito
anos de idade, da poderosa família dos Souza Queiroz, partiu chorando para a Europa por não poder levar o seu querido canarinho que ficou para sempre no Brasil. Inteligência e sensibilidade eram as marcas da sua
personalidade desenvolvida durante os dezesseis anos em que
permaneceu no exterior. Cursou
as grandes escolas, aprendeu idiomas e assimilou a civilização europeia em momentos de grandes
transformações materiais e culturais do século XIX, um tempo
em que se construía uma nova
carta geopolítica do mundo.
Recebeu a herança dos grandes construtores de ideias do Século das Luzes e foi contemporâneo dos novos pensadores que desenvolveram de forma teórica e
prática os fundamentos da razão
nos novos campos da Filosofia,
Economia, Política e Ciência. Conheceu a extraordinária aplicação
dos saberes em linha pedagógica
nas escolas e a aplicação dos princípios da ciência aos setores da
economia, indústria, comércio e
agricultura. Principalmente, o sistema educacional francês voltado
para a agricultura, o qual foi reproduzido na Europa e atraiu estudantes da América e do Brasil.
Deste processo desenvolvimentista que vivenciou, impressionou-se pelas formas de reconhecimento do Trabalho Humano e
tudo o que lhe dizia respeito. Eram
as questões operárias, provocadas
pelos efeitos do progresso, da exploração, das crises do capitalismo e das guerras, bem como o sofrimento, a miserabilidade da classe operária e a luta pelos seus direitos, os quais suscitaram criações doutrinárias no campo do
socialismo, de Saint Simon a Augusto Comte, a Marx e Engels.
Viveu na França de Napoleão
III e conheceu as turbulências provocadas no campo da política. Foi
contemporâneo das revoluções internas, da emergência dos estados
nacionais da Europa, das guerras
de expansão prussiana e batalhas
onde se testaram novas e assustadoras formas de extermínio em
Sadova e Sedan, da decadência da
Turquia e do primeiro grande confronto entre o Ocidente e o Império Russo na guerra da Crimeia
(1855). Ao mesmo tempo, assistiu
aos avanços da Revolução Industrial, a competição pelos mercados
e a partilha imperialista do mundo na Ásia, África e América.

Em sua formação humanística, as questões relativas à Liberdade, ao trato com o Trabalho
humano, ao sistema constitucional e à Ciência aplicada ao desenvolvimento nacional eram integrantes da sua visão de mundo.
Entre tantos brasileiros que estudaram no exterior, talvez tenha
sido o mais europeizado, também
o mais traumatizado com o choque cultural do reingresso ao País.
Uma característica comum a
todos os que passaram por essa
experiência era o seu feitio reformador, manifesto na ânsia de
modernizar. O fenômeno foi expressivo com o seu primo, Antônio Francisco de Paula Souza, o
criador da Escola Politécnica e o
dr. Pereira Barreto, o introdutor
do movimento positivista. Com
Luiz de Queiroz, se promoveu na
linha de adequação do Brasil à
modernidade, através da tecnologia e da industrialização, do trato
ao trabalhador livre, da ciência
aplicada à agricultura e do posicionamento radical quanto ao enfrentamento do regime monarquista, à libertação dos escravos e
ao combate à monocultura que se
praticava sob métodos atrasados.
Em Piracicaba, dizia-se que
ir ao salto para ouvi-lo falar sobre as questões do mundo e fazer a crítica da realidade brasileira, era como fazer um curso
de especialização. Causou arrepios nos segmentos tradicionais,
embolorados nos antigos mores,
reacionários às ideias modernizantes, ganhou discípulos e inimigos entre as elites políticas, em
Piracicaba e no Oeste Paulista.
Chegara a Piracicaba aos 24
anos para tomar posse da herança deixada pelo pai, o barão de Limeira, a grande fazenda do Limoeiro, onde logo começou a introduzir inovações, uma fábrica de
tecidos, movida a vapor, trabalhada por operários livres, belgas e
forros, um sucesso de empreendedorismo. Ao se casar, construiu o
belo palacete para a esposa, Ermelinda Otoni, descendente dos famosos liberais mineiros, os luzias
da revolução de 1842. Moça culta,
foi a companheira ideal e aliada
aos seus projetos modernizantes.
Naquele lugar, junto ao rio
Piracicaba, foram realizadas as
primeiras experiências de telefonia
e eletricidade, esta numa memorável visita do Conde D’ Eu e família ao palacete (1884). Ali também desejou instalar a primeira experiência do ensino prático de agricultura científica, projeto que
transferiu para a década seguinte. Passou a escrever sobre os mais

Permanece um
grande brasileiro
e ideal inspirador
às conquistas
culturais dos
piracicabanos
variados temas de agricultura, a
defender a policultura, a se envolver no paisagismo da cidade, distribuindo mudas de árvores e
plantas ornamentais, a difundir
conhecimentos agronômicos.
Inevitavelmente, envolveu-se
na política antiescravista, tornando-se presidente da Comissão
Abolicionista local e acabando por
atrair a oposição, não só dos monarquistas como dos republicanos,
porque desmascarava a hipocrisia
daqueles que se declaravam pela
libertação do regime e permaneciam fiéis ao agrarismo escravista.
Por ocasião da Abolição a sua casa
permaneceu sob segurança e preferiu ausentar-se do Brasil, numa
memorável viagem à Europa, de
onde trouxe em mente dois novos
e grandiosos projetos, a iluminação elétrica da cidade, mediante
o potencial hidrelétrico do rio Piracicaba e um modelo de ensino
agrícola, o Agricultural College,
para o qual adquiriu a fazenda
São João da Montanha. Proclamada a República, a cidade reconheceu os méritos do seu nacionalismo abolicionista republicano e o convocou a participar
do triunvirato que iria exercer
governo municipal. No ano seguinte assinou com o Concelho da
Intendência, sob novo governo, o
contrato da eletrificação urbana.
Uma segunda viagem, desta
vez a Europa e aos Estados Unidos, esteve relacionada à aquisição da planta do colégio internato, executada em Londres pelo ar-

quiteto Alfred Blandford Hutchings “for brasilian land lords”,
um enorme edifício de estilo normando com 118 apartamentos individuais para os estudantes, salas de aula e demais dependências. Em Nova Iorque encomendou
os materiais para a usina. Naquele
ano de 1891, Luiz de Queiroz promovia os dois projetos, mas passou a contar com insuperáveis dificuldades materiais que exigiam
grande esforço financeiro. Mesmo assim, a fazenda São João da
Montanha era um canteiro de
obras repleto de operários.
Para enfrentar as dificuldades financeiras, Luiz de Queiroz
solicitou subvenção ao governo
paulista, porém, o auxílio não saiu
devido à crise política que fechou
aquele ano. Na legislatura seguinte, o clima não era favorável porque o Legislativo aprovou a lei
nº26 de 11/05/1892, que criava no
Estado de São Paulo uma escola
superior de agricultura, uma de
engenharia e dez estações experimentais, negou-lhe outro pedido de subvenção e inviabilizou
de vez a iniciativa piracicabana.
Luiz de Queiroz teve de renunciar ao projeto da escola, pois
precisava desenvolver o contrato
da eletrificação da cidade, assinado com a Câmara Municipal.
Propôs ao governo de São Paulo
a doação do que realizara, recebendo unicamente a indenização
do valor da terra adquirida e pertencente à sociedade da família
Souza Queiroz, da qual era representante. A proposta foi aceita nos
termos do decreto nº130 de 17/
11/1892, sob a condição de ali ser
criada uma escola de agricultura
dentro do prazo de 10 anos, caso
contrário o imóvel retornaria aos
seus legítimos donos. O futuro da
grande Escola idealizada ficou

entregue às iniciativas do governo paulista e somente se viabilizou em 1901, no limite do prazo.
As crises da República e as
decisões internas do Partido Republicano Paulista, onde Luiz de
Queiroz tinha antigos inimigos em
virtude do seu radicalismo, pesaram no fracasso do acalentado
projeto. Ele continuou nos trabalhos da eletricidade, investindo
muito capital e se comprometendo com os bancos, a ponto de desfazer-se dos seus bens imóveis em
Piracicaba, inclusive da tecelagem
que passou à incorporação de
uma empresa do Rio de Janeiro.
Depois que o serviço foi inaugurado, em seis de setembro de
1893, continuou sofrendo prejuízos com a empresa elétrica e grandes preocupações com o abandono das obras na Fazenda São
João da Montanha. A saúde arruinou-se e veio a falecer subitamente, em véspera de completar
os seus quarenta e nove anos de
vida, em 11 de julho de 1899.
Permanece um grande brasileiro e ideal inspirador às conquistas culturais dos piracicabanos.
———
Marly Therezinha Germano Perecin, professora, historiadora, autora de várias obras

Morte aos
48 anos
Luiz Vicente de Sousa Queiroz, patrono da
Esalq (reconhecida mundialmente), nasceu em 12
de junho de 1849, em São
Paulo, e faleceu na mesma cidade em 11 de junho
de 1898, um dia antes de
completar 49 anos. Com
o texto da professora Marly Therezinha Germano
Perecin, A Tribuna Piracicabana faz uma homenagem ao ilustre brasileiro, de
visão do bem comum que
soube ver o agro brasileiro
há mais de um século.
Fotos: Roque Dechen
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E VENTO

“Prudente de Moraes” participa da #MuseumWeek
Este ano o tema será “Cultura, Sociedade e Inovação”; ação global vai acontecer de 13 a 19 de junho
Mantido pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Semac), o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes participará, pelo oitavo ano consecutivo,
da ação global #MuseumWeek,
no período de 13 a 19 de junho.
Este ano, o evento tem como tema
Cultura, Sociedade e Inovação.
Com foco nas rápidas transformações da sociedade pela tecnologia digital, instituições culturais ao redor do mundo celebrarão
a cultura, permitindo o intercâmbio de informações entre os museus e seus visitantes, divulgando
suas atividades e curiosidades,
durante o período de uma semana, por meio de redes sociais como
o Instagram, Facebook e Twitter.
De acordo com Maurício Beraldo, assistente de Ação Educativa e Programação do Museu
Prudente de Moraes, a ação rea-

lizada esse ano foca no papel das
instituições culturais em um
mundo hiperconectado e hiperglobalizado, acompanhando o
público nas rápidas mudanças
trazidas pela tecnologia digital.
“Esta é uma oportunidade
para que as organizações culturais
abordem temas sociais e para que
estimulem a percepção do público
conectado compartilhando conteúdo histórico, científico e artístico ao longo da tradicional campanha 7 dias, 7 temas, 7 hashtags. Oportunidade para que os profissionais da cultura dialoguem a
respeito da inovação cultural e falem sobre a própria razão de ser
na era digital”, explica Beraldo.
PROGRAMAÇÃO: Segunda-feira, 13, #InovacaoMW - Neste dia, serão apresentadas ações
particularmente inovadoras que
foram realizadas pelo Museu, seja
online ou offline, visando promo-

ver e dar acesso à cultura, destacando a inclusão, a diversidade e a
igualdade. Terça-feira, 14, #CriativosMW - Na terça-feira, o Museu
convida artistas e criadores de conteúdo a se expressarem e incentiva
os museus a desempenharem o
papel de curadores virtuais, criando playlists e stories a partir de criações de seus próprios públicos.
Quarta-feira, 15, #LiberdadeMW Mais do que nunca questões a respeito da liberdade estão sendo levantadas em nossas sociedades,
como os acontecimentos da contemporaneidade mostram regularmente. Quinta-feira, 16, #SexualidadeMW - A forma como a sexualidade é tratada na internet é frequentemente problemática. É hora
das instituições culturais abraçarem este tema e compartilharem
com seus públicos informações culturais e científicas a eles relacionadas. Sexta-feira, 17, #MeioAmbien-

teMW - Este é um gigantesco assunto social: o futuro do planeta
Terra e o esgotamento dos recursos não-renováveis. Neste dia, será
mostrado como o Museu está envolvido na luta contra o aquecimento global, e será compartilhado conteúdo digital para aumentar a conscientização a respeito deste tema
crucial. Sábado, 18, #LicoesdeVidaMW - As mídias sociais habitualmente apresentam "frases de sabedoria" com o objetivo de conduzir as pessoas através do “cipoal" complexidade que é a vida. Serão
compartilhadas lições de vida inspiradas em grandes artistas, cientistas e pensadores. Neste dia, o
público é convidado a responder e
a publicar suas próprias lições de
vida. Domingo, 19, #DancaMW É o último dia da MuseumWeek,
quando o tema da dança será explorado como símbolo de renascimento, de renovação da vida.

Bolly Vieira

Museu Histórico e Pedagógico “Prudente de Moraes”

SERVIÇO
Ação Global Museum Week 2022. Período: 13 a 19 de junho.
Instagram: @MuseuPrudente. Twitter: @MuseuPrudente. Facebook: Museu Prudente de Moraes. Informações: (19) 34223069 - Email: mprudentedemoraes@piracicaba.sp.gov.br Site: www.museuprudentedemoraes.piracicaba.sp.gov.br.
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Concerto reúne obras de compositores românticos

Plataforma com dados gratuitos
sobre solos do Município

Três compositores do período romântico musical estarão em
evidência no concerto de hoje, 11,
da OSP (Orquestra Sinfônica de
Piracicaba): o brasileiro Carlos
Gomes, o tcheco Antonín Dvorák
e o alemão Johannes Brahms. As
apresentações serão às 16h e 19h,
no Teatro Municipal Dr. Losso
Netto, sob regência do maestro
ítalo-brasileiro Guilherme
Mannis, diretor artístico e regente titular da Sinfônica de
Sergipe. A entrada é gratuita.
A realização é do Ministério do
Turismo, com o patrocínio ouro do
Atacadão, patrocínio prata da Caterpillar e Hyundai e o patrocínio
bronze da CNH Industrial, por
meio da Lei de Incentivo à Cultura.
A retirada dos ingressos começou
na quarta-feira (8), pela plataforma megabilheteria.com. As apresentações são em prol do Fundo
Social de Solidariedade e solicitase, na entrada do espetáculo, a
doação de um litro de leite.
PROGRAMA – A abertura
da ópera “Fosca”, de 1873, será a
primeira peça do programa. Ela
conta a história de amor não correspondido da pirata Fosca pelo
capitão veneziano Paolo. É de autoria do campineiro Carlos Gomes,
o mais importante compositor de
ópera brasileiro e que obteve carreira de destaque na Europa, sendo o segundo nome mais encenado no Teatro Alla Scala de Milão,
atrás apenas de Giuseppe Verdi.
Também da era romântica
musical, a OSP interpreta uma das

J UNHO

Rodrigo Alves

Concerto da Orquestra Sinfônica de Piracicaba tem entrada gratuita

mais conhecidas peças do compositor tcheco Antonín Dvorák: as
“Danças eslavas nºs 1, 7 e 8, Op.
46”. Originalmente compostas para
piano a quatro mãos, em 1878, elas
foram inspiradas nas Danças Húngaras, de Johannes Brahms, e em
danças típicas checas, conhecidas
como furiant, susedska e skona.
De Johannes Brahms, a OSP
traz a “Sinfonia nº 2 em Ré maior, Op. 73”, obra em quatro movimentos criada durante as férias de verão do compositor, em
1877, às margens de um lago austríaco. É considerada uma das
obras maduras mais alegres de
Brahms, embora o compositor,
em referência depreciativa à própria criação, tenha declarado ser
apenas “uma pequena sinfonia”.
REGÊNCIA – Premiado em

diversos concursos, o paulistano Guilherme Mannis está desde 2006 nas funções de diretor
artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica de Sergipe. A
comunidade nacional lhe considera o maestro responsável pela
inserção desta orquestra no cenário artístico brasileiro.
Atuou, como regente convidado, em concertos com a World
Youth Orchestra e com as orquestras de Roma e Bari (Itália), Guanajuato e Monterrey
(México), Toronto (Canadá) e
Rosário (Argentina). No Brasil,
regeu as orquestras sinfônicas
da Petrobrás e do Teatro Nacional de Brasília, Bahia, Paraná e
Ribeirão Preto, além das filarmônicas do Amazonas e Espírito
Santo, da Sinfônica do Teatro São

Pedro, da Experimental de Repertório e da Sinfônica Heliópolis.
Mannis é bacharel, mestre e
doutor em Música pelo Instituto
de Artes da Unesp. Tem como
principal mentor o maestro Isaac Karabtchevsky, do qual foi
aluno em diversos cursos na Itália, e também teve a orientação
de Kurt Masur (Campos do Jordão) e Jorma Panula (Instrumenta Verano, México). É professor
do Departamento de Música da
Universidade Federal de Sergipe.
SERVIÇO
Temporada 2022 da Orquestra Sinfônica de Piracicaba.
Hoje, 11, às 16h e 19h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto (avenida Independência,
277). Informações: osp.org.br.

T RIBUNA

Orador apresenta demanda de política
Shopping
Piracicaba habitacional e desenvolvimento rural
divulga
horários
nos feriados
do mês
O Shopping Piracicaba
funcionará em horários especiais nos feriados da próxima segunda-feira (13 de
junho – Dia de Santo Antônio) e quinta-feira (16 de junho – Corpus Christi). As
lojas abrirão das 14 às 20
horas; alimentação e lazer,
das 11 às 22 horas. Com
boas opções para todos os
gostos e estilos, a abertura
nos feriados é um convite
para aproveitar a diversidade de lojas, gastronomia, lazer e serviços. Entre as dicas estão as novidades das
lojas, as mais de 50 opções
gastronômicas distribuídas
em cinco restaurantes e duas
praças de alimentação. E,
também, as sessões de cinema
e espaços de lazer infantis.

Na 25ª reunião ordinária,
ocorrida nesta quinta-feira (9),
o orador Rui Cassavia Filho fez
fala na tribuna popular, trazendo dados que argumentam a favor da necessidade de desenvolvimento de uma política habitacional adequada e do planejamento que permita uma produção rural expressiva.
Utilizando-se de uma apresentação de slides, o orador mostrou
que, frente aos cerca de 233 km²
da zona urbana no município, a
área rural se destaca com aproximadamente 1100 km² de território não ocupado. Ainda segundo
ele, na região rural são encontrados, hoje, mais de 180 loteamentos
clandestinos, que possuem em torno de 50 mil habitantes. “Não temos a cidade crescendo, temos a
cidade inchando”, declarou.
O orador relatou também,
que, por outro lado, no perímetro
urbano, cerca de 40% do território é constituído por vazios urbanos, correspondendo a por volta
de 93 km². Para ele, o motivo pelo
qual os lotes ali não são adquiridos, acarretando o vazio, é econômico: “Os lotes na zona urbana
variam entre 150 a 200 mil reais,
nos clandestinos é de 50 a 60 mil.
É muito mais fácil comprar aqui-

Em evento da Escola do Legislativo na tarde de quinta-feira (9),
pesquisadores apresentaram o projeto Map-Pira, que reúne dados de
solos de Piracicaba e região para
uso gratuito por agricultores, professores, alunos, consultores, empresas, indústrias e Poder Público. As possibilidades da plataforma foram detalhadas pelo professor doutor José Alexandre Demattê, docente titular do Departamento de Ciência do Solo da
Esalq-USP (Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz", da
Universidade de São Paulo).
Também especialista em sensoriamento remoto e mapeamento de solos, ele concebeu o projeto
em 1990, a partir da primeira carta de séries de solos do Brasil, desenvolvida com a participação da
Esalq-USP. Mas foram o financiamento da Fapesp e o apoio de instituições de vários Estados que
permitiram que o Map-Pira fosse
colocado em prática, com informações que abrangem Piracicaba e as
vizinhas Charqueada, Iracemápolis, Rio das Pedras, Saltinho, Rafard, Mombuca e Capivari.
O sistema é resultado do cruzamento de "uma gama de metodologias", disse Demattê, já que,
como ressaltou, "há mais coisas,
além dos fertilizantes, que acontecem no solo e que impactam na
sua qualidade". "Portanto, se você
não tem a informação do solo
como um todo, as decisões passam
a ser muito empíricas e o grau de
assertividade diminui", observou.
As informações levadas em
conta pela plataforma incluem tipos de solos, características
(como teor de areia, argila, mineralogia e carbono), volume de

água retido, capacidade de troca
de cátions, risco de erosão e grau
de degradação das terras.
Tais indicadores, explicou
Demattê, se enquadram para ajudar o produtor na definição de
zonas de manejo, na agricultura
de precisão, na alocação de variedades, no planejamento conservacionista, na irrigação e no planejamento ambiental. "Quanto
maior o conhecimento do solo,
maior a possibilidade de aumento da produtividade com qualidade ambiental", afirmou.
A consulta aos dados pode
ajudar agricultores, consultores e
pesquisadores a identificar, por
exemplo, solos em Piracicaba e na
região com maior capacidade de
reter nutrientes para plantação ou
com potencial de alta produtividade. "Se não sabe onde estão essas áreas, como vai plantar?", comentou o professor doutor.
Órgãos governamentais
também podem se beneficiar do
sistema. "Esses mapas ajudam os
gestores de políticas públicas a
saber o potencial da região inteira: onde se produz mais ou menos, em qual solo o produtor precisa de mais apoio", exemplificou.
A pesquisadora Merilyn Amorim explicou o passo a passo para
acessar os dados do Map-Pira, por
meio do endereço http://143.107.
213.130/mappira/mapas.php.
O evento foi mediado pelo mestrando Lucas Greschuk e aberto pela
vereadora Silvia Morales (PV), do
mandato coletivo A Cidade É Sua,
que é diretora da Escola do Legislativo. Cerca de 40 pessoas participaram simultaneamente da transmissão, feita pelo Zoom e pelo canal da
Escola do Legislativo no YouTube.

Guilherme Leite

Arquivo

Rui Cassavia Filho fez fala na tribuna popular na reunião
ordinária desta quinta-feira (9), abordando a questão da
moradia e do desenvolvimento da produção rural

lo”. Nesse aspecto, o orador reivindicou a criação de uma política
habitacional que proporcione lotes de interesse social com preços
acessíveis às pessoas que hoje ocupam territórios irregulares.
Rui Cassavia Filho pontuou,
ainda, que o trabalho atualmente
desenvolvido pela Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento) com os agricultores familiares é relevante, porém
não suficiente: “Nós temos que ocu-

par essa zona rural para produção,
para vender para supermercados”.
Além disso, defendeu que a atual
compra de produtos agrícolas produzidos em outras cidades é prejudicial a Piracicaba, e que são necessárias medidas que possibilitem o
desenvolvimento do produto interno. “Nós importamos tudo. É um
custo muito alto para um município com um território enorme desse, mas que não tem uma política
de ocupação rural”, enfatizou.

BOCA NO TROMBONE
A boca no trombone sempre
foi uma das seções mais lidas nos jornais. Muitas com
uma bela alfinetada no serviço público, como se vê nesta

manifestação de “O Diário” de
11 de janeiro de 1935. A citada
Rua João Pessoa é a atual
Rua Governador Pedro de Toledo. (Edson Rontani Júnior)
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P UBLICAÇÃO

Ipedd promove lançamento
do livro “Geração Selfie”
Divulgação

TRABALHO

INF
ANTIL
INFANTIL

Rede de proteção aposta
na articulação de políticas
Doze de junho é o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil; Smads conta com equipes para
identificação de casos de trabalho infantil e encaminhamentos à rede socioassistencial

Capler é teólogo e especialista em Educação em Direitos Humanos

O Ipedd (Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia) promove, hoje, 11, às
10h30, o lançamento do livro
“Geração Selfie – Conheça a geração digital e seus principais
comportamentos”. A obra é do teólogo e especialista em Educação
em Direitos Humanos Rodolfo Capler, publicada pela Editora Quitanda, em formato eBook Kindle.
O livro é resultado de uma
pesquisa desenvolvida por Capler
em oito escolas estaduais de Piracicaba, de 2018 a 2020, com a
participação de 300 estudantes
com idades entre 12 e 18 anos.
Capler apresenta entrevistas feitas
no período e a partir disso expõe
os principais comportamentos da
geração Z, que compreende os jovens nativos digitais, ou seja, que
já nasceram no ambiente atual
marcado pelas redes digitais.

Rodolfo Capler é graduado
em teologia pela FTBSP (Faculdade Teológica Batista de São
Paulo), e possui pós-graduação
na área de Educação em Direitos Humanos pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP). É colunista dos jornais Gazeta de Piracicaba, A Tribuna Piracicabana e colaborador da Revista VEJA.
Atua como pesquisador do
Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP. Por mais de
15 anos exerceu liderança com
as novas gerações e hoje é capelão estudantil e líder da Igreja
Alternativa em Piracicaba-SP.
O evento de lançamento do
livro, aberto ao público e gratuito, terá a presença e diálogo
com o autor e será na Cafeteria
Lavoro Bourbon (Rua Santa
Cruz, 550, Bairro Alto).

C OVID -19

Piracicaba aplica 4ª dose
em profissionais da saúde
Divulgação

A rede de proteção social a crianças e adolescentes tem atuado
fortemente na prevenção e atendimento dos casos de trabalho infantil no município. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) vem propondo ações específicas para fortalecer as articulações com a rede,
por meio de ações nos territórios e
propostas de inclusão produtiva
para o fortalecimento das famílias. Em Piracicaba, a média de
acompanhamento entre os meses
de janeiro e maio deste ano é de
254 casos, considerando os serviços da Proteção Social Especial.
Embora o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil seja lembrado no dia 12 de junho, data
estabelecida para conscientizar
sobre a importância do combate
ao trabalho de crianças e adolescentes, as ações são realizadas
durante todo o ano por meio dos
serviços socioassistenciais.
“A exploração do trabalho
infantil é uma violação de direitos que requer a atenção de toda
a sociedade. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 8,9 milhões de crianças e adolescentes correm o risco de serem empurradas para o
trabalho infantil até o final deste
ano, por isso estamos atentos e
trabalhando para cessar essa violação”, explica a secretária da
pasta, Euclidia Fioravante.
Os casos detectados pelo Serviço Especializado em Abordagem
Social (Seas) são notificados aos
Conselhos Tutelares e encaminhados para os Centros de Referência
Especializado de Assistência Social
(Creas) onde as crianças e suas famílias são acompanhadas para trabalhar as vulnerabilidades e desestimular o trabalho infantil. Essas
famílias contam com vaga prioritária nos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, como
o Gerações e o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) que
trabalham a prevenção, e garantem o acesso aos benefícios soci-

ais e adolescentes a partir dos 14
anos tem prioridade no Programa de Aprendizagem Profissional
(socioaprendizagem), além do
atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social
(Cras) que, com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às
Famílias (Paif) realizam escuta qualificada e auxílio às famílias para
que as privações não se agravem.
Em Piracicaba, há casos encontrados nos semáforos, com a
venda de balas e outros produtos. “O Seas tem o papel de mapear as violações de direitos de crianças e adolescentes nos espaços
públicos e da rua e, no dia a dia,
acabamos identificando que a exploração do trabalho infantil atinge todas as idades”, aponta Lígia
Angelocci, coordenadora do Seas.
“O combate ao trabalho infantil é permanente. Devemos estar
atentos aos riscos que as crianças
sofrem nessas situações. Nas ruas
podem ser atropeladas, assaltadas, aliciadas pelo tráfico de drogas ou exploração sexual. Precisamos cuidar das nossas crianças”,
ressalta Euclidia Fioravante.
As situações de trabalho infantil podem ser denunciadas pelos telefones do Seas (19) 994464389 / 99705-4663 / 99445-5654;
disque 100 ou Conselhos Tutelares (19) 3421-8962 / 3422-9026.
AÇÕES PONTUAIS – Durante todo o mês de junho, a Prefeitura, por meio da Smads e parceiros
da rede de proteção dos direitos da
criança e do adolescente, realiza
ações voltadas ao combate do trabalho infantil, que incluem rodas
de conversa, oficinas e capacitações
para os técnicos da rede e público
atingido pela violação de direitos.
No dia 13, segunda-feira, às
8h40, acontece a última da série
de entrevistas sobre o trabalho infantil, na rádio Educativa FM. As
entrevistadas serão Lígia Angelocci, coordenadora do Serviço
Especializado em Abordagem Social (Seas) e Rosimeire Bueno Jorge, técnica de referência do Pro-

Divulgação

Adolescentes nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

grama de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), que falarão
sobre os desafios no enfrentamento do trabalho infantil e a importância da rede socioassistencial e
intersetorial para o atendimento
de crianças, adolescentes e suas
famílias. Os ouvintes poderão participar com perguntas aos entrevistados, via WhatsApp da rádio
Educativa FM (19) 3433-4430.
O Seminário Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil
será no dia 23/06, às 8h30, no auditório do Sesc Piracicaba. O evento contará com a palestra O Tra-

balho Infantil nas Ruas, Desafios
para a sua Erradicação, ministrada pelo sociólogo e cientista político, João Jeronymo de Aquino
Neto. Os interessados podem se
inscrever no Portal do Sesc https:/
/www.sescsp.org.br/programacao/o-trabalho-infantil-na-ruadesafios-para-sua-erradicacao/. O
seminário contará com apresentações culturais do Centro de
Atendimento Socioeducativo
(Case), exibição de vídeos sobre o
tema, rodas de conversa e oficina
de grafite para crianças e adolescentes, com a Casa do Hip Hop.

P RIMEIRO T EMPO

Vereador defende revisão do IPTU rural e aposta em consórcio da saúde

Estão contemplados os profissionais que tomaram
a 3ª dose há, pelo menos, quatro meses

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai aplicar a 4ª dose
da vacina contra a Covid-19 em
profissionais da saúde, hoje, 11,
em três unidades de saúde, das
8h às 15h, sem agendamento. Estão contemplados os profissionais que tomaram a 3ª dose há,
pelo menos, quatro meses.
A aplicação ocorrerá na
UBS Centro (avenida França,
227), UBS Alvorada (rua Sérgio Cardoso, 185) e CRAB Vila
Sônia (rua João Zem, 751).
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.
2ª DOSE – Hoje, 11, também
haverá aplicação da 2ª dose da
vacina contra a Covid-19 em pessoas que estão em atraso para tomá-la,
das 8h às 15h, no CRAB Vila Rezende (avenida Santo Estevão, 394).
Estar em atraso significa ter
tomado a 1ª dose da CoronaVac/
Butantan há mais de 28 dias; da
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz há
mais de 8 semanas; da Pfizer
(pessoas com 18 anos ou mais)
há mais de 21 dias; da Pfizer (12
a 17 anos) há mais de 8 semanas,
da Pfizer (pediátrica – 6 a 11
anos) há mais de 8 semanas.

C ENTR
O D IGIT
AL
ENTRO
IGITAL

Requerimento questiona
condições precárias
As condições precárias e insalubres do Centro Digital do
Bosques do Lenheiro motivaram
o vereador Cássio Luiz - Cássio
Fala Pira (PL) - a elaborar o requerimento 451/2022, à Prefeitura, questionando se foi realizada alguma vistoria no local e
se é de conhecimento da Administração a situação do espaço.
No documento, Cássio detalha
que a copa e refeitório apresentam

situações extremamente precárias,
sem condições de armazenar ou
aquecer as refeições, impossibilitando a utilização do local. “Que ações
serão tomadas para que a copa
possa ser utilizada? ”, indaga o
vereador. Com a aprovação da
propositura na noite desta segunda-feira (9), durante a 25ª reunião ordinária, o Executivo tem 15
dias para responder, a partir do
momento que receber a matéria.

O vereador Wagner de Oliveira, o Wagnão (Cidadania), foi o
entrevistado do Programa Primeiro Tempo, exibido pela TV Câmara, antes do início da 25ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira (9).
Na entrevista, ele comentou sobre
o impasse da cobrança de IPTU
(Imposto Predial Territorial Urbano) de propriedades rurais, a partir da expansão do zoneamento
urbano da cidade. O tema foi debatido esta semana em audiência promovida pela Câmara.
Para o vereador, é necessário divulgar para os proprietários rurais que eles possuem um
mecanismo mais fácil para reivindicar a substituição do IPTU pelo
ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), através da
via judicial. Ele lembrou que é
possível comprovar que o imóvel
é utilizado para produção rural,
mas o decreto que regulamenta a
questão é muito complexo.
“Dá uma dor de cabeça comprovar isso. Isso tem que ser revisto, o decreto tem que ser flexibilizado”, afirmou. “Por outro lado, existe
uma lei federal que, se o produtor
requerer na Justiça, volta para o

ITR. Quero divulgar isso. Não é
prejudicando os outros que a prefeitura vai querer arrecadar”.
Em relação à zona rural, o vereador também comentou sobre o
início das obras de recuperação da
estrada Piracicaba-Anhumas, previsto para o próximo mês, que ele
reivindicou junto ao deputado estadual Roberto Morais (Cidadania). Segundo o parlamentar, o
último recapeamento realizado
na pista foi em 2011. Outro ponto
abordado pelo parlamentar foi
em relação à necessidade de melhorias na iluminação pública.
Na área da saúde, Wagnão
comentou que é necessário apostar na proposta do Poder Executivo de contratar um consórcio
para o fornecimento de médicos
para a rede municipal de saúde.
A medida já foi aprovada pelo
Conselho Municipal de Saúde.
“Consórcio não vai ser para sempre, é só para desafogar. Mas tem
gente que quer saber do consórcio, fala que OS (organização social) não deu certo. Se a OS fez alguma coisa que não foi certo, cabe à
Justiça. No consórcio, temos que
apostar, os profissionais da saúde

Guilherme Leite

Vereador Wagner de Oliveira, o Wagnão (Cidadania), participou
do Programa Primeiro Tempo nesta quinta-feira (9)

acham isso. Tem consórcio em
outras cidades”, argumentou.
Para solucionar definitivamente a questão, o parlamentar
acredita que é necessário de forma
urgente descongelar o subsídio do
prefeito. Como a remuneração do
chefe do Poder Executivo é o teto
salarial do funcionalismo, muitos
médicos estão deixando a rede de
saúde de Piracicaba. “Era para o

prefeito ganhar R$ 26 mil. Por causa disso, os médicos pediram a conta e foram embora. Houve um congelamento do salário do prefeito
na gestão anterior (em R$ 15 mil)
e quem está prejudicada é a população. Em Rio das Pedras, o médico entra ganhando 20 mil. Temos
que subir esse teto para gerar interesse para os médicos ingressarem na rede pública”, colocou.

S EDEMA

Em requerimento, vereador cobra corte de árvore no Boa Esperança
A demora de cerca de um
ano para o corte de uma árvore no bairro Boa Esperança
motivou o requerimento 450/
2022, de autoria do vereador
Cássio Luiz Barbosa (PL), aprovado durante a 25ª reunião ordinária de 2022, realizada na
noite desta quinta-feira (9).

A propositura informa que
a árvore localizada na na Rua
Antônio Daniel, em frente ao
número 73, no bairro Boa Esperança, é de grande porte e
"que a mesma atingiu a rede
elétrica, com risco de causar
acidentes aos moradores e aos
pedestres que por ali transitam

devido às rachaduras que a
mesma causou no calçamento".
O vereador informa na propositura que o corte da árvore
já foi solicitado e deferido, conforme protocolo 2020/124102 e,
assim, pergunta os motivos pelos quais, "passado mais de um
ano desde o deferimento do

processo de corte da referida
árvore, por qual motivo a
mesma ainda não foi cortada".
O parlamentar ainda
pergunta qual a data prevista para a realização da
poda e, caso não haja uma
previsão, questiona quais
os impedimentos.
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“NOVA F ROTA”

Caipiras Flag Football já se prepara
para nova rodada dupla no Paulista

Saúde recebe novo veículo
para transporte de pacientes
Divulgação

Com 100% de aproveitamento até agora no campeonato, o Caipiras Flag Football
está embalado depois dos duelos contra Mooca Destroyer e Rio Preto Weilers
As atletas do Caipiras Flag
Football retornam aos treinos neste sábado, 11, a partir das 14h, no
campo do bairro Cruz Caiada, visando os preparativos para uma
nova rodada dupla do Campeonato Paulista da modalidade 5x5,
marcada para o próximo dia 19 de
junho, em Piedade, na região de
Sorocaba. Com quatro vitórias, a
equipe piracicabana terá um duro
desafio pela frente, no primeiro
jogo, contra o Hainus, time da casa,
às 10h30, e depois contra o Palmeiras Locomotives, às 16h.
Com 100% de aproveitamento
até agora no campeonato, o Caipiras Flag Football está embalado
depois dos duelos contra Mooca
Destroyer e Rio Preto Weilers. “Diferente da primeira rodada, desta
vez conseguimos impor o nosso
jogo, erramos menos e, quando
estivémos sob pressão, com dificuldade no placar, tivemos controle emocional para vencer”,
avalia o técnico Caio Parussulo.
O próximo adversário, Piedade Hainus, aplicou a maior goleada, até agora, no Campeona-

to Paulista, quando venceu por
58 x 0 o Unasp Roosters na primeira rodada. Com a vitória por
12 x 0 contra Phoenix Football,
a equipe que jogará em casa tem
o melhor saldo do campeonato
com 70 pontos sem ter sofrido
nenhum touchdown até agora.
Já o Palmeiras Locomotives
ainda não estreou no Campeonato Paulista, mas é considerada
uma equipe forte por ter vencido,
em abril deste ano, a etapa Sudeste III da Copa do Brasil de Flag
Football 5x5, torneio que garantiu ao time da capital paulista uma
vaga na Super Final Nacional.
MODELO DE DISPUTA
– Realizado pela APFA (Associação Pró-Futebol Americano), o
Campeonato Paulista de Flag
Football 5x5 Feminino 2022 é
disputado por 19 times, divididos nas conferências Caipira
(com sete equipes, dentre elas a
Caipiras Flag Football) e Metropolis (com 12). Da chave do interior, passam as quatro melhores,
que fazem os play-offs (semi-final
e a final “Caipira Bowl”). Os ven-

Divulgação

Ana Pavão (PL) intermediou pedido de inclusão do município no
programa estadual "Nova Frota", junto a deputados estaduais

Após quatro vitórias, equipe se prepara para nova rodada dupla

cedores disputarão o Sampa Bowl,
que define o campeão estadual.
TREINO – O treino da Caipiras Flag Football acontece aos
sábados, das 14h às 18h, no campo do bairro Cruz Caiada (rua
Brodosqui, 396), e conta com o

apoio da Prefeitura de Piracicaba, através da Selam (Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras). Para acompanhar a equipe, acesse o Instagram @caipirasflagfootball e o
Facebook (Caipiras Flag Football).

O Sistema Integrado de
Transporte da Secretaria de Saúde de Piracicaba (SITSS) recebeu
um novo veículo para transporte
de pacientes para tratamentos e
exames entre as unidades de saúde do município e também para
as cidades vizinhas. A vereadora
Ana Pavão (PL) acompanhou a
entrega da van, que ocorreu nesta sexta-feira (10), em frente ao
Centro Cívico. O prefeito Luciano
Almeida (União Brasil) e o secretário de Saúde, Filêmon de Lima
Silvano, receberam o veículo.
O deputado estadual Alex
de Madureira (PL) representou,
na entrega, o deputado estadual Rodrigo Gambale (Podemos),
autor da indicação. A vereadora Ana Pavão solicitou ao deputado que Piracicaba fosse incluída no programa “Nova Frota”, do governo estadual, o que
garantiu o envio do veículo de
16 lugares, no valor de R$
264,3 mil, para o município.
“Tenho me empenhado muito para deixar um legado. Só no

nosso mandato já somamos cinco veículos entregues”, contou a
vereadora Ana Pavão (PL). “Nosso intuito é favorecer a cidade de
Piracicaba com coisas concretas
e garantir um atendimento mais
humanizado e um acolhimento
melhor para esses pacientes”.
O deputado Alex de Madureira parabenizou a vereadora, a
Secretaria de Saúde e a Prefeitua
pela conquista. “Sabemos que o
SITSS necessita de um veículo
como este para os pacientes que
fazem tratamento em Piracicaba e
às vezes até mais longe. O veículo
vai melhorar o transporte dessas
pessoas que necessitam”, avaliou.
Para o prefeito Luciano Almeida, a conquista é fruto de
uma parceria com o Governo do
Estado e com os deputados estaduais. “É um reforço de frota.
Temos muitas referências que
são em outros municípios e o
veículo vem em um momento
muito bom, para sermos mais
rápidos e eficientes no atendimento desses pacientes”, colocou.
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R ESPONSABILIDADE S OCIAL

Mirante promove Oficina de
Sabão Ecológico em Artemis
Fechando as ações do mês
de junho, dedicado ao Meio Ambiente, a área de Responsabilidade Social da Mirante promove, no dia 28, a partir das 14h,
uma Oficina de Sabão Ecológico
na Antiga Estação Ferroviária de
Artemis, que fica na praça João
Alfredo, s/n. O evento tem apoio
da União para o Desenvolvimento Sustentável do Distrito de Artemis (UNI-Artemis), por meio
da presidente, Marcia Cardoso,
e da vice, Adriana Ferezim.
“Aprender a fazer sabão a
partir do óleo de cozinha usado
tem um apelo ecológico grandioso porque, além desse material
não ser descartado de forma incorreta, pode gerar renda para
quem o fabrica ou mesmo ajudar na economia familiar”, afirma a coordenadora de Responsabilidade Social da Mirante,
Maria Aparecida Draheim. Ela
lembra que as pessoas interessadas em aprender a fazer o sabão
já podem ir guardando o óleo
usado na cozinha e levá-lo, em
garrafas pet, para a oficina.
"Nesse mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio
Ambiente oferecer essa oficina
de confecção de Sabão Ecológico para as pessoas traz inúmeros benefícios. Ficamos felizes
de contar com a parceria da Mirante para proporcionar essa

oportunidade para os moradores de Artemis. Os participantes vão aprender a dar um destino adequado ao óleo de cozinha usado - que é muito poluente”, afirma Adriana Ferezim.
O óleo de cozinha usado,
descartado na rede coletora de
esgoto, gruda nas paredes da tubulação, forma crostas e, por
consequência, causa entupimentos. “Fazemos um trabalho constante de conscientização para
que as pessoas não descartem
esse óleo no ralo das pias”, comenta Maria Aparecida. Além
disso, o óleo contamina a água.
Segundo o colaborador da
Mirante que vai ministrar a oficina, Danilo Munhoz, fazer sabão ecológico é bastante simples.
“São necessários óleo de cozinha,
soda, desinfetante, detergente ou
sabão em pó”, explica. A oficina é
aberta a todos os interessados.
COMO ARMAZENAR
O ÓLEO USADO:
Para guardar o óleo usado,
siga esses passos:
1. Espere esfriar e filtre o óleo,
especialmente aquele que
fica com restos de alimentos;
2. Armazene-o em uma garrafa PET;
3. Guarde e leve para ser
utilizado na Oficina de Sabão Ecológico.

R ENASCER

Advogado cobra solução para
evitar uma “catástrofe social”
Caio Garcia Figueiredo ocupou a tribuna popular da Câmara
na noite desta quinta-feira (9), durante a 25ª reunião ordinária
O advogado Caio Garcia Figueiredo cobrou dos vereadores
soluções para evitar uma eventual “catástrofe social” em caso de
reintegração de posse na Comunidade Renascer, ocupação com cerca de 400 famílias e cinco mil pessoas no Município. Ele ocupou a
tribuna popular da Câmara na
noite desta quinta-feira (9), durante a 25ª reunião ordinária.
“O que os vereadores têm feito
perante essa catástrofe social que
seria a reintegração da Renascer,
onde tem centenas de famílias estabelecidas”, questionou, ao destacar a posição “ofensiva”, como classificou, do prefeito Luciano Almeida (União Brasil), “que chegou a
dizer a famosa frase a uma liderança da comunidade de que ‘eu
não sou imobiliária’”, recordou.
Figueiredo disse que existem
outras possibilidades de soluções
para a ocupação da Comunidade Renascer, como a desapropriação da área em virtude de uso
da sua função social, ou até mesmo a realocação das famílias.

“Uma das ruas lá se chama ‘Taquaral’, em homenagem à ocupação que sofreu reintegração e
algumas famílias se alocaram na
Renascer”, disse, ao destacar que
a retirada das pessoas apenas
“muda o problema de lugar”.
O advogado também salientou que, pelos recentes números
orçamentários divulgados pela
Prefeitura de Piracicaba, no ano
passado os cofres públicos tinham
cerca de R$ 275 milhões, sendo
que em torno de R$ 122 milhões
direto do Tesouro Municipal, “ou
seja, que o prefeito pode utilizar
em qualquer ação”, destacou, ao
informar que o custo da Renascer não passaria de R$ 6 milhões.
“A falta de orçamento não é
desculpa”, disse, ao reforçar a possibilidade de uma desapropriação
por interesse social, “que nenhum
juiz negaria caso a Prefeitura e a
Emdhap (Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de
Piracicaba) oferecesse uma solução
que seria benéfica a todos”, disse.
Ele disse que a comunidade
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Caio Garcia ocupou a tribuna popular da Câmara nesta quinta (9)

tem uma carta-compromisso
para ser assinada pelos vereadores e “mostrar, de fato, quem
está junto nesta luta”, disse.
A fala de Figueiredo recebeu
o apoio de parlamentares, como

Cássio Luiz Barbosa, o “Fala
Pira” (PL), a vereadora Silvia
Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, Acácio Godoy (PP), Zezinho Pereira (União
Brasil) e de Pedro Kawai (PSDB).
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E DUCAÇÃO

Concurso em Piracicaba tem 9.643 candidatos
Cargo de professor de Educação Infantil obteve maior procura, com 2.356 inscritos; provas acontecem dia 03 de julho deste ano
9.643 candidatos. Esse é o número de profissionais inscritos no
concurso público aberto para a
ocupação de 89 vagas na Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba. Os dados foram divulgados pela Fundação para Vestibular da Universidade Estadual
Paulista Júlio Mesquita Filho –
Vunesp, responsável pelas provas.
De acordo com o edital, são
contemplados sete cargos, sendo
divididos em: professor de Ensino
Fundamental (30 vagas), professor de Educação Infantil (10 vagas), professor de Educação Física

(5 vagas), secretário de escola (1
vaga), escriturário (10 vagas), orientador de alunos (13 vagas) e auxiliar de ação educativa (20 vagas).
A posição mais concorrida
do concurso será a de professor
de Educação Infantil, com 2.356
candidatos, seguidos por orientador de alunos (2.195 inscritos),
professor de Ensino Fundamental (1.802 inscritos), auxiliar de
ação educativa (1.491 inscritos),
escriturário de escola (1.182 inscritos), secretário de escola (327
inscritos) e professor de Educação Física (290 inscritos).

A remuneração para as funções varia de R$ 1.962,45 a R$
3.316,98, com cargas horárias de
33 horas semanais – para os cargos de professores, e de 40 horas para os demais cargos.
As provas objetivas e de redação – para os cargos de professor - , serão aplicadas em 03/07,
em local a ser definido, divididas
entre o período da manhã e tarde.
“Hoje, a grande preocupação
da Educação de Piracicaba é com
relação à falta de funcionários
em toda a nossa estrutura. Ao
longo dos anos perdemos inúme-

A NÁLISE

ros profissionais e hoje sentimos
o reflexo da ausência de políticas para suprir a ausência desses servidores”, pontua o secretário da Educação, Bruno Roza.
Ainda, segundo Roza, esse
cenário foi ainda mais agravado em consequência da Lei Federal 173/2020, que vedava a
realização de concursos públicos e a contratação de novos
profissionais. “Desde a minha
nomeação como secretário de
Educação de Piracicaba venho
escutando a Rede e realizando
visitas rotineiras às nossas es-

colas, e essa é maior demanda
apresentada. Com esse concurso
buscaremos a solução dessa grande reivindicação. Inicialmente serão convocados 89 novos servidores, mas teremos novas convocações conforme as necessidades da Rede”, frisa Bruno Roza.
Mais informações e consulta
dos documentos referentes ao concurso público podem ser realizadas
nos sites da Fundação Vunesp –
www.vunesp.com.br, bem como da
Prefeitura Municipal de Piracicaba – www.piracicaba.sp.gov.br.
PROFESSORES TEMPO-

RÁRIOS – Em 08/05, com o objetivo de ampliar o número de
professores que atuam nas salas
de aula da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura, por meio da
SME, realizou processo seletivo
para a contratação de professores substitutos temporários.
Com o processo a Educação pretende preencher 160 vagas, divididas em 80 para professor substituto de educação
infantil e os demais para professor substituto de ensino fundamental, ambos com carga
horária de 150 horas mensais.

E NERGIA

PL do “CAC”: Comissão de Educação Parceria é feita entre Partner
aguarda informações para dar parecer Services e Rede Pague Menos
A Comissão de Educação,
Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia se reuniu, na manhã desta sexta-feira (10), para elaboração de pareceres a três projetos
de decreto legislativo e dois projetos de lei. Estiveram presentes
a presidente da Comissão, a vereadora Rai de Almeida (PT), e o
relator Thiago Ribeiro (PSC).
O projeto de lei 101/2022, de
autoria do vereador Wagner Oliveira (Cidadania), o Wagnão, esteve na pauta da reunião. A propositura busca incluir no calendário oficial do município o “Dia dos
Caçadores, Atiradores e Colecionadores – CAC”. Antes de emitir
seu parecer, a Comissão optou por
aguardar os posicionamentos solicitados ao Instituto Sou da Paz,
à Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais (SPPA) e ao
Comdema (Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente).
Esteve em pauta também o
projeto de lei 72/2022, de autoria
do Executivo, que introduz alterações na Lei nº 5.194/2002 e traz
nova redação ao artigo 90, alterando a sede da Pinacoteca Municipal
“Miguel Archanjo Benício D' Assumpção Dutra”. A Comissão
aguarda, no momento, a entrega
de informações requisitadas à

“CIRO

DA

Divulgação

Comissão se reuniu para deliberação de projetos na sexta (10)

Prefeitura, cujo prazo termina
nesta quinta-feira (9). Na sequência, o parecer será elaborado.
A Comissão deu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo 33/2022, de autoria da
vereadora Alessandra Bellucci
(Republicanos), que concede título
de Piracicabanus Praeclarus à senhora Fernanda Dal Picolo; ao
projeto de decreto legislativo 34/
2022, cujo autor é o vereador Paulo Campos (Podemos) e que entrega o título de “cidadão piracicabano” à advogada Juliana Pe-

reira Ricci; e ao projeto de decreto legislativo 40/2022, de autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), que homenageia o artista
Camilo Floriano Riani Costa com o
título de “Cidadão Piracicabano”.
COMISSÃO - Compete à Comissão de Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia emitir
parecer sobre os processos referentes a educação, esportes, lazer, cultura, ensino, artes, pesquisa tecnológica e científica, patrimônio histórico e nomenclatura de vias, logradouros e próprios municipais.

Você sabia que atualmente no
Brasil existem dois ambientes de
comercialização de energia elétrica? Um é o mais conhecido e que
todos estão acostumados, chamado de Ambiente de Contratação
Regulado – ACR (mercado cativo). O outro é mais recente e vem
ganhando espaço: o Ambiente de
Contratação Livre – ACL (mercado livre). No mercado cativo,
as empresas de energia elétrica
têm autorização para comercializar o fornecimento de energia.
Já no mercado livre, os participantes negociam por meio de contratos bilaterais, similar a contratação de fornecimento serviço
como telefonia e tv a cabo. A principal vantagem desse formato é a
possibilidade de adquirir eletricidade por um melhor custo-benefício. Por isso, muitas empresas
estão optando pelo mercado livre
de energia como forma de tentar
diminuir os custos e prever os
gastos de energia por um período. Foi com essa visão que a Rede
de Supermercados Pague Menos
realizou essa migração para o
mercado livre de energia em 2013.
O mercado livre de energia
visa proporcionar aos participantes o poder de negociar, por meio
de contratos bilaterais, a contratação de eletricidade e todas suas
condições como fornecedor, preço,

VAN”

quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, entre outras. A principal
vantagem deste mercado é a possibilidade de adquirir eletricidade
com um melhor custo-benefício.
Por isso, proporciona ao consumidor a possibilidade de negociar livremente as condições de energia.
Além disso, o mercado livre de
energia tem feito muitas empresas
migrarem para essa fonte por aliar
dois pontos extremamente importantes nos dias de hoje. O primeiro
é a redução de custos. O segundo é
a sustentabilidade e preocupação
com o meio ambiente. A Rede de
Supermercados Pague Menos compra energia de hidrelétrica, que é
uma das formas de obtenção de
energia por meio de fontes renováveis, assim como esse mercado
também permite a escolha na
compra a partir de outras fontes
renováveis como a energia eólica,
solar, oceânica e biomassa.
Ainda assim, a Rede monitora a gestão de energia junto às lojas. Há uma métrica de consumo
que o departamento SSTMA (Saúde, Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente) acompanha. Periodicamente, é verificado o percentual utilizado em relação ao
contratado, sempre informando
os gestores das unidades para que
sejam adotadas outras ações, fora
Divulgação

Vereador apresenta demandas
do Distrito de Santa Teresinha
Assessoria Parlamentar

ESALQ

Ciro da Van se reuniu, na sexta-feira (10), com Carlos Beltrame

O vereador Ciro César Romualdo, o Ciro da Van (Podemos), se
reuniu, na manhã desta sexta-feira (10), com o secretário municipal
de Governo, Carlos Beltrame, no
Centro Cívico, quando destacou a
necessidade do poder público
“olhar com mais atenção” ao Distrito de Santa Teresinha, que, segundo o parlamentar, “atualmente está desamparado, sem uma representação mais direta”, pontuou.
Morador do Centro do distrito, Ciro da Van detalhou que tem
recebido diariamente demandas
em diversos setores. “São pedidos
que vão desde situações na área
do meio ambiente, incluindo melhorias em próprios públicos, e que
vão até situações mais pontuais,
como a necessidade de controle do
trânsito na região”, disse.
Uma das propostas do parlamentar está relacionado ao centro
comunitário, “o qual está sem atividade”, informou. Ciro da Van
acredita que, a partir de uma articulação com a comunidade, a Prefeitura de Piracicaba pode ocupar
melhor o espaço, oferecendo ativi-

dades principalmente às crianças e
adolescentes. “Com a atuação de
voluntários, podemos fazer algo
sem custo adicional”, destaca.
Ele também sugeriu que a Administração ocupe a praça de Santa Teresinha com atividades,
“pode haver ali feiras de artesanato, apresentações artísticas,
dentre outras ações que o poder
público possa articular”, disse.
O parlamentar também destacou que o objetivo de seu mandato,
embora seja curto, de apenas 30
dias, “é focar estritamente nas demandas da população, levando os
benefícios que os moradores de Santa
Teresinha merecem”, pontua.
Como representante da Prefeitura de Piracicaba, o secretário
Carlos Beltrame elogiou a atuação
do vereador e disse que a política
da gestão atual é atender todos os
parlamentares, independente de
qual partido. “Nós estamos aqui
para fazer as coisas com as melhores das intenções, por isso gostamos sempre de ter um bom relacionamento com a Câmara e as
lideranças políticas”, disse.

Na última sexta-feira (3), o vereador Pedro Kawai (PSDB)
representou o Legislativo de
Piracicaba na composição da
mesa de autoridades presentes na solenidade dos 101
anos da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”.
As celebrações iniciaram-se
logo cedo, com uma série de

homenagens, inaugurações,
eventos culturais, lançamentos
de livros e concessão de honrarias a instituições ligadas ao
ensino, pesquisa e extensão.
No período da tarde aconteceu,
no prédio do edifício da Engenharia, a solenidade oficial dos
121 anos que também celebrou outras datas importantes,

como os 60 anos da Fapesp,
60 anos da Casa do Estudante, 30 anos do Serviço de Fisioterapia, 50 anos do curso de
Engenharia Florestal, 40 anos
do Cepea (Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada), 20 anos do curso de
Gestão Ambiental e 20 anos do
curso de Ciências Biológicas.

das que já são praticadas, para
um consumo mais consciente.
Para a Partner Services, parceira da Rede de Supermercados
Pague Menos no projeto de mercado livre de energia, “após muito
diálogo e compreensão dos objetivos e projetos da Rede de Supermercados Pague Menos, foi firmado em janeiro de 2018 um contrato, com objetivo de suportar o planejamento arrojado da Rede, se
enquadrando nas melhores práticas de mercado, com preços acessíveis e energia de fonte renovável.
Tal planejamento foi seguido à risca, atendendo a todas as orientações e necessidades da Rede de Supermercados Pague Menos, onde
após quatro anos de intensa parceria, alcançamos resultados que
hoje representam não só a grandiosidade dessa marca junto ao
mercado de varejo no interior do
estado de São Paulo, mas na ampliação para novos negócios".
A gerente de Segurança do
Trabalho e Meio Ambiente da
Rede de Supermercados Pague
Menos, Josiane Nunes Marinho,
reforça a importância da parceria. “ É uma grande parceria que
traz benefícios econômicos e sustentáveis para a Rede”, afirma.
“Um dos grandes benefícios está
em termos uma gestão energética
efetiva”, complementa Josiane.
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DIA

DE

SANTO ANTÔNIO

Serviços públicos funcionam
normalmente na segunda, 13
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio do Decreto 18.932/21, transferiu o feriado de 13 de junho (Santo
Antônio), segunda-feira, para o
dia 17 de junho, sexta-feira. A
medida é válida apenas para os
servidores municipais. Dessa forma, no dia 13 de junho haverá expediente normal nas repartições
públicas municipais, ficando a folga dos servidores para o dia 17 de
junho, quando não haverá expediente durante todo o dia, exceto
nos serviços de saúde - urgência e
emergência – e segurança 24 horas, que atendem normalmente.
Segundo Dorival José Maistro, secretário de Administração
(Semad), a medida foi tomada
para não prejudicar o atendimento aos munícipes, uma vez que,
além do feriado de 13/06, segunda-feira, também será feriado na
quinta-feira, 16/06, Corpus Christi, na mesma semana. Com a
transferência, a prestação dos
serviços públicos segue sem interrupções de segunda à quarta-feira. O decreto não interfere na
prestação de serviços de empresas privadas e demais setores.
COMO FUNCIONA A CIDADE: Prefeitura de Piracicaba –
aberta; Câmara de Vereadores –
fechada; Ipasp (Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba) – aberto; Poupatempo Municipal – aberto; Poupatempo estadual - fechado; Bancos – fechados;
Transporte público – as linhas operam com horários de sábado. A
loja da TUPi estará aberta das 8h

às 12h; Coleta de lixo domiciliar –
Coleta normal; Comércio – aberto
das 9 às 16h; Shopping Piracicaba
– lojas, das 14h às 20h; alimentação e lazer, das 11h às 22h; Saúde
– UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e COT (Central de Ortopedia e Traumatologia) funcionam
24h; SAMU – atende normalmente pelo telefone 192; UBSs (Unidades Básicas de Saúde), CRABs (Centros de Referência da Atenção Básica) e USFs (Unidades de Saúde
da Família) – abertas; Abastecimento – Às segundas-feiras, não
há varejões. Já o Mercado Municipal abre das 6h às 12h; Museu da
Água e Aquário Municipal – abertos das 9h às 17h; Zoológico e Paraíso da Criança – fechados (manutenção); Parques Públicos –
abertos- Parque da Rua do Porto,
das 6h às 19h; Parque do Piracicamirim, 6h às 21h; Parque do Monte Líbano, das 6h às 21h; Estação
da Paulista, das 6h às 20h e Engenho Central, das 8h às 21h; Turismo – Centro de Informações Turísticas Casarão do Turismo - das
9h30 às 17h30; Elevador Turístico
Alto do Mirante - das 10h às 18h;
Trenzinho - das 10h às 18h; Pedalinho - das 9h às 18h; Passeio de
Barco - das 9h às 18h; Feira de Artesanato da Rua do Porto e Casa do
Artesão do Engenho Central - das
10h às 17h; Pelotão Ambiental – (19)
3422-0200; Defesa Civil (199) – 24
horas; Polícia Militar (190) – 24 horas; Polícia Civil (197) – 24 horas;
Guarda Civil (153) – 24 horas; Corpo de Bombeiros (193) – 24 horas; e
CPFL (0800-0101010) – 24 horas.

M UDANÇA

PLC inclui “Fundo de Reserva” no
custeio administrativo do Ipasp
Foi aprovado nesta quinta-feira (9), durante a 25ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba, o projeto de lei complementar 11/2022, que inclui o Fundo de Reserva – formado pelo benefício pago pelos servidores contratados a partir de 2004 – no
custeio administrativo do Ipasp
(Instituto de Previdência e Assistência dos Funcionários Públicos
Municipais de Piracicaba).
O PLC alterou os artigos 7º
e 8º da Lei Complementar 219/
2008, os quais dividem o custeio das despesas administrativas do Ipasp em 50% para o Fundo de Repasses Previdenciário –
formado por recursos alocados
pela Administração direto do
Tesouro Municipal – e a outra

metade do Fundo de Reserva. A
propositura também determina
que a taxa de administração do
serviço previdenciário é de 3%
aplicados sobre o somatório da
remuneração de contribuição de
todos os servidores vinculados
ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) de Piracicaba,
administrado pelo Ipasp.
Ao mesmo tempo, o PLC 11/
2022 possibilita a majoração de
20% da alíquota prevista exclusivamente para o custeio de despesas administrativas, em caso do
instituto obtiver e mantiver a certificação institucional do Programa de Certificação Institucional
e Modernização da Gestão dos
Regimes Próprios de Previdência
Social – Pró-Gestão RPPS.

C OMÉRCIO

Campanha Acipi Presente
de Dia dos Namorados
sorteia 40 prêmios dia 15
Evento contará com palestra “Como vender mais e melhor”, às 19h, dia 15
de juinho; serão prêmios diversos, incluindo uma moto elétrica Road City
O sorteio de Dia dos Namorados da campanha Acipi Presente será dia 15 de junho, a partir
das 18h30. Serão sorteados no
evento, realizado no auditório da
Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), 40 prêmios, entre eles adega, smartphone, cervejeira, ensaio fotográfico,
kit Dia dos Namorados, além de
uma moto elétrica Road City.
Os participantes ainda concorrerão a brindes, que serão
sorteados no local. Os interessados devem garantir a sua participação pelo link: https://bit.ly/
SorteioDiadosNamoradosAcipi

Este será o segundo sorteio
da campanha 2022, que, até o
final do ano, entregará mais de
150 prêmios aos consumidores
que comprarem em um dos estabelecimentos participantes, pedirem e cadastrarem as suas seladinhas no aplicativo da Acipi.
Os sorteios têm validação da
Secap (Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria) – ligada ao Ministério da Economia.
“Todo o nosso processo é transparente e as pessoas podem comprovar isso também acompanhando os
sorteios, ao vivo, na Acipi. A conferência dos cupons é rigorosa e se-

gue à risca o regulamento, tudo
para que os associados e clientes
sejam prestigiados da melhor forma”, frisa o diretor de Promoções
da entidade, Luis Gustavo Berto.
PALESTRA — O evento
terá início às 19h com a palestra
“Como vender mais e melhor”,
ministrada pelo consultor de
marketing e coach de equipes comerciais, João Vendemiatti Neto.
Na ocasião, o palestrante apresentará dicas e técnicas de como
melhor envolver o cliente no processo de vendas e, assim, obter melhor resultados para as empresas.
“Vamos voltar com as pales-

tras, que sempre são um momento de muito aprendizado para os
nossos associados e também para
quem vem só para acompanhar os
sorteios. O intuito é que os lojistas, principalmente, estejam cada
vez mais preparados para atender
seus clientes e crescer em vendas
e atendimento. A campanha, inclusive, é uma forma de contribuir com esse processo”, afirma o
vice-presidente Rodrigo Santos.
SERVIÇO
Dúvidas sobre a campanha: (19)
3417-1766, ramal 727, ou pelo
WhatsApp (19) 99972-8079.

PLANTE VIDA

Nova edição do programa acontece hoje, dia 11
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Defesa de Meio Ambiente
(Sedema), promove hoje, 11, o
45º plantio de árvores do Programa Plante Vida: Nascemos
Juntos para Viver. O evento, que
comemora 15 anos, acontece no
Parque da Rua do Porto, a partir das 9h. Serão plantadas
cerca de 40 de mudas de árvores nativas – a Sedema fez a
abertura das covas para plantio na manhã de hoje, 10/06.
A ação é direcionada a famílias com bebês nascidos no período entre março e maio de
2022, mas todas as famílias que
não tenham se cadastrado no
programa e se interessem pelo
plantio, ou então não tiveram oportunidade de realizar o plantio de
uma árvore para seu filho, também são bem-vindas. Em média,
por mês, nascem aproximadamente 450 crianças nos três hospitais maternidade de Piracicaba.
Esta edição do Plante Vida
também comemora o Dia do Meio
Ambiente, celebrado no último dia
05/06, e integra a programação das
Semanas Integradas de Meio Ambiente de Piracicaba (Simapira).
O evento contará com a par-

ticipação do secretário da Sedema, Alex Gama Salvaia, das famílias dos recém-nascidos e demais crianças e das equipes dos
três hospitais maternidade e Sedema. O plantio será de árvores
nativas, dentre elas indivíduos
das espécies: araçá, cereja-do-riogrande, pitanga, guanandi, guaçatonga, jequitibá, entre outras.
“O programa tem o objetivo
de sensibilizar as famílias sobre
a importância da arborização
urbana, tendo a vida como meio
para esse processo. Ou seja, as
vidas da árvore e das crianças
estão simbolicamente conectadas. Isso também possibilita criar uma relação das famílias com
as árvores plantadas, já que elas
poderão acompanhar o seu crescimento. Além disso, o Plante
Vida tem um papel importante
na arborização urbana de Piracicaba, pois desde o seu surgimento já foi o responsável pelo
plantio de cerca de 65 mil árvores no município”, destaca Laís
Ferraz de Camargo, educadora
ambiental no Núcleo de Educação Ambiental da Sedema.
O PROGRAMA – Lançado
em 2007 com o objetivo de fortalecer o programa de arborização do

Divulgação

Projeto, que celebra 15 anos, integra Semana do Meio Ambiente

município, o Plante Vida foi criado
em parceria com as maternidades
dos hospitais Fornecedores de
Cana, Santa Casa e Unimed, e prevê
que, para cada criança nascida na
cidade, se plante uma nova árvore.
O Plante Vida nasceu como
uma forma de estimular a percepção na população sobre os benefícios da arborização urbana:
embeleza a cidade, fornece sombra, aumenta a umidade do ar,
refresca a temperatura da cida-

de, combate enchentes, oferece
alimento e abrigo aos animais,
reduz estresse, reduz a poluição
sonora, diminui o efeito estufa,
ameniza a erosão, dentre outros.
SERVIÇO
Programa Plante Vida: Nascemos juntos para viver. Hoje,
11, a partir das 9h, no Parque
da Rua do Porto (entrada
pelo portão ao lado da base
da Guarda Civil Municipal).

CCZ
Divulgação

Arrastão da dengue acontece na região do Vila Cristina
Hoje, 11, as equipes do arrastão da dengue estarão na região Vila Cristina 1 e passará pelos bairros Jardim Monte Cristo, Jardim Ibirapuera, Jardim
Camargo, Tatuapé e Santo Antônio, das 8h às 14h. A ação é
realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio de Plano Municipal de Combate ao Aedes

a concentração será em frente
ao Centro Comunitário da Vila
Cristina, próximo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
A orientação é para que os moradores deixem nas calçadas
qualquer material que possa
acumular água. Não serão recolhidos entulho, lixo doméstico e galhos de árvores.

De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 10/06 de
2022, foram 4.047 notificações de dengue, com 1.097 casos positivos e nenhum óbito
pela doença. No mesmo período de 2021, foram 12.580
notificações, com 5.135 confirmações e nenhum óbito.

A fome e a família brasileira

ENCONTRO
Francys Almeida, militante
político, recepcionou, no
Restaurante Palatino Paulista, o prefeito de Queiroz,
localizado a Oeste do Estado de São Paulo, Walter Rodrigo da Silva (PSD). A reunião contou com a presença
do empresário Bispo Otanizio Feliciano, de Rio das Pe-

(PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, e visa o
combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e
chikungunya e febre amarela urbana. Na última ação, em 4/6, foram recolhidos 5,5 toneladas de
inservíveis da região do Jaraguá.
Na atividade deste sábado,

dras, e do ex-vereador em
Piracicaba Marcos Abdala. "O
Walter é uma figura carismática e com o dom de agregar
as mais diversas ideologias em torno de um projeto.
Um amigo que estimo na
vida e na política", comentou
Abdala. A cidade de Queiroz
fica na Região de Tupã.

Marcelo “Muchá”

N

a semana passada, o Brasil se
deparou com
uma cena de confusão
entre clientes, ocorrida
no domingo (1o) em um
mercado na região administrativa de Planaltina, no Distrito Federal. O motivo foi uma promoção
de cebolas, vendidas a R$ 0,99 o
quilo. Nas mídias sociais, os vídeos que circulam mostram consumidores brigando para encher o
carrinho. Apesar do episódio lamentável, não houve feridos. No
entanto, expressa o flagelo por
qual passam famílias brasileiras.
Não precisa ser especialista em
economia para sentir, na pele e no
bolso, a alta inflação dos preços de
produtos básicos consumidos pelos brasileiros. Dos alimentos aos
combustíveis, passando especialmente pelo gás de cozinha, grande
parte do País hoje vive em situação

de penúria. Quando não
sofre o flagelo da fome,
sofre com a insegurança de não saber se terá a
próxima refeição. A situação é assustadora.
Estudo da Rede
Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional),
divulgado no ano passado, aponta
que 55,2% dos lares brasileiros vivenciam um cenário de insegurança alimentar, aumento de 54% se
comparado a 2018, quando esse
percentual era de 36,7%. Isso significa que 116 milhões de brasileiros
(ou seja, mais da metade do País!)
não têm acesso pleno e permanente a comida. A miséria continua
sendo o maior desafio do Brasil.
Para piorar ainda mais a situação, a prévia da inflação apresentada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) demostra que a alta dos preços se
mantém acelerada no mês de abril

O que realmente
destrói famílias é
uma situação em
que um pai e
uma mãe não
tem que dar de
comer aos filhos
e registrou uma alta média de
1,73%, sendo que o grupo “alimentação e bebidas” está acima
deste percentual, 2,25%, reflexo
da elevação de produtos como
tomate (26,17%), leite longa vida
(12,21%), cenoura (15,02%), óleo
de soja (11,4%), batata-inglesa
(9,86%) e pão francês (4,36%).
Embora hoje no País há uma
parcela da população que se preocupa apenas com questões morais ligadas às famílias, capturando o imaginário social em torno
de temas como a sexualidade, o
que realmente destrói famílias é
uma situação em que um pai e
uma mãe não tem que dar de comer aos filhos. Portanto, a infla-

ção dos alimentos não deve ser
vista sob um olhar meramente
burocrático. Ela deve ser combatida a partir da ótica humanista e
das necessidades básicas do povo.
“Quem tem fome, tem pressa”, dizia o sociólogo Herbert
de Souza, o Betinho, uma das
principais referências no combate à miséria no Brasil.
É dever da classe política focar a sua atuação nos problemas
que matam, naqueles que debilitam
o cidadão na sua capacidade de
transformar a si mesmo e ao lugar
onde vivem. O nosso dever é lutar
para combater essa política econômica que deixa a maioria desassistida, sem condições de obter o básico para a sobrevivência.
A luta política deve ser focada em torno dos problemas reais que atingem a população, e a
fome é hoje o principal deles. É a
fome que destrói famílias.
———
Marcelo “Muchá”, carteiro e dirigente sindical
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Agência das Bacias PCJ aprofunda
estudos para reservatório do rio

DE

P IRACICABA

Eliana Teixeira é a nova
diretora de Comunicação
Divulgação

Além do Projeto Básico, estudo arqueológico da área também será contratado
Uma das medidas propostas
pelos Comitês PCJ e Agência das
Bacias PCJ para garantir água na
região nos próximos 20 anos é a
construção de um reservatório na
Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí. Nesta semana, a ação
teve avanço com a emissão da
Ordem de Serviço para a elaboração do Projeto Básico e consequente aprofundamento dos estudos para definir o local exato
da barragem. As atividades terão
início nos próximos dias e devem
ser concluídas em até cinco meses. Além dessa medida, a Agência das Bacias PCJ também contratará um estudo arqueológico
para a área escolhida em Ipeúna/
Rio Claro (SP). A providência visa
entender os impactos ao patrimônio arqueológico e natural.
A empresa vencedora da licitação para o Projeto Básico foi a
Hidrostudio Engenharia, de São
Paulo (SP). O valor do investimento será de R$710.155,46,
oriundos da Cobrança PCJ Federal. A implantação desse reservatório não exclui outras providências que vêm sendo tomadas pela
Agência e Comitês PCJ, como o
investimento na proteção de mananciais, no tratamento do esgoto e no combate às perdas de
água. O Projeto Básico é um estudo mais aprofundado, sobre a
viabilidade do empreendimento.
“Finalizamos uma etapa burocrática, que foi a licitação e a
contratação da empresa para
avançar nos estudos. Contratamos uma empresa muito boa,
uma empresa qualificada. E o objetivo é esse melhorar as informações, obter mais informações sobre
a área proposta para que no futuro, daqui algum tempo – a gente
não sabe se daqui seis meses, um
ano ou dois anos – a gente consiga
ter uma definição exata de onde
será o reservatório regional do
Corumbataí, ali nos municípios de
Ipeúna e Rio Claro”, comentou o
diretor-presidente da Agência
das Bacias PCJ, Sergio Razera.
“É importantíssimo a gente
lembrar que, junto com esse estudo técnico de engenharia, nós
estamos contratando um estudo arqueológico também para
melhorar as informações, levantar as informações e decidir – lá
na frente, daqui um ano ou dois
– onde será o melhor ponto a
ser construído esse reservatório”, complementou Razera.
A construção do reservatório
foi anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo em outubro de

A jornalista Eliana Teixeira e o presidente do PDT local, Max Pavanello

2021, dentro do programa “Água
é Vida”, que irá investir cerca de
R$ 54,3 milhões neste empreendimento. O investimento foi contemplado em atendimento ao pleito do
presidente dos Comitês PCJ, o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida. Considerando estudos iniciais,
o ponto mais favorável para instalação da barragem está no limite dos municípios de Ipeúna e
Rio Claro (SP), na confluência do
Rio Passa Cinco e Ribeirão Cabeça, mas o aprofundamento dos
estudos é que vai definir a localização do reservatório. A capacidade máxima de armazenamento será de 1,7 bilhão de litros, sendo possível uma vazão regular de
5,06 m3/s. A princípio, o reservatório visa abastecer os municípios de Piracicaba e Rio Claro.
A necessidade desta barragem
foi detectada mediante diretrizes
do Plano das Bacias PCJ ao analisar a demanda atual e futura por
água nesta região, com isso foi iniciado um estudo de alternativas de
abastecimento em 2018 pela Agência das Bacias PCJ e concluído em
2020. O resultado técnico deste estudo, que avaliou sete pontos favoráveis em diferentes locais da Bacia do Corumbataí, concluiu como
sendo o mais viável a confluência
dos rios entre Rio Claro e Ipeúna.
O contrato com a Hidrostudio
Engenharia terá como gestora a

coordenadora de Projetos da Agência das Bacias PCJ, Elaine Franco
de Campos. De acordo com o termo de referência, deverão ser entregues três produtos. O primeiro é
o plano de trabalho, que deverá ficar pronto em 15 dias a partir da
emissão da Ordem de Serviço.
ETAPAS - O segundo produto envolve os serviços de campo,
incluindo levantamentos topo-batimétricos e ensaios e investigação
de campo, que deverão ser entregues em dois meses. O terceiro produto é a consolidação do Estudo e
Elaboração dos Projetos Básicos,
projetos complementares, orçamento e cronograma físico-financeiro,
com a elaboração dos estudos hidrológicos e hidráulicos a fim de
levantar os parâmetros de projeto e as condições de contorno utilizadas. Também serão desenvolvidos os projetos básicos hidráulicos, geotécnicos e estruturais,
complementares, que deverão ser
entregues em cinco meses.
“Os produtos finais subsidiarão a contratação da elaboração do Projeto Executivo e dos
estudos ambientais demandados
no processo de licenciamento
ambiental e para a obtenção da
outorga de uso de recursos hídricos, bem como o processo de
desapropriação e a posterior execução da obra”, explicou Elaine.
A elaboração do Projeto Bási-

co consiste no levantamento de
dados primários e os quantitativos de serviços, obras, equipamentos e materiais necessários à
construção da barragem, possibilitando uma estimativa mais apurada do orçamento total para a
construção do reservatório.
As etapas seguintes serão de
responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE)
consistindo, respectivamente, na
contratação de empresas, por meio
de licitação, para a elaboração do
Projeto Executivo, licenciamento
ambiental e posterior execução da
obra do reservatório.
ESTUDO ARQUEOLÓGICO - A decisão de promover um
estudo arqueológico na Área Diretamente Afetada (ADA) para
implantação do reservatório visa
entender os impactos ao patrimônio arqueológico e natural. Para o
futuro licenciamento ambiental perante os órgãos ambientais tornase necessário elaborar um Estudo
Arqueológico na região a ser implantado o reservatório. A Bacia
Hidrográfica do Rio Corumbataí, no contexto geomorfológico,
está inserida na Depressão Periférica Paulista, nas Zonas do
Médio Tietê e Cuestas Basálticas
e possui áreas com achados arqueológicos diversos, incluindo a
presença de sítios arqueológicos.

A BASTECIMENTO

Sete estradas rurais receberam reparos da Sema nesta semana
Como parte da programação
diária, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), realizou nesta semana a manutenção de sete estradas da região rural, a fim de melhorar a mobilidade de carros e
pedestres. A equipe finalizou os
reparos na estrada Duzentos Réis
(007W), no bairro Pau Queimado, que teve início na semana

passada. Foi aplicado lajão britado com o auxílio da motoniveladora e o rolo compactador.
A estrada PIR 264, no trecho
que passa pelos bairros de Nova
Suíça sentido Volta Grande, foi
concluída nesta semana. A outra
parte da estrada, que passa pelos
bairros Volta Grande e Floresta,
continua nas próximas semanas.
Já está na fase final a aplicação de pedregulho e lajão britado

na estrada do bairro Zuim (PIR
246), com as máquinas motoniveladora, rolo compactador e o caminhão-pipa, para ajudar na compactação do material na estrada. No
mesmo local, a Sema fez a instalação de uma nova tubulação para
passagem de águas pluviais.
Na região do bairro Monte
Branco, a equipe esteve na estrada
Fortunato Dias de Campos (18/
260) e na Aniceto Cogo (017W),

aplicando pedregulho. Os reparos
já foram finalizados. A Sema também está passando máquina na
estrada PIR 012/260, conhecida
como “estrada do Aversa”, no bairro Serrote, e na estrada PIR 010/
264, no bairro Volta Grande.
A equipe responsável pelas
manutenções de pontes rurais fez
reparos na ponte do Faganelo, em
Anhumas, e conteve uma erosão
na estrada do bairro Monjolinho.

Com o objetivo de difundir
ainda mais as notícias políticas
dos cenários local e nacional, agora o PDT (Partido Democrático
Trabalhista) de Piracicaba passa
a ter Diretoria de Comunicação.
O PDT de Piracicaba, que tem
como presidente Max Pavanello
e vice-presidente Marcos Maistro,
conta com Eliana Teixeira, jornalista pós-graduada em Gestão de
Pessoas, como diretora de Comunicação. “Para este ano de extrema importância eleitoral, alinhamos algumas ações e atividades que nos ajudarão na construção de um PDT cada vez mais
forte”, destaca Max Pavanello.
Formada pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), a jornalista Eliana Teixeira
acumula experiência profissional
há 22 anos com atuação na RMP
(Região Metropolitana de Piracicaba). Eliana, que é filiada ao PDT
desde 2021, atuou nos jornais A
Tribuna Piracicabana, Gazeta de
Piracicaba, Jornal de Piracicaba,
além de trabalhar em campanhas
políticas locais; ter sido comentarista em programas das rádios
Educadora Piracicaba e Educativa FM; ter estado à frente da assessoria de imprensa do Semae

(Serviço Municipal de Água e Esgoto), no período de 2009 a 2012.
Atualmente, Eliana é diretora-editora do O Canal da Lili
– Revista Digital. O site
www.ocanaldalili,com.br, idealizado pela jornalista, surgiu em 8 de
março de 2017. Entre as funções
desempenhadas ao longo desses 22
anos, destacam-se: repórter, redatora, revisora, colunista, assessora,
editora, produtora de conteúdo para
mídias digitais. “Para mim, estar à
frente da Diretoria de Comunicação do PDT de Piracicaba é motivo
de orgulho, considerando a admiração e a identificação que sempre
tive com o Partido Democrático Trabalhista. É um desafio e acredito
que posso contribuir positivamente com PDT”, avalia a jornalista.
ELEIÇÕES – Nas eleições
deste ano, entre as decisões do diretório do PDT de Piracicaba está o
apoio ao pré-candidato a deputado
federal Antonio Neto, que deve estar
no município no dia 25 de junho.
SERVIÇO
O e-mail da Diretoria de
Comunicação é: midiapdt
piracicaba@ gmail.com. Mais
informações, com Eliana Teixeira: (19) 97153-8582 (WhatsApp).

P RÉDIO

Setor de Obras Públicas
mudará para Emdhap
O Departamento de Obras
Públicas da Secretaria Municipal
de Obras (Semob), que funciona
no 5º andar do Centro Cívico,
passará a atender em novo endereço a partir da próxima segunda-feira, 13. Ele será transferido
para o prédio da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba), localizado na avenida Cristóvão Colombo, 1.900, bairro Algodoal.
O Departamento de Obras
Particulares, responsável pela
fiscalização, certidões, alvarás e
habite-se, continuará atendendo os contribuintes, normalmente, no prédio do Centro Cívico, tanto no 5º andar como
no Térreo 2, das 8h30 às 16h30.
O secretário da Pasta, Paulo
Sérgio Ferreira, informou que a
mudança do setor de Obras Públicas faz parte de um projeto maior,

que visa unificar todo o atendimento do setor numa mesma central.
Ele lembrou que não havia mais
espaço físico para a expansão no
Centro Cívico e que agora, na
Emdhap, as condições para ampliação serão mais favoráveis.
“Em breve o Departamento
de Obras Particulares e a Central
de Obras, que hoje está localizada na rua João Botene, na Vila
Monteiro, também serão transferidos para a sede na Emdhap.
Assim teremos mais agilidade e
eficiência no atendimento aos
contribuintes”, destacou Paulo.
O Departamento de Obras
públicas conta com aproximadamente 30 servidores, distribuídos
nos setores de Núcleo de Apoio
Administrativo (NAA), orçamento, drenagem, financeiro, fiscalização, engenharia, tapa-buracos,
secretaria, licitações e convênios.

Divulgação

Ô NIBUS

Prefeitura amplia frota das linhas
Jardim Jupiá e Parque Orlanda
A Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), amplia a partir de terça-feira, 14,
a frota das linhas 701/702 –
Jardim Jupiá e 410 – Parque
Orlanda e acrescenta viagens
em dias úteis também na linha
507 – Parque Automotivo.
As linhas 701/702 – Jardim
Jupiá e 410 – Parque Orlanda receberão cada uma um ônibus a
mais para ofertar mais viagens à
população em horários de pico, entre 5h e 9h e 15h e 19h. Os horários
atualizados estarão disponíveis no
site da empresa TUPi Transportes,

em https://www.tupitransporte.
com.br/linhas-e-horarios.
Ao todo, até 27/06, a frota
do transporte coletivo de Piracicaba terá mais 12 ônibus para
atender a população em horários
de picos em linhas que apresentaram aumento do fluxo de usuários. Com isso, o município terá
2.800 viagens a mais por mês.
As linhas 503-Santa Rosa, 1100Perimentral/TVS-TPI-TPA e 225/
222-Jardim Oriente já receberam
mais ônibus e as linhas 430 – Parque Piracicaba, 505 – Uninorte, 240
– Cecap e 210 – Unileste/TCI também vão receber reforço na frota.

EDUCATRILHA
A Estação Experimental de
Tupi (Horto de Tupi), sediou
na quinta-feira, 9, o 5º encontro formativo do EducaTrilha
na Escola, cujo tema foi Temáticas socioambientais e
suas possibilidades de abordagem na escola. A atividade
faz parte do cronograma das
Semanas Integradas do Meio
Ambiente de Piracicaba (Simapira). O evento foi focado
em agroecologia, tecnologias
sociais e resíduos sólidos, os
quais foram selecionados a

partir do diagnóstico socioambiental das escolas. As
inscrições para as escolas
estaduais, municipais e particulares que ainda desejarem
participar do programa podem ser feitas até o dia 24/
06. Vídeos sobre o programa
estão disponíveis no canal
EducaTrilha na Escola no
Youtube. O regulamento e as
informações sobre as inscrições podem ser acessadas
em https://hortodetupi.wixsite.
com/educatrilhanaescola.
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Prefeitura inicia reforma
em unidades dos CRAS
Divulgação
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Legislativo aprova projeto que
altera composição do Comcult
Alguns vereadores questionaram eliminação da representatividade da
classe artística; problemas no processo eleitoral teriam motivado alteração

Reforma no Cras Vila Sônia teve início nesta semana

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (Smads),
iniciou nesta semana a reforma e
adequação estrutural do Centro
de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Sônia. As unidades
do Novo Horizonte e São José também serão contempladas na sequência. As obras realizadas pela
empresa De Paula Menezes Construções Ltda. têm prazo de 150
dias para execução. O investimento total é de R$ 484.219,35.
Na unidade do Vila Sônia as
reformas incluem os serviços de
instalação de revestimento cerâmico e piso em granilite, pintura, manutenção do alambrado e
piso externo, depósito de gás, recuperação estrutural, intervenções hidráulicas e elétricas e manutenção da cobertura. No São
José, pintura geral, drenagem do
pátio externo, instalação de rampa de acesso, substituição total
do telhado, adequações hidráulicas e elétricas e piso em concreto nas laterais; já no prédio do
Novo Horizonte serão feitos os
serviços de pintura geral, instalação de piso em granilite na par-

te interna e concreto no entorno, manutenção no alambrado e
na cobertura, depósito de gás e
intervenções na parte elétrica.
As obras devem proporcionar um ambiente acolhedor aos
usuários dos Cras. “Nosso objetivo é oferecer um espaço agradável e acessível às pessoas que
buscam este atendimento que é a
porta de entrada para os serviços
socioassistenciais e também aos
servidores que trabalham nesses
locais”, comenta Euclidia Fioravante, secretária da Smads.
Os Cras são unidades públicas que oferecem serviços, programas e benefícios para as famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, visando o desenvolvimento de potencialidades e a autonomia dos indivíduos por meio do fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, além de garantir o
acesso aos direitos de cidadania.
O Cras Vila Sônia está atendendo temporariamente em um
prédio público, na rua São Pedro,
152, Parque Piracicaba. Mais informações pelos telefones 3425-4429
ou 99755-0337 (WhatsApp).

A GROECOLOGIA

Equipe da Sema e agricultores
visitam feira internacional
Divulgação

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em dois turnos de
votação, nesta quinta-feira (9), o
projeto de lei 63/2022, de autoria
do Poder Executivo, que altera a
composição do Comcult (Conselho
Municipal de Política Cultural). A
matéria causou polêmica em plenário, mas acabou aprovada em
primeira discussão, na 25ª reunião
ordinária e também em segunda
votação, durante a 10ª reunião
extraordinária, realizada na mesma noite. Agora, a matéria segue
para sanção do Poder Executivo.
O projeto reduz pela metade a
composição do conselho, que passa de 24 para 12 membros, além de
alterar a formação da parte do colegiado indicada pela sociedade. Do
Poder Público, serão seis representantes: dois indicados pela Secretaria Municipal da Ação Cultural,
um pela de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo,
uma pela de Educação, um pela
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras, e um pela Câmara.
Já os membros titulares da
sociedade civil virão das entidades do Sistema S: Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial), Sesc (Serviço Social do Comércio) e Sesi (Serviço Social da
Indústria), além da Associação
Cultural e Teatral Guarantã, do
IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba) e do Codepac, totalizando seis indicações.
Até o momento, a lei 6.030/
2007, que alterou a lei 5.418/2004,
previa como indicados pelo Poder
Executivo: três membros da Ação
Cultural, dois de Educação, dois de
Governo, dois de Esportes, Lazer
e Atividades Motoras, um de Turismo, um de Defesa do Meio
Ambiente e dois de Desenvolvimento Social. Já a sociedade civil, até o momento, era representada por duas pessoas ligadas à
área de artes visuais e audiovisuais, uma de artes cênicas, uma
de música, uma de livro e literatura, uma de tradições e culturas
populares e uma de instituições
da sociedade civil, todas eleitas.
REPRESENTATIVIDADE
- Na discussão do projeto, a vereadora Rai de Almeida (PT) encami-

nhou voto contrário à matéria. A
Comissão de Educação, que é presidida pela parlamentar, já havia emitido parecer desfavorável à proposta. Ela defendeu que há vício de origem no projeto, tendo em vista que
existe uma composição do Comcult,
com representantes eleitos pela categoria, com mandato em vigência.
“O conselho foi eleito, teve edital publicado pela Semac (Secretaria Municipal de Ação Cultural),
houve inscrição das candidaturas
para compor o conselho, houve uma
eleição acompanhada pelo secretário, a secretaria compôs a mesa, ratificou o resultado, publicou e deu
posse”, discursou a vereadora.
Ela lembrou que as atividades
do conselho foram suspensas pela
secretaria de uma forma que considera arbitrária, sem discussões
com os próprios conselheiros a respeito da proposta de alteração da
composição do colegiado. Para a
vereadora, a classe artística passa
a ser alijada do processo. “Temos
um conselho que o sr. secretário
(Adolpho Querioz, da Semac) quer
montar de acordo com seus interesses, numa clara perseguição e
silenciamento das vozes daqueles
que compõem o atual conselho ou
outros que venham a ser eleitos que
divirjam da condução da política
municipal de cultura”, apontou.
Por sua vez, o vereador Laércio Trevisan Jr (PL) defendeu a
aprovação do projeto. Ele argumentou que o atual conselho foi
suspenso porque foram identificadas irregularidades no processo
eleitoral. Ele disse que um dos conselheiros, por exemplo, teria sido
eleito sem ter recebido nenhum
voto. A respeito da redução do número de membros, o parlamentar
colocou que o próprio governo está
abrindo mão de quatro indicações,
com a redução de 10 para seis o
número de membros indicados. “A
qualidade das instituições que vão
representar a sociedade civil é inquestionável. O professor Adolpho conversou com todos os órgãos. A legalidade será restabelecida com transparência”, defendeu.
A vereadora Sílvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo “A cidade é sua”, ponderou que não se-

FALECIMENTOS

Agricultores orgânicos de Piracicaba e equipe técnica da
Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento)

Equipe da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento) e agricultores visitaram
a Feira Internacional de Produtos
Orgânicos e Agroecologia, organizada pela BioBrazil Fair | Biofach
America Latina, na Arena do
Anhembi, em São Paulo, nesta
quinta-feira, 9. O objetivo da visita, segundo a secretária Nancy Thame, foi levar agricultores
interessados em aprofundar conhecimento, adquirir novos contatos e boas ideias para a produção orgânica em Piracicaba.
Junto à equipe de técnicos da
Sema, estiveram presentes agricultores orgânicos da Chácara
Brasil, Sítio São Benedito, Chácara Guaira, Aliança da Misericór-

dia e representantes da Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal de Piracicaba.
A agricultora familiar, orgânica e agroecológica, Thais Lázaro,
do Sítio São Benedito, contou que a
visita foi muito rica, pois teve acesso a muitas informações, além de
conhecer novas tendências do mercado agroecológico. “Conhecemos
novas iniciativas, opções de embalagens biodegradáveis, entre outras novidades. Agradecemos a
Sema por fazer essa ponte entre o
campo e a informação”, disse.
Lissandra Medeiros, agricultora orgânica da Chácara
Guaira, também agradeceu a secretaria e disse que o evento “foi
muito bom e enriquecedor”.

SRA. ROSA DAS DORES BERTONCELLI MAISTRO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Antonio Bertoncelli e da Sra. Maria Ferrari Pelegrini, era viúva do Sr. Lasaro Maistro; deixa os filhos: Antonio
Carlos de Jesus Maistro, já falecido;
Eduardo Benedito Maistro, casado com
a Sra. Maria Olimpia Banzatto Maistro;
Vandirlei Aparecido Maistro; Jorge Luis
Maistro, casado com a Sra. Cristina
Ravelli Maistro e Maria Aparecida Maistro Perez, casada com o Sr. Natal Aparecido Perez. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. INES RODRIGUES DA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava
78 anos, filha da Sra. Rita Isabel da Conceição, já falecida, era viúva do Sr. Severino Rodrigues da Silva; deixa os filhos: Maria de Fatima da Silva; Antonio
Carlos da Silva, casado com a Sra. Eliane Henrique da Silva; Gilmar Carlos da
Silva, casado com a Sra. Rosangela Medeiros; Maria das Graças da Silva, casada com o Sr. Geraldo Gomes da Silva; Marcelo Rodrigues da Silva, casado
com a Sra. Fabia Adriana e Daniele Aparecida da Silva, casada com o Sr. Rodrigo Correia Paz. Deixa netos, bisnetos,
irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às
10h30 da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRANI ALMEIDA DO NASCIMENTO faleceu ontem, nesta cidade, contava
77 anos, filha dos finados Sr. Pedro Ferreira de Almeida e da Sra. Benedita Alves
Beserra, era viúva do Sr. Juvino Luciano
do Nascimento; deixa os filhos: Natalino
Almeida do Nascimento, casado com a
Sra. Ireni Costa do Nascimento e Aureliano Juvino do Nascimento, casado
com a Sra. Lourdes do Nascimento.
Deixa o neto Willian, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, às 10h00 no Cemitério Municipal
da Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SADAMITSU MIZUHIRA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 89 anos,
filho dos finados Sr. Kikuji Mizuhira e da
Sra. Tome Mizuhira, era viúvo da Sra.
Maria Helena Oriani Mizuhira; deixa os
filhos: Adilson José Mizuhira, casado
coma Sra. Kelly Cristina Oliveira Mizuhira; Elizete Aparecida Mizuhira Gobbo,
casada com o Sr. Adilson Gobbo e Eliana
Maria Mizuhira Tejeda. Deixa netos, de-

mais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 16h30 da sala “Standard” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. WALTER APARECIDO ESTEVAM
faleceu ontem, nesta cidade, contava 77
anos, filho dos finados Sr. Antonio Estevam e da Sra. Ilda Bologna, era casado
com a Sra. Guimar Chitolina Estevam;
deixa a filha: Ana Claudia Estevam de
Oliveira, casada com o Sr. Aguinaldo
Pinto de Oliveira. Deixa neta, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 16h00 da sala “D” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ZENAIDE ROCHA FERREIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 72
anos, filha dos finados Sr. Melvino Jose
da Rocha e da Sra. Helena Maria Moraes
da Rocha, era viúva do Sr. Antonio de
Brito Ferreira; deixa os filhos: Tiago Antonio Rocha Ferreira, casado com a Sra.
Ingrid da Silveira Machado Ferreira; Tatiana Aparecida Ferreira de Oliveira, casada com o Sr. Daniel Chaves de Oliveira
e Taina Regina Rocha Ferreira. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUIZA DELIBERALI ROSOLEN
faleceu ontem, nesta cidade, contava 94
anos, filha dos finados Sr. Luiz Deliberali
e da Sra. Mathilde Bedette, era viúva do
Sr. Antonio Rosolen; deixa os filhos: Braz
Antonio Rosolen; Lucineide Rosolen Aguareli, já falecida e Edwaldo Rosolen, já falecido. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 08, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. APARECIDA DE FATIMA MARSON ALVES DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha
dos finados Sr. Oswaldo Marson e da
Sra. Maria de Lourdes Sotopietra Marson,
era casada com o Sr. Roberto Alves de
Oliveira; deixa os filhos: Carlos Eduardo
Alves de Oliveira; Maria Elisa Alves de
Oliveira e Ana Lucia Ribeiro de Oliveira,
casada com o Sr. Lucas Ribeiro. Deixa
neta, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para
a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

ria correto alterar a composição do
conselho sem a conclusão de um
processo a respeito da eleição considerada irregular. Além disso, ela
sugeriu que se convocasse um novo
pleito em vez de promover a completa alteração do conselho. Ela disse ainda que não há questionamentos em relação à atuação das entidades do sistema S, mas salientou
que elas não atuam com políticas
públicas e nem com as especificidades que deve trabalhar o conselho
na fiscalização e auxílio de construção dessas políticas pelo poder
público. Outro ponto é que as diferentes linguagens das expressões
artísticas deixam de ser representadas com a substituição de membros oriundos da classe artística
por outros ligados aos interesses
do comércio e da indústria.
O vereador Pedro Kawai
(PSDB), que emitiu parecer contrário em separado pela Comissão de
Obras e Serviços Públicos, justificou que os equívocos na eleição da
atual composição do conselho podem ter acontecido por dificuldade de mobilização, o que é um
problema comum a todos os órgãos representativos. “Não podemos deixar de ter a representatividade dos segmentos. São
eles que estão na linha de frente,
trabalhando, construindo a cultura. Se houve erros na eleição,
que se anule a eleição, não o processo”, afirmou. O vereador Paulo Camolesi (PDT) também discutiu o projeto ao salientar que,
em vez de reduzir a representatividade, o poder público deveria
estimular a participação popular.
Após a discussão em primeira votação, o projeto acabou
aprovado pelos parlamentares
com placar de 13 votos favoráveis e nove contrários. O mesmo
aconteceu na segunda discussão
da matéria, durante a sessão extraordinária convocada em seguida, com placar de 12 votos favoráveis e nove contrários.
OUTRAS MATÉRIAS – A
25ª reunião ordinária também
contou com a aprovação do projeto de lei complementar 11/2022, de
autoria do Poder Executivo, que
introduz alterações na lei comple-

mentar nº 219/2008, que dispõe
sobre a contribuição previdenciária mensal dos servidores municipais ao Ipasp (Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba). A matéria também foi votada
e aprovada em segunda discussão
logo em seguida pelos vereadores,
na 10ª sessão extraordinária.
Na sessão ordinária, foram
aprovadas, ao todo, 26 proposituras, das quais quatro projetos de
decreto legislativo em redação final;
um projeto de resolução em redação final; um projeto de resolução
em discussão única; 14 requerimentos, três deles em regime de urgência; um projeto de lei complementar
em segunda discussão; um projeto
de lei em segunda discussão e duas
moções em regime de urgência.
A Câmara ainda rejeitou dois
requerimentos. O 441/2022, de autoria do vereador Cássio Luiz Barbosa, o “FalaPira” (PL), questionava a contratação do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde na
Região Metropolitana de Campinas) para o fornecimento de médicos para a rede municipal de saúde. O pedido de informações foi
rejeitado por 12 votos contrários.
Outro requerimento que não
foi aprovado pela maioria dos vereadores foi o 445/2022, de autoria da vereadora Sílvia Morales
(PV), que solicitava informações
ao Executivo sobre o aumento da
taxa pelos serviços de limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos cobrada através do
IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano). O placar foi de 10
votos contrários e oito favoráveis.
A reunião ordinária teve ainda a participação de três oradores
na Tribuna Popular. O advogado
Caio Garcia Figueiredo falou sobre as questões da comunidade
em risco de reintegração de posse
em Piracicaba. Já o orador Rui
Cassavia Filho abordou o tema
“Regularização Fundiária do Perímetro Urbano”. O último orador, Marcos Roberto Veríssimo,
explanou a respeito dos ruídos em
determinados horários em espaços comerciais durante eventos,
em especial em ambientes abertos.

FALECIMENTOS
SR. ISAIAS CARLOS PEREIRA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era
casado com a Sra. Antonia Gimenes. Era filho do Sr. Roque Carlos
Pereira e da Sra. Rita Joaquina de
Oliveira, ambos falecidos. Deixa filhos: Mauro Francisco Carlos Pereira; Antonio Jose Pereira; Eder
Carlos Pereira. Deixa também netos, bisnetos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deuse ontem às 10:30hs, saindo a
urna mortuária do velório Parque
da Ressurreição sala - D, seguindo para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. VLADIMIR PERONI faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 77
anos de idade e era casado com a
Sra. Deolinda Aparecida Zucolo Peroni. Era filho do Sr. Mario Peroni e
da Sra. Yolanda Gusmão Peroni,
ambos falecidos. Deixou o filho: Ismael Henrique Peroni. Deixa ainda
netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária
da Saudade – sala 07, seguindo para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. CELINA MARGARIDA DA
SILVA DE LIMA faleceu anteontem na cidade de Charqueada aos
71 anos de idade e era casada
com o Sr. Geraldo de Lima. Era filha do Sr. Bernanrdo da Silva e da
Sra. Malvina Fernandes da Silva,
falecidos. Deixou o filho: Claudio
de Lima. O seu sepultamento deuse ontem as 16:00 hs, saindo a
urna mortuária do velório Municipal, seguindo para o Cemitério
municipal naquela localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. MARIA ARLETE CUCCOLO
DOMINGUES faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos72 anos
de idade e era viúva do Sr. Mario
Domingues. Filha do Sr. José Cuccolo e da Sra Domingas Canale Cuccolo, ambos falecidos. Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 15:30 hs, saindo a
urna mortuária do velório Parque da
Ressurreição sala A, seguindo para
o cemitério Parque da Ressurreição,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. MAURICIO GENESIO BARREIROS faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 74 anos de idade e
era casado com a Sra. Maina Maria
Fonseca Barreiros. Era filho do Sr.
Manoel Barreiros e da Sra. Maria
Jose Barreiros, ambos falecidos. Deixa parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em autofunebre para a
cidade de Londrina e o seu sepultamento dar-se-a hoje às 10:00hs, no
Cemitério JOÃO XXIII, onde será
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SR.SEBASTIÃO ANTONIO SOARES faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba aos 80 anos de
idade.Era casado com a Sra.Ignez
Bonfate Soares.Era filhos dos finados Sr.Iduvilio Soares e da Sra.Maria
Aparecida Miranda Soares.Deixa o
filho: Reginaldo Soares casado com
Fabio Ap. Fracassi Soares. Deixa
parente e amigos. O seu corpo foi
transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deu se
ontem ás 13:00 h siando 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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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.
------------------------------------------
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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.
------------------------------------------

CASARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA torna público que recebeu da SEDEMA - Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba a Licença de Operação - Renovação Nº 2019
- 176463 para atividade de aparelhamento de placas e execução
de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, localizada na Rua Maceió, nº137, Glebas Califórnia, Piracicaba/SP.

CASARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA torna público que
recebeu da SEDEMA - Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente de Piracicaba de forma concomitante a Licença Prévia, Instalação e Operação Nº 2019 - 176460 para
atividade de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, localizada na Rua Maceió, nº137, Glebas Califórnia, Piracicaba/SP.

USADOS PARA VENDER

ROLADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.S. LTDA
CNPJ 02.494.747/0001-79

- 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

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E
ARQUITETOS DE PIRACICABA

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.

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

DISTRATO SOCIAL
Extrato Por instrumento firmado em 20/02/2020, os sócios
deliberaram encerrar as atividades da firma, que tinha sede à
Rua Santa Catarina nº 2.333, sala 01, Nova América, Piracicaba, SP, devidamente registrada perante o 1º CRIA de Piracicaba, SP, sob protocolo A-1, nº de ordem 37893, registrado sob
o nº 2501, folha A-3, em 11/12/1996, não deixando ativo e passivo. O capital social no valor de R$ 12.000,00, foi distribuído
aos sócios de acordo com quantidade das quotas de cada
um. O sócio Celso Correa Coelho fica responsável pela guarda dos livros e documentos fiscais pelo prazo legal.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Conforme dispõe o item “a” do inciso “I” do Artigo 15 do Estatuto
da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba
(AEAP), ficam convocados os associados Efetivos, Remidos e
Fundadores, para a Assembléia Geral Ordinária da AEAP, a realizar-se no próximo dia 24 de junho de 2022 (sexta-feira) na
sede social da AEAP, na Rua Ipiranga, 166, com início às 18:30
H (dezoito horas e trinta minutos), em primeira convocação, com
50% mais um dos associados da AEAP, ou às 19:00 H (dezenove
horas), em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para apreciar o Relatório da Comissão Eleitoral acerca
das Eleições de 09 de junho de 2022 e para dar posse à Diretoria,
Membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal eleitos.
Piracicaba, 10 de junho de 2022.
Eng. Civil Luis Chorilli Neto
Presidente

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

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 07/2022 . Objeto: Obras de Construção do Viveiro Municipal.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:. Os envelopes dos licitantes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do dia 28/06/
2022. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 28/06/2022, na
Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O
edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São
Pedro, 10 de junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 08/2022- Processo nº 975 /2022. Objeto: Contratação de
Empresa para Fornecer Infraestrutura para realização do “São Pedro Country Fest”.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes dos licitantes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do dia 30/06/
2022. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 30/06/2022, na
Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O
edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São
Pedro, 10 de junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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Esta publicação custou R$ 318,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 407,10 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 920,40 aos cofres públicos
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C OVID -19

Quarta dose da vacina está disponível
Pessoas a partir de 50 anos e profissionais da saúde, que receberam a terceira dose há mais de quatro meses, podem ser imunizados
Laranjal Paulista começou
a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas a partir dos 50 anos e profissionais da saúde. O intervalo de aplicação é de quatro meses após a terceira dose. A imunização acontece no Centro Administrativo Municipal, que
fica na Rua Hélio Rodrigues
Pires, 54, Centro. O atendimen-

to é das 7h às 16h. Aqueles que
preferirem também podem se
vacinar diretamente nas unidades básicas de saúde, das 13h às
16h, de segunda a sexta-feira.
GRUPOS PRIORITÁRIOS - Ainda existem dúvidas sobre quem pode tomar cada dose.
A primeira e segunda dose estão disponíveis para toda população, exceto crianças de zero a
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quatro anos. Já a terceira dose,
também para todos, porém devem ser excluídas as crianças de
zero a 11 anos. A quarta dose,
agora, é para adolescentes de 12
a 17 anos com imunossupressão,
adultos de 18 a 59 anos com imunossupressão e pessoas a partir de 50 anos; a quinta dose,
para apenas idosos acima de 60
anos com imunossupressão.

OUTRAS DOSES - A primeira e segunda dose estão disponíveis para toda população, exceto
crianças de zero a quatro anos. Já
a terceira dose, também para todos, porém devem ser excluídas
as crianças de zero a 11 anos.
GRIPE - A campanha de
vacinação contra a gripe foi prorrogada até 24 de junho em Laranjal Paulista. A imunização

acontece no Centro Administrativo Municipal, que fica na Rua
Hélio Rodrigues Pires, 54, Centro. O atendimento é das 7h às
16h. Aqueles que preferirem também podem se vacinar diretamente nas unidades básicas de
saúde, das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. Poderão se vacinar idosos com mais de 60
anos; crianças de 6 meses a me-

Divulgação

Fundo Social oferece
curso de corte e costura
O Fundo Social de Solidariedade de Laranjal Paulista oferece
o curso gratuito de Corte e Costura
a partir deste mês de junho. Serão
duas turmas com aulas no período
da tarde, das 13h30 às 16h30, e à
noite, das 18h às 21h. O curso começa dia 13 e as aulas ocorrem todas as segundas e terças-feiras. As
vagas são limitadas e as inscrições
devem ser feitas diretamente no
Fundo Social, na Rua Hélio Rodrigues Pires, 54, Vila Campacci, com
cópia do RG, CPF e comprovante de
residência em mãos. Mais informações pelo telefone (15) 3283-6256.

TAPETES DE CROCHÊ Neste mês de junho, o Fundo Social de Solidariedade de Laranjal
Paulista oferece a capacitação “Tapetes de Crochê”, para iniciantes.
As aulas começam no dia 27 e serão às segundas e terças-feiras, das
13h às 15h. As inscrições já estão
abertas e as vagas são limitadas.
Para garantir sua participação,
compareça no Fundo Social, localizado na Rua Hélio Rodrigues Pires, 54, Vila Campacci, com cópia
do RG, CPF e comprovante de residência em mãos. Mais informações
pelo telefone (15) 3283-6256.

REVITALIZAÇÃO
Os trabalhos de revitalização
da entrada da cidade foram
iniciados no último final de
semana. A obra prevê reciclagem da base de solo, recape de parte do pavimento,
além de implantação de calçada e ciclofaixa, no prolongamento da Rua Governador
Pedro de Toledo. O investimento passa dos R$ 647 mil,
com recursos do MIT e contrapartida dos cofres municipais. A aplicação dos recursos
consignados através dos Municípios de Interesse Turístico é determinada pelo Conselho Municipal de Turismo.

Divulgação

FESTA JUNINA

O PORTUNIDADE

Processo seletivo tem vagas
para o setor de saúde
Tem vaga de emprego em Laranjal Paulista! O Instituto Alpha
está com oportunidades abertas
para auxiliar de limpeza, auxiliar
de saúde bucal, enfermeira, fisioterapeuta, recepcionista e técnico de enfermagem. Para se inscrever, o interessado deve acessar o link https://bit.ly/3H6okdI,

nores de 5 anos; profissionais da
Saúde, professores e funcionários do sistema prisional; gestantes e puéperas; trabalhadores do
transporte coletivo, caminhoneiros e portuários; povos indígenas; pessoas com comorbidades;
pessoas com deficiência permanente; forças armadas, policiais e
de salvamento; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

até este domingo (12), para gerar
o requerimento de inscrição. Depois, com o documento em mãos,
o candidato deve comparecer no
Instituto Alpha, localizado na
Rua São Vicente de Paula, 166,
Centro, até a próxima quarta-feira (15). Mais informações pelo
link: https://bit.ly/3MDTCtD.

Na última quinta-feira (9), os
idosos das unidades CRAS
“Vila Zalla” e “Vó Carola” participaram uma festa junina especial, com muita dança e comidas típicas. Os encontros
destas unidades acontecem
toda semana, nas respectivas
unidades. O CRAS “Vó Carola” está localizado na rua Governador Pedro de Toledo,
1.400, Bairro da Ponte. O telefone para mais informações é:
(15) 3283-7892. Já o CRAS
“Vila Zalla” fica na Rua Bartolomeu de Gusmão, 15, Centro.
O telefone é: (15) 3283-4347.
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Carnaval no céu: morre Roberto Crivellari,
o Beto da Escola de Samba Ekyperalda
Alfredo Barbara Neto

U

ma triste notícia me tirou
da cama, na manhã fria
desta quinta-feira em
Dourados (MS), distante mil quilômetros de Piracicaba: a morte
do Roberto Crivellari, o Beto da
Escola de Samba Ekyperalta.
A notícia chegou através de
familiares, já que Beto era casado com Silvana, prima da minha esposa Renata Elias.
Ainda impactado pela notícia, também fui tomado por lembranças. Vieram à mente os momentos bons e alegres vividos
junto com Roberto Crivellari,
principalmente durante os anos
em que trabalhei como editor do
Diário de Piracicaba, nas décadas
de 1980 e início dos anos 90.
Essas boas recordações me fizeram imaginar que ontem o céu
estava em clima de carnaval.
Imaginei passistas, mulatas, mestre-sala e porta-bandeira, instrumentistas e outros tantos amantes do carnaval vestidos com as
cores da Ekyperalta recebendo o
eterno presidente da escola ao som
de antigos sambas enredo.
Com os fios de cabelo branco/prateados, Roberto Crivellari
deve ter aberto seu característico sorriso quando chegou ao céu
e até ensaiado alguns passinhos,
apesar deste não ser sua melhor
performance carnavalesca.

Ele era o empenho e o motor da escola. Volta e meia, e o
ano todo, ele aparecia na Redação do Diário para falar sobre alguma promoção ou sobre
os preparativos para os desfiles. Vivia a Ekyperalta 24 horas por dia, sete dias por semana. Quase dedicação exclusiva.
No fundo, era mesmo
uma grande paixão.
Paixão, aliás, que todos
podiam confirmar quando a
escola passava pelo asfalto da
avenida Armando Salles. E lá
estávamos nós, jornalistas e
fotógrafos do Diário, acompanhando a evolução.
Paixão que também poderia
ser sentida quando ele falava nos
microfones das emissoras de rádio, rasgando elogios ao espetáculo mostrado pela Ekyperalta.
Certa vez, eu e o radialista
Titio Luiz, que comandava a cobertura de carnaval pela Educadora (em parceria com O Diário de Piracicaba), fizemos de
tudo para tirar dele pelo menos
o reconhecimento de um defeito no desfile, mas Roberto não
caiu na nossa pegadinha.
O Crivellari era assim mesmo:
um cara do bem, dedicado ao que
fazia e sempre pronto e disposto a
ajudar. Naquela época, ele me fez
apaixonar não apenas pela Ekyperalta, mas também pelas demais
escolas de samba de Piracicaba.
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Essas boas
recordações me
fizeram imaginar
que ontem o céu
estava em clima
de carnaval
No fundo mesmo, ele defendia o carnaval da cidade com
toda sua força. Para se ter uma
ideia, Crivellari chegou a trazer
uma ala-show da Ekyperalta
para se apresentar aqui em Dourados, na tradicional Feijoada
Boavida, evento que eu promovo desde 2003. Veio junto com o
grupo, todos apertadinhos com
instrumentos e fantasias na van,
da qual desceram sorridentes e
sambando. Foi uma farra.
Daqui de Dourados, agradeço este espaço aqui na ´Tribuna” e
aproveito para registrar meus sentimentos à sua família. Fiquei triste com sua partida, claro, mas também alegre, já que o enredo de sua
vida termina fazendo o céu cair
no samba do bom carnaval.
———
Alfredo Barbara Neto,
jornalista formado na
Unimep, viveu em Piracicaba durante 17
anos, onde se casou e
foi editor do jornal O
Diário de Piracicaba.
Mora em Dourados
(MS) desde 1997
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Dia dos Namorados
Paiva Netto

D

edico aos que se
amam — e os
enamorados
pela vida também estão
incluídos — trecho de
uma prece ecumênica
que proferi, de improviso, na Super Rede
Boa Vontade de Rádio:
Ó Jesus, cuja misericórdia
nos sustenta, hoje o nosso pedido é em favor daqueles que se
amam, se unem, se casam, que
pela força do Amor enfrentam as
dificuldades do caminho, criam
seus filhos — se os têm — e avançam na direção de Deus, o Amor
Supremo que liga realmente os
corações dos que se amam.
Amor é medicina para a Alma.
É o segredo do sucesso permanente. Amor, ensinamento de Jesus,
é, nesta definição do Apóstolo Pedro, em sua Primeira Epístola, 4:8,
o poder que “cobre uma multidão
de pecados”, isto é, quem age em
função dele transforma seus erros e os dos demais em semente
para tempos melhores; constrói a
segurança que o mundo, por desfazer do Amor, não consegue realizar ainda. O segredo está em saber amar na medida deixada por
Ti, Cristo Ecumênico, Divino Es-

tadista, a todos os povos, porque o Amor derruba as fronteiras. É a
maior força da Vida. É
o que sustenta todas as
obras de Boa Vontade.
É o Amor que nos impede de claudicar. É o
Amor que nos alimenta
e nos dá força, afastando de nós as carências.

É ele, o Amor
Amor,,
que vibra nas
nossas Almas,
que mantém
juntos os
que realmente
se respeitam
É ele, o Amor, que vibra nas
nossas Almas, que mantém juntos os que realmente se respeitam. Por isso, se amam, e amamse porque se respeitam. Para todos esses, sem exceção, o nosso
pedido a Deus, ao Cristo e ao
Espírito Santo para que se realizem no Amor eternamente.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. E-mail: paivanetto@
lbv.org.br. Site: www.
boavontade.com.

Trabalho infantil: violação
aos direitos das crianças
e adolescentes
Claudia de Cassia Meneghetti
Jhenifer Eleutério

D

esde 2002, o dia 12 de Junho, é demarcado como
Dia Mundial Contra o
Trabalho Infantil. A data foi instituída a partir da apresentação
do primeiro Relatório Global sobre o Trabalho Infantil, durante
Conferência Internacional promovida pela OIT (Organização
Internacional do Trabalho).
Trata-se de momento importante para conscientizar sobre a
gravidade e as consequências da
exploração de crianças e adolescentes como mão de obra, o que
afeta negativamente suas vidas e
seu desenvolvimento integral.
Apesar de condenada na
maioria dos países, a prática do
trabalho infantil ainda é realidade para milhões de crianças
ao redor do mundo. Isso por que
ao longo da história, e até recentemente, o lugar da criança
era de mini adulto, com prejuízos graves ao seu futuro.
No Brasil, dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2019, apontam a presença cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes,
com idades entre 5 e 17 anos, em
situação de trabalho infantil.
Desses, 706 mil (45,9%) em ocupações consideradas como as piores formas de trabalho infantil.
O tema chama a atenção de
muitas organizações sociais no
país e o 12 de junho foi também
instituído, pela Lei Nº 11.542/
2007, como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.
Para marcar a data, o MPT
(Ministério Público do Trabalho),
a OIT, o FNPETI (Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil) e o Programa
de Combate ao Trabalho Infantil e
Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho lançaram, no último dia 03 de junho, a campanha
nacional “Proteção Social para
Acabar com o Trabalho Infantil”.
A ação busca conscientizar
a sociedade sobre a necessida-

Dar o lugar para
a criança e para
o adolescente é
dar lugar de
direito ao seu
desenvolvimento
infantil
de da ampliação de políticas públicas para redução da pobreza
e da vulnerabilidade socioeconômica das famílias, com o objetivo de reduzir as principais
causas que levam crianças e
adolescentes ao trabalho.
Dar o lugar para a criança e
para o adolescente é dar lugar
de direito ao seu desenvolvimento infantil, momento peculiar e
precioso na vida de todo ser humano. Como cita Winnicott
(1975), "a brincadeira é universal
e é própria da saúde: o brincar facilita o crescer, logo a saúde".
Assim, o símbolo escolhido
para representar a mudança de
olhar para a criança, a quebra desse paradigma, foi o cata-vento, um
brinquedo que encanta tanto crianças e adolescentes como adultos.
PREVENTIVO - Para o
Projeto Preventivo, o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil é
uma oportunidade importante
com vistas a sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao
combate a essa violação de direitos de crianças e adolescentes.
Mantido pela PASCA Piracicaba, com aporte de recursos do
Fumdeca (Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Piracicaba), o Projeto Preventivo visa contribuir para que
se evite posturas como a naturalização das violações e destaca a responsabilidade de todos para garantir integralmente a proteção e
os direitos das crianças e dos adolescentes em todos os espaços.
———
Claudia de Cassia Meneghetti, psicóloga e
técnica do Projeto Preventivo; Jhenifer Eleuterio coordenadora do
Projeto Preventivo

É namorando, que se conhece
Douglas S. Nogueira

É

namorando que
se conhece! Mentira, verdade ou
depende? É, essa questão traz muita reflexão a todos aqueles
que estão em fase de
namoro, noivado, prestes ao casamento, prontos à junção definitiva de vidas.
Tem pessoas que namoram
meses, e vivem casados até a separação em função da morte,
por outro lado existem aquelas
que namoram quatro, cinco,
sete, nove, onze anos e quando
se casam, vivem a séria aventura do matrimônio apenas
meses ou até mesmo dias, isso
quando chegam a casar, pois há
também aquelas que namoram
e noivam todo esse tempo, trazendo como resultado uma separação dolorosa e tardia, já
que ambos somente desperdiçaram tempo em suas vidas, não
chegando ao esperado sonho.
Mas realmente é possível conhecer alguém, na fase de namoro ou noivado? Diríamos que
é quase impossível, pois as pessoas escondem sempre o seu último grauzinho de personalidade, aquela revelação que pode-

ria de uma forma ou
de outra “espantar” o
grande amor de sua
vida e por isso escondem, procurando
trancá – la à sete chaves, e revelando – a
infelizmente no casamento, certamente
com o pensamento de
que tudo está assegurado e portanto isso seria pequeno demais para destruir o matrimônio. Um grande engano, porque uma faceta negativa da personalidade vindo à tona, poderá
jogar tudo por água abaixo.
E como agir no namoro e
noivado, para que o casamento
não seja um mar de descobertas desagradáveis? A resposta
é simples. Deve – se agir como
se já estivesse vivendo o matrimônio, uma espécie de treinamento, uma forte preparação
para suportar os perpétuos
anos de vivência a dois. Agindo
assim, os namorados ou noivos
em geral, poderão descobrirem
outro fator, falo do verdadeiro
amor, porque se em uma fase de
descoberta, conhecimento, os
mesmos apesar das divergências inevitáveis que irão aparecer,
partirem com convicção rumo
ao casamento, pode – se afir-

Fazer do namor
o
namoro
uma base firme
de conhecimento
alheio, é algo
inteligente
mar que o amor que sentem um
pelo outro é mais do que real, é
simplesmente inabalável.
E o fator sexo? Será que
ocorrendo antes do casamento,
pode vir a atrapalhar, esfriando a atração, o desejo e principalmente o amor? Esse ponto
traz também muita discussão.
Nos tempos passados independentemente de religião, contam
os mais velhos que jamais poderia uma moça ser tocada de
modo mais “caliente” por um
rapaz, se isso ocorria, o matrimônio era questão de honra
para a família da jovem e tinha
que acontecer o mais breve possível. Além do que, os namoros
daquela época mais precisamente até os anos oitenta, eram
monitorados pelos pais da moça
e beijos na boca não existiam
de forma alguma, o horário
também era bem escasso e rígido. Isso deu resultado?
Muitos casamentos que ainda permanecem firmes, são oriundos dessa época, desse regime rí-

gido de conhecimento pré – matrimônio. A questão do sexo antecipado, pode ser que realmente
atrapalhe. Nos dias atuais os namoros são longos e sem objetivos algum, já que o envolvimento sexual faz parte dos mesmos,
portanto não existe aquela pressa para se casar, além do que um
baú de mães solteiras vivem a lamentarem o que fizeram.
Todavia, esse fator é relativo e depende. Há casais de
namorados e noivos, que praticam sexo e se amam cada dia
mais, esperando ansiosos o
dia em que casarão – se.
Na verdade o importante
dessa fase em que todo ser humano que ainda não viveu, deseja viver, é que seja uma passagem agradável, uma preparação tranquila e sadia para o
casamento. Fazer do namoro
uma base firme de conhecimento alheio é algo inteligente
que poderá evitar choros futuros e inevitáveis oriundos de
um matrimônio infeliz.
———
Douglas S. Nogueira, Técnico de Planejamento da
Manutenção. Blog: www.
douglassnogueira.blog
spot.com.E-mail:douglas_s
nogueira@yahoo.com.br

Economia Circular
Arnaldo Jardim

E

m 2010, quando
pouco se falava
em Economia
Circular, conseguimos
aprovar um marco legal que instituiu princípios e instrumentos
para promover uma revolução na forma de
produzir e na forma de consumir.
A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) - Lei 12.305/2010, da
qual fui relator, introduziu na
nossa legislação os princípios da
circularidade. Além disso, foi o
primeiro passo em direção a uma
adequada gestão do lixo no Brasil. Em agosto próximo, completará 12 anos de vigência.
Como deputado do Estado
de São Paulo, já havia trabalhado intensamente na elaboração
da Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São

Paulo, a Lei 12.300,
de minha autoria.
Quando cheguei à
Câmara dos Deputados,
a PNRS já tramitava na
Casa havia 20 anos.
Nela, há instrumentos
que podem transformar a gestão dos resíduos sólidos no país.
Princípios como o da
"Ecoeficiência", que tem a ver com
uso mais racional dos recursos
naturais não renováveis na produção de bens e serviços - uma
das bases para a construção de
um futuro mais sustentável.
No último dia 02/06, discutimos em um seminário realizado
pelo Conselho das Associações da
Indústria Cosmética Latino-Americana, aspectos dessa e de outras
questões que envolvem o tema.
Instrumentos como o da "Responsabilidade Compartilhada pelo
Ciclo de Vida do Produto", da "Logística Reversa", dos "Acordos Se-

Este ano,
conseguimos
aprovar o Plano
Nacional de
Resíduos Sólidos,
o Planares
toriais", da "Reciclagem" e da "Destinação Final Ambientalmente
Adequada". À época da aprovação
da PNRS, foram considerados
muito avançados, mas o tempo se
encarregou de consolidá-los.
Este ano, conseguimos
aprovar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que
vai orientar, em âmbito nacional, os caminhos a serem seguidos pelos gestores para que seja
dada a destinação ambientalmente adequada aos resíduos
sólidos gerados diariamente.
Aprovamos também, recentemente, um Projeto de Lei
(7535/2017) que cria incentivos
para fomentar a indústria da

Reciclagem, criando um Fundo de
Apoio à reutilização de materiais.
O modelo da "Economia Linear" de extrair, transformar
e descartar, ainda que de forma ambientalmente adequada,
atingiu seus limites. Precisamos de um novo modelo que
promova a dissociação entre o
crescimento econômico e o aumento do consumo de recursos.
Precisamos de políticas
públicas de incentivo à circularidade no Brasil.
A adoção dos princípios da
Economia Circular não será obra
do acaso, mas sim o resultado
de estímulos bem direcionados e
será determinante para a liderança que o Brasil pode ter na nova
economia, a Economia Verde!

———

Arnaldo Jardim, deputado federal (CIDSP), presidente da
Frente Parlamentar
da Economia Verde

Fome, a nova emergência nacional
Alexandre Padilha

E

stamos diante de
uma nova emergência nacional:
em 2022, 33,1 milhões
de pessoas estão passando fome no Brasil;
mais da metade da população brasileira
(58,7%) está em insegurança alimentar em algum nível; e de 10 famílias apenas 4 possuem acesso total à alimentação.
Esses e outros dados chocantes e gravíssimos estão no "2ºInquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil" realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (Rede
PENSSAN). 14 milhões de brasileiros a mais passam fome em comparação com a última pesquisa realizada, em 2020. Esse é o pior ce-

nário já registrado no
século 21 no Brasil.
Segundo a ONU,
somos o único país do
mundo que saiu do
mapa da fome graças a
aplicação de políticas
públicas de combate à
fome bem consolidadas
e retornou a ele sem
passar por uma guerra.
Retornamos ao mapa da fome
pela irresponsabilidade de um governo que desmontou políticas
públicas consistentes, que é imprudente na condução da pandemia
da Covid-19, que é desapropriado
para gerir a economia brasileira e
incentiva as desigualdades sociais.
O Brasil contou com diversas
estratégias de combate à fome. Nos
governos Lula e Dilma a fome era
colocada como prioridade, como
no aumento da renda dos mais
pobres, incentivo a programas
como o Programa Nacional de Ali-

Retornamos
ao mapa da
fome pela
irresponsabilidade
de um governo
que desmontou
políticas públicas
consistentes
mentação Escolar (PNAE) e Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), fortalecimento da
agricultura familiar e do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar – Consea. Todas essas estratégias foram desmanteladas pelo governo Bolsonaro.
Tenho muito orgulho de ter
participado da elaboração do Guia
Alimentar para a População Brasileira da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
quando fui Ministro da Saúde.
Saúde e alimentação caminham

juntas, no incentivo à agricultura
familiar, na inclusão de produtos
orgânicos nas refeições e no impacto do uso de agrotóxicos.
Instrumentos que o Congresso Nacional construiu para o combate à pandemia da Covid-19 devem ser analisados e reforçados
para enfrentarmos essa nova emergência nacional. Vamos recuperar
nossas políticas públicas de combate à fome, dar mais oportunidade e diminuir a dor dos brasileiros que se sentem invisíveis e
desvalorizados por um governo
onde o povo não é sua prioridade.

———

Alexandre Padilha, médico, professor universitário e deputado federal
(PT-SP). Foi Ministro da
Coordenação Política de
Lula e da Saúde de Dilma e Secretário de Saúde na gestão Fernando
Haddad na cidade de SP
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Carmen M.S.F Pilotto

PROSA

Ivana Maria França de Negri

VERSO

DIA DOS NAMORADOS

O INVERNO ESTÁ CHEGANDO...

Elda Nympha Cobra Silveira

Adenize Maria Costa

Doze de junho era dia para fazer simpatias para arrumar namorado,
porque as moças queriam porque queriam se casar! Isso era fundamental! A véspera era a data ideal: Dia de Santo Antonio, 13 de junho. Esse
santo foi escolhido pelos portugueses e é uma longa história entre outras cada uma mais bonitinha que a outra.
Diz a lenda que essa comemoração apareceu no Brasil decido ao
frei Fernão de Bulhões (Santo Antonio). Ele era um grande pregador e
sempre enaltecia o casamento e principalmente o amor, vai daí que
ganhou a fama de "santo casamenteiro" depois de ser canonizado, surgindo o Dia dos Namorados na véspera do dia 13 de junho.
Mas existe uma estória bem ao gosto das casadoiras de plantão:
Diz a lenda que uma mocinha muito pobre não podia se casar porque não
tinha dote, porque sem ele ninguém se casava, e o santo aos rogos da mocinha fez aparecer em suas mãos um bilhete para dar à um homem abastado
dizendo-lhe que entregasse em escudos o equivalente ao peso do papel.
Ela entregou e o moço concordou colocando o papel na balança, mas
a balança mostrava um peso maior e ele foi acrescentando moedas até
equilibrar os dois pratos com 400 escudos com os quais ela fez o seu
dote, e assim se ele casou com ela.
"Se non é vero é bem trovato."
Santo Antonio ficava sobrecarregado, com os pedidos e simpatias
naquela época.
Hoje já não tenho tanta certeza se fazem ainda, porque tudo está
mudando, até o amor porque como qualquer coisa que se ama muito, pode
até ser um jardim que, se não evitarmos as ervas daninhas, regá-lo, circundá-lo num bom ambiente com doação e respeito, não obteremos lindas
flores, cheirosas e que enfeitarão onde estiverem!
Havia festa junina por toda parte principalmente na zona rural, com
sanfona, foguetório, bandeirinha e o correio elegante, que era uma tentativa para ser paquerada quando se recebia e mandava de volta aquele
bilhetinho tão romântico e singelo, e o coração esquentava comendo
aquele cachorro quente ou bebendo o quentão!
Isso ainda se faz, e tomara que nunca se acabe, porque é tradição.
O comercio também gosta dessa tradição para poder vender seus
traques, foguetes, chapéus de palha, chita, bombinhas, fubá, cachaça e
quentão, oh, ia me esquecendo da canjica e do cuscuz!
Havia simpatias feitas com o próprio Santo Antonio posto de ponta
cabeça, ou sem o Jesus Menino nos braços até a moça conseguir um namorado! Tinha outra simpatia que se colocavam as iniciais dos nomes dos
moços nos papeizinhos picados e enrolados, colocados dentro de um copo
d'água no sereno, na madrugada da véspera do dia treze de maio. De manhã, as moças ao acordarem, corriam para ver qual letra se abriu dentro
d'água, porque esse seria o monograma do nome do seu futuro marido!
Suas mães começavam fazer o enxoval logo que a criança nascesse
principalmente se fossem italianos, habito vindo dessas terras passado de
geração a geração.
Já começavam bordar os lençóis fazendo com aplicações, toalhas de
crochê e até que com o enxoval já pronto para o casório faziam uma exposição do enxoval para as amigas. Era muito importante essa preparação!

Daqui a alguns dias estaremos em pleno Inverno ...
A natureza é mesmo muito sábia. Nosso clima tropical não favorece que observemos os detalhes sui generis das estações do ano. É
sabido que no Outono, na América do Norte, na Europa, por exemplo,
as árvores perdem as folhas, no Inverno tudo fica cinza, parece que a
vida deixou de existir. Fosco, seco.
Na verdade, a seiva da planta fica condensada nas raízes para possa
suportar as baixas temperaturas durante o Inverno. Depois quando chega
a Primavera o que se observa é uma explosão de cores, explosão de vida.
Fico pensando nas tantas vezes que desperdicei minhas energias
tentando manter "meus galhos", "minhas folhas" intactos, do jeito que eu
queria. Capricho? Talvez. Falta de maturidade? Com certeza.
As vezes nos prendemos às pessoas e às situações que nos causam
sofrimentos, tristezas, angústias... Prendemo-nos em detalhes bobos e
nos esquecemos que é só uma estação... Logo vai passar!
Aproveito esse clima transitório, entre Outono e Inverno, para lhe
recordar e para dizer: "Não tenha medo em perder as suas folhas, mesmo
que o Inverno seja rigoroso não se esqueça que a passagem pelo Inverno
é necessária para que possamos chegar à Primavera ".

Viva Santo Antonio, São João e São Pedro,
santos das festas juninas.

Lídia Sendin
Entre a noite e o dia,
A tristeza e a folia.
Entre a praia e o mar.
Entre o escuro e o claro
Aí me declaro.
Entre as estrelas e o chão,
O corpo e o coração.
Entre o bem e o mal.
Entre o digo e o calo
Aí me instalo.
Naquele pedaço da vida
Onde a noite devia
Deixar-se instalar:
Era ali que eu queria
Ficar e morar.
ooOoo

A VOCÊ, COM AMOR
Vinícius de Moraes
O silêncio que treme
e parece ocupar
o coração que freme
quando a melodia
do canto de um pássaro
parece ficar...
O amor é Deus em plenitude
a infinita medida
das dádivas que vêm
com o sol e com a chuva
seja na montanha
seja na planura
a chuva que corre
e o tesouro armazenado
no fim do arco-íris.

O amor é o murmúrio da terra
quando as estrelas se apagam
e os ventos da aurora vagam
no nascimento do dia...
O ridente abandono,
a rútila alegria
dos lábios, da fonte
e da onda que arremete
do mar...
O amor é a memória
que o tempo não mata,
a canção bem-amada
feliz e absurda...
E a música inaudível...
Inverno - Pintura de Anna Kostenko

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro "Monstro amor", da escritora Rachel Bright, fala sobre como
todos amam gatinhos, coelhinhos ou cachorrinhos, mas têm um certo
receio em amar um monstro peludo, com olhos um tanto quanto esbugalhados.
Então esse certo monstrinho, lindo do seu jeito, começa a se sentir
sozinho arruma sua mala e parte em busca de alguém que o ame exatamente como ele é.
Recomendamos!
Faixa etária: 06 a 08 anos

ooOoo

O CARISMÁTICO SENHOR VENÂNCIO

ooOoo

QUERIDO AMIGO
Milton Medeiros
Amigo livro
Trajeto do saber
No falar e no escrever
Humildade no fazer
Transmitindo ao semelhante
A importância de ler.
Inteiro a seu dispor
Não pede dia
E nem hora
Somente o intuito
Te fornecer sabedoria.

Aracy Duarte Ferrari
Aquela cidade litorânea, de lindas praias, com águas abundantes e
muito verde proveniente de uma pequena faixa da Mata Atlântica, se
estivesse pintada numa tela, serviria para ornamentar o ambiente e fazer
deslizar o pensamento. De lá se avistava nitidamente, tanto a aurora,
como o pôr-do-sol, o que dava a impressão mesmo, de se estar junto à
linha do horizonte.
Tinha uma população diferenciada heterogênea, que misturava brancos, negros e indígenas, que viviam o dia-a-dia sem pressa, sem ansiedade
ou stress, sendo o objetivo de todos, aproveitar o ar puro e o clima sem
grandes variações termais.
Naquele recanto, que mais parecia um pedacinho do céu bem azul,
residia um grande líder, com quem todos gostavam de conversar, especialmente as crianças e os idosos, que o procuravam logo pela manhã,
quando o dia praiano despertava, para trocarem uma prosa, ou presenteálo com pequenas lembranças.
Em seu trabalho diário, no espaço limitado de um salão de barbeiro,
além dos clientes, havia sempre muitas pessoas reunidas. Não seria preciso observar muito tempo, para se descobrir o motivo de tantas amizades
e daquela empatia peculiar, que contagiavam suas caminhadas, a ida às
compras e outras atividades.
Dono de um senso de humor invejável, de boa prosa, espirituoso,
sorridente, feliz, e se comportava como se fosse o rei do pedaço Tristeza
não conhecia, ou pelo menos não transmitia.
Assim era o senhor Venâncio, pessoa culta, barbeiro profissional, qualificado, que além de excelente personalidade, possuía lances do bom viver.
Com frequência, distribuía guloseimas para as crianças e amigos, e
para as mulheres, singelas flores, colhidas de seu próprio jardim, que com
seu perfume, contagiavam toda a vizinhança.
Os homens eram brindados com piadas, de diferentes estilos: doces,
picantes, azedas, salgadas, meladas, ásperas, quentes e ferventes.
O público masculino o procurava, sempre no final do dia, ou
quando precisava de seus serviços. Até o vigário local, e outros religiosos, participavam daquele encontro.
Hoje relembro daquela simpática figura e... Divago.

LINHA DO INFINITO

Ele entende
Certo comodismo
Mas torce
Que o elimine
E que seja
Teu amigo íntimo.

Testemunhando
Seu crescimento
Sente se
Na missão cumprida
Inteligente união
Cultura que diga!!!
ooOoo

ENSAIO SOBRE O AMOR
Carmen Pilotto
Os pés desnudos sob a coberta
se acariciam amorosamente
cansados pela fadiga
compartilham madrugadas
ooOoo

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

"É pecado pensar mal dos outros,
mas raramente é engano"
H.L. Mencken
Henry Louis Mencken, também conhecido como H. L.
Mencken, foi um jornalista e crítico social norteamericano. Wikipédia
Nascimento: 12 de setembro de 1880,
Baltimore, Maryland, EUA
Falecimento: 29 de janeiro de 1956,
Baltimore, Maryland, EUA

Nas intensas caminhadas
Após quarenta anos de rotinas
Descobriram ternos contatos
Que apagam as agruras do mundo!
ooOoo

ACORDES DO CORAÇÃO
Dulce Fernandez
O amor é uma sinfonia que embala
E o fundo da alma estremece,
Quando chega, melodia
Rubra, escarlate, romã...
Colheita farta de emoções;
O coração enlouquece.
Quando toca os sentimentos
Acariciados pelo luar ardente:
Aleluia! Vibra, samba, acontece.
Momentos inesquecíveis de magia...

Quando parte, ...
música amarga!
Despojada das vestes
do encantamento
Catando caquinhos de vivência
Molhados de lágrimas:
Sangra, cai em
pétalas doloridas...
Desafina,
Emudece.
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C.E.T.I Piracicaba AABB
Fotos: Divulgação

No último domingo,
dia 05/06, na parte da
manhã, a categoria sub.9
da C.E.T.I PIRACICABA,
consagrou-se vice-campeã
da Copa Peixinho 2022.
Parabenizamos todos
da equipe, pelo título e principalmente por toda evolução e aprendizado adquirido durante o campeonato.
Agradecemos a todos os
pais e alunos pela confiança depositada em nosso trabalho! A formação do cidadão e do atleta tem sempre
quem andar lado a lado.
Avante, C.E.T.I

Psicólogo no XV
De forma inédita, o XV de
Piracicaba terá um psicólogo
trabalhando juntamente com a
comissão técnica. Trata-se do piracicabano Igor Leone, que tem
formação acadêmica em psicologia e educação física. Ele também fez especialização em psicologia esportiva e é Mestre em
Futebol formado pela Universidade Lusófona de Lisboa.
Igor já trabalha diariamente
no clube, acompanhando os treinamentos e demais atividades do
futebol profissional. "Se estou em
uma sala ou vindo pontualmente, eu tenho um vínculo menor
com os atletas e comissão. Acompanhando o dia a dia consigo ver

a evolução comportamental a
cada treino, a cada dia. Quanto
mais presente, melhor para a percepção da variação de comportamento ou potencializar o que já
está ocorrendo bem", explica.
"A base do nosso trabalho é
em cima do comportamento.
Tentar perceber alguns padrões
em relação às emoções e sentimentos dos atletas e passar para
a comissão técnica para que possamos trabalhar. Acompanhar
diariamente os treinos junto
com a comissão técnica e fazer o
trabalho do pilar mental. Algo
que agrega no físico, no técnico
e no tático. De repente dar uma
perspectiva diferente e poder co-

laborar com o todo", explica o
psicólogo que já jogou nas categorias de base do clube em 2004
e 2005, na categoria sub-15.
O gestor de futebol Douglas Pimenta também ressaltou
a importância da chegada dessa nova função na comissão
técnica do XV: "É um profissional que vai acrescentar muito para o desenvolvimento do
trabalho como um todo, principalmente porque estará dentro de campo, no dia a dia,
dando um feedback mais rápido tanto pro treinador quanto
para a direção. A chegada dele
contribui para aumentar ainda
mais a qualidade da comissão".

Elenco em preparação
do XV de Piracicaba para
a Copa Paulista 2022
O XV de Piracicaba segue na
formação do elenco para a disputa da copa paulista 2022. A
competição dá ao campeão o direito de escolha para disputar
uma das competições de nível
nacional em 2023, ou o Campeonato Brasileiro da série D ou a
Copa do Brasil. O vice-campeão
fica com a segunda opção. O núcleo do futebol profissional do
Nhô-Quim formado pelo diretor
de futebol Arnaldo Bortoleto,
gestor de futebol Douglas Pimenta, treinador Cléber Gaúcho e seu
auxiliar Ronaldo Guiaro, seguem
firmes em busca das melhores
peças para a composição do plantel mantendo um teto salarial
compatível com a competição.
CONTRATADOS: Goleiro:
Wellington (Manauara-AM); Lateral direito: Lucas Santos (Ponte Preta); Zagueiros: Guilherme
Truyts (Barretos) e Guilherme
Souza (Lemense); Meia: Vitor

Braga (Sanjoanense-POR); Atacantes: Igor (KF Shkendija 79),
Rafael Santana (Capivariano) e
Maikon Aquino (Costa Rica-MS).
VOLTARAM DE EMPRÉSTIMO: Samuel Andrade e Rubens Carvalho.
REMANESCENTES DA
A2 2022: Goleiro: Gabriel
Coutinho; Zagueiro: João Maistro; Lateral esquerdo: Enzo;
Volantes: João Pedro, Mika,
Felipe Benedetti e Grigor; Meia:
Serginho; Atacante: Diego
Lanzarini; Michel goleiro já fazia parte do elenco da A2 2022.
PROMOVIDOS DO
SUB-20: Zagueiro: Luis Acevedo; Atacantes: Guilherme
Gama e Anthony.
*Zagueiro Renan Brocca, volante
Iago e atacante Eric eventualmente
estão treinando com o profissional

Campeonato Paulista Sub-23
Série B1 Segunda Divisão
8ª RODADA
11/jun - sáb 15 h 00 AMÉRICA FC X ANDRADINA EC São José do
Rio Preto
11/jun - sáb 15 h 00 MAUÁ FUTEBOL TE X GE MAUAENSE Mauá
12/jun - dom 15 h 00 CA PENAPOLENSE X FERNANDÓPOLIS
FC Penápolis
12/jun - dom 15 h 00 CATANDUVA FC X AA INTER BEBEDOURO
Catanduva
12/jun - dom 15 h 00 VOCEM X CA ASSISENSE Assis
12/jun - dom 15 h 00 GRÊMIO PRUDENTE X AE SANTACRUZENSE Presidente Prudente
12/jun - dom 15 h 00 OSVALDO CRUZ FC X AA ITARARÉ Osvaldo
Cruz
12/jun - dom 15 h 00 BATATAIS FC X CA TAQUARITINGA Batatais
12/jun - dom 15 h 00 GRÊMIO SÃO-CARLENSE X EC XV DE JAÚ
São Carlos
12/jun - dom 15 h 00 AA FRANCANA X SÃO CARLOS FL Franca
12/jun - dom 15 h 00 RIO BRANCO EC X SE ITAPIRENSE Americana
12/jun - dom 15 h 00 INDEPENDENTE FC X PAULISTA FC Limeira
12/jun - dom 15 h 00 AMPARO AC X UNIÃO SÃO JOÃO EC Amparo
12/jun - dom 15 h 00 AA FLAMENGO X AD GUARULHOS Guarulhos
12/jun - dom 15 h 00 UNIÃO FC X AD MANTHIQUEIRA Mogi das
Cruzes
12/jun - dom 15 h 00 CA JOSEENSE X ATLÉTICO MOGI São José
dos Campos
12/jun - dom 15 h 00 COLORADO CAIEIRAS X EC UNIÃO SUZANO Caieiras
12/jun - dom 15 h 00 JABAQUARA AC X FC SKA BRASIL Santos
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Para ler o Evangelho de
São João (2ª parte)

SALÃO SÃO P
AUL
O DE TURISMO
PA
ULO

Esse título é da apresentação de Bianca Colepicolo, e vai
ensinar como ser um Agente Gestor de emprego e renda. Ela
é mestre em comunicação e inovação em políticas públicas,
já atuou em diretoria técnica de secretaria municipal e teve
brilhante atuação como adjunta da Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo. É diretora técnica da AMITur e apresentará o seu painel às 13h30’ do dia 3 de agosto, no 20º Congresso do Turismo Paulista, cuja inscrição será gratuita e
poderá ser feita pela internet na próxima semana. O congresso acontece junto com o Salão São Paulo de Turismo.

Pe. Demetrius dos Santos Silva
Biblista e docente do Curso Diocesano de Teologia
Foi na Comunidade Joanina que nasceram o Quarto Evangelho e as Cartas de São João.
Essa comunidade nasceu no norte da Palestina, na Síria, longe
do judaísmo oficial e teve contato com outros movimentos judaicos e escolas do mundo grego.
Depois, essa comunidade se esparramou pela Ásia Menor.
A tradição Joanina tem
suas raízes no judaísmo palestino e incluiu os discípulos de
João Batista, como observamos
em Jo 1,35-51. Entre os primeiros discípulos, devemos contar
com André (irmão de Pedro) e
com o outro discípulo, que mais
tarde se tornará o "discípulo
amado". As expectativas desse
grupo estão inseridas em uma
esperança messiânica do tipo
davídica, isto é, eles esperam um
descendente de Davi que restauraria o grande reino de Israel.
Houve um grupo de judeus
com mentalidade “anti-Templo”
(Jo 2–3) e um grupo de samaritanos (4) integrados na comunidade. Esse segundo grupo
possui uma esperança messiânica mosaica, pois esperam o
Profeta que surgiria para substituir Moisés. Eles vivem uma
teologia superior que mais tarde levará à ideia da pré-existência de Jesus (Verbo Divino).
Nesse momento, a presença do
discípulo amado é a chave.
Esses grupos foram expulsos da sinagoga e, a partir daí,
os cristãos Joaninos, mesmo sendo judeus de origem, deixaram
de ser considerados como tal e
passaram a se referir aos "judeus" como um grupo estranho
e hostil. A ruptura ocorrida no
tempo da Comunidade Joanina
se reflete no Quarto Evangelho
com a expulsão do cego e sua família (Jo 9) e com a acusação de
blasfêmia sofrida por Jesus.
Quando os cristãos Joaninos foram expulsos da sinagoga, eles começaram a receber
um bom número de gentios
(gregos, romanos e outros não-

judeus) na comunidade. Essa
etapa coincide com uma mudança geográfica da Comunidade Joanina que se desloca à
diáspora “para ensinar os gregos” (Jo7,35). André e Filipe,
ambos com nomes gregos, são
apresentados no Evangelho
como os responsáveis por aproximar de Jesus aqueles gregos que
queriam conhecê-lo (Jo12,20-22).
A Comunidade Joanina se
firma na Ásia Menor.
Essa abertura aos gentios
envolveu mais do que ter que
adicionar parágrafos ao Evangelho, explicando termos hebraicos
ou aramaicos (Jo 19,13-17;
20,16). O Discípulo Amado tornou seu Evangelho acessível para
homens e mulheres de todas as
culturas, emprestando termos e
símbolos de suas literaturas.
Houve vários conflitos enfrentados pela Comunidade Joanina. Nessa etapa nasceram as
três Cartas de São João. A Comunidade Joanina se fez presente em várias cidades e as cartas
foram enviadas para elas. Nessas cidades havia comunidades
fundadas por outros discípulos.
Exemplo: em Éfeso temos a Comunidade Joanina e a Comunidade fundada por São Paulo. A
2ª e 3ª cartas de João foram endereçadas a Éfeso. Dentro da
comunidade parece haver um
corpo de anciãos (presbíteros)
que estaria mais próximo do Discípulo Amado. Entre esses estaria o "evangelista", isto é, o redator final e o autor das cartas,
o “nós” de Jo 21,24 e 1Jo 1,1-2.
Na primeira carta, somos
informados de que um grupo se
retirou da comunidade (1Jo
2,19). Esses "separatistas" têm
graves erros teológicos e éticos.
No fundo, esses erros nada mais
são do que interpretações equivocadas do Quarto Evangelho.
As cartas nascem para recolocar as comunidades no caminho
de Jesus e superar toda distorção na interpretação do Evangelho. Paz e bem a todos.

PLANO DE DESENV
OL
VIMENT
O TURÍSTICO
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
A melhor exposição para a sua cidade.

Foto Alexandra Tahan

A maior chance para você bem divulgar a sua cidade chegará
nos dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos São Luís, na
região da Avenida Paulista, em nossa capital. Será a 19ª edição dessa que é a melhor e mais eficiente vitrine das coisas
boas que a sua cidade pode oferecer ao turista. Para as cidades
que desejam aumentar o número de seus visitantes, o que se
recomenda é mostrar-se no Salão São Paulo de Turismo. Além
do público em geral que terá ingresso grátis, os expositores
terão contato direto com operadores de turismo, imprensa especializada, investidores e profissionais em geral do setor. A
sua cidade precisa estar presente. Info: (11) 9.5987-7490.
DIVULGAÇÃO OBJETIVA E EFICIENTE

Corredores do Salão São Paulo de Turismo anterior.

Foto Alexandra Tahan

Não deixa de ser boa aquela distribuição de folheteria em qualquer evento de turismo. Porém, para ter a objetividade e a
eficiência na divulgação é preciso o “olho-no-olho”, quando as
conversas são francas, diretas e, sempre, com bons resultados. Conhecer as pessoas, poder tratar diretamente, ter as suas
preguntas respondidas na hora, só pode ser num evento como
o próximo Salão São Paulo de Turismo. A sua cidade precisa
aparecer onde interessa. Dias 3 e 4 de agosto, no Centro de
Eventos São Luís, em São Paulo. Info: (11) 9.5987-7490.
POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO

Maria José Giareta, no Congresso do Turismo Paulista

Para quem sabe e para quem não sabe, a Professora Maria
José Giareta vai abordar o Plano de Desenvolvimento Turístico no Congresso do Turismo Paulista, às 15h00’ do dia 3
de agosto, no Centro de Eventos São Luís, na região da
Avenida Paulista, em nossa capital. Ela vai tratar, principalmente, das reflexões sobre a elaboração daquele tipo de
plano. Maria José Giareta é doutora em turismo pela Universidade São Judas Tadeu, onde é uma excelente professora,
todos os anos guiando os seus alunos por cidades do Interior, ensinando na prática como se faz um PDT. A sua apresentação será gratuita e as inscrições pela Internet.
ROTEIRO TURÍSTICO DE COMPRAS

IGREJA EM NOTÍCIAS
SANTO ANTÔNIO I – As comemorações do Dia de Santo Antônio, padroeiro da Diocese e de
Piracicaba, acontecem na Catedral da cidade e têm programação religiosa e festiva até o próximo domingo (19). Na segunda-feira (13) serão cinco missas
com a tradicional bênção e distribuição dos pães. As celebrações ocorrem às 6, 8, 10, 12 e 16
horas. Dom Devair Araújo da
Fonseca, bispo diocesano, preside a missa das 10 horas.

às 15 horas. No dia terá ainda
leilão de gado e prendas.

SANTO ANTÔNIO II – Já a
programação festiva, com início nesta sexta (10), conta com
barracas de comidas típicas e
bebidas, além de shows musicais, sempre a partir das 19
horas. Na noite de segunda
(13), haverá apresentação da
Orquestra Piracicabana de Viola Caipira. As festas retornam
no Corpus Christi, na quinta
(16), também à noite e se encerram no domingo (19), quando será servido almoço, das 12

ORAÇÃO – No dia 19 de junho (domingo), acontece na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Piracicaba, a
Concentração Diocesana do
Apostolado da Oração. A programação do evento inclui momento de oração, palestra com o tema
“Amar e Servir”, reunião com coordenadores e Santa Missa presidida por Dom Devair Araújo
da Fonseca. A paróquia fica na
Rua Virgílio da Silva Fagundes,
398 - bairro Santa Terezinha.

BOLO DO SANTO – Estão à
venda na Secretaria da Catedral de Piracicaba os pedaços
do tradicional bolo de Santo
Antônio. As porções custam R$
30 e pesam aproximadamente
700 gramas cada uma. A retirada acontece na segunda-feira (13), Dia do Padroeiro, das
6 às 12 horas. As informações
são da secretaria paroquial.

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

Feira Permanente de Artesanato de Pedreira (SP). Foto Prefeitura

Bianca Colepicolo, no Congresso do Turismo Paulista

Trezentas lojas especializadas em artesanato, artigos de
decoração, utensílios domésticos e peças fabricadas em
porcelana, cerâmica, faiança, gesso, resina, madeira, ferro,
alumínio, plástico, cristais, tapetes, flores artificiais, vidros
(ufa!) e muito mais, tudo isso na cidade de Pedreira, a pouco mais de 100 km da capital paulistana. A cidade se dá ao
luxo de ter cinco centros comerciais: CC Canesso (14 lojas);
CC São Paulo na Av. Wanderlei J Vicentini (18 lojas); CC
Cel. João Pedro (119 lojas); CC Av. Antônio Serafim (42
lojas): e, CC Rua Armando Fão (10 lojas). E ainda você pode
visitar o Center Louças com 96 lojas. A cidade de Pedreira
é um paraíso de compras. Conheça e aproveite!
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

Domingo, 12, e segunda-feira, 13 de junho de 2022

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

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

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

SEST SENAT
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para PCD – código 688/
2022) para atuar em Piracicaba/SP.
Comunicado de Abertura de Processo
Seletivo – Nº 688/2022.
Para mais informações, acesse o endereço
eletrônico: https://www.sestsenat.org.br/trabalhe-conosco, durante o período de inscrições,
que será de 12/06 a 26/06/2022.
O processo seletivo terá as seguintes etapas:
avaliação documental, avaliação de conhecimentos específicos e entrevista.

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

VENDA JUDICIAL
3ª VARA DO TRABALHO DE PIRACICABA – SP.
Recebimento de Propostas: de 01/07/2022 a 07/07/2022,
até às 14h00min.
- Prédio comercial, R. Carlos Henrique Spengler, n° 1284, B. Novos
Estados, Pólo Empr., Campo Grande – MS. Área t.: 20.002,8616m²/
constr.: 1.068,09m². M. 219.660 do 1° RGI de Campo Grande – MS. Proc.
0012469-91.2015.5.15.0137. Aval.: R$ 3.602.000,00. V.M.: R$
1.801.000,00.
- Imóvel na R. Washington Luiz, n° 66, Diadema – SP. Área t.:
2.000,00m²/constr.: 137,93m²m². M. 5.282 do RGI de Diadema – SP. Proc.
0012309-32.2016.5.15.0137. Aval.: R$ 2.460.000,00. V.M.: R$
2.152.500,00.
- Imóvel rural, denom. Faz. Limeira, B. das Cordas G., Itapirapuã
Paulista – SP. Área t. aprox.: 100 alq. M. 255 do RGI de Apiaí – SP. Há
hipotecas. Proc. 0010659-18.2014.5.15.0137. Aval.: R$ 1.980.000,00.
V.M.: R$ 1.485.000,00.
- Casa, R. Nelson Godoy, n° 759, Jd. Vl. Verde, Piracicaba – SP.
Área t.: 450,00m²/constr.: 290m². M. 14.752 do 2° RGI de Piracicaba – SP.
Proc. 0011392-18.2013.5.15.0137 (Carta Prec.). Reaval.: R$
1.350.000,00. V.M.: R$ 675.000,00.
- Casa, Al. das Emas, 4-75, Conj. Urb. Res. Vl. do Igapó, Bauru –
SP. Área t.: 1.187,82m²/construída: 195,80m². M. 47.101 do 1º RGI de
Bauru - SP. Há hipoteca. Proc. 0000789-17.2012.5.15.0137. Aval.: R$
557.200,00. V.M.: R$ 278.600,00.
- 02 sobrados geminados, R. São Vicente de Paula, 878/884 (lado
morro), Vl. Vera Cruz, Mongaguá - SP. Área t.: 325,00 m2/t. construída:
229,53m2. M. 13.233 do RGI de Mongaguá - SP. Proc. 001140376.2015.5.15.0137. Aval.: R$ 300.000,00. V.M.: R$ 150.000,00.
- Terreno, L. 04, Q. J, R. Leon. Camargo Madeira, Lot. Seis Irmãos,
Tietê – SP. Área t.: 884,72m². M. 19.110 do RGI de Tietê – SP. Proc.
0012533-04.2015.5.15.0137. Aval.: R$ 300.000,00. V.M.: R$ 150.000,00.
- Casa e salão comercial, R. Atévio Alves Moreira, n° 294, Jd.
Nova Hortolândia, Hortolândia – SP. Área t.: 346,62m²/constr.:
116,30m². M. 66.540 do RGI de Sumaré – SP. Proc. 001256827.2016.5.15.0137. Aval.: R$ 298.309,50. V.M.: R$ 149.154,75.
- Imóvel na Trav. Belmiro Pinazza, n. 24, entrada p/ n. 980 da Av.
Dr. Eulálio, Vl. Rezende, Piracicaba – SP. Área t.: 264,00m²/predial:
aprox.: 144,53m2. M. 107.773 do 1º RGI de Piracicaba – SP. Proc. 001133563.2014.5.15.0137. Aval.: R$ 200.000,00. V.M: R$ 187.500,00.
- Casa, R. Onésimo Simões Silva, n. 128, Jd. Nova Europa, Limeira
– SP. Área t.: 125,00 m²/construída: 83,13m². M. 26.834 do 2º RGI de
Limeira – SP. Proc. 0000129-86.2013.5.15.0137. Aval.: R$ 180.000,00.
V.M.: R$ 166.500,00.
- Casa, R. Brasilio Machado, n° 2.788, B. Paulista, Piracicaba – SP.
Área t.: 132,26m²/constr.: 75,63m². M. 7.707 do 2° RGI de Piracicaba –
SP. Proc. 0001112-22.2012.5.15.0137. Aval.: R$ 170.000,00. V.M.: R$
165.750,00.
- Apartamento, nº 201, Ed. Valquíria, Av. Mar. Hermes, n. 288, Praia
Grande – SP. Área t.: 61,1419m²/útil: 52,6228m². M. 146.676 do RGI de
Praia Grande – SP. Proc. 0010696-45.2014.5.15.0137. Aval.: R$
150.000,00. V.M.: R$ 135.000,00.
- A) Nua propriedade de Apartamento, nº 22, 2º A., Conj. Res. Pq.
do Jatobá, Av. Alberto Volet Sachs, nº 599, Piracicaba – SP, c/ 1
vaga no estacionamento. Área t.: 61,46 m²/útil.: 54,70 m2. M. 36.970 do
2º RGI de Piracicaba – SP. Há usufruto. Aval.: R$ 160.000,00. V.M.: R$
140.000,00. B) Nua propriedade do apartamento nº 34, 3º A., Cond.
Ed. Portal das Elit’s, R. Luiz Razera, nº 1.270, Piracicaba – SP. Área
t.: 142,33 m²/construída: 84,12 m². M. 62.607 do 2º RGI de Piracicaba –
SP. Há usufruto. Proc. 0091200-53.2005.5.15.0137. Aval.: R$ 340.000,00.
V.M.: R$ 297.500,00.
- Casa, R. Marta Maria Bianchin, n° 66, Jd. Sto. Antônio, Rio das
Pedras – SP. Área t.: 125,00m²/construída: 71,81m². M. 54.642 do 2° RGI
de Piracicaba – SP. Proc. 0012014-92.2016.5.15.0137. Aval.: R$
100.271,05. V.M.: R$ 75.203,28.
- Vaga nº 07, sub-solo do Cond. Ed. Jd. Europa, R, Barão de
Piracicamirim, nº 889, Piracicaba – SP. Área t.: 35,84m²/útil: 13,75 m².
M. 56.462 do 1º RGI de Piracicaba – SP. Proc. 0010534-16.2015.5.15.0137.
Aval.: R$ 100.000,00. V.M.: R$ 50.000,00.
- Garagem n° 28, R. João de Oliveira Algodoal, n°s 305/337, Ed.
Solar Málaga, B. Saibreiro, Piracicaba – SP. Área t.: 23,00m². M.
58.283 do 2° RGI Piracicaba – SP. Proc. 0010422-18.2013.5.15.0137.
Aval.: R$ 40.000,00. V.M.: R$ 30.000,00.
- Box de Garagem, n° 03, sub-solo do Cond. Ed. Ypê, R. 7 de
Setembro, 868, Indaiatuba – SP. Área t.: 19,3436m²/útil: 7,500m2. M.
36.425 do RGI de Indaiatuba – SP. Proc. 0202700-90.2006.5.15.0137.
Aval.: R$ 30.000,00. V.M.: R$ 15.000,00.
- 11,6% do Apartamento n° 113, 11° and., Ed. Copérnico, Cond.
Cosmos, Av. Souza Naves, n° 701, Curitiba – PR, c/ 1 vaga de
estacionamento na garagem coletiva. Área exclus.: 79,54m²/t. constr.:
126,65m². M. 6.082 do 3° RGI de Curitiba – PR. Há hipoteca. Proc. 001183935.2015.5.15.0137. Aval.: R$ 31.320,00. V.M.: R$ 15.660,00.
- Forno combinado, geladeiras industriais, grelhador a gás (Ver
descrição completa no site www.galeriapereira.com (sem “.br). Proc.
0010434-51.2021.5.15.0137 (Carta Prec.). Total aval.: R$ 29.700,00. V.M:
R$ 14.850,00. Dep.: Thales Antiqueira Dini.
- Pagamento Facilitado: 30% de sinal e saldo em até 6 (seis) vezes.
- As propostas serão recebidas no período de 01/07/2022 às
14h00min a 07/07/2022 às 14h00min, horário de Brasília, através da
plataforma www.galeriapereira.com (sem “.br”), mediante
“cadastro prévio” e “habilitação”.
Não haverá encerramento presencial.
- A alienação será formalizada por termo nos autos da execução. A
comissão devida (5% do valor da venda) fica a cargo do proponente.
- Responsável: Adílio Gregório Pereira. Profissional Liberal. CRECI: 65.564F/19.922-J
- Mais informações e edital completo em: www.galeriapereira.com /
19-9-9631-1050 (claro), e-mail: contato@galeriapereira.com.br
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