PSB – I
No sábado (11), aconteceu o
lançamento da pré-candidatura do
padre Aílton ao cargo de deputado
federal pelo PSB de Piracicaba e
contou com a presença do pré-candidato ao Governo do Estado de
São Paulo Márcio França. Foi uma
grande festa na sede do Sindicato
dos Trabalhadores Municipais de
Piracicaba e Região, cedido em
nome da diretoria, pelo diretor José
Osmir Bertazonni, a pedido da coordenação da campanha em Piracicaba, o que é muito importante, pois candidaturas do campo
progressista e socialista sempre
foram muito bem-vindas pela entidade, que sempre procurou apoiar todas em prol da democracia.
PSB – II
De importância a candidatura do padre Aílton que visa oxigenar o cenário político de Piracicaba
e região, há muito carente de um
representante em Brasília. O padre
Aílton durante os seus 27 anos de
sacerdócio sempre esteve ao lado
dos que mais precisam, morou e
desenvolveu várias ações sociais
nas comunidades carentes ribeirinhas da Amazônia onde morou
com indígenas, no litoral de São
Paulo, onde morou em quilombos
e nas comunidades carentes aqui
de Piracicaba e, por onde passou,
sempre conciliou a palavra de
Deus com projetos sociais, enfim,
um socialista realmente comprometido com as causas sociais.
PSB – III
A pré-candidatura do padre
Aílton é muito bem recebida por
Capiau, cansado e idoso — cansado
por ver sempre os mesmos, que aliás têm todo o direito de postular o
cargo, contudo Piracicaba clama por
pessoas novas na política, lideranças realmente comprometidas com
a cidade e com a região metropolitana, sem amarras, sem rabo preso com quem quer que seja, a não
ser com sua base política. Bom lembrar o alerta deste Capiau: deputados são candidatos do Estado (...)
PSB – IV
Mas, e o PSB de Piracicaba segue unido em torno desta candidatura? Um passarinho, ou melhor
uma pombinha, símbolo oficial do
partido, confidenciou a este Capiau
que, infelizmente, há um hiato, um
abismo do diretório municipal e demais filiados do PSB, dependesse do
diretório municipal o PSB só se concentraria na pré-candidatura de
Mário Medeiros Neto, atual presidente do diretório municipal, e que
se encastelou no partido e age sem
qualquer transparência e tampouco democracia, totalmente contrário ao que dispõe o estatuto do PSB.

PSB – V
Ou seja, o PSB de Piracicaba
está, infelizmente, como dizem os
mais experientes na política, rachado, pois, segundo a tal “pombinha”,
o presidente Mário trata o partido
como se fosse seu, não há reuniões, não atende os filiados que o
procuram, a eleição do diretório
municipal no início deste ano ocorreu às portas fechadas de forma
antidemocrática e sem qualquer
transparência, bem ao contrário
dos seus estatutos, o que é uma
pena para um partido que já contou
em suas fileiras com Miguel Arraes,
João Mangabeira e que tem, como
presidente de honra, o escritor Ariano Suassuna, dentre outros.
PSB – VI
Não bastasse tudo isso, tudo
indica que o PSB de Piracicaba
apoia de corpo e alma o governo
de Luciano Almeida, do partido
da direita conservadora tido até
como bolsonarista, o União Brasil. Pelo visto, não é só apoio, é
participação na base política de um
governo conservador, inclusive
com cargos e até uma secretaria, a
Selam, cujo titular é Hermes Balbino, membro do diretório municipal do PSB e também recentemente contratada em cargo comissionado, coincidência ou não, uma
parente muito próxima do presidente e pré-candidato a deputado
estadual Mário Medeiros Neto.
Bolsonaristas e socialistas seguem
juntos no governo de direita conservadora de Piracicaba, o que é
uma incoerência, muito embora,
para alguns, não seja uma surpresa já que o diretório municipal do
PSB tem membros simpáticos ao
bolsonarismo, mesmo tendo como
vice de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin, hoje filiado no PSB.
PSB – VII
Disputas internas são saudáveis nos partidos políticos e devem
ser encaradas sem medo ou receio,
essa é a razão de existirem. Entretanto, as coisas vão de mal a pior
pelos lados do PSB piracicabano, de
se lamentar, antes o PSB estava nas
mãos dos tucanos e agora na dos
bolsonaristas. Um partido com a
tradição do PSB que sempre participou ativamente da luta democrática e da justiça social de forma transparente e participativa, hoje está na
penumbra política, infelizmente,
que os ventos de liberdade e responsabilidade soprem sobre todos.
ÓTIMO
Para abrir as portas de Piracicaba aos pré-candidatos ao Governo do Estado de São Paulo, a
Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) recebeu,
ontem (14), o primeiro a visitar a
cidade, Tarcísio Gomes de Freitas. O intuito é que a entidade seja
um meio de interlocução desses
representantes, na RMP (Região
Metropolitana de Piracicaba),
com as autoridades, a classe empresarial e a população. Ótimo.
Edição: 14 páginas

Centros de Testagem para
Covid-19 abrirão no feriado
Seis unidades estarão abertas nesta quinta-feira (16), feriado de
Corpus Christi, exclusivamente para realização de testes rápidos
Nesta quinta (16), feriado de
Corpus Christi, a Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, vai manter abertas as seis
unidades que funcionam como
Centros de Testagem por demanda espontânea para investigação
epidemiológica de Covid-19 e contactantes, das 8h às 14h. A medida
é uma forma de atender a população que tem procurado a rede municipal com sintomas gripais e respiratórios. Desta forma, farão a
coleta dos exames os Crabs (Centros de Referência da Atenção Básica) Piracicamirim, Santa Terezinha, Cecap e Vila Cristina, além das
UBS (Unidade Básica de Saúde) do
Caxambu e Alvorada. A Secretaria
de Saúde reforça que sexta (17) os
Centros de Testagem não estarão
abertos, retomando o atendimento normal a partir da segunda-fei-
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ma seco, os casos de síndrome respiratória e gripais cresceram na cidade, motivo pelo qual decidimos
manter o atendimento à população
nestas centrais”, apontou Filemon
Silvano, secretário de Saúde.
ACESSO — Para ter acesso
ao teste rápido, a pessoa deve procurar um dos Centros de Testagem com documento pessoal com
foto e CPF. Farão o teste as pessoas que apresentarem sintomas
gripais e respiratórios ou que tiveram contato com alguém suspeito/positivo para a Covid-19.
Em caso de resultado positivo, a
pessoa será devidamente orientada pela equipe da unidade quanto
aos sintomas, tratamento e isolamento. Caso o paciente precise de
atestado médico, ele será encaminhado para atendimento em uma
das quatro UPAs do município.

Unidades abrirão exclusivamente para testes rápidos de Covid-19

ra, 20/06, das 17h às 20h30, nas
seis unidades; nos dias 17, 18 e 19/
06, os sintomáticos devem procurar qualquer uma das quatro UPAs

(Unidade de Pronto Atendimento)
para receber atendimento. “Com a
chegada de uma nova frente fria em
nossa região e a permanência do cli-

Thais Passos/SEMA

SELO LOCAL
DE ALIMENTOS
A Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento)
está em discussões finais para
a criação e lançamento do Selapir (Selo Local de Alimentos de
Piracicaba), conforme apresentado em reunião com o grupo de
trabalho do projeto, na última
sexta-feira, 10. A discussão sobre o selo teve início em junho
do ano passado, quando a Sema
propôs um grupo de trabalho
com representantes do Sesc,
Etec, Fatec, Esalq, Fatep e de produtores locais, com o objetivo de
desenvolver um selo que identificasse a origem dos alimentos
de Piracicaba, para fortalecer
principalmente o trabalho dos
pequenos produtores locais. A5

Sedema realiza o plantio de
40 mudas de árvores nativas
A Secretaria Municipal de
Defesa de Meio Ambiente (Sedema) promoveu no último sábado, 11, o 45º plantio de árvores do Programa Plante Vida:
Nascemos Juntos para Viver. O
evento, que também celebrou 15

Divulgação

anos de realização em 2022,
aconteceu no Parque da Rua do
Porto. Foram plantadas 40 mudas de árvores nativas das espécies araçá, cereja-do-rio-grande, pitanga, guanandi, guaçatonga, jequitibá, entre outras. A3

CONVIRA

O FUNCIONAMENTO DA CIDADE
NO FERIADO DE CORPUS C HRISTI

A4

VISITA AO TG
By Elson
de Belém

A11 a A13

O secretário de Administração (Semad), Dorival José
Maistro, visitou, ontem (14), o
Tiro de Guerra local, recebido pelo 1º sargento Felipe
Silva. O intuito da reunião,
com a presença também do
comandante da Guarda Civil
de Piracicaba, Sidney Nunes,
foi de promover maior aproximação entre os serviços, visando oferecer novas opções

de treinamento e de trabalho
voluntário junto às secretárias e entidades sociais. Também se cogitou a transferência da Junta de Serviço Militar, hoje situada na rua Prudente de Moraes, 926, para
o prédio do Tiro de Guerra,
na rua Anhanguera, 362, no
bairro Morumbi. Na foto, Dorival José Maistro, Sidney
Nunes e 1º Sargento Silva.
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Luciano Almeida
crê em Deus?
José Osmir
Bertazzoni

P

or que se comemora o Dia de
Santo Antônio?
O Dia de Santo
Antônio é comemorado em 13 de junho por
ser a data de sua morte. É este um dia de
oração e atividades religiosas nas
igrejas católicas. Santo Antônio
de Lisboa, ou Santo Antônio de
Pádua nasceu em Lisboa no dia
15 de agosto, provavelmente entre os anos de 1191 e 1195 e morreu em Pádua, na Itália, no dia
13 de junho do ano de 1231.
Santo Antônio foi escolhido
Santo Padroeiro de Piracicaba.
Segundo publicação da Diocese de Piracicaba, junho é o mês
de celebrar e festejar o seu padroeiro, Santo Antônio, comemorado
no dia 13. Outros dois momentos
também são lembrados neste mês:
aniversário da instalação da Diocese ocorrida em 11 de junho de
1944 e os 55 anos de Dedicação
da Catedral Santo Antônio.
Como Santo Antônio é nosso Santo Padroeiro todos os anos
é dedicado um calendário especialmente preparado que deveria
ocorrer no mês de junho na Catedral Santo Antônio, localizada
na Praça José Bonifácio. Segundo a Diocese a programação é
composta por celebrações religiosas com a celebração de missas.
No dia 13, festa de Santo
Antônio e feriado no município
de Piracicaba, sempre eram programadas cinco missas na Catedral, às 6h, 8h, 10h, 12h e 16h
e como é tradição haveria a bênção e distribuição dos pães.
Quanto a este último item informado pela Diocese Piracicabana alguma coisa errada aconteceu,
nosso prefeito Luciano Almeida de
forma totalmente arbitrária modificou por “decreto uma lei” uma
Lei Municipal em plena vigência

sem quaisquer explicações a comunidade católica e o ao Bispo diocesano Dom Devair
Araújo da Fonseca.
Nos anos anteriores o grande sucesso
sempre foi a venda do
tradicional Bolo de Santo Antônio que se transformou em uma tradição em nossa cidade, mas infelizmente hoje temos um prefeito cético (ateu) com relação as religiões e a espiritualidade, rejeitou ser
o festeiro do Divino Espírito Santo (uma das mais tradicionais festas de Piracicaba) que chegará em
breve a 200 anos de história.

Não posso
esquecer que ele
também odeia
sindicatos, que
usa alguns
vereadores
submissos da
Câmara Municipal
Este é nosso prefeito, o homem que não é imobiliária para
resolver problemas de moradias
ao povo miserável, que não gosta
de servidores públicos, que não
quer restaurante a preços populares para um povo faminto, que
rejeitou a construção de um Hospital Veterinário para cuidar da
saúde animal, que desprezou servidores que sofreram durante a
pandemia de Covid-19 e que em
quase dois anos de administração nada fez por Piracicaba, sequer uma licitação. Não posso
esquecer que ele também odeia
sindicatos, que usa alguns vereadores submissos da Câmara Municipal em troca de determinados
benefícios e que gosta de ter inimigos, vistos que seus “amigos”
só esperam dele um lugar ao sol.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado

Que felicidade senti!
Aracy Duarte Ferrari

É

poca em que os meios de co
municação – rádio, TV, ce
lular, internet e outros – estão bem desenvolvidos e adentram o espaço, irei relatar uma situação corriqueira que hoje ocorre com pouca frequência, mas que
me fez sentir felicíssima. Em meu
interior exclamei: “que bom o que
estou sentindo!”. Difícil expressar
em palavras, mas tentarei.
Em um almoço dominical
com a família, um dos netos,
com 14 anos, alto, bonito, inteligente e observador participava com todos da “conversa vai,
conversa vem”. Expressões gestuais, semblantes participativos,
muita atenção e até fortes abraços com todo o cuidado que a

“Situações
de vida que
mexem com a
sensibilidade”
pós-pandemia exige. Tudo normal, aconchegante, muito bom!
Na despedida, este neto
adolescente, que reside em outro município, despediu-se dos
tios e primos. No momento de
despedir-se da avó, esta que vos
escreve, beijou-lhe as mãos com
carinho e simplicidade.
Que felicidade! Não consigo escrever mais… resta-me
agradecer ao Senhor!
———
Aracy Duarte Ferrari, escritora, poetisa, artista
plástica, da APL e IHGP

Repassando
J. F. Höfling

E

m 2019, dias antes do evento climático que transformou o dia em noite na cidade de São Paulo, dezenas de pombos começaram a cair mortos misteriosamente. Os animais apresentavam alguns ferimentos, sintomas
neurológicos e foram encontrados
já sem vida ou moribundos próximos ao Centro de Controle de Zoonoses da capital paulista. Uma
equipe multicêntrica de pesquisadores descobriu que, apesar da
proximidade das datas, as mortes

não estavam relacionadas com a
poluição gerada pelas queimadas
na Amazônia. Eram, na verdade,
efeito de um paramixovírus aviário do tipo 1 – também conhecido
como vírus da doença de Newcastle –, com um genótipo denominado VI.2.1.2, que costuma ser letal para pombos. Também conhecido como paramixovírus de pombo (PPMV), esse patógeno raramente infecta pessoas e, quando isso
ocorre, é por meio do contato próximo com animais doentes. (Maria Fernanda Ziegler | Agência FAPESP, 02,06,2022.)
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Corpus Christi
Camilo Irineu
Quartarollo

A

grande imprensa mundial divulgou
recentemente que 33
milhões de brasileiros estão na Insegurança alimentar,
FOME mesmo. Não
comem as três refeições diárias, isolados em suas casas, desalentados e sem comer, escondidos enquanto podem da violência que os ronda. Trinta e
três milhões de brasileiros, é
quase uma Ucrânia! Sem comer... um genocídio silencioso.
Há muita gente catando comida no lixo, na frente de minha casa mesmo vi isso – não
foi nenhuma pesquisa do New
York Times, eu vi. Pobre não é
ficção, você o vê ao abrir o portão, tropeça, é a pedra de tropeço. Dei um pacote de bolacha à
pessoa de mãos sujas de revirar
coisas do ensacado. Não mais
se vê gente vendendo balas no
sinaleiro, agora pedem por co-

mida, necessidade imediata, famélica. Apesar disso o Estado
brasileiro se esconde
na “ilha da fantasia”.
O Corpus Christi
não é objeto de um retábulo de condolências,
mas remete à onipresença divina criadoura, inspiradora, resiliente, operante e amorosa, que detesta mornos e indiferentes. O grande sinal
da eucaristia e liturgia humana é a
Multiplicação de pães – a partilha. Donde veio tanta sobra nos
doze cestos recolhidos depois da
farta refeição? Ora, Jesus dissera
“deem vocês mesmos de comer aos
peregrinos” e o milagre consubstanciou-se na palavra divina que
desmonta os cenários desumanos.
Antes, o pobre catava uma serralha, um mato comestível, fazia
um virado, um refogado. Se tivessem uma galinha poedeira ou uma
vaca de leite já era rico. Essa galinha ou vaca eles não vendiam nem
a peso de ouro, mas o governo, ah,
mas o governo vende, oh, se vende. Vejam-se a Petrobrás, Eletro-

O Corpus Christi
não é objeto de
um retábulo de
condolências,
mas remete à
onipresença
divina criadoura,
inspiradora,
resiliente,
operante e
amorosa, que
detesta mornos
e indiferentes
brás e outras. É assustador como
essa gente gosta de passar nos cobres as coisas dos outros. Matam a
vaca leiteira do pobre para terem
churrasco na farra com os amigos,
matam a galinha poedeira gorda
para fazer iguarias aos convivas.
A fome a olhos vistos nos sinaleiros, nas ruas da grande São
Paulo, nos nossos narizes e a imprensa foi constrangida a publicar. A grande imprensa escancara a fome evidente, mas em seus
telejornais a maioria dos econo-

mistas, neoliberais, repercutem
a pauta econômica predatória.
Foi na maldade que retiraram o prato do faminto. Agora,
na proximidade das eleições, esses maus governantes pedem
aos supermercados para baixarem preços de itens básicos! Ora,
o pobre... que reclame ao padre,
ao bispo, ao pastor, ao promotor, ao juiz, ao Supremo, a Deus.
Pobre existe? Quem é esse?
O “Ecce homo”, flagelado e
exangue Jesus é exposto aos algozes, ei-lo no Corpus Christi do
Brasil, na grande fome que chegou com a Tuia vazia, a CONAB
esvaziada pelas más políticas.
Fome de egípcio, cadê José?
Nessa manhã fria o trem
apita nas cordilheiras, com vagões cheios de alimentos indo
embora pelos portos do país, rápido e gritando tem gente com
fome, tem gente com fome, tem
gente com fome! Oh, Senhor!
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

Covid e obesidade: uma relação nem sempre tão clara
Douglas Yugi Koga

U

ma das sequelas que podem
prejudicar infectados pela Covid-19
é o prejuízo sensorial
em relação ao olfato e
paladar. A privação da
capacidade de sentir
cheiros ou sabores nos
afeta também psicologicamente e
pode modificar nosso comportamento alimentar. Pode não parecer, mas o ser humano tem uma
relação socioafetiva com o alimento, que ultrapassa a tão somente
necessidade de sobrevivência. Na
evolução humana, todo evento
social - reuniões, festas, encontros etc. – ocorre ao redor de fogueiras ou mesas de jantar.
Nessa mudança de comportamento alimentar, nos deparamos
com a obesidade, que já vem por
anos afligindo o mundo inteiro e
traz um sério problema de saúde
pública, que se agravou na pandemia do Covid-19. Por si só, a obesidade prejudica muito a qualidade de vida do indivíduo, desde
questões como locomoção, surgimento de doenças crônicas, autonomia e, até mesmo, a autoestima.
O medo provocado pela pandemia e o receio de que essa se-

quela do olfato e paladar não se resolva,
acabam gerando ainda mais ansiedade. A
maioria das pessoas
que ficaram mais tempo em casa, já sofreram com a ansiedade,
e uma das maneiras
que encontraram para
“descarregar” foi a
mastigação. Muitas tornaram-se
sedentárias e, ficando em casa,
tiveram maior facilidade de acesso a uma alimentação desregrada. Com isso, doenças que dependem da obesidade, como diabetes, refluxo, problemas com
colesterol e triglicérides, por
exemplo, se acentuaram. São fatores que exigem atenção.
A situação epidemiológica não
somente aproximou as pessoas dos
riscos de doenças crônicas, como
as afastou da assistência médica
direta. Isso porque, as redes de
saúde pública e particulares, ocupadas por quase dois anos para
tratamento de Covid-19, estabeleceram-se como centros de risco
para quem precisasse buscar auxílio para outras enfermidades. Aí,
essas pessoas preferiram esperar.
Agora, com o maior controle da
pandemia por conta das vacinas,
muita gente tem corrido atrás do

A obesidade é
uma doença
que exige
abordagem
multidisciplinar
prejuízo, mas é importante lembrar que a perda de peso e o restabelecimento de um organismo
mais saudável não são conquistas
que se fazem de forma rápida.
O processo de emagrecimento ocorre de maneira diferente
para cada pessoa e é preciso respeitar as particularidades individuais. A obesidade é uma doença
que exige abordagem multidisciplinar, pois não se trata apenas de perder peso, mas de um cuidado com a
saúde de forma mais global.
O acompanhamento médico é
um aliado nessa situação. Hoje em
dia, o profissional pode direcionar
o paciente a terapias farmacológicas que primam por um tratamento mais singular, sem fórmulas
exageradas. Há muitos medicamentos novos e a terapia farmacológica tem evoluído bastante.
Outro fator fundamental
num processo de emagrecimento
é o acompanhamento nutricional
associado à orientação psicológica, para que a mente se readapte
emocionalmente às mudanças pe-

las quais o corpo poderá passar.
Também são imprescindíveis as
atividades físicas responsáveis,
ou seja, com orientação adequada de profissional da educação
física para evitar lesões.
Quando todas essas buscas
falham por muito tempo, a cirurgia bariátrica é uma alternativa
sólida, que também exigirá dedicação e perseverança do paciente
no pré e no pós-procedimento.
Porém, apesar de muito eficiente e
apresentando uma evolução importante ao longo de mais de duas
décadas no Brasil, a cirurgia bariátrica não deve ser a primeira escolha. Cirurgias sempre trazem
riscos e o paciente obeso é mais
susceptível a complicações.
Nada melhor que trocar
uma ideia com sua rede de apoio
profissional para alcançar os
melhores resultados. Afinal, estamos falando da pessoa mais
importante da sua vida.
———
Douglas Yugi Koga é cirurgião do aparelho digestivo, especialista
em cirurgias bariátricas, diretor do Gastrocentro de Piracicaba e
médico do Hospital dos
Fornecedores de Cana
de Piracicaba (HFCP)

A resultante da separação
Douglas S. Nogueira

A

separação de casais não é algo
muito agradável, nem mesmo digno
de aplausos, porém
como se sabe muita das
vezes se faz necessário
por motivo da infelicidade que cerca os envolvidos. Mas e os filhos onde ficam nessa situação, como se sentem e o que a separação dos pais
pode refletir na vida deles? O fato é
que a separação entre o casal ocorrendo, certamente abala a vida dos
filhos e de tal forma que muitos
acabam por se deprimindo e não
vendo mais motivos para viver.
Muitos casais pensando no
mal mental que a separação irá
causar em seus filhos, procuram
resolverem essa questão no sigilo mais absoluto possível, no entanto essa forma de resolução é
questionável, já que na hora em
que divulgarem aos filhos a decisão, o baque será imenso, isso
se logicamente houver grande
amor dividido por parte dos filhos em relação ao pai e a mãe.
Em contrapartida, há casais
que apresentam frente aos filhos
uma guerra constante. Brigas e

mais brigas de todas as
proporções existentes,
chegando ao ápice da
agressão física, e diga-se
de passagem, por parte
tanto do pai como da mãe.
É claro que fica
aquele pensamento costumeiro por parte de
quem lê esse artigo.
“Mas se os filhos já são
grandes e criados, eles se superam.” Negativo! Seja bebê, nenê,
criança, adolescente, jovem ou adulto, a separação dos pais causa nos
filhos uma tristeza profunda, que
como já dito pode levá-los a uma
fase deprimente, a qual pode causar danos mentais irreversíveis,
pois quem não deseja ter uma família unida e feliz? Quem? Além do
mais, ex-maridos e ex-esposas existem, entretanto ex-filhos não, e os
mesmos sofrem interna e profundamente pelo fato de que não terão
mais aquele calor vindo dos pais,
duplicado pela união dos dois.
Aliás a separação do casal,
causa também grande receio seguido de um considerável trauma por
parte daqueles filhos já mais crescidinhos. Crianças, adolecentes ou
jovens ainda não casados, podem
pensar o seguinte; “Será que vou
casar e viver dessa forma? Então é

Há casais que
apresentam
frente aos filhos
uma guerra
constante: brigas
e mais brigas
melhor não casar.” Aí volta aquele
ponto dos casais, que procuram
resolver tudo as sete chaves para
evitarem um desacerto mental
nos filhos, olhando por esse ângulo estão mais do que corretos.
O pior de tudo isso é que
muitos pais após separarem-se,
iniciam uma conquista das atenções totais dos filhos. Explicando, partem para uma espécie de
“jogo sujo”. Se os filhos tiveram a
opção ou mesmo uma situação
forçada de viverem com o pai,
ouvem eles que a mãe era isso ou
aquilo, que não prestava literalmente, da mesma forma se ficaram ao lado da mãe, na maioria
dos casos são ouvintes de defeitos até então escondidos do pai.
É claro que diversos casais
separam-se amigavelmente e
não agem dessa forma de maneira alguma, por motivo até
de uma ética que possuem.
Um fator interessante e outro lado da moeda é que na sepa-

ração do casal além dos filhos que
se tornam as maiores vítimas do
ocorrido, as famílias de ambos se
separam também (irmãos, irmãs,
primos, primas, tios e tias, mães
e pais) e em diversos casos, aqueles familiares que já não iam muito com a fachada do marido ou
da esposa comemoram, além do
que passam a apresentarem a todos tudo o que sentiam de ruim
em relação aquela pessoa que não
gostavam, dizendo: “Sabia que
ia fazer isso com você!”. Todavia, em uma separação há familiares de ambos os lados que não
concordam com o ocorrido e lutam pela reconciliação dos dois.
A constituição de uma família
que tem como os “cabeças” o marido e a esposa, deve ser bem pensada e planejada nos mínimos detalhes para que a necessária separação que pode vir a ocorrer
seja evitada, pois quem sofrerá
mais do que o casal separado, serão os filhos que ficarão com a
tarja de maiores prejudicados.
———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamento da Manutenção. Blog:
www.douglassnogueira.blog
spot.com.E-mail:douglas_s
nogueira@yahoo.com.br
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P ROGRAMA

CORTANDO
NA MARRA
O Brasil sempre foi duramente criticado por causa dos
excessos de impostos. Discursos
contra tributos, é doce na boca
dos críticos, que falam em absurdo. Tudo é muito caro para o
consumidor brasileiro que gasta
com encargos de forma revoltante. Criou-se até o impostômetro
que aponta para mais de um (1)
trilhão de reais arrecadados em
impostos até agora em 2022. Pesquisa mostrou que o brasileiro
trabalhou de janeiro a maio uni-

camente para pagar as taxas oficiais. Contudo, na hora do vamos ver, a realidade é outra, caso
agora, dos governos estaduais se
colocando contra corte do ICMC,
precisando o Congresso Nacional votar uma lei (teto) para baratear preços de produtos e ajudar a população. Sabemos e muito bem que o que se fala não se faz
e da presença da hipocrisia no
contexto político brasileiro, porém,
é preciso que um dia o eleitor
tenha consciência, mostre-se
preparado ao opinar e votar,
sabendo separar o joio do trigo.

Onde está a segurança?
José Renato Nalini

O

Brasil precisa de
paz e de segurança. Paz para
poder oferecer um destino viável às novas gerações. Mas para obter a paz, é preciso garantir a segurança.
Segurança física, o
que requer desarmamento e não a incitação dos potencialmente violentos a adquirirem
instrumentos letais, mas também
outras seguranças. Segurança jurídica, a partir da observância da
Constituição, tão desprezada. Exigindo do STF que se devote à sua
missão precípua: a guarda do pacto federativo, mais do que viajar,
participar de Congressos, Seminários, Cursos e banquetes, enquanto decisões que interessam
a todo o País aguardam o tempo
que restar a suas excelências.
Segurança jurídica significa o
exato cumprimento da prolífica
normatividade que regulamenta
toda a vida, mas que não é para
valer. Segurança também quer dizer erradicar a miséria e a fome.
Reduzir as desigualdades sociais.
É uma vergonha para o Brasil que
se considera “celeiro do mundo”, ver
vinte milhões de brasileiros sem ter
o que comer a cada dia e aumentar
a insegurança jurídica, enquanto
um Parlamento perdulário se devota a orçamentos secretos e a criar
Fundos Eleitoral e Partidário.
No conceito de segurança
está a situação ambiental. Esta
nação que já foi considerada “potência verde”, é hoje “pária ambiental”. E o mais absurdo, verdadeiramente surreal, é que gente

paga pelo sofrido povo
se orgulha desse título.
O desenvolvimento sustentável é algo
que precisa entrar na
agenda da sociedade,
já que não está na
agenda do governo.
Acima de tudo, a
educação. Ela é a chave
que poderá mostrar um
caminho de salvação
para esta nau em rumo insensato
que é o Brasil dos últimos anos.
Educação é algo por demais sério
para se deixar exclusivamente nas
mãos do governo. Nisso, o constituinte teve uma ideia formidável:
prever que esse direito de todos é
dever do Estado e da família, com
a contribuição da sociedade.

E

o mundo do carnaval piracicabano amanheceu mais
pobre na madrugada deste
cinzento 9 de junho de 22. Partiu daqui o Carlos Roberto Crivellari, figura incansável e de
moral ilibada, que conduziu
por muitos anos sua Ekiperalta, menina de seus olhos.
Também presidiu dois núcleos distintos para a interlocução do
carnaval com o poder público: primeiro, quando surgiu a UESP –
União das Escolas de Samba de
Piracicaba e, posteriormente, por
divisões internas, a LIESP – Liga
das Escolas de Samba de Piracicaba, de onde foi forçado pelos demais membros a sair, em 1998, sob
a alegação de que, como presidente da Peralta, não ficava bem continuar também presidente da
Liga. Pura demagogia e interesses escusos de tais elementos, a
ponto de hoje tal entidade nada
mais representar, além de um
nome denegrido por causa da atuação errada de certos sucessores.
Enquanto pode se manter
nessa Liga como seu presidente,
passou por muitas lutas e labutas, tanto com os componentes de
tal grupo, quanto com o poder
público na defesa dos interesses
das escolas de samba. Foi uma
pessoa ímpar, ponderada, sempre
preservando a ética, coisa esta
dificílima de ser entendida e posta em prática por pessoas representantes de qualquer setor social.
Entretanto, mesmo em meio a
tantas adversidades, Crivellari
sempre transitou muito bem entre
os bastidores do carnaval e a municipalidade. Foi grande mediador
e político de boa estirpe, calmo, bom
ouvidor e de grande jogo de cintura, sempre aberto ao diálogo, mesmo com seus desafetos, naturais
pragas que se infiltram em todo e
qualquer segmento da sociedade.
Foram três longas décadas de
árduos trabalhos oficiais na or-

Esta foi a 45ª edição do programa, que integra calendário da Simapira 2022
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Defesa de Meio Ambiente (Sedema), promoveu no último sábado,
11, o 45º plantio de árvores do Programa Plante Vida: Nascemos
Juntos para Viver. O evento, que
também celebrou 15 anos de realização em 2022, aconteceu no Parque da Rua do Porto. Foram plantadas 40 mudas de árvores nativas das espécies araçá, cereja-dorio-grande, pitanga, guanandi,
guaçatonga, jequitibá, entre outras.
A ação foi direcionada a famílias com bebês nascidos no
período entre março e maio de
2022 e demais interessados que
não tiveram oportunidade de
realizar o plantio de uma árvore
para seu filho. O Plante Vida integrou a programação das Semanas Integradas de Meio Ambiente de Piracicaba (Simapira).
O evento contou com a participação do secretário da Sedema,
Alex Gama Salvaia, que destacou a
relevância do evento. “Esta edição
do Plante Vida também foi em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado no dia 05 de junho.
Este é um programa realizado em
parceria com as maternidades da
cidade e, para cada nascimento,
uma árvore é plantada. É um programa muito interessante e nós

O desenvolvimento
sustentável é
algo que precisa
entrar na agenda
D OENÇA F ALCIFORME
da sociedade
Cumpre recordar um princípio
básico: governo é servidor do povo,
não seu patrão. Numa visão utópica, mas beatífica, Estado é meio e
meio transitório, não permanente.
As rédeas do poder estão com o povo,
o único titular do que restou do conceito desgastado, mas ainda sempre invocado, que é a soberania.
———
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

Carnaval, Madrugada e Cinzas
JDChiaranda

Plante Vida realiza o plantio de
40 mudas de árvores nativas

Carlos Roberto
Crivellari, figura
incansável e de
moral ilibada
ganização do carnaval piracicabano que, somadas à sua militância voluntária dentro da sua Peralta, culminaram em 50 anos de
carnaval na cidade, isso dito a
mim por ele em tempo recente.
Como prêmio por tantas lutas e tensões, viu sua saúde ir
por água abaixo e, com ela, sentiu também o abandono e o esquecimento por parte de todos.
Recentemente, por iniciativa
de um mandato coletivo na Câmara Municipal, organizou-se um
grupo com 4 representes do carnaval, 4 de blocos e 4 do poder
público, visando recriar e repaginar, para o momento, as mais diversas formas de se fazer carnaval popular, dentro daquilo que
seja possível na atual conjuntura.
Para tanto, o Roberto foi
procurado e consultado tecnicamente como grande referência na questão e, assim, voltou à
cena carnavalesca como Presidente de Honra de tal comissão.
Infelizmente, não pôde ver a
concretização de tal iniciativa, ainda em fase de ajustes e lapidações.
Assim, só nos resta desejar, orar e
dizer: “Segue em paz Roberto!”
Para quem em vida plantou o bem,
a colheita será, com certeza, de frutos de alegria do outro lado da vida.
Por certo, nesse outro estágio de vida, não faltarão
sambistas e carnavalescos de
toda parte para recebê-lo numa
imensa escola de samba astral.
Esteja na suprema paz, aquela
que o mundo aqui não pode
dar. Que Deus, em sua infinita
misericórdia, ampare e conforte sua Silvana, sua filha Tatiana e demais familiares. Amém!
———
JDChiaranda (nisius_
dio3591@hotmail.com)

queremos incentivar mais famílias a estarem presentes nas próximas edições. A criança depois,
quando for adulta, vai poder olhar
aquela árvore e saber que foi plantada por conta de seu nascimento”, disse o titular da pasta.
Aline e Adriano Gazzola, pais
das pequenas Manuela, de dois
meses, e Maria Clara, de quatro
anos, participaram da ação e plantaram uma árvore para cada uma
das filhas. “É simbólico fazer esse
plantio. Futuramente vamos trazê-las aqui novamente para que
elas saibam que essas árvores foram plantadas em virtude do nascimento delas. Isso também trabalha a consciência da preservação do meio ambiente e de quanto
a natureza é importante. Queremos ainda parabenizar a Prefeitura de Piracicaba e os hospitais
pela inciativa”, ressalta Aline.
O Plante Vida foi lançado em
2007 em parceria com as maternidades dos hospitais Fornecedores de Cana, Santa Casa e Unimed, com o objetivo de fortalecer o programa de arborização
do município e prevê que, para
cada criança nascida na cidade,
se plante uma nova árvore. A
ideia do projeto é estimular a percepção na população sobre os benefícios da arborização urbana.

Divulgação

Aline e Adriano Gazzola com as pequenas Manuela e Maria
Clara fizeram o plantio de duas mudas de árvores nativas

“O plantio realizado sábado
foi um marco importante para a
história do Plante Vida, pois comemoramos 15 anos. Tivemos a
presença de representantes dos
Hospitais Unimed e Fornecedo-

res de Cana e poder estreitar essa
parceria é fundamental para a
continuidade do projeto”, destaca Laís Ferraz de Camargo, educadora ambiental no Núcleo de
Educação Ambiental da Sedema.

Casa de Batuqueiro realiza live para conscientização
Como parte da programação
do projeto “Saberes no Pé do Tambu”, a Casa de Batuqueiro realiza
hoje, 15, às 19h30, a live “Anjos
da Meia-Lua”, que tem como objetivo conscientizar a população
quanto à Doença Falciforme. A
exibição, aberta ao público, acontece no canal do Youtube da Casa
de Batuqueiro (https://www.
youtube.com/c/CasadeBatuqueiro).
Logo depois, às 21h, será
apresentado, no mesmo canal, o
conto “Anjos da Meia Lua”, de
autoria do batuqueiro e escritor
Vanderlei Bastos, interpretado
por Mayra Kristina Camargo. A
iniciativa é financiada pelo ProAC direto, por meio da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São Paulo.
Criada em 1996 por Vanderlei
Bastos e Antonio Filogenio de Paula Junior, a Casa de Batuqueiro,
que trabalha para preservar e fortalecer a cultura afro-brasileira,
atua também no cuidado com a
saúde de seus integrantes. Vanderlei Bastos é auxiliar de enfermagem

e, entre diferentes atividades, atua
na divulgação a Doença Falciforme e, em ações distintas, uniu apresentações de Tambu – conhecido
também como Batuque de Umbigada ou Caiumba – a ações referentes ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme, celebrado em 19 de junho.
Participam da live: Vanderlei
Bastos (Casa de Batuqueiro), Antonio Filogenio de Paula Junior
(Casa de Batuqueiro), Dr. Antonio
Ananias Filho (médico), Ana Maria Feliciano (nutricionista) e Samara Santos (nutricionista).
DOENÇA – Celebrado em 19
de junho, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas)
em 2008 para gerar conscientização quanto à enfermidade, que
é genética, hereditária e caracterizada por alterações no sangue.
Sem o tratamento adequado, a
doença pode comprometer as
principais funções do organismo.
SABERES – A live compõe

C ASTRA F ÁCIL

Paulo Fortunato

Grupo retrata tradições afrobrasileiras

a programação do projeto “Saberes no Pé do Tambu”, que tem
como objetivo evidenciar a cultura afro-paulista, incentivar a sua
preservação e permitir a transmissão de saberes e reúne ações culturais e educativas, como lançamento de livro, transmissões audiovisuais e contações de histórias. As ações têm audiodescrição,

legenda e intérprete de Libras. Os
locais possuem fácil acesso às pessoas com mobilidade reduzida.
SERVIÇO
Mais informações sobre o
projeto “Saberes no Pé do
Tambu” podem ser conferidas no Instagram: @casadebatuqueiro e @etcprodutora.

I NDÚSTRIA

Programa já atendeu 150 Simespi disponibiliza 1.959
animais em três edições currículos para empresas
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do Núcleo de BemEstar Animal, vinculado às Secretarias de Saúde (SMS) e de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) da
Prefeitura, realizou mais um dia
do programa CastraFácil no sábado, 11. Foram castrados 40
gatos e 10 cães. Com esse número, o programa chegou a 150
procedimentos em três edições.
A ação tem apoio de protetores independentes de animais
da cidade e visa o controle populacional de animais de rua.
Além dos protetores, o CastraFácil ainda contou com apoio da
Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) por meio do
curso de Medicina Veterinária,
e da vereadora e protetora de
animais, Alessandra Bellucci.
Segundo o coordenador do
CCZ, Matheus Santos, a ação foi
um sucesso. “Neste sábado contamos com um efetivo maior de
profissionais trabalhando e, com
isso, conseguimos realizar 50
castrações. Fizemos também o
transporte para aqueles que não
tinham condições de levar o animal até o Núcleo. E correu tudo

bem, todos os animais foram devidamente castrados e os tutores foram orientados”, relata.
A radialista Luciana Cassiano levou o cachorro Betinho e
a gata Belinha, ambos abandonados nas ruas e adotados por
ela. “Foi tudo muito bem feito,
a equipe do Núcleo veio até a
minha casa para buscar os animais e depois os trouxe de volta. E estão os dois aqui, agora
castrados e muito bem. O CastraFácil é muito importante
porque, assim, os bichinhos não
vão procriar e serão menos animais nas ruas. Só tenho a agradecer a esse programa e a todas as
pessoas envolvidas”, ressalta.
“Estamos felizes em ver os
frutos do trabalho de toda a equipe do CCZ e do Núcleo de BemEstar Animal. Estamos conseguindo fazer os atendimentos e
minimizar os impactos com o
abandono de animais na cidade.
Vamos seguir neste ritmo, com
apoio dos parceiros e protetores
independentes para que este volume de animais atendidos cresça ainda mais”, destaca Filemon
Silvano, secretário de Saúde.

Os 1.959 currículos recebidos pelo Simespi e Sindicato
dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região foram digitalizados e estarão disponíveis a
partir desta semana para as
indústrias que tiverem vagas
abertas e desejarem selecionar
candidatos. Os documentos
foram captados no último dia
31, quando as duas entidades
sindicais realizaram uma força-tarefa no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas.
“Depois de recebermos os
currículos, um grupo de funcionárias do Simespi e do Sindicato dos Metalúrgicos trabalhou na triagem do material. A
ação teve uma repercussão tão
grande que nos dias subsequentes à força-tarefa continuamos a receber os currículos
dos interessados que se dirigiram à sede do Simespi. Decidimos fazer a digitalização dos
documentos para disponibilizálos às empresas de forma mais
rápida”, explica Valéria Rueda
Spers, gerente do Simespi.
A força-tarefa mobilizou

mais de 30 pessoas entre colaboradores e diretores do Simespi e do Sindicato dos Metalúrgicos que, durante o dia todo,
receberam os currículos de pessoas interessadas em trabalhar
na indústria de Piracicaba e região. “Foi uma experiência incrivelmente positiva. Essa parceria inédita entre os dois sindicatos teve como proposta ampliar, para as indústrias, as opções de escolha de candidatos a
vagas ofertas, bem como dar
oportunidade de trabalho a
quem busca uma recolocação no
mercado ou mesmo o primeiro
emprego”, explica Euclides Libardi, presidente do Simespi.
Um link com todos os currículos foi criado no Google Drive pelo Simespi e está sendo enviado a todas as quase 200 empresas associadas à entidade.
“Estamos pedindo que as empresas nos comuniquem eventuais contratações para avaliarmos os resultados dessa mobilização que, esperamos, traga
bons frutos para todas as partes envolvidas”, conclui Valéria.
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MISP

F ERIADOS

Museu da Imagem e do Som
realiza Escola nos Bastidores
Projeto é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria da Ação
Cultural; objetivo é mostrar os bastidores de uma produção artística

O MISP – Museu da Imagem
e do Som de Piracicaba criou o projeto Escola nos Bastidores, que é
desenvolvido no Teatro Erotides de
Campos, o Teatro do Engenho. O
objetivo do projeto é revelar aos
participantes o que acontece nos
bastidores de uma produção artística. O MISP é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
De acordo com o diretor do
MISP, Pedro Maurano, o projeto
foi criado com o objetivo de oferecer conhecimento das estruturas e
técnicas necessárias para o desenvolvimento de um espetáculo cultural, seja de uma peça teatral,
show ou evento corporativo. “O
Escola nos Bastidores se aprofunda, principalmente, na importância do trabalho realizado
por profissionais de áreas distintas para que uma apresentação
e/ou produções se realizem com
qualidade e segurança”, explica.
Entre os profissionais que
atuam no Teatro estão o supervisor de palco, Marcos Lemos, o diretor do Teatro Erotides de Campos, Rafael Roncato, o maquinista
Cirilo Brancalion, o técnico Maurício Augusti, a programadora cultural Rita Ferreira e Amanda Forti, administradora do teatro.
A ideia do projeto surgiu em
janeiro deste ano, em uma reunião
entre Maurano e Rafael Roncato,
diretor do Teatro Erotides de Campos. “Tendo início neste primeiro
semestre de 2022, tivemos a participação do colégio Abigail de Azevedo Grillo, e desde então, o projeto Escola nos Bastidores já recebeu

Justino Lucente

No conteúdo foram abordadas características sobre as profissões de sonoplasta

mais de 70 alunos de escolas de
Piracicaba e região que tiveram a
oportunidade de conhecer toda a
arte que envolve a produção no show
business, incluindo as áreas profissionais que envolvem a sonorização,
a iluminação, a cenografia, o figurino, além de camarins e coxias que
contemplam as áreas fora da visão
do público”, explica Maurano, e
completa. “Também temos o intuito de estimular o surgimento de
futuros profissionais na área”.
Todas as áreas são abordadas,
entre elas a que preza pela segurança de um espetáculo. "Mostramos a importância de ter profissionais bem capacitados na área de
segurança para conduzir um even-

to, seja como prevenção a incêndios e/ou preparo para prestar os
primeiros-socorros com eficiência
e eficácia", explica Fortunato Vendramini, que há 12 anos trabalha
como coordenador da Brigada de
Incêndio da Prefeitura com a brigadista Renata Farah Ramos.
VISITAS – Na quarta-feira,
8, 33 alunos da Escola Estadual
João Alves de Almeida, no distrito
de Tanquinho, acompanhados pelo
professor de artes Renato Filets
Polto, participaram do programa.
"O Teatro Erotides de Campos é
muito importante para receber
qualquer tipo de espetáculo, principalmente devido à visibilidade da
cidade de Piracicaba no estado de

São Paulo", observa Polto. Para o
aluno Daniel José dos Santos, 13
anos, a experiência foi única. "Adorei. O lugar é muito amplo. O
aprendizado adquirido agregou
muito conhecimento", completa.
Também para Monique Aparecida, de 17 anos, a visita foi muito prazerosa. "Bacana demais! Eu
nunca tinha visto um palco tão
grande. Mesmo com experiência
teatral, nunca tinha me aprofundado tanto. É um programa e uma
área muito interessantes", conclui.
Para entrar em contato ou
saber mais sobre este e outros
projeto do MISP, basta acessar o Instagram da Semac,
MISP ou Teatro do Engenho.

R EGIONAL

Sincop participa do “Encontro dos Contadores do Interior”
O Presidente do Sindicato
dos Contabilistas de Piracicaba
e região – Sincop, Danilo Vendemiatti. ao lado de membros da
Diretoria do Sincop, participaram no fim de semana do Encontro Regional dos Contadores
do Interior realizado na cidade
de Sorocaba. Foram convidados a participar do evento: lideranças, dirigentes de sindicatos, dirigentes de associações
e contadores de todo o interior.
A abertura contou com a palestra do Presidente do CRC/SP
José Aparecido Maion, seguido
por discussões e debates. Também durante a programação foram avaliadas pela Coordenação
Geral do Grupo do Interior as
prestações de contas do ano de
2021, conforme previsto no edital de 09/05/2022. A Fecontesp
- Federação dos Contabilistas do
Estado de São Paulo também realizou durante o evento a assembleia para a prestação de contas
do ano de 2021. O representante

do Sincop apresentou no encontro algumas pautas para discussão como a importância das eleições 2022 para eleger representantes da Região Metropolitana
de Piracicaba para a Assembleia
Legislativa de São Paulo - Estadual e para a Câmara dos Deputados – Federal (já que hoje estamos sem), e a valorização dos
Cursos de Ciências Contábeis. O
Sincop está preparando uma
missão de visitar escolas (2º e
3º ano do ensino médio) para
destacar a importância da profissão na área Contábil. Atualmente cerca de 58% dos profissionais formados em contabilidade não exercem a carreira e o
primeiro motivo são os salários,
seguido pela dificuldade da área
que é complexa e gera insegurança. O Presidente do Sincop
destacou que todas as foças da
contabilidade estiveram representadas: CRC, SESCON, CFC e
Fecontesp. “Foi um encontro
muito produtivo, enriquecedor.
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Confira o funcionamento
da cidade no feriado de Corpus Christi, amanhã, 16/06, e
na sexta-feira, 17/06 .
Prefeitura de Piracicaba
– fechada dias 16 e 17/06
Câmara Municipal – fechada dias 16 e 17/06
Ipasp (Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba) – fechado dias 16 e 17/06
Poupatempo Municipal
– fechado dias 16 e 17/06
Poupatempo estadual –
fechado dia 16/06. Na sexta-feira,
17/06, funciona normalmente para
o atendimento presencial, mediante agendamento prévio obrigatório
Bancos – fechados dia 16/
06. Sexta-feira, 17/06, atendimento normal, das 10h às 16h
Transporte público – dia
16/06, as linhas operarão com
horários de sábado. Exceto as linhas que atendem o Uninorte e
Parque Automotivo que operarão
com horário de segunda à sextafeira. A loja da TUPi estará aberta das 8h às 12h. Na sexta-feira,
17/06, todas as linhas voltam a
operar normalmente e a loja da
TUPi atenderá das 8h às 17h
Coleta de lixo domiciliar – Coleta normal
Comércio – aberto no dia
16/06, das 9h às 16h, e no dia
17/06 funcionamento normal,
das 9h às 18h
Shopping Piracicaba – No
feriado, 16/06, as lojas funcionam
das 14h às 20h; alimentação e lazer,
das 11h às 22h. Dia 17/06, funcionamento normal: Lojas, alimentação, lazer e serviços, das 10h às 22h
Saúde – No feriado de Corpus Christi, 16/06, os Crabs (Centros de Referência da Atenção Básica) Piracicamirim, Santa Terezinha, Cecap e Vila Cristina, além das
UBSs (Unidade Básica de Saúde)
do Caxambu e Alvorada, vão funcionar das 8h às 14h, apenas como
Centros de Testagem por demanda espontânea para investigação
epidemiológica de Covid-19 e contactantes. No dia 17/06, sexta-feira,
os Centro de Testagem estarão fechados. As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e Crabs estarão fechados para atendimento de rotina
nos dias 16 e 17/06. UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e COT
(Central de Ortopedia e Traumatologia) funcionam 24h. SAMU atende normalmente pelo telefone 192.

Abastecimento – dia 16/06,
varejão Vila Rezende, das 6h às 11h
e varejões Parque 1° de Maio, Parque Piracicaba/Balbo, Primavera e
Algodoal, das 14h às 19h; feira-livre Vila Boys, das 6h às 12h. Mercado Municipal, das 6h às 12h. Dia
17/06 - varejão Nova Piracicaba,
das 6h às 12h; varejão Alvorada,
das 14h às 19h30; varejão Vila Sônia II, das 14h às 19h. Mercado
Municipal, das 6h às 17h30
Museu da Água e Aquário Municipal – abertos dias
16 e 17/06, das 9h às 17h
Zoológico e Paraíso da
Criança – abertos dias 16 e 17/
06, das 9h às 16h
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 – dia 16/06
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
Dia 17/06
Centro de Informações
Turísticas Casarão do Turismo - fechado
Elevador Turístico Alto
do Mirante - fechado
Trenzinho - fechado
Pedalinho - fechado
Passeio de Barco - das 9h
às 18h
Feira de Artesanato da
Rua do Porto e Casa do Artesão do Engenho Central
- fechados
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
CPFL (0800-0101010) –
24 horas
(Programação sujeita
a alterações)

E SPORTES

Vereador e lideranças esportivas
reúnem-se com titular da Selam
Assessoria Parlamentar

Danilo Vendemiatti (Presidente do Sincop), Eduardo Rodrigues
e Alexandre Ferezini (Conselheiros do CRC)

Trocamos experiências, apresentamos nossas pautas e encontramos muitas demandas em comum”, esclarece Vendemiatti.

Piracicaba contou ainda com representantes do CRC - Eduardo
Rodrigues e Alexandre Ferezini
e da Fecontesp - Edmir Valente.
Foram discutidas ações relacionadas ao futebol amador e de base

E SCOLAS

Unidades do bairro Jaraguá recebem visita do prefeito
Na manhã de segunda-feira,
13, o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, visitou as estruturas
da Escolas Municipais Prof. Sabino Stênico, Prof. Euclides Buzetto
e Prof.ª Maria Conceição Polizel,
ambas localizadas no bairro Jaraguá. Acompanhado do secretário
municipal de Educação, Bruno
Roza, bem como da equipe técnica e
pedagógica da SME, o chefe do Executivo conheceu as estruturas de
ambas as unidades da Rede Municipal de Ensino, passando pelas salas de aulas, conversando com alunos e servidores municipais.
Essas visitas fazem parte do
cronograma que a Secretaria de
Educação tem realizado nas unidades da Rede para coletar demandas e visualizar o trabalho
desempenhado em cada uma delas. Segundo o secretário Bruno
Roza, a intenção é visitar grande
parte das unidades até o final de
2022. “Esse é um trabalho que

Quinta e sexta na cidade

estamos realizando desde quando assumi a Educação. É preciso
estar próximo para conhecer a
realidade e as especificidades de
cada unidade para que possamos
trabalhar por soluções e ofertar
um espaço humanizado e acolhedor às nossas escolas”, destaca.
É muito importante esse contato direto com os nossos servidores, vistoriando as estruturas
da Prefeitura para conseguirmos
planejar e implementar melhorias. É a nossa obrigação enquanto
gestores buscarmos medidas para
mudar a realidade e estamos desenvolvendo esse trabalho contínuo. Quando o trabalho é sério,
os resultados aparecem”, frisa o
prefeito Luciano Almeida.
Juntas, as unidades visitadas atendem quase 1.000 crianças entre berçário e 5º ano da região do Bairro Jaraguá. Especificamente, a unidade que conta
com o maior número de alunos é
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Momento descontraído com alunos da EM Maria Conceição Mendes

a EM Prof. Euclides Buzetto, somando 510 crianças do 1° ao 5°
ano, seguido pela escola de Educação Infantil Prof. Sabino Stênico, com 316, e Prof.ª Maria Conceição Polizel Mendes, com 113

alunos, ambas atendendo do berçário ao Jardim II. As escolas são
comandadas por Charlies Geluzio
Marcelino Ponciano, Loroana dos
Santos Ferreira e Camila Nunes
Mendonça, respectivamente.

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) reuniu-se nesta terça-feira
(14) com o secretário municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes Ferreira Balbino,
para discutir ações relacionadas ao
esporte na cidade de Piracicaba. Ele
esteve acompanhado do presidente da Liga Desportiva Piracicabana, Leandro Silva, do presidente da
Associação de Árbitros de Piracicaba e região, Renato Canadinho e
do vice-presidente do Jaraguá Futebol Clube, Norian Passarini.
Na oportunidade, foram discutidas ações relacionadas ao futebol amador e de base na cidade, destacando a necessidade de
criar um centro de treinamento
definitivo para a preparação de
árbitros, tendo em vista a ausência destes profissionais no mercado, assim como a viabilidade
de firmar convênios com a arbitragem e com as ligas esportivas.
O secretário Hermes foi muito
receptivo com as demandas encaminhadas pelos representantes
destas entidades, inclusive já agendando uma nova reunião para a

próxima semana para dar continuidade aos trabalhos visando o
atendimento das demandas.
Além disso, Hermes apresentou um projeto inovador que
está sendo firmado entre a Prefeitura e a Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba)
para disponibilização e uso dos
espaços esportivos localizados
no campus da universidade.
Balbino ressaltou, ainda, a
necessidade de disponibilizar em
um local único, uma secretaria
geral de todas as ligas de futebol
existentes na cidade, facilitando,
desta forma, a integração com a
Selam, Prefeitura e com a sociedade em geral. “Agradeço o secretário Hermes pela atenção, o
qual se comprometeu em analisar as demandas apresentadas,
tendo em vista a importância de
investimento na área esportiva
na cidade de Piracicaba, principalmente através de parcerias com as entidades devidamente legalizadas, oferecendo à
população atividades esportivas
e de lazer” disse Trevisan Jr.
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A PEOESP

Após denúncia, governo tem
contratações de professores
Divulgação

S ELAPIR

Sema apresenta proposta
de Selo Local de Alimentos
Selo será gratuito e terá uso facultativo, destinado a agricultores e produtores locais

A deputada Bebel durante encontro com o dirigente de Ensino, Fábio
Negreiros, quando também tratou da falta de professores nas escolas

Após denúncia do Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial
de Ensino no Estado de São Paulo
(Apeoesp), sobre falta de professores nas escolas estaduais, finalmente o governo do Estado abriu,
sexta (10), contratações emergenciais de docentes para a rede estadual de ensino. A falta de professores inclusive foi abordada em
reunião em que a deputada Professora Bebel (PT), atualmente licenciada da presidência da
Apeoesp, teve com o dirigente
regional de Ensino de Piracicaba, Fábio Negreiros, no início
deste ano, quando foi relatado
que naquela ocasião a cidade já
sentia a falta de mais de 150 professores na rede estadual de ensino. Diante disso, a deputada
pediu que fossem providenciadas
novas contratações de professores.
De acordo com a deputada
estadual Professora Bebel, há falta
de professores tanto nas escolas PEI
(Programa de Ensino Integral),
quanto nas escolas regulares, em
todas as disciplinas. “Isso tem feito
com que estudantes fiquem sem
aulas ou que classes tenham que
ser mescladas, o que implica em
superlotação e redução de aprendizagem. “A contratação, portanto, é uma necessidade real”, defende a deputada que inclusive

colocou em suas redes sociais um
link para que as escolas denunciem
aonde está faltando professores.
Em comunicado, o governo
fala em 20 mil contratações. “Isso
mostra como esse governo age de
forma irresponsável, ao deixar
transcorrer praticamente todo semestre antes de tomar essa providência elementar. “Esse volume de
contratações é pssí9vel devido ao
decreto nº 63.739/2018, que retirou a limitação de contratação,
podendo a reposição ocorrer de forma automática, sem a necessidade
de autorização”, explica Bebel.
PAGAMENTO POR SUBSÍDIO – Ao anunciar as contratações, entretanto, o governador do
Estado, Rodrigo Garcia, fala em
salários entre R$ 5 mil e R$ 7 mil,
mas a contratação de professores
em caráter temporário (categoria
O) serão feitas por subsídio, com
base na nova lei, e serão enquadrados no primeiro nível e não terão
evolução por subsídio “Essa afirmação não condiz com a verdade,
uma vez que o subsídio inicial é de
R$ 5 mil e não existe nenhuma
previsão de pagamento no valor
de R$ 7 mil. Portanto, causa estranheza o anúncio desse valor.
Será que se trata de uma manipulação de caráter eleitoral?”, indaga a deputada Professora Bebel.

A fim de valorizar, identificar e fomentar a produção de alimentos locais, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), está em discussões finais para a criação e
lançamento do Selapir (Selo Local de Alimentos de Piracicaba),
conforme apresentado em reunião
com o grupo de trabalho do projeto, na última sexta-feira, 10/06.
O Selapir será gratuito e terá
uso facultativo, destinado a agricultores e produtores locais do
município para uso nas embalagens de seus produtos, que podem
ser in natura (frutas, legumes,
verduras), processados (pães, doces, geleias, macarrão, etc) ou processados de origem animal (leite,
ovos, queijos, salames, etc).
A discussão sobre o selo teve
início em junho do ano passado,
quando a Sema propôs um grupo
de trabalho com representantes
do Sesc, Etec, Fatec, Esalq, Fatep
e de produtores locais de Piracicaba, com o objetivo de desenvol-

ver conjuntamente um selo que
identificasse a origem dos alimentos de Piracicaba, para fortalecer principalmente o trabalho
dos pequenos produtores locais.
“A ideia do selo sempre foi a
de dar destaque e oportunidade
de crescimento à economia local
e como incentivo aos produtores.
Queremos que o Selapir sirva
como identificação de um produto piracicabano dentro e fora
de Piracicaba, de forma a engrandecer o nome do nosso município país afora”, ressalta Nancy Thame, secretária da Sema.
O processo de elaboração do
selo, contou, além dos debates
presentes nas reuniões do grupo
de trabalho, com a colaboração
de um grupo de pesquisa da
Esalq/USP, que elaborou um estudo com foco em subsidiar o desenvolvimento do selo, apresentado em março, abordando os
marcos legais e conceituais de diversos selos de alimentos já existentes no país e o resultado das
entrevistas com produtores locais.

S ORTUDO

Thais Passos/SEMA

Selapir identificará produtos locais de Piracicaba

O logotipo do Selapir será escolhido por meio de um concurso
aberto a artistas, designers gráficos ou profissionais ligados com
experiência na área de criação gráfica, que deve ser lançado em breve pela Sema. O objetivo é dar oportunidade para que o público esco-

lha o design do logo, por meio de
votação aberta nas redes sociais.
De acordo com a secretária
Nancy Thame, após a proposta final ter sido avaliada pelo grupo de
trabalho, o projeto de lei que cria o
Selapir será finalizado e enviado
para votação na Câmara Municipal.

R ECURSOS

Hyundai anuncia vencedor da Roberto Morais destina quase
promoção “Verão Premiado” R$ 1,5 milhão para entidades
Divulgação

Divulgação

M ULHER

Grupo de Trabalho debate
saúde mental materna
A importância de sensibilizar
a população para a saúde mental
materna através de ações de conscientização e do fomento de discussões nos espaços públicos e privados foi debatida na reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Rede de
Atendimento e Proteção à Mulher,
realizada na manhã de ontem (14).
Ao abordar o tema, a psicóloga perinatal Rafaela Zucareli destacou que o ciclo gravídico puerperal (da gestação ao pós-parto) é o
período de maior vulnerabilidade
a adoecimentos mentais na vida de
uma mulher. Segundo ela, tal período pode agravar condições prévias de saúde mental, como ansiedade, transtorno bipolar e entre outros, sendo uma importante janela para discussões sobre prevenção e promoção à saúde mental.
“O Brasil apresenta taxas que variam em até 30% de depressão no
período pós-parto”, afirmou.
Para a psicóloga, é possível
prevenir transtornos mentais no
período perinatal de forma simples e com baixo custo, executando ações como pré-natal psicológico, psicoterapia, formação de
rede de apoio, coletivização dos
cuidados pré e pós-natais, prolongamento do acompanhamento
pós-natal, educação perinatal
continuada, cuidado psiquiátrico contínuo para portadoras de
transtornos mentais graves.
Está em andamento na Câmara o projeto de lei 100/2022, de
autoria da vereadora Rai de Almeida (PT), que institui o Mês Maio
Furta-Cor, dedicado às ações de
conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental
materna. “Um dos objetivos da
campanha é que a gente possa de
alguma forma falar disso, conseguir chegar a ter políticas públicas onde essas mulheres possam
ser atendidas, queremos que as
mulheres tenham onde procurar”, afirmou Rafaela Zucareli.
Após debates, foi deliberado
que o assunto será retomado na
próxima reunião do Grupo de

Trabalho, que também irá abordar o trabalho das doulas e o
Programa Criança Feliz, do Centro Especializado da Saúde da
Mulher (CESM). “Vamos convidar o secretário de saúde para
que ele conheça um pouco dessas
discussões que estamos fazendo
aqui”, afirmou Rai de Almeida.
COMBATE À VIOLÊNCIA
– As vereadoras Silvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo A Cidade é Sua e Rai de Almeida (PT) avaliaram positivamente a reunião promovida pela Procuradoria Especial da Mulher que teve a participação de representantes de diversas
instituições públicas e privadas.
“Uma ampla ação com mensagens
de impacto em cartazes pode ser
um incentivo para os estabelecimentos. As instituições saíram da
reunião mais animadas, dizendo
que vão bolar alguma coisa sobre
cartazes”, elogiou Silvia Morales.
REUNIÃO COM O PREFEITO – O grupo de trabalho também debateu sobre a resposta das
reivindicações apresentadas ao prefeito Luciano Almeida (União Brasil) em reunião ocorrida no dia 22
de abril. “O prefeito recebeu a nossa carta e deu uma resposta, nós
vamos continuar esse diálogo com
o serviço público e o Executivo para
que possamos continuarmos a
avançar”, disse Rai de Almeida.
A reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Rede de Atendimento
e Proteção à Mulher foi conduzida
pela vereadora Rai de Almeida e teve
a participação das vereadoras Silvia
Morales (PV), Ana Pavão (PL) e de
representantes do Poder Executivo,
de ONGs e da sociedade civil.
As vereadoras Rai de Almeida (PT), Silvia Morales (PV), Ana
Pavão (PL) e Alessandra Bellucci
(Republicanos) integram a Procuradoria Especial da Mulher que,
juntamente com Conselho Municipal da Mulher e com o CRAM
(Centro de Referência de Atendimento à Mulher), coordena o Grupo de Trabalho da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher.

O sorteado foi Celio Santos, cliente de Vitória da Conquista

Na última semana, a Hyundai Motor Brasil realizou a entrega de um HB20 Vision 1.0 zeroquilômetro para o grande vencedor da promoção Verão Premiado, lançada em janeiro deste ano
em parceria com a Hyundai Mobis. Estiveram aptos a concorrer
os clientes de toda a rede de concessionárias que adquirissem produtos ou acessórios nas lojas credenciadas e cadastrassem seus
cupons fiscais no site da ação.
Nesta edição, o sorteado foi Celio
Santos, cliente da concessionária
Aikon, em Vitória da Conquista
(BA). Ele realizou a 6ª revisão de
seu Creta Prestige e concorreu com
apenas um número da sorte.
“Temos o hábito de sempre levar nosso carro para realizar as
revisões na Hyundai conforme o
cronograma. Sabemos que assim
contaremos sempre com peças, acessórios e serviços da mais alta qualidade, o que nos tranquiliza muito
quanto à segurança do carro e da
nossa família, principalmente antes de viagens. Este novo carro, que
ficará com minha esposa, irá facilitar muito a nossa vida e será mais
um para entrar no calendário de
revisões regulares na Hyundai.
Talvez a gente concorra e ganhe
mais uma vez”, celebra Celio.
As regras da promoção eram
simples: a cada R$ 250 em compras de peças, acessórios ou produtos genuínos Hyundai, os proprietários de HB20 ou Creta deveriam acessar o site da promoção,
fazer um cadastro e preencher os
dados da compra para receber um
número da sorte. As compras aci-

ma de R$ 200,00 em acessórios originais rendiam números da sorte
em dobro. Todos os itens precisavam estar devidamente descritos na
nota fiscal. A promoção contou com
a participação de mais de 12 mil clientes Hyundai em todo o Brasil.
“O Verão Premiado é uma
ação da Hyundai que busca fidelizar ainda mais nossos clientes na
compra de itens originais e também a incentivar o contato mais
próximo com as concessionárias.
Temos uma das garantias mais longas do mercado, de cinco anos, o
que fortalece esse laço por ocasião
das revisões periódicas. Com a promoção, valorizamos as demais oportunidades, quando o cliente visita a
revenda para adquirir peças, acessórios e demais produtos genuínos”,
afirma Luiz Estrozi, diretor-adjunto de Pós-Vendas da Hyundai para
as Américas Central e do Sul.
O HB20 Vision tem seu preço
sugerido em R$ 77.390 no Estado
de São Paulo e R$ 74.790 no restante do Brasil. Equipado com motor 1.0 aspirado e sistema e-start,
que dispensa o tanque auxiliar de
gasolina para partida a frio. Como
itens de destaque possui direção
elétrica progressiva, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, computador de bordo, rádio Bluetooth
com comandos de áudio no volante, apoios de cabeça e cintos de segurança de três pontos para todos
os ocupantes, e fixação ISOFIX com
top tether. A versão 2022 do modelo passou a contar também, de
série, com airbags laterais, controles de estabilidade e tração, e assistente de partida em rampa.

O PORTUNIDADE

Emdhap abre vaga de
estágio em informática
A Prefeitura, por meio da
Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap), está com vaga de
estágio aberta na área de informática. Os interessados devem

enviar currículo até o dia 20/06,
no e-mail rh.emdhap@emdhap.
sp.gov.br. Para concorrer à vaga
é preciso estar cursando ciências
da computação ou outros cursos
superiores na área de informática.

Coordenadora do Fundo de Assistência Social da Smads, Jaqueline
Spolidório, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social de Piracicaba, Euclidia Maria Fioravante e Roberto Morais

A Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba Euclidia Maria Fioravante e a Coordenadora do
Fundo de Assistência Social Jaqueline Spolidório, também da
Smads – Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social estiveram ontem, 14, em
reunião com o Deputado Estadual Roberto Morais (Cidadania). O
motivo do encontro foi acertar os
detalhes para o repasse de recurso conquistado pelo Deputado,
num total de R$ 1.450.000,00,
que serão distribuídos a 14 entidades assistenciais de Piracicaba.
O recurso já está na conta do Fundo de Assistência Social da Prefeitura, aguardando aprovação de
convênio entre o Estado e o Munícipio para repassar às entidades.
Os valores devem ser utilizados
pelas instituições para aquisição
de veículos ou equipamentos, conforme o plano de trabalho apresentado. As entidades beneficiadas são Fundação Jaime Pereira
– Funjape, Associação de Assistência Social Lar Betel, Centro de
Reabilitação de Piracicaba, Centro
Social de Assistência e Cultura da
Paróquia São José – Cesac, Pasto-

ral do Serviço da Caridade – Pasca, Associação Síndrome de Down
de Piracicaba - Espaço Pipa, Casa
do Bom Menino de Piracicaba,
Associação de Pais e Amigos dos
Alunos da Escola Passo a Passo,
Associação Franciscana de Assistência Social Lar Coração de Maria, Associação Atlética Educando
pelo Esporte de Piracicaba, Lar
Franciscano de Menores de Piracicaba, Associação de Pais e Amigos
dos Autistas de Piracicaba- AUMA,
Associação Avistar de Piracicaba e
Lar dos Velhinhos de Piracicaba.
O Presidente do Lar Betel de
Piracicaba Luiz Adalberto dos Santos destaca a parceria do Deputado que sempre tem auxiliado a entidade. “Com o recurso de R$100
mil reais vamos trocar o veículo do
Lar usado para trabalhos administrativos e transporte dos idosos a
consultas médicas e outras atividades, e vamos trocar cinco computadores por equipamentos mais
novos e modernos, que são utilizados pelos nossos internos para
entretenimento e comunicação
com familiares”, esclarece o presidente. “Mais uma vez agradecemos a parceria e empenho do Roberto Morais”, finaliza Santos.
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MELHOR IDADE

Na vice-liderança, Piracicaba
luta pelo título nos Jogos
Após três dias de competição, um ponto separa equipe da Selam da
anfitriã dos Jogos, Lençóis Paulista; jogos terminam nesta quarta, 15

Com 72 pontos somados, Piracicaba ocupa a segunda colocação na classificação geral dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), apenas um ponto atrás da líder e anfitriã Lençóis Paulista, sede da fase
regional da competição organizada pela Secretaria de Esportes do
Estado de São Paulo. A pontuação
parcial foi divulgada pelo comitê
organizador na noite desta segunda-feira, 13, conforme o Boletim Oficial 04. Botucatu aparece em terceiro lugar, com 60 pontos, enquanto São Carlos (36,5) e
Bauru (36) completam a lista dos
cinco primeiros colocados, respectivamente. A programação completa do evento e os resultados
estão disponíveis no site www.
lencoispaulista.sp.gov.br/jomi.
Piracicaba conquistou três títulos gerais nos três primeiros dias
de competição: tênis feminino A
individual, tênis masculino A equi-

pe e tênis de mesa masculino B. A
delegação que representa a Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) ficou com o
vice no atletismo masculino, buraco feminino, tênis de mesa feminino A e xadrez. A equipe de buraco
encerrou a participação em terceiro lugar, enquanto o atletismo feminino finalizou o Jomi na quarta posição. No truco, coreografia e dominó feminino, Piracicaba obteve a sexta, sétima e oitava colocações, respectivamente.
A delegação piracicabana é formada por aproximadamente 120
pessoas, entre elas cerca de 100 atletas, além de dirigentes, equipes de
apoio e técnicos. O Jomi, evento
destinado ao público com mais de
60 anos de idade, termina na próxima quarta-feira, 15/06. A disputa reúne representantes de 32 municípios que brigam pelo pódio em
14 modalidades: atletismo, bocha,

Leonardo Moniz/Selam

SITUAÇÃO PROVISÓRIA
O piracicabano experimenta nos dias atuais, estacionar
sem veículo na área comercial
sem a necessidade de acionar o
parquímetro. Quem consegue
não tem pressa e muitos ocupam a vaga o dia todo. Tempo de
avaliar a necessidade e relevância do controle dos espaços.

Piracicaba segue na luta pelo título no vôlei feminino

buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco,

voleibol adaptado e xadrez. A fase
regional é classificatória para a
etapa estadual da competição.

Pelotões da GCM participam de capacitação e treinamento
ências Biológicas da Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luís
de Queiroz da Universidade de São
Paulo), Ricardo Ribeiro Rodrigues
e abordou alterações recentes do
Código Florestal – Lei Federal
12.651/2012, introduzidas pela Lei
14.285/2021 e suas respectivas influências na gestão municipal, especialmente no que se refere às áreas ambientalmente protegidas. Participaram os GCs S/Almeida, Battagin, L/Fernando e R/Santos, do
Pelotão Ambiental, e Luciane e
Tancredo, do Pelotão Escolar.

Continuam surgindo candidatos em Piracicaba para as eleições
de outubro. Não existe preocupação quanto as chances, prevalecendo a vaidade ou interesse em projetos futuros, de olho no amanhã, caso das eleições municipais. Nesse caso, o cidadão (ã) imagina trabalhar ou testar o seu nome. O ruim é que essa postura
pode prejudicar a cidade, pois, com divisão exagerada de votos,
não é difícil outra vez a Noiva da Colina ficar sem representante
no legislativo, como aconteceu em 2018 na Câmara dos Deputados em Brasília. Situação embaraçosa e sem solução.
NOVO CENTRO
Quando se ouve Luciano Almeida falar sobre o novo centro
(praças Catedral e José Bonifácio), a ideia é que ele já tem na
memória o desenho da nova realidade. O prefeito sempre lembra
os tempos da Brasserie.

C ANIL

Os grupamentos do Pelotão
Escolar, Pelotão Ambiental e Canil participaram de capacitação e
treinamentos na sexta-feira, 10 e
no sábado, 11. Os pelotões Escolar e Ambiental assistiram a palestra Alterações no Código Florestal, na Escola do Legislativo,
na sexta. O Grupamento do Canil
participou do Training Day –
Faro – Cães de Polícia, realizado
na cidade de Limeira, no sábado.
A palestra sobre o Código florestal foi ministrada pelo professor titular do Departamento de Ci-

PRIMEIRA

No treinamento em Limeira
participou toda a equipe do Canil. Os GCs Geison, Leandro, Heredia e Bombo compareceram
junto com a cadela Maya, o cão
Radu, a cadela Zoe e o cão Yron.
Maya e Iron, que são os cães
adultos da corporação, participaram em três pistas de treinamento, com cenários diferentes e
com situações costumeiras das
corporações nas ruas e foi avaliado o binômio (interação entre o
condutor e o cão), além de dicas
de alimentação e patrulhamento.

Em outra pista ficaram os
cães filhotes, que também tiveram um treinamento específico
de iniciação ao faro. “Foi um
dia muito proveitoso. Os instrutores são renomados no
meio K9, que são cães policiais.
Além de nós, outras 34 instituições participaram, desde
guardas-civis de todo país, Polícia Militar e sessão de cães de
guerra da Marinha do Brasil”,
explica o GC Geison Antonio Pires de Oliveira, coordenador
do grupamento do canil.

DEZESSEIS DIAS
Meio mês separa o XV da sua
estreia na Copa Paulista/22. Diretoria monta um elenco modesto e vai para a disputa com um
time simples e barato. Mas, a torcida confia no trabalho do técnico Cléber Gaúcho e do gestor
Douglas Pimenta. De repente a
receita pode dar certo.
AGENDANDO MÍDIA
Deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) atendeu
convite na última segunda-feira
(13) do Matheus Pedrozo e foi
entrevistado (18 horas) na Portal Nova 15. Também tem chamado do jornalista e radialista
Alexandre Neder para o Ativa No
Ar (TV Ativa Piracicaba).
GERAÇÃO PRIVILEGIADA
Roberto Crivellari se despediu. Mais um piracicabano que
viveu anos inesquecíveis no esporte, cinema, televisão, teatro
e carnaval e até na educação.
Quem nasceu nos anos 50 e 60
viu um mundo romântico, e Piracicaba desfrutou dessa fase
conhecida como anos dourados.
Na Ekiperalta, Roberto Crivellari
comandou participações inesquecíveis nos carnavais marcados pelo glamour. Como muitos
outros amigos que já se despediram, a ausência de Crivellari
também provoca saudade.
FAZENDO FFAL
AL
TA
ALT
Acostumado com grandes
momentos proporcionados pelo
esporte, o torcedor de Piracicaba sente falta de grandes disputas, em particular do futebol e do
basquete. O XV luta para o seu
futebol voltar a elite e o basquete
(masculino e feminino) desapareceu. Será que um dia toda aquela
contagiante alegria voltará?
SERÁ QUE PODE?
Veículo motorizado na
vaga de moto pode? Não. E,
moto na vaga de carros? Também não. Mas, acontece e é preciso atenção e conscientização.
SEM COMPLICAR
Quando de reclamações por
parte da população sobre barulho durante a noite (perturbação
do sossego público), nossas autoridades titubeiam. Sem razão. A

lei é e clara: som alto, tem que
ser coibido. Pede-se o fim da folia ou interdita. Simples assim.
ENSINO MILIT
AR
MILITAR
É forte a resistência contra o
militar ou sistema militar. Muitos
imediatamente citam ou lembram
64. Acontece que o mundo mudou e a realidade hoje é totalmente outra. O Programa Escola Cívico-Militar, por exemplo: combatê-la é uma questão pedagógica,
de ideologia ou preconceito? Ou
ainda outros interesses?
ATRAÇÃO DIFERENCIAD
A
DIFERENCIADA
O governo municipal de Piracicaba pode fazer do Engenho
Central um ponto incomum além
de turístico e cultural. Um túnel
de 1881 (70 metros de cumprimento e 3 metros de altura) é
mais um detalhe somado a chegada da biblioteca, pinacoteca, a
existência do teatro, exposições,
eventos externos, etc. Vai se tornando um lugar indispensável.
JOGOS-TREINOS
Não deu certo o jogo ou amistoso-treino do XV em Ribeirão
Preto acertado para a tarde de
ontem (14). O Botafogo acabou
cancelando o tratado. O plano do
técnico Cléber Gaúcho era (ou é)
para cinco treinos amistosos e, já
tendo feito dois, tem que correr
para fazer no mínimo mais dois.
FUNCIONANDO JUNT
AS
JUNTAS
Como parte dos planos do
prefeito Luciano Almeida a Ipplap
(Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba) já está funcionando (e atendendo) no mesmo prédio da Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento e
Habitação de Piracicaba): rua
Cristóvão Colombo 1900, no bairro Algodoal, antigo matadouro.
CADEIA MESMO
Maus tratos com animais
continua. Guarda Civil prendeu
mais um irresponsável em Piracicaba e o resultado foi prisão preventiva. Inaceitável
essa postura de um humano e,
o correio é cadeia mesmo, sem
chance de liberdade após um
bom tempo trancado (a).
ABRIU AGENDA
Tarcísio de Freitas (Republicanos) pré-candidato ao governo do estado de São Paulo (com
apoio do presidente Jair Bolsonaro) esteve ontem (14) em Piracicaba, sendo recepcionado na
Associação Comercial e Industrial de Piracicaba por empresários e autoridades de Piracicaba e
região. Falou sobre seus planos
no comando do estado paulista e
disse que também colheria sugestões e ideias. Segundo a diretoria da ACIPI, Tarcísio de Freitas abre a agenda de pré-candidatos ao governo de São Paulo.
Todos que aceitarem o convite,
ao final da apresentação, receberão documentos contendo relatos e demandas do poder público e entidades de classe.

FOCO
A participação de Cléber Gaúcho no XV
de Piracicaba não é comum: já fez história. Foi campeão como jogador (1995)
e como técnico (2016). Volta agora para
conquistar o mesmo título de seis anos
atrás, ou seja, a Copa Paulista. De Porto
Alegre, Cléber Nelson de Andrade Raphaelli, nasceu em 13 de maio de 74 e
começou sua carreira no Brasil de Pelotas em 1993. Em 1995 chegou em Piracicaba para vestir a camisa zebrada do
XV. Sabe trabalhar com jovens atletas,
é detalhista, treina muito bolas paradas
e jogadas ensaiadas. Seu auxiliar é Ronaldo Guiaro e trouxe também o analista (desempenho) Paulo Pinto
que se juntou a Henrique Araújo. O preparador físico é Leonardo Tabai;
mais os fisioterapeutas João Zangerólamo e Marcelo Guarda; André de
Paula segue como massagista e o roupeiro é Elias Sillis. Arnaldo Bortoletto além de vice-presidente eleito é o diretor de futebol e Douglas
Pimenta o gestor dos departamentos profissional e amador.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Na década de 60 o Santos tinha um zagueiro chamado Condomir.
Era jovem, bom central, alto, 1,90, muito forte, tendo jogado em
todas as categorias de base, mas não tinha chance no Peixe dono
de um elenco repleto de craques. Foi emprestado ao Araguari, clube do triângulo mineiro, que lhe prometeu pagar 5 mil por mês. Dois
dirigentes foram busca-lo em Santos e a viagem era longa. Pararam
para o almoço em São Paulo e Condomir escolheu feijoada, (repetiu três vezes), depois pediu carne seca e ainda frango assado, além
de pão. No jantar, chegando ao destino já tarde da noite, comeu
bisteca, repetiu três vezes picanha, carne de porco, frango e pão.
No dia seguinte, ao assinar contrato, o diretor lhe disse: “Fizemos
uma pequena mudança no contrato que não vai lhe prejudicar: dobramos seu salário, mas a alimentação fica por sua conta”.
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Secretário visita unidades da
Vila Rezende e da Vila Sônia

Poupança do Sicredi já premiou
mais de 60 poupadores em 2022
Divulgação

Filemon Silvano esteve nas unidades junto ao subsecretário Augusto Muzilli Jr.
Seguindo a rotina de visitas
às unidades, o secretário de Saúde, Filemon Silvano, e o subsecretário, Augusto Muzilli Jr., estiveram na manhã de segundafeira, 13, nas UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento) da Vila Rezende e Vila Sônia. Na oportunidade, eles foram recepcionados
pelo coordenador administrativo
de UPAs, Carlos Eduardo Tavares. Também participou da visita
Maurício Brancalion, chefe do
Departamento de Obras e Manutenção da Secretaria de Saúde.
Filemon e Muzilli visitaram
a UPA Vila Sônia em 2021 e solicitaram melhorias para o prédio. “As melhorias mais simples,
como troca de algumas mesas e
armários e outras pequenas reformas foram realizadas. Nossa intenção é realizar uma boa
reforma ou viabilizar a construção de uma nova unidade. Estamos finalizando o estudo para
verificar o que será possível e
vamos buscar recursos para as
obras”, disse o secretário de Saúde durante a visita realizada na
manhã desta segunda-feira.
Na UPA Vila Rezende foi apontada a necessidade de algumas
melhorias internas. “A equipe também solicitou a viabilidade de am-

Divulgação

O morador do povoado de Santana, no município de Pinhão (PR),
Irineu Antônio Mendes foi um dos ganhadores dos sorteios

Visita na UPA Vila Rezende aconteceu na manhã de segunda-feira, 13

pliação da unidade. Vamos discutir junto com o departamento de
Obras e tentar atender ao pedido
dos servidores e também da população”, completou Filemon.
Ao longo de 2021, foram mais
de 40 unidades de saúde visitadas,
a maior parte delas com a presença
do prefeito Luciano Almeida. Pequenas obras emergenciais solicitadas já foram realizadas nestas
unidades, como troca de portas,
portões, alambrados, pintura, intervenções de alvenaria, etc.

P UBLICAÇÃO

Um exemplo de reforma realizada após solicitação da população é a UPA Piracicamirim que
estava há mais de 10 anos sem
uma grande reforma. “Havia muito problema quando aconteciam
chuvas fortes, muita goteira e infiltração. Atendemos o pedido da
população e fizemos uma grande
mobilização, fizemos as intervenções necessárias na parte interna,
troca de alguns mobiliários, trocamos toda a cobertura e o sistema de água pluvial da unidade e

agora estamos no processo final
de pintura externa da unidade”,
destacou o secretário de Saúde.
No momento, outras duas
unidades passam por manutenção.
O CRAB (Centro de Referência da
Atenção Básica) da Vila Rezende,
que já recebeu pintura interna e
ainda vai passar por revisão hidráulica e elétrica, além da pintura de portas e esquadrias; e a Farmácia da Vila Rezende, com finalização da pintura e, na sequência, manutenção no telhado.

VILA CRISTINA I

Esalq terá lançamento do livro Arrastão da dengue recolhe
“Hidrologia Florestal Aplicada” 5,8 ton de inservíveis
Gerhard Waller

Divulgação

Obra será lançada no dia 24 e aborda as interações entre floresta e água

No próximo dia 24 de junho,
às 16h, será lançada na Biblioteca
Central da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP) a obra Hidrologia Florestal
Aplicada: planejando as interações entre a floresta e a água.
De autoria dos professores
Silvio Ferraz e Walter de Paula
Lima, do departamento de Ciências Florestais da Esalq, o livro
apresenta e discute conceitos modernos sobre o conhecimento atual das relações entre as florestas
e a conservação da água. O propósito em buscar o entendimento
dessa relação, é contribuir para o
equilíbrio entre produção e conservação no planejamento de bacias hidrográficas e apoiar o processo de aprendizagem nos cursos de
ciência agrárias e ambientais.
Ao longo de 12 capítulos, a
obra trata dos conceitos fundamentais da hidrologia como o
ciclo hidrológico e seus processos constituintes, a bacia hidro-

gráfica como unidade integradora, o comportamento da água
no solo e os processos eco hidrológicos da zona ripária.
Aspectos aplicados de manejo
das bacias hidrográficas, como o
uso da água pelas florestas e seus
serviços hidrológicos, entre outros,
compõem parte da análise, que inclui, ainda, um histórico das relações entre floresta e água e um apêndice com terminologia, unidades e
transformações de grande utilidade para pesquisadores na área.
SERVIÇO
Lançamento do livro “Hidrologia Florestal Aplicada: planejando as interações entre a floresta e a água”. Local: Biblioteca da Esalq,
Campus da USP em Piracicaba, SP (Avenida Pádua
Dias, 11). Horário: 16h. Não
é necessário fazer inscrição
(gratuito). Mais informações:
comunica.dibd@usp.br |
www.esalq.usp.br/biblioteca

Região do Vila Cristina 1 recebeu Arrastão da Dengue no último sábado

No sábado, 11, as equipes do
arrastão da dengue recolheram
5,8 toneladas de inservíveis na
região do Vila Cristina I, passando pelos bairros Jardim Monte
Cristo. Jardim Ibirapuera, Jardim Camargo, Tatuapé e Santo
Antônio. A ação foi realizada pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
de Plano Municipal de Combate
ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), da Secretaria Municipal de
Saúde, que visa o combate ao
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana.
O próximo arrastão será no
sábado, 18, das 8h às 14h, na região do Vila Cristina II, e percorrerá os bairros Jardim Stênico, Monte Verde, Jardim Cruzeiro, Jardim

Monte Branco, Jardim Regina, Vila
Cristina, Nova Paulista, Jardim
Tarumã, Jardim João Conceição,
Jardim Borghesi e Jardim Glória, tendo como concentração a
frente do Centro Comunitário do
bairro, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 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 14/06 de 2022,
foram 4.236 notificações de dengue, com 1.154 casos positivos e
nenhum óbito pela doença. No
mesmo período de 2021, foram
12.656 notificações, com 5.166
confirmações e nenhum óbito.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 08/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Data da Sessão Pública: 30 de junho de 2022. Horário de Início da Sessão Pública:
09:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua Malaquias Guerra, nº
37, Centro, São Pedro, Estado de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público
para conhecimento dos interessados, que no local, data e horário indicados,
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. O edital completo
poderá ser retirado no endereço supracitado ou através do site do SAAESP
(www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na página principal. Não
serão enviados editais pelo correio ou por e-mail. São Pedro, 14 de junho de
2022. DANILO DE ALBUQUERQUE - Diretor Presidente do SAAESP
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Considerado o investimento
preferido entre os brasileiros, a caderneta de poupança foi, em 2021,
a modalidade mais citada (23%)
pelos entrevistados no Raio X do
Investidor Brasileiro. O levantamento anual é realizado pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais
(ANBIMA), em parceria com o Datafolha. No entanto, a mesma pesquisa aponta que 61% dos brasileiros não realizaram qualquer tipo
de investimento no período. “Para
muitas famílias, tem sido difícil
economizar, especialmente nos
anos de pandemia e com a crise
econômica que se seguiu. Mas sempre reforçamos a importância de
iniciar ou aumentar uma reserva
financeira, mesmo que com pequenos valores, visando desde projetos a longo prazo ou até mesmo um
apoio em dificuldades futuras. Esse
hábito é importante e muitas vezes
começa pela poupança”, explica a
gerente de Desenvolvimento de
Negócios da Central Sicredi PR/SP/
RJ, Adriana Zandoná França.
Segundo a especialista do Sicredi, essa preferência pela poupança pode ser explicada pela forma simples e de baixo risco para
aplicação de recursos, aliada à liquidez da modalidade. “O fato de
não incidir imposto de renda e IOF
também é um diferencial para
quem pretende começar”, completa. E para incentivar os associados a poupar, a instituição financeira cooperativa realiza há sete
anos a campanha “Poupança Premiada Sicredi”, nos estados do
Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Até agora, a promoção, iniciada em abril, já contemplou mais
de 60 associados com sorteios semanais de R$ 5 mil, cada.
O morador do povoado de
Santana, no município paranaense de Pinhão, Irineu Antônio
Mendes, conhece bem os benefícios da poupança. O associado foi
um dos ganhadores dos sorteios
semanais da campanha do Sicredi. “Trabalho com leite, não fiz plano no que vou investir, mas com
certeza vai ser no leite, mas vou
decidir com a família. Quero dar
um estudo melhor pro meu piá [filho]. Para mim, ganhar R$ 5 mil
de uma vez e sem descontos, faz
uma grande diferença para meus
planos e da família”, reconhece.
No município de Ribeirão Claro (PR), a associada Odete Apare-

cida Molini Nassif também sentiu
a alegria de ser contemplada com o
prêmio de R$ 5 mil. “A gente nunca pensa que vai ganhar, e o prêmio veio em ótimo momento. Eu
falo pra todo mundo, pode vir pro
Sicredi que é de verdade, a gente
ganha mesmo”, enfatiza.
Ao todo, serão distribuídos R$
2,5 milhões em prêmios aos poupadores da instituição financeira cooperativa. Além dos sorteios semanais, os associados poupadores ainda concorrem ao prêmio especial
de R$ 500 mil em outubro, celebrando o Dia Mundial da Poupança e participam do grande sorteio
final de R$ 1 milhão, em dezembro. “O associado poupador participa da campanha de forma automática. A cada R$ 100 aplicados
na poupança do Sicredi é gerado
um número da sorte para concorrer nos sorteios, que são realizados pela Loteria Federal. Não é
necessário se cadastrar. Os associados que optam pela aplicação
na modalidade programada, autorizando o débito mensal na conta, têm chance de ganhar em dobro”, destaca Adriana que complementa: “A visualização dos cupons e a conferência dos ganhadores da promoção estão disponíveis no site da campanha.”
Com mais de 42 milhões de
números da sorte gerados até o
momento, a campanha “Poupança
Premiada Sicredi” vem contribuindo para a geração de reserva financeira de milhares de associados,
incentivando o hábito de poupar
entre os associados das cooperativas com atuação no Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro. De acordo
com a gerente do Sicredi, a alta
participação reflete na atuação da
instituição nas comunidades onde
está baseada, no princípio do ciclo
virtuoso do cooperativismo. “Os
recursos captados pelas cooperativas Sicredi se transformam em linhas de crédito comercial e rural,
ajudando a fomentar a economia
local. A campanha ainda fortalece
o conceito de planejamento financeiro e beneficia os associados diretamente e indiretamente com
prêmios e geração de mais empregos e renda nas comunidades onde
as cooperativas atuam. Esse é o
foco do Sicredi, o bem-estar dos
associados conectado com o desenvolvimento econômico e social das
comunidades para uma sociedade
mais próspera", finaliza Adriana.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
A COOPERATIVA ECOSOLIDAR (CNPJ 45.771.721/0001-33)
através do Conselho Fiscal na pessoa da Sra. Katiane de
Souza Pereira, com base no Art. 41 &E do Estatuto, CONVOCA, seus Cooperados – Diretores – Membros e demais interessados, maiores de 18 anos, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada na Rua João
Laurelli, nº 375, Bairro Residencial Santo Antônio, com CEP
nº 13402-578 – Piracicaba-SP ás 18:00 horas do dia 28 de
junho de 2.022, com a finalidade de discutir questões relacionadas à situação do corpo diretivo da Cooperativa, deliberando em seguida ações que evitem a vacância de cargos.
Piracicaba, 15 de junho de 2022.
COOPERATIVA ECOSOLIDAR
Katiane de Souza Pereira
Conselho Fiscal
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA D’OESTE,
AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETÊ,
CHARQUEADA, ÁGUAS DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO,
JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL
Pelo presente edital ficam convocados os associados deste
Sindicato, quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para a
assembleia geral ordinária, à realizar-se no dia 24 de Junho de
2022, observadas todas as regras sanitárias de isolamento e
prevenção, que será instalada em nossa sede social, à Rua
Morais Barros, 411, Centro, nesta Cidade, às 17h00, em primeira
convocação. Os associados poderão participar na forma virtual,
solicitando à Secretaria do Sindicato as condições de acesso,
que poderão ser obtidas pelo e-mail, secretaria@stiap.com.br ou
pelo fone (19) 3437-3700, para discutirem a seguinte ordem do dia:
1) Leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior;
2) Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro e Relatório da Diretoria, referente ao ano de 2021, com o Parecer do
Conselho Fiscal.
Caso não haja número legal a hora anunciada, a assembleia
será realizada 01h00 após, com qualquer número de presentes.
Piracicaba, 15 de Junho de 2022
FÂNIO LUIS GOMES
Presidente

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

SRA. VALDITE LOPES DE MATOS faleceu ontem, na cidade
de Rio das Pedra/SP, contava
82 anos, filha dos finados Sr.
João Joaquim Lopes e da Sra.
Ana Ribeiro Lopes, era viúva do
Sr. Luiz Borges de Matos; deixa
os filhos: Jose Carlos Borges;
Joseni Lopes de Matos; Antonio Luis Borges de Matos; Claudinei Borges de Matos; Juceli
Borges Faustino e Lucimeire
Borges de Matos. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP,
para o Cemitério Municipal da
cidade de Rio das Pedras/SP,
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OSWALDO TAVARES PAIVA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos
finados Sr. Luiz Tavares Paiva e
da Sra. Maria Apparecida, era
casado com a Sra. Antonia de
Azevedo Tavares Paiva. Deixa
filhos, genros, noras, netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 10h30 no
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. IRINEU ZOPI faleceu anteontem, na cidade de Rio das
Pedras/SP, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Antonio Zopi
e da Sra. Joana Macchi Zopi, era
casado com a Sra. Vera Lucia
Bassani Zopi; deixa os filhos:
Edson Ricardo Zopi, casado
com a Sra. Keli Machado de
Lima Zopi e Sueli Aparecida
Zopi Soave, casada com o Sr.
Rafael Soave. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
11h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
DR. ADEMAR PIMENTA DE SOUZA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 81 anos, filho
dos finados Sr. Alderico de Paula Souza e da Sra. Abadia Pimenta de Souza, era casado
com a Sra. Ivone Aguerri Pimenta de Souza; deixa os filhos: Andre Aguerri Pimenta de Souza,
casado com a Sra. Silvia Ap.
Nasciben Pimenta de Souza;

Daniel Aguerri Pimenta de Souza, casado com a Sra. Rosangela P. Viaro Pimenta de Souza;
Marcos Aguerri Pimenta de Souza, casado com a Sra. Lucelia
Felippi Ducci e Flavia Pimenta
de Souza Carcanholo, casada
com o Sr. Leandro Zanatta Carcanholo. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o féretro
às 16h30 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição,
sala “D”, para o Crematório
Unidas – Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. TERESINHA BERNARDELI ALEXANDRE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74
anos, filha dos finados Sr. Aurelio Bernardeli e da Sra. Domingas Garcia, era viúva do Sr.
Paulo Alexandre; deixa os filhos: Eliana Biscalchin Galvão,
casada com o Sr. Ronaldo Donizeti Galvão e Carlos Biscalchin, casado com a Sra. Elizeti
Alves R. Biscalchin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h30 no
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CARMO RODRIGUES faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 66 anos, filho do Sr.
Apparecido Rodrigues, já falecido e da Sra. Thereza Regonha Rodrigues, era casado
com a Sra. Maria de Fatima
Moura Camargo Rodrigues.
Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFª YARA MARIA AGUIAR faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados
Sr. Norberto Aguiar e da Sra.
Leni Cotrin Aguiar; deixa os filhos: Juliana Aguiar de Campos Toledo; Rafael Augusto
Aguiar de Campos Toledo e
Marcelo Aguiar de Campos Toledo, casado com a Sra. Larissa Campos Toledo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da

Saudade, sala “03”, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DANTE LUIZ DE ALMEIDA
SANCHES faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 60 anos,
filho do Sr. Dante Sanches, já
falecido e da Sra. Maria Zeny
de Almeida Sanches, era casado com a Sra. Rita de Cassia Rubin do Nascimento
Sanches; deixa os filhos: Camila do Nascimento Sanches
e Raul do Nascimento Sanches. Deixa 01 neta, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o
féretro às 14h00 do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, sala “A”, para o Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA MARGARIDA DA
CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 92 anos, filha dos finados Sr. Antonio Vicencia da Silva e da Sra. Clotildes Maria da
Conceição Silva, era viúva do
Sr. Vicente de Souza; deixa os
filhos: Manoel João de Deus,
casado com a Sra. Silvia Regina Camargo de Deus; Antonio
Conceição Silva, casado com
a Sra. Jussara da Silva; Rosa
Maria da Conceição; Laura Maria da Conceição; Andrelita Maria da Conceição, viúva do Sr.
Pedro Bugno e Maria da Conceição. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala 02 do Velório do Cemitério da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. FERNANDA FABIANA TITO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 45 anos, filha do Sr.
Tarciso Tito, já falecido e da Sra.
Maria Helena Ferreira Tito; deixa os filhos: Bruna Mariana Tito
Andrade, casada com o Sr. Jonathas Andrade dos Santos;
Brenda Maiara Tito das Neves
e Breno Jose Tito de Souza.
Deixa neto, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h30 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende, sala “03”, para o Ce-

mitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. EDNA APPARECIDA CRISOSTOMO BORGUES faleceu
ontem, nesta cidade, contava 64
anos, filha dos finados Sr. Antonio Firmino Crisostomo e da
Sra. Carolina Sabino Ricardo
Crisostomo, era casada com o
Sr. Waldomiro Borgues; deixa
os filhos: Daniel Roberto Borgues, casado com a Sra. Fernanda Manosso Borgues; Adriana da Silva, casada com o Sr.
Marcos Eugenio da Silva e Carlos Alberto Borgues, casado
com a Sra. Stephanie Moreira
Borgues. Deixa netos, bisneto,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
09h00 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MAILARINE CANDIDO DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 30 anos, filha do
Sr. Jose Candido da Silva e da
Sra. Maria Jose do Carmo; deixa as filhas: Aynoan Emanueli
Candido da Silva e Vitoria Candido Serafin. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h00
da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE CONCEIÇÃO JUNIOR
faleceu ontem, na cidade de São
Pedro/SP, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Jose Conceição e da Sra. Geralda Casemiro dos Santos, era viúvo da
Sra. Neusa Alves Conceição;
deixa os filhos: Daniel Alves
Conceição, casado com a Sra.
Norma Costa de Jesus Hirata;
Mirian Alves Conceição Fernandes, casada com o Sr. Florisvaldo Fernandes e Denise Alves
Campos, casada com o Sr. Wilson Elias Campos. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP para o
Cemitério Parque São Pedro
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 74 anos de
idade. Era filho do Sr. Joaquim
Francisco de Oliveira e Sra.
Maria Matias Gomes de
Almeida.Deixa o filho Nelio de
Oliveira, demais parentes e
amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para
a cidade de Rio Claro, o seu
sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Cidade Jardim – sala 05, seguindo para o Cemitério Memorial Cidade Jardim naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LAZARO DE PAULA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 83anos de idade e era
viúvo da Sra. Iracema Cerqueira de Paula.Era filho do Sr. Joaquim Paulo e Pedrina Perei-

ra, ambos falecidos. Deixa os
filhos: João Paulo casado
com Eva de Paula e Maria Aparecida de Paula Rocha casada com Paulo Jonadir da Rocha. Deixa 3 netos 2 bisnetos,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório do
Cemitério de Vila Rezende –
sala 01, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO BAPTISTA LEPRE
faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 82 anos de
idade e era casado com a Sra.
Luzia Gerage Lepre. Era filho
do Sr. Bernardino Lepre e Sra.
Thereza Donato Lepre, ambos falecidos. Deixa as filhas:
Maria Aparecida Lepre Baldinato casada com João Batista Nunes Baldinato, Ligia Mar-

cia Lepre, Sonia Regina Lepre, Sheila Terezinha Lepre,
Luci Meire Lepre Jordão casada com Francisco Antonio
Jordão e Sandra Jaqueline
Lepre Severino casada com
Carlos Alberto Severino. Dei-

xa 9 netos 1 bisneto, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, no Cemitério da
Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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MURAL DA FAMA

PERFIL DA CANTORA DRIKA SI
Drika Si, artista piracicabana que iniciou a
vida artística aos 14 anos no teatro no grupo
Elerretê da ESALQ e em seguida pela CETA.
Na dança teve início com 7&8 da Cia de dança
e IASET. Teve continuidade no conservatório
de Tatuí com teatro e canto popular. em São
Paulo estudou na ECA USP. Também passou
por países como Egito e Espanha. Estudou
na primeira turma do curso técnico de ator
no SENAC em Piracicaba. Hoje o foco de
pesquisa se dá na fusão do entrelace artístico
que mescla música, dança e teatro junto a
Vivian Trivelin no núcleo Corpoesia.
Nome profissional: Drika Si
Nascida em: Piracicaba SP
Qual o seu maior defeito: Teimosia
Qual é a característica mais importante
em um ser humano: A lealdade
O que mais aprecia em seus amigos: Amo
a essência de cada um.
Sua atividade favorita é: Ser mãe! Kkkk
Qual a sua idéia de felicidade: Que
independente da situação em que eu passe, eu
jamais parei de sonhar! A felicidade sempre está
em pequenos gestos e fé!
E o que seria a maior das tragédias?
Deixar de acreditar em mim.
Quem gostaria de ser se não fosse você?
Gostaria de ser eu com um pouco mais de dinheiro
pra trazer mais artistas pra diversos projetos em
que tenho em mente e que ainda farei! A minha
fome por resgates culturais piracicabanos é infinita!
Qual a sua viagem preferida? A que meu
marido e filho estão junto comigo.
Qual a sua cor predileta? Vermelho.
Uma flor? Lírios.
Um animal? A pantera negra.
E seu prato favorito? Quiabo.
Definitivamente amo de todas as formas e com
todos os acompanhamentos.
Quais são seus autores preferidos? A
minha opção por leitura é bastante eclética!
Sou atriz, cantora, dubladora, biomédica,
biomédica esteta. Não consigo entrar em uma
predileção literária. Até mesmo porque sou
cíclica. O que me encantou ontem, pode
mudar completamente hoje.
E seus cantores? Também sou cíclica
quanto a música, mas há um funil constante. Sou
uma amante da música popular brasileira e, mesmo
eclética, tenho uma paixão infinita por artistas

como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, João
Bosco, Chico Buarque e Ney Matogrosso. Não
consigo controlar! Sempre acabo estudando as
letras, as formas de interpretação. Amo!
E seus filmes? As aventuras do Capitão
Trapaça. Esse filme me fez entender muito sobre
mim. Burlesque. Amo musicais! Carmem –
Habanera. Me fez estudar a dança, música e
teatro sempre unindo as artes.
Que superpoder gostaria de ter? O de
dar exemplo sempre pra essa galerinha que vem
vindo!
O que mais detesta? Da certeza dos
ignorantes. Tudo é mutável e estou em uma fase
em que adoro ouvir todos os pontos de vista.
Cada pessoa tem a sua certeza e isso inclui uma
bagagem incrível!
Se pudesse viajar no tempo, para onde
iria? O ontem é saudade, o amanhã é um mistério,
o hoje é uma dádiva!
Como gostaria de morrer? Nunca pensei
nisso! Amo a vida!
Qual é o seu atual estado de espírito?
Estou em constante gratidão!
Que defeito é mais fácil perdoar? Quando
entendemos que todos temos defeitos, tudo fica
fácil!
Qual é o lema da sua vida? Eu odeio o E
SE. Sempre acreditei em mim, respeitei minha
família e vivi tudo o que sonhei. A vida é um ato
constante de pequenas felicidades e grandes
batalhas.
Momento preferido do dia? Quando abro
os olhos.
No que pensa quando acorda? Em
agradecer.
Uma mania? Eu tenho muitas manias! Eu
converso com as paredes, canto sempre as
mesmas canções quando estou demasiadamente
triste ou feliz... dá pra listar o tanto de manias.
Gasta muito com? Conhecimento. Sou
acadêmica! Amo estudar!
Sonho de consumo não realizado? Ter
uma companhia unindo música, teatro e dança
em que pudesse arcar com o trabalho dessa galera
toda dando cursos para o pessoal jovem sem
recursos como eu fui.
Lembranças da infância? Muito amor,
mesmo com as dificuldades financeiras.
Sempre amor!
Em que ocasião mente? Quando a verdade
fere a outra pessoa.

O primeiro beijo? Sob pressão dos amigos
de escola. Kkkkk.
Uma vaidade? Sou leonina e biomédica
esteta. Tenho todas as vaidades do mundo!
Qual o seu maior pecado? Ser intensa
demais!
Do que você não gosta do seu corpo?
Uma guerra constante com a balança.
O que faria com um prêmio de milhões
de reais? Companhia de dança, teatro e música.
Como foi seu início de carreira? Andando
a pé e comendo cenoura e chuchu.
Um ponto turístico em Piracicaba? O véu
da noiva.
Uma personalidade em Piracicaba? Sapo,
meu maridão hoje e meu primeiro professor de
dança na vida!
Um fato ocorrido em Piracicaba? Quando
o Carlos ABC encontrou meu telefone do estágio
em que fazia na ESALQ, não sei como, e me disse

que havia indicado o meu nome pra entrar na
CETA. Ainda lembro da voz dele me dizendo aquilo.
Isso mudou a minha vida!
Um cantor ou cantora de Piracicaba? Jane
Silva.
Um ator ou atriz de Piracicaba? Jorge
Lode
O que falta em Piracicaba? Os artistas
Piracicabanos poderem ocupar mais os nossos
teatros.
Uma frase de incentivo? Estude sempre e
nunca desvie dos seus objetivos.
Seu projeto mais recente é? DRIKA CANTA
CHICO E SUAS MULHERES.
Quem será Drika pós pandemia? Um ser
em constante mutação que ainda acredita que é
através da educação das crianças que salvaremos
os adultos!
Release enviado pela artista

UMA NOITE RETRÔ NO CLUBE
CRISTOVÃO COLOMBO
O colunista e seu fotografo Ricardo Roberto Raya
estiveram presentes no evento Flash nigth do Clube Cristovão Colombo a convite do seu Presidente, Tatinho Pereira onde presenciaram a qualidade dos serviços oferecidos aos associados. Os djs
tocaram musicas que fizeram da noite um marco
na vida das pessoas que ali se encontraram entre
eles os atores Raul Rozados e Carla Sapuppo, a
cantora e apresentadora Zuleyde Oliveira, a diretora do Gran Espaço Bem Viver Ana Christina Martins, a socialite Lucia Bischof e seu esposo Francisco Alonso entre outras personalidades da cidade
onde o peixe para.
Click Ricardo Roberto Raya

INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em
destaques na sessão Curtidinhas. A Pirarazzi fez a cobertura do
evento Flash night do Clube Cristóvão Colombo, entre outros
eventos da cidade de Piracicaba e região, além da agenda cultural
e as famosas curtidinhas.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi,
promova sua imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10 anos de
existência, lançamos uma proposta para você dar mais
visibilidade ao seu trabalho num conceituado jornal, A Tribuna
Piracicabana, especificamente na mais prestigiada coluna da
região, a Pirarazzi. Conquistamos credibilidade dos nossos
leitores e somos vistos por renomadas personalidades e
empresas do cenário local. o presente que estamos oferecendo
é a sua participação no perfil da coluna, onde você terá MEIA
PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Para coberturas de eventos entrar em contato no WhatsApp (19)
99663 9903 ou no e-mail pirarazzi@gmail.com
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 159 junho/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz
Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura local. A Pirarazzi
ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo.

Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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CURTIDINHA

Elis Justi esse mês está
comemorando 10 anos de rádio, após
uma entrevista como cantora na
antiga Onda Livre AM, hoje
@jovempannewspiracicaba . A
também jornalista conta que são 10
anos apresentando o programa Festa
da Manhã.

Bruno Gonçalves desabafou ao
comentar sobre os artistas que quase
desistiram da carreira como ele por
conta do período pandêmico. O
musico comemora sua volta aos
palcos e o privilégio de contar com a
presença do público nos seus shows.

Willian Rocha é mais um artista que
retorna aos palcos depois da
pandemia e sua agenda está lotada
de shows e apresentações na região.
O cantor recentemente postou uma
foto com a nova logomarca do seu
nome e já colocou o pé na estrada
nessa nova fase da sua carreira.

Gabriela Souza, modelo e digital
influencer se tornou Miss centro
paulista CNB, representando a cidade
de Rio Claro, se prepara para
concorrer ao Concurso de Miss Brasil
Mundo que será realizado em agosto
de 2022 em Brasília DF.

Chris Bernardo postou fotos na sua
rede social e com várias hashtags
agradeceu a escolha da sua profissão
e o quanto ama este oficio. A
bailarina, professora e diretora da Cor
e corpo é uma das grandes
profissionais na área da dança de
nossa cidade e já idealizou diversos e
criativos projetos.

Carolina Moya comunica que o projeto “Eu Não Sou Daqui Estudos de Poética das Travessias” estreia dia 25 de junho na
sua pagina do instagram @carolinamoya com episódios de 20 a
40 m abordando diversidade e identidade.

A Tragatralha CIA de teatro formado pelos atores Edvaldo Oliveira, Vagner
Chiarini, Raul Rozados, Carla Sapuppo e Rafaela Arthuso anunciou
que retornaram com as apresentações do espetáculo “Cordel do Mistério
de Caiatú”, dia 30 de junho, às 20 h no Sesc Piracicaba.

Claudia Cristina Fiorino Guilherme esteve no 1° Café
com os artistas de teatro de Rio Claro, entre eles o famoso
ator dos comerciais dos anos 80, Ferrugem que abrilhantou
o evento com sua presença e carisma.

Gê Filho esteve no lançamento da Graphic novel “Amanhã você vai embora”,
filme de sua autoria numa noite de autógrafos num shopping de Campinas. O
cineasta agradeceu a presença do público que esteve comemorando com
ele e o apoio da NSA Araraquara e a NSC New Science Company.

Larissa Molina Vieira esteve em uma famosa livraria do shopping
e para sua alegria e satisfação encontrou a obra “A Trapezista- Um
amor de turnê” de sua autoria em plena vitrine. A escritora enfatizou a
enorme satisfação e salientou que se trata de um romance que tem
tudo haver com o dia dos namorados.

Renata Poli, posou ao lado do esposo Paulo e seu filho
Felipe caracterizados para uma noite esplendorosa e
destacou o figurino da Casa da Ângela Fantasias que por
sinal é um ótimo lugar para locação.

CLIMA DE ROMANCE NO DIA DOS NAMORADOS

Ivana Negri e Cassio

José David e João Paiva

Thelma Sturion e Antonio Carlos

Marlene e Cris

Karina Mandro Lucas Duarte

Alessandra Classere e Davi Furlan

Pitu Protti e Nina Moura

Rodolfo Felipe e Paulo Vieira

Aline Archangelo e Paulinho

Adriana Zamarim e Douglas

Daniel Silva Nunes e Vilma

Rafael Spolidorio e Isabella Lombardi

ENTREVISTA COM FIOFHÓ RENDEU
MUITAS GARGALHADAS
A apresentadora Fiofhó de Belém foi recebida com festa nos estúdios
da Rádio Web Nova Itaqueri em Charqueada SP no dia 8 de junho. O
apresentador Brad Pitu (Pitu Jr.) entrevistou a artista e não teceu esforços
para fazer perguntas picantes e arrancar gargalhadas dos web telespectadores que participaram ativamente do programa transmitido ao vivo para
todo o planeta pela internet. Na técnica André Camargo, supervisão de
Chaporã Santana. Agradecimento especial a Isa do açaí que presenteou a
artista com um pote de açaí (só faltou o charque e farinha de mandioca).
Click Ricardo Roberto Raya
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GRUPO BIBBELÔ DE VOLTA AO CENÁRIO MUSICAL EM
APRESENTAÇÃO DO SHOW DE GETÚLIO CÔRTEZ

O grupo foi formado em idos de 2015, após os integrantes, já amigos de longa data e amantes da música,
receberem um inusitado presente: as músicas de um seresteiro paulista chamado João Nogueira. Homônimo do famoso
sambista carioca, João Nogueira nasceu em São João do Rio Pardo e passou a maior parte da vida em Campinas e Rio de
Janeiro. Sua filha, Isabel, fez um resgate de suas músicas após a sua morte e as cedeu à vocalista do grupo e amiga sua,
Sirlene Martins. Além de "O que é que a baiana tem?", resposta à famosa canção do compositor baiano Dorival Caymmi,
há uma canção chamada "Bibelô", mesmo nome do grupo. "nós recebemos essa obra de presente, são canções raras, da
época de seresta, que a gente vai poder perpetuar e popularizar", disse a cantora. Naquele ano, o Bibelô gravou um CD
com as músicas inéditas de João Nogueira, até hoje o único trabalho do grupo em mídia física. além disso, Sirlene tem
sonho de a resposta "Teu tabuleiro ainda tem?" para Nana Caymmi, filha de Dorival, que morreu em 2008. O grupo também
participou da Noite das tradições, festival popular piracicabano de seresta e música caipira, de grande adesão popular.
Idealizado em 1993 como "Projeto choros & serestas", o objetivo é promover o resgate de um gênero musical que deixou
marcas profundas na cultura piracicabana, revivendo o romantismo de décadas passadas com a proposta de fomentar a
confraternização social e valorizar os músicos e cantores de Piracicaba e região.
Integrantes:
Sirlene Martins vocalista do grupo bibelô, especializado em choros e serestas, bem como músicas autorais;
fundadora do madrigal tom sereno (2016-2018); homenageada no prêmio solidário internacional iberoamericano "nevado
de ouro" 2022.
Silvana Scauri simpatizante da música desde sempre, formada em psicologia e cantora de coração; participou dos
grupos de canto tom sereno, tom maior e coral da uep, como soprano e mezzo-soprano; integra atualmente o grupo Ocêis
e o grupo Bibelô.
Luiz Carlos da Silva mais conhecido como "Carlinhos", é violonista e guitarrista; participou do grupo "conjunto
musical" durante as décadas de 70, 80 e 90; também atuou como cavaquinista em grupos diversos de pagode.
Valdinei Antônio, Lao Lao para os íntimos, é músico desde os 10 anos de idade, toca violão, guitarra e contrabaixo;
fez parte de diversos grupo e formações durante a jovem guarda, acompanhando cantores de renome da época; do grupo
"Cristal" durante 8 anos, e até o ano passado com o "Duo cristal".
José Augusto Barros Marques da Silva conhecido no meio artístico piracicabano e pelos amigos como "Picapau"; ao
longo dos anos, tocou com diversos grupos em diversos locais famosos de Piracicaba e região, como o "Clube 13 de maio";
se apresentou em São Paulo junto da dupla Duduca e Dalvan e tocou em clubes renomados como a "Biroska" da empresária
Lilian Gonçalves".
José Jesús Ortiz, pianista, cantor, compositor, maestro e professor de música nascido em Caracas (Venezuela);
realizou diversas turnês mundiais para apresentação de recitais; tem experiência no ensino musical para crianças, jovens
e adultos, com especialização em crianças com necessidades especiais e com autismo; participa do grupo Bibelô na
temporada 2022 como músico convidado.
Getúlio Côrtez
Getúlio Francisco Côrtes é um cantor e compositor brasileiro. Ligado à Jovem Guarda e ao rock nacional, é irmão
do cantor de funk Gerson King Combo. Iniciou sua carreira na Rádio Mayrink Veiga, em 1960, interpretando canções de
grandes astros da música norteamericana como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Frankie Lana e Louis Armstrong. Nesta
época, integrou o grupo The Wonderful Boys (Getúlio Côrtes, Pedro Paulo e Jocelin Braga). Como compositor foi gravado
por diversos artistas da Jovem Guarda, especialmente, Roberto Carlos. É conhecido, principalmente, por ser o autor do
rock "Negro Gato", gravada por diversos artistas como Renato e seus Blue Caps, Roberto Carlos, Luiz Melodia e Marisa
Monte. Lançou seu primeiro álbum como intérprete em março de 2018, intitulado "As Histórias de Getúlio Côrtes",
contendo versões de suas canções mais famosas gravadas por outros artistas. Com o fim do período de pandemia, Getúlio
retoma seu trabalho dessa vez nos palcos com o show "O PULO DO NEGRO GATO" - como comemoração por seus mais
de 60 anos de carreira. Dessa vez no comando do microfone e com algumas das mais famosas músicas de sua autoria
eternizadas pelas grandes vozes da Jovem Guarda.

Serviço
Show Getúlio Côrtes - o pulo do negro gato
Abertura do Grupo Bibelô
Teatro Municipal Erotides de Campos
Sexta-feira, 8 de julho, 14:00 h
Entrada franca
Release enviado por Sirlene Martins

ENGENHO DA NOTÍCIA COMEMORA
15 ANOS DE EXISTÊNCIA
Diversos jornalistas e profissionais da comunicação estiveram presentes na comemoração ao lado de Marcelo Basso e Cristiane Anhão dos 15 anos de existência do Engenho da
notícia. Na ocasião os jornalistas receberam das mãos do vereador Gilmar Rotta a Moção de
aplausos como reconhecimento dos longos anos prestados à sociedade piracicabana. Entre
os convidados estiveram presentes o deputado estadual Alex de Madureira e o anfitrião
Alexandre Augusto Perez Moraes da Cevada Pura (local do evento), o som ficou a cargo dos
DJS Adrian Doná e Vitor Galvão.
Click Paulo Ricardo

SOLENIDADE DE
PREMIAÇÃO DO
2° CONCURSO CULTURAL
PARADAS PRO SUCESSO

SECRETARIO DE CULTURA DE LIMEIRA
RECEBE HOMENAGEM DA ALLE
O secretario de cultura de Limeira, Farid Zaine, recebeu da Academia Limeirense de Letras ALLE, uma singela homenagem, pela dedicação a cultura limeirense o "Diploma de gratidão" entregue pela Presidente da casa, Sra. Adriana
Azzolino. A entrega foi durante a comemoração dos 17 anos da academia tendo como testemunhas os membros que ali estiveram presentes.
Foto reprodução redes sociais

A equipe do projeto Paradas pro Sucesso
realizará a Solenidade de Premiação do 2° Concurso Cultural Paradas pro Sucesso. O evento
acontece no dia 30 de junho (quinta-feira), às
14h, na APM (Associação Paulista de Medicina) Av. Centenário, 546, São Dimas, Piracicaba/SP.
Convidamos seu veículo de comunicação para a cobertura do evento. O Paradas
pro Sucesso chega em 2022 a sua segunda
edição contabilizando a inscrição de 96 trabalhos de estudantes (desenhos e frases)
de 21 escolas públicas e privadas da cidade.
A iniciativa foi realizada em parceria com a
Diretoria de Ensino Região de Piracicaba.
A seleção dos trabalhos foi feita por
banca formada por membros da Diretoria de
Ensino, bem como pela cantora Patrícia Ribeiro; a escritora Carmelina de Toledo Piza; o
ator Elson de Belém; e pela médica e organizadora do evento, Juliana Previtalli.
Serviço
Solenidade de Premiação do 2° Concurso Cultural
Paradas pro Sucesso.
Dia 30 de junho (quinta-feira), às 14h, na APM
(Associação Paulista de Medicina)
Endereço: av. Centenário, 546, São Dimas, Piracicaba/SP.
Informaç õ e s :
www.instagr
am.com/
paradasprosucesso
Release
assessoria de
imprensa

VANIA MIANO ZANAGA LANÇA
O LIVRO AS FLORES DE BIA
Beatriz Miano Zanaga ou simplesmente Bia. Menina
alegre, descontraída e inteligente. Cursava o sétimo ano
do ensino fundamental. Estava contente e ansiosa porque faria viagem a Maceió (AL) junto com a família. O mês
era novembro de 2018, a viagem seria no dia 21. No dia
18, do nada, começou a passar mal e precisou ser internada, com uma pneumonia assintomática e permaneceu
60 dias na UTI. Em 17 de janeiro de 2019, Bia viajou, não
para Maceió, mas para a eternidade com precoces 14
anos. A história de Bia, portadora de Síndrome de Down,
foi a inspiração para a mãe, a americanense Vania Miano
Zanaga escrever o livro As Flores de Bia - Um Amor Transcendental, que será lançado dia 29 de junho (dia que ela
faria 18 anos), às 19h30, no Salão de Eventos da OAB em
Americana. Escrever o livro que retrata a história real, a
trajetória da família, o sofrimento, o luto e a vida dela na
esfera superior, foi a forma que Vania encontrou para viver o luto pela partida da filha, da
separação física, já que as duas eram uma única identidade. Externar esse sentimento de
amor, de dedicação pela filha, as lutas, tudo que ela passou, momento de reflexão desde
que a filha nasceu, foram a maneira de viver o luto, não caindo em depressão, uma forma
mais linda e maravilhosa encontrada para eternizar a história e a imagem da filha, e levando
a história para quem não a conheceu. "Apesar de toda emoção e carinho, também tem
pitada de sofrimento. O livro não é uma ficção, é uma história real. Foi um trabalho em
conjunto, meu e da Bia, não é psicografia, mas eu sentia que ela estava do meu lado,
ajudando a escrever o livro. Mostrar toda a nossa realidade, a Bia continua viva (não aqui),
mas em outra esfera, eu acredito, tudo é possível através do amor, Bia sempre foi apaixonada pelo ser humano", enfatiza a autora. Para Vania, a maioria das pessoas não sabe lidar
com criança especial e diz que Síndrome de Down não é doença. "Hoje, não é mais um tabu
como antigamente, naquela época havia muita desinformação.
SERVIÇO:
Lançamento: Dia 29 de junho de 2022
Horário: 19h30
Local: Salão de Eventos da OAB - Rua Cristóvão Colombo, 155, entrada pelo
acesso lateral da Rua Francisco Petraglia, Residencial Nardini, Americana (SP).
Release enviado pelo jornalista Roberto Miamoto
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