giou a qualidade da palestra proferida pelo ex-ministro e destacou
que correligionários de seu partido estiveram em peso no evento.

LOUCURA!
Um homem esfaqueou seis
pessoas em um ônibus do transporte coletivo na tarde de ontem,
21, por volta das 15h15, em Piracicaba. Segundo informações da Polícia Militar, repassadas às 16h25,
foram confirmadas três mortes –
duas mulheres e um homem – todas no local. Três pessoas ficaram
feridas, duas delas em estado grave. Não há informações sobre o estado das vítimas. A Guarda Civil
Municipal deu apoio à PM com os
guardas dos grupamentos Ciclístico e Escolar, Romu (Ronda Ostensiva Municipal), Romo (Ronda Ostensiva Motorizada) e Cemel (Central de Monitoramento Eletrônico).
O Capiau lamenta registrar este fato.
LUTO
A Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Piracicaba e todos os
vereadores lamentam profundamente as mortes em decorrência de
um ataque cujas motivações ainda
serão apuradas pelas autoridades.
Diante da consternação geral no
município, o presidente Gilmar
Rotta decretou luto oficial de três
dias na Câmara, a partir desta terça-feira. A Câmara informa que as
atividades ocorrem sem interrupção, no entanto, com as condolências dos vereadores e servidores.
DESELEGANTE – I
Para dizer o mínimo, foi bastante deselegante o voto contrário
do vereador Fabrício Polezi (Patriota) à medalha de mérito legislativo ao ex-prefeito Antonio Carlos de Mendes Thame, como uma
homenagem póstuma ao político
que faleceu no último dia 28 de
abril. Em que pese discordâncias
– e este Capiau nutriu algumas ao
longo do período do também exdeputado –, faltou respeito à memória de quem, goste ou não, prestou serviços em Piracicaba.
DESELEGANTE – II
Como qualquer ser humano,
Mendes Thame cometeu erros e carregava suas contradições políticas.
Mas inegável que deixou um legado
ao País, como bem observou a vereadora Silvia Morales (PV), ao defender a aprovação da homenagem. Dentre as realizações do exdeputado, a lei que criou o MEI (Microempreendedor Individual). Repito, foi uma atitude deselegante.
GRATIDÃO
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) expressou gratidão à Acipi
(Associação Comercial e Industrial
de Piracicaba) por ter realizado o
evento que recepcionou o pré-candidato ao Governo do Estado de
São Paulo, Tarcísio Freitas. Ele eloEdição: 16 páginas

“ME ESQUEÇA”
Sempre comedido nas palavras, o vereador Paraná (Cidadania) demonstrou irritação na
segunda-feira (20). Sem citar nomes, ele pediu para que “alguns
secretários” esqueçam dele na
hora de pedir voto para aprovação de propositura que esteja em
tramitação na Câmara. “Pedi uma
placa para a rotatória do São Jorge até agora não foi feita, mas o
secretário me liga pedindo para
votar projetos”, informou. “Não
ligue no meu gabinete!”, pediu.
FELIZ
O vereador Josef Borges (Solidariedade, e ainda na liderança do
governo) não esconde a felicidade
pelas conquistas recentes ao Distrito de Ártemis. Ele destacou a revitalização da Lagoa de Itaiçaba,
local que recebeu o plantio de 100
mil mudas de árvores, limpeza da
lâmina d’água e início de um projeto turístico. Ele comentou ainda
sobre a vistoria na ponte de ferro
da região, “o que significa um trabalho preventivo de zeladoria”,
disse, sem esconder a satisfação.
HOMENAGEADO
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) foi homenageado
com voto de congratulações do
deputado estadual Alex de Madureira (PL) pelos 14 anos na coordenação da Campanha de
Combate à Pedofilia em Piracicaba. De acordo com a justificativa, ele criou a Semana Municipal e instituiu o Fórum Permanente sobre o tema, além da Frente Parlamentar contra o crack.

Sema vai ao DER para solicitar
manutenção de estradas rurais
Rodovias Samuel de Castro Neves e Geraldo de Barros e
estradas de Anhumas e de Tanquinho serão beneficiadas
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), se reuniu, no último
dia 14, com o engenheiro-chefe da
unidade do DER (Departamento
de Estradas de Rodagem) em Piracicaba, João Davi Pavani, para
buscar informações sobre o cronograma de atividades das
obras de manutenção de estradas rurais em convênio com programas do Estado de São Paulo.
Sob responsabilidade de execução da DER está a recuperação
asfáltica da estrada Samuel de
Castro Neves (SP-147), que liga
Piracicaba ao município de
Anhembi, e de mais 2,7 quilômetros da estrada Geraldo de Barros (SP-304), de Piracicaba a São
Pedro, conquistadas por meio do
programa Estradas Asfaltadas.
Também há a recuperação
asfáltica da estrada de Anhumas (PIR 260) e a do bairro
Tanquinho (PIR 021), que
também serão custeadas pelo
Estado, após os pedidos serem
protocolados pela Sema no gabinete da SAA (Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo).
João Davi Pavani afirmou

Divulgação

Reunião foi com a secretária Nancy Thame, técnicos da Sema e o João Davi, diretor do DER Piracicaba

que os projetos ainda estão em processo de licitação para iniciar, mas
a previsão de conclusão das recuperações asfálticas é de dezembro
até o início do ano que vem.
Segundo a secretária Nancy
Thame, presente na reunião junto aos técnicos da Sema David
Munhoz, Bruna Trevisan e Antonio Salvador Castello, a visita

NEGATIVO
O prefeito Luciano Almeida, ao
publicar sua revolta contra as críticas que vem recebendo nas suas
páginas no Facebook, conseguiu
mais de 470 comentários, sendo 1%
deles positivo e 99% malhando-o
como Judas. O prefeito foi amplamente criticado pela população, que
espera melhorias na Administração, que está inerte. É o que informam seus adversários ferrenhos.

também buscou entender a estruturação do trabalho da DER
no município e região e trocar informações sobre técnicas utilizadas na manutenção de estradas.
“Essa aproximação dos técnicos da Sema com o DER é
muito importante para o alinhamento das atividades e no fortalecimento do trabalho conjun-

to para gerar mais resultados
aos munícipes”, ressalta Nancy.
O DER tem a função de administrar o sistema rodoviário estadual e sua integração com as rodovias municipais e federais, bem
como fazer a interação com os demais modos de transporte, objetivando o atendimento aos usuários
no transporte de pessoas e cargas.

Thais Passos/SEMA

MBL – I
Nesta sexta-feira, 24, Piracicaba recebe as principais lideranças
do Movimento Brasil Livre. Arthur
do Val, Rubinho Nunes, Amanda
Vettorazzo, Cristiano Beraldo, Guto
Zacarias e Renato Battista participarão de evento com o tema “A Importância do Legislativo para Combater o Bolsopetismo”. Sem nomes
para apoiar à Presidência e ao Governo do Estado, o MBL aposta
fortemente na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.
MBL – II
A agenda faz parte de uma
turnê do Movimento pelo Estado
de São Paulo, a fim de levar suas
ideias e projetos e também ouvir as
demandas locais. O evento é aberto ao público mediante inscrição
pelo site mbl.org.br/turnesp.

CONTRA O TRABALHO INFANTIL
Com o tema “O Trabalho Infantil nas Ruas e os Desafios para a sua Erradicação”, ministro pelo sociólogo
e cientista político João Jeronymo de Aquino Neto e
Alessandra Tavares, cientista social e doutoranda em
antropologia pela USP, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) promo-

Piracicaba libera vacina contra
a gripe a partir de seis meses
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, disponibiliza a partir de
amanhã, quarta-feira, 22/06, a
vacina contra a gripe para todas as
pessoas com seis meses ou mais. O
imunizante estará disponível em todas as unidades de saúde nos dias

úteis, sem agendamento, nos CRABs (exceto CRAB Paulista) e UBSs,
das 8h às 15h, e nos PSFs, das 8h às
16h. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de
identificação. Para as crianças, é
recomendado também a apresentação da carteirinha de vacinação.

E NGENHEIRO
VAIAS
A vida do candidato dos Republicanos ao Governo do Estado,
Tarcísio de Freitas, não está tão
fácil, como imaginam alguns, que
já o colocam no segundo turno. Em
Americana, semana passada, foi

interrompido em seu discurso pelas vaias do público em torno de 40
mil pessoas. Dá para entender essas vaias, cujo efeito vem de Brasília. Sozinho, Freitas não construiria tantos adversários assim.

By Elson
de Belém
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ve amanhã, a partir das 8h30, o Seminário Municipal
de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. O evento contará com apresentações culturais do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), exibição de vídeos sobre o tema, rodas de conversa e oficina de Grafite para
crianças e adolescentes, com a Casa do Hip Hop. A7
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"In Extremis"

“Inferno Verde”,
“Paraíso Perdido”
Cecílio Elias Netto

A

Amazônia – esse sacramento da natureza – volta a desafiar o
Brasil, a partir de
mais outra de suas
tantas seculares tragédias. Que, aliás,
ocorrem por irresponsabilidade humana. E
sinto-me um herege ao, ainda
outra vez, tentar referir-me a ela.
Desde a infância, a Amazônia me
assombra, como ainda deslumbra a humanidade. Não é um
lugar; é o êxtase. Não é a floresta imensa; é o mistério. Já
foi cantada por todas as vozes,
glorificada e temida. Foi o “Inferno Verde”, de Alberto Rangel; o “Paraíso Perdido”, de Euclydes da Cunha. A Amazônia
é o templo de todos os deuses
pagãos que, nela, reinam em sua
plena majestade. E, por isso
mesmo, assustadoramente.
Grandemente encravada no
Brasil, eis que esta parece ser sua
penitência, como que destinada
à profanação do homem branco.
O Brasil faz, desse seu tesouro, o
papel de um herdeiro irresponsável, sem consciência do imenso legado gratuitamente recebido. Lembro-me, ainda amargamente, da tragicomédia em que
a dupla Assis Chateaubridand/
Davi Nasser transformou a
Amazônia mato-grossense para
apresentá-la ao mundo como um
“romance nacional”. Foi em
1950, e em outros dois ou três
anos seguintes. A Revista O Cruzeiro patrocinou, estimulou,
criou o grande drama: uma índia, a infeliz Diacuí, estava sendo apresentada como vítima da
ignorância de seu povo por amar
um homem branco e, com ele,
querer casar-se através dos rituais ditos civilizatórios. O Brasil indignou-se com o que chamou de ignorância indígena,
pois o noivo branco, Ayres Câmara Cunha, iria levar a civilização àqueles povos atrasados.
Os espíritos sagrados indígenas resolveram a situação:
Diacuí, a que se vestira de noiva
no casamento cristão, morreu no
parto da filha do homem branco. A história terminou ali. E os
“Diários Associados” perderam
a fonte de seu grande carnaval.
Assim, pois, já era o Brasil diante da Amazônia: um herdeiro irresponsável sem qualquer noção
da riqueza universal daquele te-

O

souro. O naturalista
Alexander Humboldt
– deslumbrado com o
que encontrara em
meados do século 18
– deu-lhe o nome Hileia, derivado do grego, floresta selvagem.
Vivi o privilégio
de, em cinco circunstâncias, pisar pedacinhos daquele solo sagrado. Em Manaus, Belém, Roraima, pela Belém-Brasília. Há
noites, ainda agora, em que desperto sacudido por sonhos indizíveis ou por terríveis pesadelos.
Para mim, entrar na Amazônia
sabe-me, ainda hoje, como êxtase e como horror. Deslumbramento e medo. Euclydes tentou
– sem o conseguir, apesar de
sua genialidade – definir se, lá,
a natureza se revela como adversária do homem ou se vítima de apetites criminosos. Mas
conseguiu, o notável escritor,
proclamá-la como Éden a ser
protegido, a “terra sem pecado”. Na Amazônia, Euclydes
encontrou o “Paraíso Perdido”.

O Brasil faz,
desse seu
tesouro, o papel
de um herdeiro
irresponsável
Diante dessa nova tragédia,
consolida-se-me uma certeza: a
Amazônia não pode pertencer ao
Brasil ou a qualquer país. É patrimônio da humanidade que está
sob a guarda dos únicos habitantes que sabem compreendê-la,
amá-la, preservá-la, sendo dignos
dela: os povos indígenas, especialmente escolhidos pelos deuses
da floresta para serem sacerdotes e guardiães do templo sagrado. A estupidez congênita desse
tal Bolsonaro confirma-o. Ele já
sugeriu a sua solução: fazer
como os Estados Unidos e dizimar todos os povos. Pensamento de genocida estrutural.
Pelo mínimo que vi daquela grandeza, reconheci a minha
pequenez diante da Criação. A
beleza é aterradora. E, dela,
soa a advertência ao homem
branco: “Não me toque, herege!” Se violado, o Paraíso Perdido torna-se Inferno Verde.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Licença ampliada
para pais solteiros

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que pai
solteiro tem direito à licença estendida, equiparandose à licença maternidade. Esclareça-se : em vez de ficar 5
(cinco) dias, afastado do trabalho, para cuidar do recémnascido, como prevê a regra geral, poderá usufruir 180, conforme concessão às mulheres.
Por decisão do STJ, a extensão do benefício foi concedida ao
pai solteiro, além do pagamento
correspondente ao salário maternidade, decisão tomada pelo
Supremo por unanimidade.
A decisão, fixada pelos Ministros do STF, vincula as demais instâncias e abrange apenas servidores públicos federais. Aguarda-se possa ser
aplicada, também, a empregados de empresas privadas.
A tese , arguida pelos Ministros da Suprema Corte, abrange
por ora, servidores públicos federais, mas poderá ser aplicada,
também, a funcionários de empresas privadas, tenha-se em
conta que a fundamentação adotada, nos votos dos Ministros do
Supremo, é no sentido de que

todos os pais de família devem
ter direito ao benefício, independentemente do regime jurídico.
Atualmente, as empresas
concedem 120 dias de licença
maternidade. Decidiu o STF
que pai solteiro tem direito à
licença estendida, equiparando-se à licença maternidade, ou
seja, em vez de ficar somente
05 (cinco) dias afastado do trabalho, para cuidar do filho recém-nascido, como prevê a regra geral, poderá o homem,
usufruir dos mesmos 120 dias
concedidos às mulheres.
A tese, fixada pelos Ministros, vincula as demais instâncias, envolve caso concreto e
abrange apenas servidores públicos federais. Advogados trabalhistas entendem que pode
ser aplicada, também, a funcionários de empresas privadas.
Vamos aguardar a posição do
Supremo para esses casos.
———
Frederico Alberto Blaauw, mestre em Direito Comercial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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Araruna anarê
Camilo Irineu
Quartarollo

H

á uma canção
dos indígenas Parakanã, do Pará, mui cantada entre os que desejam uma Amazônia
restaurada. O amor
dos indígenas e mártires da floresta viva é maior
que a maldade humana. A floresta há de se levantar e estender seus galhos às ararinhas.
Araruna anarê, in’y keu’y köwaná, Araruna anarê’, cantava Bruno Pereira antes de ser morto.
Quando o cardeal Hummes
chegou à Igreja São Judas de Piracicaba-SP, em 2019,para falar
sobre o sínodo da Amazônia ouviam-se gritos ao fundo do recinto e viam-se cartazes ofensivos ao
visitante. D. Cláudio surgiu serenamentea falar, mesmo no cansaço de sua alta e douta
idade,discorreu lindamente sobre

o ecossistema e dos nossos rios voadores. Soube depois que nas inúmeras entrevistas do
prelado nos mais variados auditórios havia
grupos orquestrados
para constrangê-lo.
O lema de um honrado militare desbravador era: “morrer se for
preciso, matar nunca”. Desde o
Marechal Rondon os indígenas
sempre foram parceiros pacíficos
damata e dos rios vivos.
Contudo, umcapitão de exército, cujos apoiadores atacavam D.
Cláudio, ameaçou: “Se eu for eleito, vou dar uma foiçada na Funai,
mas uma foiçada no pescoço”. Nafoiçadase decapitaramórgãos históricos de proteçãoambientale de
fiscalização.A FUNAI, conta com
alguns “gatos pingados”, e pasmem, são desautorizados ao fazerem autuações contra poderosos.
Num pedido noturno por rádio
para autuar ação ilegal perto de

A Amazônia
ainda encanta!
uma aldeia indígena, e por esta alertada em vão, havia na base dois
guardas e uma lancha sem farol
para deter e multar os criminosos
contumazes. Ficou evidente o esfacelamento do órgão de proteção,
aliás com suas bases indefesas atacadas por garimpeiros e outras
gangs que, ainda, ao passarem armados de barco fazem adultos e
crianças de alvos.As forças do Estadonão inibem o crime organizado de pescas abusivas, nem o
do tráfico das madeiras nobres
ou de animais exóticos trazidosao meio urbano, saudáveis ou
com vírus desconhecidos. Tudo
vai numa foiçada só, na porteira
aberta pelo Estado de um gado
que passa atropelando a nação.
Recentemente, os indígenas e
ribeirinhos encetaram buscas agoniantes no Vale do Javari pelos
amigos desaparecidos. Encontrarama bolsa e pertences de Bruno e

Phillips, indicando possíveis locais da desova dos corpos. Então o governomostrou em rede
nacionala versão exitosa de resgate dos restos mortais, alvejados, mutilados e ocultados, mas
sem mandante do crime. Ora, a
BBC de Londres questionouna
entrevista a ausência dos ribeirinhos e indígenas batedores,
estes que talvez sejam as próximas vítimas. A mídia questiona
ainda quem são os mandantes,
que, ocultos da Justiça, continuarão na senda do crime.
Toda a imprensa mundial
acompanha, atônita e atenta,
mortes de indígenas, ribeirinhos, ambientalistas eprofissionais da área. A Amazônia ainda encanta! “Araruna anarê,
in’y keu’y köwaná, Araruna
anarê”, para mim e para você!
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente, escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

Dom e Bruno ao encontro de Chico e Irmã Dorothy
José Osmir
Bertazzoni

O

indigenista brasileiro Bruno
Araújo Pereira e
o jornalista britânico
Dom Phillips foram
mortos à queima-roupa
e seus corpos esquartejados, incendiados e
enterrados em uma área próxima
a um igarapé, quase no limite da
terra indígena Vale do Javari, em
Atalaia do Norte, no Amazonas.
O que não gostaríamos que acontecesse infelizmente aconteceu,
mais mortes para os que ousam
defender e proteger os povos indígenas e a preservar a Amazônia.
Dom e Bruno,assim como
Chico Mendes e a Irmã Dorothy
Mae Stang (conhecida como Dorothy Stang (também sacrificados
pela falta do Estado), tornaramse vítimas da violência em uma
das áreas mais ricas de preservação do planeta.Entre 1987 e 1988,
Chico Mendes foi um seringueiro, sindicalista, ativista político
brasileiro premiado por seu ativismo, recebendo o Global 500 da
Organização das Nações Unidas
(ONU), na Inglaterra, e a Medalha de Meio Ambiente da Better
World Society, nos Estados Unidos; porém sua vida foi ceifada
em 22 de dezembro de 1988, exatamente uma semana após completar 44 anos. Chico Mendes foi
assassinado com tiros de espingarda no peito, ao sair de sua casa.
Transcorreram-se mais de 30 anos
desde a morte de Chico; Bruno,
provavelmente, teria à época entre seis e sete anos de idade quando isso aconteceu e jamais imaginou que seu fim seria semelhante.
Dorothy Mae Stang, foi uma
religiosa estadunidense naturalizada brasileira, membra da Congre-

gação das Irmãs de
NotreDame de Namur. Ela foi assassinada em Anapu, no estado do Pará, na Bacia
Amazônica do Brasil.
O Vale do Javari,
mil quilômetros a oeste da cidade de Manaus, a caminho de
Atalaia do Norte, é um
gigantesco território indígena
que serve de refúgio para cerca
de trinta tribos isoladas e é sistematicamente invadido por caçadores criminosos e garimpeiros ilegais (também criminosos).
A Região também faz parte das
rotas internacionais do narcotráfico, fazendo fronteira com o
Brasil, com o Peru e a Colômbia.
Segundo informações, Phillips
foi até a Região para pesquisar conteúdo de um livro que estava preparando. Bruno, indigenista independente, estava acompanhando
Don e trabalhava para o Jornal
The Guardian; era ativista e colaborador do Observatório dos Povos Isolados (OPI), depois de ter
trabalhado por muitos anos na
Fundação Nacional do Índio.
Os suspeitos da morte são
dois irmãos, Oseney e Amarildo
da Costa, ambos pescadores criminosos, porém não se sabe o
motivo que os levou a atacar com
tiros de armas de uso exclusivo
das forças armadas os pesquisadores indefesos e nem a mando
de quem realizaram tal crime.
Breve ressalva: já apareceram
outros cinco suspeitos envolvidos
nas mortes, totalizando oito presos até o momento e podem chegar a mais de dez, caso eles resolvam entregar os mandantes, o que
pode acontecer a qualquer momento, segundo fontes ligadas as
investigações, ou seja, diferente
do que diz a própria Polícia Fede-

Solidarizamo-nos
com as famílias
dos jovens
Dom e Bruno
ral que por razões estranhas oculta esta organização criminosa.
A Univaja (União dos Povos
do Vale de Javari), que reúne todas as etnias do vale, emitiu uma
declaração junto com a Apib, que
reúne as organizações indígenas
do Brasil, e o Observatório dos
Povos Indígenas (OPI) na qualsão descritos estes dois assassinatos como “mais um crime político (...) que leva à Bolsonaro e é
uma consequência da política
destrutiva de seu governo" contra os povos indígenas e a preservação da floresta Amazônica.
Segundo a Polícia Federal,
ambos foram “Executados, despedaçados e queimados”. Assim,
Dom Phillips e Bruno Pereira teriam morrido no Vale do Javari.
Os dois pescadores realizavam
pescas ilegais do precioso pirarucu, um gigantesco peixe amazônico requisitado pelos narcos que
operam naquela região como fonte de alimentação. Um ecossistema criminoso é o que existe hoje
na Amazônia, fortemente desejado pelo atual presidente Jair Bolsonaro que, pedaço por pedaço,
demoliu a proteção ambiental em
todo o Brasil, tornando-se o campeão de garimpeiros ilegais, traficantes de madeira, pedras preciosas, pescadores e caçadores ilegais ou melhor, criminosos como
se deveria realmente denominar.
O “passar da boiada” debatido na reunião ministerial do governo Bolsonaro e defendido pelo
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aproveitando a notoriedade absoluta do tema Covid19 nas redes nacionais de comu-

nicação, seria, segundo Salles, a
hora de fazer uma “baciada” de
mudanças nas regras ligadas à
proteção ambiental e à área de
agricultura e evitar críticas e processos na Justiça. "Tem uma lista
enorme, em todos os ministérios
que têm papel regulatório aqui,
para simplificar. Não precisamos
de Congresso", disse o ministro do
Meio Ambiente. (Este material integra o inquérito que investiga
suposta interferência do presidente
Jair Bolsonaro na Polícia Federal).
Para a indignação do mundo
civilizado, são muitas as acusações
que apontam o dedo para as políticas promovidas pelo presidente Jair
Messias Bolsonaro a fim inaugurar uma nova "conquista" das terras indígenas amazônicas e também para sua óbvia falta de empatia com o destino de Dom e Bruno. De fato, o próprio Bolsonaro
declarou que os dois profissionais
haviam embarcado em uma aventura desonrosa, viajando pelo Vale
do Javari onde se vive um verdadeiro “Velho Oeste”, promovido
justamente por suas políticas.
Todos nós, brasileiros ou não,
que tenhamos o mínimo de indignação com os crimes que veem sendo promovidos contra a soberania
do Estado Brasileiro em proteção
às milícias, ao crime organizado,
crimes de garimpo ilegal, pesca ou
caça predatória em territórios
protegidos pela nossa Carta Magna Brasileira,encontramos motivo de repúdio ao atual governo.
Por derradeiro, solidarizamo-nos com as famílias dos jovens Dom e Bruno, rogando a
Deus para que todas essas angústias e barbáries sejam eliminadas
do sagrado Solo dessa Nação. Chega de ódio, chega de Bolsonaro.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado

Mensagem a Garcia
Paiva Netto

A

lguns leitores
que me honram
com sua paciência solicitaram a apresentação de uma história contada por Elbert
Hubbard, que publiquei
no primeiro volume do
livro O Brasil e o Apocalipse (1984). Trata-se da página “Mensagem a Garcia”, um eloquente convite àqueles que se
queixam do estado do mundo,
mas que continuam sentados no
sofá, para que tenham maior espírito de decisão. Eis a mensagem:
“Um homem se destaca no
horizonte de minha memória como
o planeta Marte no seu periélio.
“Quando irrompeu a guerra
entre a Espanha e os Estados
Unidos, o que importava a estes
era comunicar-se rapidamente
com o chefe dos insurretos, Garcia, que se sabia encontrar-se em
alguma fortaleza no interior do
sertão cubano, mas sem que se
pudesse precisar exatamente
onde. Era impossível um entendimento com ele pelo correio ou
pelo telégrafo. No entanto, o presidente tinha de assegurar-se da

sua colaboração, e isto
quanto antes. Que fazer?
“Alguém lembrou: ‘Há um homem
chamado Rowan; e se
alguma pessoa é capaz
de encontrar Garcia,
há de ser Rowan’.
“Rowan foi trazido
à presença do presidente, que lhe confiou uma
carta com a incumbência de entregá-la a Garcia. De como esse homem, Rowan, tomou a carta, meteu-a num invólucro impermeável,
amarrou-a ao peito e, após quatro
dias, saltou de um barco sem coberta, alta noite, nas costas de
Cuba; de como se embrenhou no
sertão para, depois de três semanas, surgir do outro lado da ilha,
tendo atravessado a pé um país
hostil, entregando a carta a Garcia — são coisas que não vêm ao
caso narrar aqui pormenorizadamente. O ponto que desejo frisar é
este: Mac Kinley deu a Rowan
uma carta destinada a Garcia;
Rowan tomou-a e nem sequer perguntou: ‘Onde é que ele está?’
“Hosana! Eis aí um homem
cujo busto merecia ser fundido
no bronze imarcescível e sua estátua colocada em cada escola

Acreditamos no
Amor e na Justiça
iluminada
pelo Novo
Mandamento
do país. Não é de sabedoria livresca que a juventude precisa,
nem de instrução sobre isto ou
aquilo. Precisa, sim, de um endurecimento das vértebras, para
poder mostrar-se altiva no exercício de um cargo; para atuar
com diligência; para dar conta
do recado; para, em suma, levar
uma mensagem a Garcia.
“O general Garcia já não é
deste mundo, mas há outros
Garcias. A nenhum que se tenha
empenhado em levar avante uma
empresa em que a ajuda de muitos se torne precisa têm sido poupados momentos de verdadeiro
desespero ante a imbecilidade de
grande número de homens, ante
a inabilidade ou falta de disposição de concentrar a mente numa
determinada coisa e fazê-la”.
“Amai-vos uns aos outros”
O Mandamento Novo de Jesus, Lei de Solidariedade Planetária — “Amai-vos como Eu vos
amei. Somente assim podereis ser

reconhecidos como meus discípulos” (Evangelho, segundo
João, 13:34 e 35) —, é uma Mensagem a Garcia dirigida a ainda
milhões de surdos morais ou
amantes da Lei de Talião. Não
foi à toa que num instante de
amargura Gandhi (1869-1948)
declarou: “Olho por olho, e a
humanidade acabará cega”.
Acreditamos no Amor e na
Justiça iluminada pelo Novo Mandamento. Porém, jamais pregamos
a acomodação. Há que se promover a Esperança neste planeta, a
Paz de Deus, a tranquilidade e segurança ao Espírito, ainda apenas
tangenciadas pelos acordos internacionais, em geral obedientes a
interesses díspares, fontes de tantos conflitos. Contudo, o ser humano chegará lá... Ele, em virtude
de uma saudável teimosia em continuar habitando a Terra, adquiriu
paranormal capacidade de sobreviver às mais agudas crises da sua
História, entregando no momento
certo, quando tudo parece perdido, a sua Mensagem a Garcia.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com
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E VENTO

ESTRATÉGIA
PREPARADA?
O União Brasil (PSL/DEM)
teria escondido a sete chaves,
uma saída para a empacada
terceira via na eleição presidencial. Ninguém confirma,
mas a ideia seria a renúncia
de Luciano Bivar após convenção, abrindo caminho para
Sérgio Moro, então o seu vice
na chapa do União Brasil, cujo
fundo eleitoral é de R$ 1 bilhão. Parlamentares e filiados
(União) argumentam que não
dá para investir R$ 100 milhões quando dá traço nas pesquisas. Perguntado, Luciano

Bivar (0,01% preferência do
eleitorado) diz que pesquisa é
coisa de momento. Já o ex-juiz
diz que seu plano é a Câmara
dos Deputados ou o Senado
Federal (pelo estado do Paraná), alternativas sem definição.
PONTO FINAL
Tanto Márcio França (PSB)
como Fernando Haddad (PT),
querem ajuda do PSD de Gilberto Kassab para a eleição em São
Paulo. Mas, Guilherme Afif Domingos (PSD), que já foi assessor de Paulo Guedes, trabalha
para que o apoio seja para Tarcísio de Freitas (Republicanos).

C OVID -19

Santa Casa de Piracicaba
imuniza com quarta dose
Divulgação

Locomotiva Festival anuncia
primeiras 4 grandes atrações
Evento deste ano acontecerá em movimentado espaço público para um show gratuito
Após dois anos longe do público, o Locomotiva Festival, em
Piracicaba, retorna ao formato
presencial com uma edição de
dois dias, entre 8 e 9 de outubro. As primeiras quatro atrações
são menores atos, Bebé Salvego,
Odradek e Far From Alaska. Junto aos primeiros nomes que se
apresentarão na edição 2022, o
Locomotiva Festival reabriu na
segunda-feira (20) o segundo
lote de ingressos, após uma venda às escuras do lote inicial que
esgotou em questão de horas.
Diferente das edições presenciais anteriores do festival, que existe desde 2015 e já levou nomes como
Francisco El Hombre, The Baggios, O Terno, Terno Rei, Boogarins,
Scalene, Ego Kill Talent, entre muitos outros, neste ano o Locomotiva
Festival terá diversos palcos, sendo um principal e outros aos redores na cidade. Todos os locais serão divulgados em breve.
A ideia da dinâmica do festival em outubro deste ano, contam os produtores do Locomotiva, Luciano Benetton, Max Matta e Carlos Casagrande, é promo-

ver um dia de festival nos moldes
de eventos europeus, que faz o
público se locomover pela cidade,
de bar em bar, para acompanhar
toda a programação. Por enquanto, só um spoiler: o Locomotiva
Festival deste ano também acontecerá em um movimentado espaço
público para um show gratuito!
CONFIRMADAS - O menores atos volta ao Locomotiva
Festival com o recém-lançado EP
Lúmen, com o qual já roda o país
com plateias cheias- foi inclusive atração do Lollapalooza Brasil deste ano. O trio carioca, do
poderoso cast da produtora Powerline Music & Books, faz um
rock alternativo com traquejo
emo e tem um carisma ímpar.
O Far From Alaska completa
10 anos em 2022 e se mantém
como um dos nomes mais relevantes do rock independente nacional. O trio do Rio Grande do
Norte é outra banda que retorna
ao Locomotiva em meio a uma
agenda super concorrida pelo país.
A jovem cantora, compositora e produtora Bebé Salvego é prata da casa com oito dos 18 anos

Divulgação

Festival em Piracicaba acontecerá entre os dias 8 e 9 de outubro

dedicado à música. A artista, que
despertou interesse nacional com
sua bombástica participação no
The Voice Brasil, estourou de
vez com o disco Bebé (2021), que
propõe um nova estética da música brasileira, entre o indie pop,
house, trap industrial e R&B.
Outro nome de Piracicaba e
com projeção internacional é o
Odradek, referência máxima de
math rock do país. Com a volta da

formação original, a banda recémlançou "Canary Wharf", o primeiro single de Liminal, terceiro trabalho de estúdio do trio que sairá
pelo selo Balaclava Records.
SERVIÇO
Locomotiva Festival 2022, nos
dias 8 e 9 de outubro, em Piracicaba. Ingresso: https://www.
sympla.com.br/ evento/locomotiva-festival-2022/1603157.

I NTERCÂMBIO

Reunião debate práticas legislativas de combate a maus-tratos animais
Imunização envolveu vários setores de apoio, sob o comando do Sesmto

Em parceria com a Vigilância
Epidemiológica do Município, a
Santa Casa de Piracicaba deu início ontem, 21, à vacinação de médicos e funcionários com a 4ª dose
da vacina contra a Covid-19; movimento que prossegue nesta quarta, 22, das 7h30 às 15h30, no salão de convenções do Hospital.
“A imunização começa cedo
para atender àqueles que estão em
troca de turno e está mobilizando
uma equipe de profissionais sob o
comando do Sesmet- Serviço de
Segurança e Medicina do Trabalho para vacinar cerca de 1.200
profissionais da Instituição”, disse
a Enfª do Trabalho Maria Lúcia
Fredericci. Ela explica que hoje,
está sendo ministrada a quarta
dose da vacina, numa iniciativa

do Ministério da Saúde para proteger os profissionais da área.
O Ministério da Saúde informou que já distribuiu mais de 518
milhões de doses das vacinas Covid-19, garantindo a proteção de
77% da população brasileira com
as doses de reforço. Com exceção
do grupo de 5 a 11 anos, último a
ser incluído no Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação
Contra a Covid-19 (PNO), todas
as outras faixas etárias estão
com uma cobertura vacinal com
a terceira dose superior a 90%.
“Reforçar a imunização é importante para evitar casos graves e
óbitos por Covid-19, por isso, o Ministério da Saúde busca conscientizar a população quanto aos benefícios da vacinação”, disse Fredericci.

Usar é melhor do que ter
José Renato Nalini

N

ovas tendências
podem ser verificadas por
aqueles que têm condições de observar.
Muita gente não consegue enxergar que as
coisas acontecem. A
juventude prefere
usar a ter. Daí o sucesso de pequenos studios ou lofts, em lugar
de uma residência ampla, como
era a aspiração dos antigos.
Na Grã-Bretanha, haverá
uma experiência com setenta e
três empresas, para testar a semana de quatro dias. O avanço
tecnológico permite que se trabalhe em casa ou de qualquer ponto
do planeta. Como ficará a relação
entre os humanos e as máquinas?
O tempo inteiro falamos com
máquinas. WhatsApp, aplicativos,
etc. nós temos skills que as máquinas não têm. As habilidades essencialmente humanas ainda não
chegaram aos equipamentos.
A solução é buscar a melhor
combinação entre os recursos
disponíveis – inteligência artificial, robótica, blockchain, tudo
isso – e cuidar da consciência.
A tecnologia redefiniu todas as
profissões. Qual delas não é impactada pela tecnologia?
Será que a redução do tempo de trabalho tornará as pessoas mais afáveis, mais cordatas,
mais dispostas a conversar entre si? Existe um site interessante cujo nome é, aproximadamente, “a tecnologia vai roubar o meu
trabalho?”. Digitando sua profissão ou atividade, você saberá
o percentual de possibilidade de
ser substituído por um robô.
A vida está sendo reinventa-

da. Há um caleidoscópio de carreiras. As pessoas têm de se adaptar
ao inesperado e responder aos desafios. Fazendo aquilo que é necessário, aquilo que é mais
agradável e prazeroso.
Não se pode pensar
mais em uma carreira
só, em uma profissão
apenas. Tudo é possível. Dentre os
dez empregos mais procurados,
seis não existiam no passado.

Pobres daqueles
que só pensam
ainda em juntar
bens, motivo de
conflito e desunião
dos herdeiros
Será que o anacronismo
consegue detectar essa realidade? A educação é algo importantíssimo e tem sido negligenciada
neste Brasil. O aluno tem toda
razão quando se autoindaga: estou de fato aprendendo alguma
coisa de útil para a minha vida?
Viver mais e viver melhor é
o que os humanos querem. Pobres daqueles que só pensam
ainda em juntar bens, motivo de
conflito e desunião dos herdeiros, pois a vida é frágil e efêmera. Não vale a pena juntar, acumular e esquecer de viver.
———
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

As experiências e práticas legislativas voltadas à defesa e proteção animal foram temas de
reunião realizada ontem, 21, entre a vereadora de Piracicaba,
Alessandra Bellucci (Republicanos), e o vereador Alessandro Almeida (Podemos), parlamentar
na cidade vizinha de Rio Claro.
O encontro, realizado na Sala
de Reuniões do Prédio Anexo da
Câmara Municipal de Piracicaba,
também contou com a presença do
Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses e do Núcleo de
Bem-Estar Animal de Piracicaba,
Matheus Ferreira dos Santos.
Para Alessandra Bellucci, a
reunião é uma oportunidade
para que os vereadores que atuam na causa animal possam conhecer melhor o trabalho desenvolvido por seus pares e, assim,
afinar discursos e ações:
“Se tivermos um Brasil inteiro com vereadores que olhem para
o mesmo caminho e falem ‘aqui é
a trilha, é por aqui que a gente
vai fazer com que o nosso país
mude toda a problemática de
abandono e de maus-tratos’, é só
assim que conseguiremos nos
unir, unir toda a parte legislativa
e criar forças para que os projetos de uma cidade ou de outra se
ramifiquem. Então, de Rio Claro
vem para cá e de Piracicaba vai
para Rio Claro e, com isso, a gente
consegue, aos poucos, abranger o
país todo”, disse a parlamentar.
CÓDIGO DE DEFESA E
PROTEÇÃO - Durante o encontro, Alessandro Almeida apresentou a experiência rio-clarense na regulamentação de seu Código de
Defesa de Proteção dos Animais,
aprovado em 2019. Segundo o vereador, foi somente com a regulamentação do Código, em julho de
2021, realizada por meio de Decreto assinado pelo prefeito, que as
políticas e ações nele previstas puderam ser de fato implementadas:
“Não funciona sem regula-

S OCIEDADE

mentação. Quem são os agentes
que vão fazer as sanções administrativas? Qual o critério para microchipar um animal? As pessoas
consideradas de baixa renda vão
pagar? Quanto custa para a prefeitura? Tem que ter regulamentação”, frisou o parlamentar.
PATRULHA ANIMAL Outro ponto destacado pelo vereador de Rio Claro foi a criação,
na cidade vizinha, da Patrulha
Animal, um órgão composto por
Guardas Civis municipais e que
tem como função básica a prevenção e o combate aos crimes ambientais e maus-tratos animais.
De acordo com Alessandro
Almeida, a Patrulha Ambiental
conta com agentes altamente capacitados para lidarem diretamente com a questão animal e
que, além das rondas preventivas,
também trabalham a partir de
denúncias feitas pelo telefone 153,
da Prefeitura de Rio Claro.
“O Cecom, o Centro de Comunicação da Prefeitura, é quem
recolhe e distribui as denúncias.
E foi elaborado um protocolo.
Hoje, você liga para o 153 e eles
pegam todos os dados e, logo na
sequência, a Guarda vai verificar
se há ou não veracidade na denúncia. Eles não ficam fazendo
anamnese por telefone para entender a situação do animal, eles se dirigem até o local para ver de perto o
que está acontecendo”, afirmou.
Ainda segundo o vereador,
caso a denúncia feita à Patrulha
resulte em uma ocorrência real,
os agentes públicos, após orientarem e aplicarem as medidas e
penalidades cabíveis, retornam ao
local outras vezes para acompanharem o desenrolar do caso e
evitar possíveis reincidências.
“Funciona de forma parecida com a Patrulha da Lei Maria
da Penha. Eles voltam várias vezes e passam na casa da pessoa
para fazer esse retorno, para ver
se não estão acontecendo maus-

Guilherme Leite

Alessandra Bellucci esteve reunida com o vereador Alessandro
Almeida, de Rio Claro, para conhecer iniciativas adotadas na cidade

tratos novamente. Foi uma construção que fizemos em cima disso”, disse o parlamentar, que reforçou a importância de que estes
procedimentos estejam previstos e
devidamente regulamentados.
ALTERAÇÕES NA LEI
ORGÂNICA E AÇÕES EDUCATIVAS - Outro ponto destacado por Alessandro Almeida foi uma alteração na Lei Orgânica do Município de Rio
Claro, que estabeleceu o ensino
de bem-estar animal nas escolas municipais da cidade.
Segundo o vereador, as ações
educacionais voltadas ao bem-estar animal, atualmente, são ministradas por agentes da Guarda
Civil Municipal do Projeto Guarda Educacional (Geduc), que vão
às unidades escolares municipais
para palestrarem sobre temas
como guarda e adoção responsáveis, vacinação, identificação de
situações que violem os direitos
dos animais e muitos outros.
“O combate aos maus-tratos
é o topo da pirâmide, é quando
não tem mais jeito. Hoje, todo
mundo fala em melhorar as leis
e punições. Tem que ser feito, é
claro, mas ninguém fala na base,
que é tratar do bem-estar animal nas escolas”, disse Alessan-

dro Almeida ao ressaltar a importância das ações educativas.
Segundo a vereadora Alessandra Bellucci, Piracicaba vem
ampliando de forma significativa
a sua infraestrutura e o atendimento ofertado aos animais na cidade. Ela disse que, agora, pretende também conhecer mais a fundo
as iniciativas rio-clarenses, com
destaque para a que estabeleceu a
previsão, na maior lei do município, de ações educacionais voltadas
à promoção do bem-estar animal:
“Iremos estudar essa inclusão
feita por Rio Claro. Nós já nos reunimos com o Secretário municipal
da Educação de Piracicaba, e pode
ser que agora, com esse gancho que
Rio Claro conseguiu, seja um caminho mais curto para que a gente
consiga aqui também. Seja pela mão
dos próprios professores que ensinam as matérias didáticas, seja por
um orientador pedagógico ou por
um Guarda Municipal, o que importa para é que essa educação chegue às crianças. Traçaremos agora,
junto com todos os exemplos que
ele deu, quais são os caminhos mais
viáveis, mais rápido e mais eficazes
para que a gente possa educar essa
garotada”, concluiu a vereadora piracicabana, que agradeceu a visita
do parlamentar rio-clarense.

CIVIL

Comdef prorroga inscrições para novos membros
O Conselho Municipal de
Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência (Comdef) prorrogou até o
dia 04/07, o prazo das inscrições aos interessados nas vagas
remanescentes para representação da sociedade civil na gestão
2022/2023. O formulário de
inscrição pode ser acessado no
Portal dos Conselhos (www.
conselhos.piracicaba.sp.gov.br)
ou solicitado via e-mail
comdef@piracicaba.sp.gov.br.
As inscrições serão efetivadas

mediante entrega ou envio de
documentação solicitada no edital e formulário preenchido.
Para concorrer à vaga, o candidato deve ser pessoa com deficiência e/ou possuir representatividade, em nível municipal, junto às pessoas com deficiência; ter
efetiva atuação na defesa dos direitos da pessoa com deficiência;
representar movimento, entidade, organização popular ou Organização da Sociedade Civil
(OSC) ligadas às pessoas com deficiências, ou que as representem.

"É importante a participação da sociedade civil na composição desse conselho, fundamental para o desenvolvimento
e fiscalização das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência em nosso município”,
ressalta Euclidia Fioravante, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Os membros conselheiros
e seus respectivos suplentes,
representantes da sociedade
civil, serão eleitos através do
voto das entidades de defesa,

de atendimento dos direitos
das pessoas com deficiência,
movimentos e organizações populares, com sede ou atuação
no município de Piracicaba.
A eleição será realizada
no dia 11/07, às 19h, na Casa
dos Conselhos localizada à
rua Joaquim André, 895,
Paulista. Todas as informações necessárias poderão ser
obtidas através do telefone
3434-0461. O resultado será
divulgado no Portal dos Conselhos, na página do Comdef.
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Prefeitura realiza limpeza
e poda no centro cultural

Bebel, na parada, na Capital,
destaca a importância do voto
Divulgação

Espaço no bairro Mário Dedini beneficia mais de 350
pessoas com atividades ligadas ao esporte e à cultura
Beneficiando mais de 350 pessoas com cursos gratuitos de esportes e ritmos, o Centro Cultural
Izaíra Aparecida Barbosa - Zazá,
no Mário Dedini, mantido pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac), passou por melhoria, que incluiu limpeza e poda
de árvores, realizadas pela empresa Engemaia, contratada pela Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema).
A revitalização começou na
rua Jacinto Roberto Penedo,
190, estendendo-se para o interior do Centro Cultural, com a
poda de árvores doentes que
apresentavam risco de queda
aos transeuntes e frequentadores do espaço, dando novo vigor, força e energia às espécies.
“Essa revitalização veio em
boa hora, além de melhorar a visão, também gerou mais segurança tanto no sentido de evitar que-

Divulgação

A deputada estadual Bebel ressaltou a importância e a necessidade
do voto para o Brasil superar a situação de abandono

Equipe que fez a revitalização no Centro Cultural Zazá

das de árvores, como evitando
possíveis invasões no Centro já
que o local ficou bem mais claro e
iluminado. Agradeço muito à Sedema, à Semac e ao vereador Laércio Trevisan Júnior por atender a nossa solicitação”, ressalta
Jorge Alexandre, diretor do Zazá.

O Centro Cultural do Núcleo
Habitacional Comendador Mário
Dedini Isaíra Aparecida Barbosa –
Zazá oferece, gratuitamente, aulas
de taekwondo, com o mestre Valter Berto Junior; zumba e ritmo
com o professor Jorge Alexandre,
e capoeira de Angola com o traineé

Fábio, do grupo Toca - Mestre Limãozinho. As atividades gratuitas
beneficiam crianças, jovens e adultos do Mário Dedini e de bairros
da região, como do Altos de Piracicaba, Vila Industrial, Jardim
Gilda, Bosque dos Lenheiros, Vila
Fátima e Jardim Primavera.

I NTERESSE S OCIAL

Câmara aprova alteração no Fundo de Habitação
Após a discussão de um substitutivo e de duas emendas modificativas, a Câmara Municipal de
Piracicaba acabou por aprovar, sem
alterações e em primeira discussão,
o projeto de lei 32/2022, de autoria
do Poder Executivo, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e sobre o
Conselho Gestor dos recursos. Durante a 26ª reunião ordinária, nesta
segunda-feira (20), a maioria dos
vereadores em plenário acatou os
pareceres contrários apresentados
pela CLJR (Comissão de Legislação, Justiça e Redação) às propostas de mudanças da matéria.
O projeto introduz modificações na Lei nº 6.246/08, que trata
da criação do fundo. De acordo
com a justificativa da matéria, o
Executivo apontou a necessidade
de regularizar a situação do município junto à Centralizadora Nacional de Fundos Sociais, em relação
à adesão ao SNHIS (Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social), do Ministério do Desenvolvimento Social. A medida, segundo
o poder público municipal, permitirá a captação de recursos junto
ao governo federal para aplicação
em programas destinados às políticas habitacionais de interesse
social direcionadas à população
de menor renda da cidade.
A matéria recebeu um substitutivo de autoria da vereadora Rai
de Almeida (PT), que instituía o
número de 12 membros para o
Conselho Gestor, com a definição
de 50% indicados pelo poder público e 50% pela sociedade civil. Na
discussão do projeto, a parlamentar argumentou que o decreto
18.926/2021, que regulamentou a

composição do fundo, estabelece
um total de 10 membros. No entanto, a legislação federal obriga
que um quarto das vagas seja destinado a representantes de movimentos populares. Dessa forma, a
adequação seria necessária para
que o total de membros fosse um
número divisível por quatro. “Nós
temos a prerrogativa de fazer acertos, ajustes, nos projetos de iniciativa do Executivo, do ponto de vista
de dar a sua efetividade”, defendeu.
No entanto, o substitutivo recebeu parecer contrário da CLJR,
sob o argumento de que a proposta
possuía vício de iniciativa, já que
teria que partir do Poder Executivo. O presidente da comissão, vereador Laércio Trevisan Jr (PL), ao
discutir o projeto, lembrou que o
STF (Supremo Tribunal Federal) já
definiu que o Poder Legislativo não
pode ingerir em matérias exclusivas do Poder Executivo. Em votação, o parecer contrário acabou acatado pelo plenário, com placar de 12
votos favoráveis e sete contrários.
Na discussão do texto original do Executivo, o vereador Gustavo Pompeo (Avante) ponderou
que a composição do conselho
deve ser regulamentada por decreto, o que dá flexibilidade para
que seja instituído um número
total de membros divisível por
quatro, para atender à norma federal. Ele lembrou que a alteração é necessária para que Piracicaba esteja apta a receber recursos federais e que a Câmara não
poderia barrar as políticas públicas para a área habitacional.
Já as emendas de autoria da
vereadora Sílvia Morales, do
Mandato Coletivo “A cidade é sua”
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(PV) e do vereador suplente Gilmar Tanno (PV), definiam os
membros do Conselho Gestor. A
proposta estabelecia um total de
12 membros, com a presidência do
conselho exercida pelo presidente
da Emdhap (Empresa Municipal
de Desenvolvimento Habitacional
de Piracicaba) e mais cinco membros indicados pelo Poder Executivo e outros seis pela sociedade civil, dos quais três representantes
de movimentos populares. “Nossa
emenda propõe trazer a composição do conselho para a lei e não
deixar para o decreto”, afirmou.
Em votação, o texto original
do Executivo foi aprovado pelo
plenário com 18 votos favoráveis.
Já os pareceres contrários da
CLJR às emendas foram acatados,
com placares de 13 votos favoráveis e cinco contrários e 14 votos
favoráveis e quatro contrários.
OUTRAS PROPOSITURAS – Ao todo, a reunião ordinária contou com 20 proposituras
aprovadas, das quais quatro projetos de decreto legislativo que dispõem sobre mês de conscientização
sobre o câncer colorretal; concessão de medalha de mérito póstuma ao ex-prefeito Mendes Thame;
Semana de Combate ao Tráfico
Humano e alterações nas atividades de comemoração aos 200 anos
da Câmara. O PDL 15/2022, que
institui a “Medalha de Mérito Estudantil Luiz de Queiroz”, de autoria do vereador Laércio Trevisan
Jr (PL), saiu da pauta por ter recebido nova proposta de emenda.
Também foram aprovadas
seis moções de aplausos e seis requerimentos, que tratam do Dia
do Cooperativismo, comemoração

ao aniversário da Associação Atlética Educando pelo Esporte, congratulações a atleta, Título de “Panificador do Ano”, Agenda 2030
e voto de congratulações. Outros
dois requerimentos foram aprovados em regime de urgência. O 466/
2022, de autoria do vereador Laércio Trevisan Jr (PL), convoca secretários municipais para audiência pública no dia 6 de julho para
discutir a manutenção e revitalização da praça José Bonifácio.
Já o 487/2022, de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC), trata de voto de congratulações.
Ainda foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei 76/
2022, de autoria do vereador Ary
Pedroso Jr. (Solidariedade), que
dispõe sobre a garantia de documento de identificação aos portadores de fibromialgia. Já o PL 94/
2022, que trata da exploração de
serviços na Ponte do Mirante – Alto
do Mirante, saiu da pauta em função da entrada de substitutivo.
A Tribuna Popular foi ocupada pela oradora Adriana Cristina Moreti, que abordou o tema
“Flexibilização da Lei do Silêncio”.
A sessão também foi suspensa por
30 minutos, em atendimento ao
requerimento 289/2022, de autoria dos vereadores Pedro Kawai (PSDB), Silvia Morales (PV) e
André Bandeira (PSDB). O momento contou com a participação
do engenheiro civil Luís Antônio
Pereira dos Santos, que falou sobre as dificuldades enfrentadas
para viabilização de alguns projetos de engenharia e arquitetura, entre eles o desdobro, conforme o Plano Diretor e a nova Lei
de Uso e Ocupação de Solo.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) participou, domingo (19), da 26ª edição da Parada
do Orgulho LGBT, que voltou a ser
realizado na Avenida Paulista,
em São Paulo, e destacou a importância do voto nas eleições
gerais deste ano, que acontecem
no próximo dia dois de outubro.
Para a deputada, a cada ano, a
Parada afirma e reafirma o direito à vida, à diversidade, à pluralidade, à alegria, contra o preconceito, a discriminação, a violência.
Na Parada deste ano, que reuniu mais de três milhões de participantes, a deputada Bebel, que esteve no Trio 10, Artistas da Noite,
onde se encontrou com diversos
artistas e personalidades, entre elas
o jornalista Leão Lobo, ressaltou,
em consonância com o lema da

parada este ano, a importância e a
necessidade do voto para o Brasil
superar a situação de abandono e
retrocesso em que vivemos e voltar a sorrir. “Podem contar com
meu mandato, sempre!”, escreveu
a parlamentar em suas redes sociais, postando diversas fotodos do
evento que é um marco em São
Paulo e que voltou a ocorrer depois
de dois anos suspenso, em função
da pandemia do coronavírus.
O tom político não ficou
apenas no tema escolhido pelos
organizadores. O público entoou
em momentos da concentração
gritos de "Fora, Bolsonaro". Os
discursos traziam mensagem similares, com críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e apoio à pré-candidatura
de Luiz Inácio Lula da Silva.

E XPOSIÇÃO

Mostra fotográfica “Animalia”
será aberta no Dr. Losso Netto
Cynthia da Rocha

Capivara

A jornalista e fotógrafa Cynthia da Rocha abre exposição no
Hall do Teatro Municipal Dr. Losso Netto amanhã, 23, às 19h. A
mostra, intitulada Animalia, tem
a natureza como protagonista e
reúne aves, animais e até insetos
registrados em várias cidades do
interior do Estado. A entrada é
gratuita. Em Animalia predominam fotos de pássaros, borboletas, macacos e a tradicional e
amada por todos os piracicabanos capivara, bastante presente
nas margens do rio Piracicaba e
na área urbana de Piracicaba.
Os registros fazem parte do
acervo pessoal de Cynthia. “Acredito
que os animais sabem o quanto são
belos e felizes quando estão livres e
em habitat natural, e é isso que busco retratar. É por isso que eles me
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deixam chegar tão perto. Essa exposição serve de alerta para que possamos respeitar mais a natureza e
seus ciclos”, explica a fotógrafa.
Animalia já foi apresentada
em diversas cidades do interior,
como Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Rio das Pedras, Brotas, Águas de São Pedro, Mirandópolis, São Pedro, Pereira Barreto, Torrinha e Araçatuba.
SERVIÇO
Exposição de fotografias Animalia. Abertura, amanhã, 23,
às 19h, no Hall do Teatro Dr.
Losso Netto, rua Gomes Carneiro, 1.212, bairro Alto. Visitação de terça a sexta-feira,
das 13h às 17h, e em dias
de eventos e apresentações
com horários especiais. Até
21/07. Entrada gratuita.

Divulgação

Câmara aprova homenagem Câmara debaterá revitalização
póstuma a Mendes Thame da praça José Bonifácio
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na segundafeira (20), o projeto de decreto
legislativo 28/2022, do vereador
Gilmar Tanno (PV), que concede
Medalha de Mérito Legislativo
(Post Mortem) ao ex-deputado
federal e ex-prefeito Antônio
Carlos de Mendes Thame.
“Eu tive o prazer de ter trabalho com o Thame na década de
1990, sempre foi uma pessoa séria,
voltada ao diálogo, inteligente, educado e tenho o orgulho de estar no
partido que ele também foi filiado”,
disse Silvia Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”. Ela
destacou o currículo do ex-prefeito.
Nascido em 13 de junho de
1946, Mendes Thame foi engenheiro agrônomo formado pela Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq-USP) e advogado

pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC), tendo sido
professor licenciado do Departamento de Economia da Esalq, de
onde pediu exoneração em 2019.
Foi prefeito de Piracicaba entre 1993 e 1996, e secretário de Estado de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras de São Paulo entre
1999 e 2000. Teve sete mandatos
como deputado federal entre 1987
e 2019. Foi fundador do Partido
da Social Democracia Brasileira
(PSDB), partido ao qual esteve filiado até 2016, e nos últimos anos se
filiou ao Partido Verde (PV).
É autor do primeiro projeto de lei que deu origem à Lei
Complementar 128/2008, que
criou a figura do Microempreendedor Individual (MEI).
Faleceu em 28 de abril de
2022, aos 75 anos.

O requerimento 466/22, do
vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), que convoca autoridades
para audiência pública que será
realizada no dia 6 de julho, a partir das 16h, no plenário, para discussão de ações relacionadas à manutenção e revitalização da Praça
José Bonifácio, foi aprovada durante a 26ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (20).
Os temas que serão abordados na audiência dizem respeito
à ações desenvolvidas atualmente pela Prefeitura na praça José
Bonifácio e ainda o planejamento
de novas ações; revitalização total do espaço; execução dos serviços de manutenção e conservação; atendimento e encaminhamento dos moradores em situação de rua; comércio informal;
danificações do patrimônio; fur-

tos e roubos; ausência de segurança pública; câmeras de monitoramento; patrulhamento preventivo e extensivo; possibilidade de
reativação de base fixa da GCMP;
viabilidade de abertura de via pública (continuação da Rua São
José); viabilidade de implantação
de novo bolsão de estacionamento
em frente ao Poupatempo; manutenção e revitalização dos monumentos históricos; entre outros
assuntos relacionados ao tema.
De acordo com o texto, estão
convocados os secretários municipais: de Defesa do Meio Ambiente, de Governo, de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Obras, Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes, Assistência e Desenvolvimento Social, o
Comandante da Guarda Civil
Municipal e outras autoridades.

ISAC LUCCA
O atleta piracicabano Isac
Lucca conquistou, no último
fim de semana, em VitóriaES, a medalha de prata no
Campeonato Brasileiro de Kickboxing. “Os lutadores que
enfrentei eram experientes e
muito altos e fortes, conse-

gui ganhar do primeiro, mas
com o segundo perdi por nocaute”, recorda. É apenas o
segundo campeonato que o
atleta disputa d e n t r o d o s
preparativos para chegar no
Pan-Americano. “Vou ter um
resultado melhor”, diz.
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Vereador participa de palestra
do Conviva-SP no Jorge Coury
Assessoria Parlamentar

Caipiras Flag Football mantém a
liderança no Campeonato Paulista
Time piracicabano, que tem apoio da Selam, vence Hainus
e sofre revés diante do Palmeiras em rodada dupla

Acácio Godoi acompanhou palestra de psicólogo sobre
tema "Racismo Estrutural e Manejo de Relações"

O vice-presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba (SP),
Acácio Godoi (PP), participou, ontem, 21, de atividade na escola estadual Dr. Jorge Coury. O evento
contou com o psicólogo Mario
Augusto Vitoriano Almeida, que
expôs o tema "Racismo Estrutural e Manejo de Relações".
Esta palestra, explica Acácio,
faz parte do Conviva - SP (Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar) que foi
criado pela Secretaria de Estado
da Educação com a proposta de que
toda escola seja um ambiente de
aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro, na busca
da melhoria da aprendizagem.
O programa visa identificar
vulnerabilidades de cada unidade escolar para a implementação
do MMC (Método de Melhoria de
Convivência), além de atrelar

ações proativas de segurança. O
Conviva é composto por projetos
e ações articuladas entre convivência e colaboração; articulação
pedagógica e psicossocial; proteção e saúde e segurança escolar.
O vereador Acácio Godoy, ativista do movimento negro, sempre
trabalhou o tema da igualdade racial acreditando que o melhor caminho é a educação. "Este evento contou com a presença do comendador
Adney Araujo, presidente do Conepir (Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra), Luciano Alves, membro do Conselho Estadual de Igualdade Racial e
Lucia Helena do Centro de Documentação Cultura e Política Negra.
“Parabenizo toda a direção
da escola pela iniciativa e da maneira que trata deste assunto o
ano todo, não só no mês de novembro”, completou Acácio.

A TRAÇÃO

Praça José Bonifácio recebe
festival da cultura japonesa
Os 114 anos da imigração japonesa no Brasil, celebrados neste
mês de junho, serão comemorados
em Piracicaba com muitas atrações
ligadas à cultura nipo, movimentando o último final de semana do
mês. O Festival Japão na Praça levará para o centro de Piracicaba
atividades gratuitas que envolvem
shows, exposições, comidas típicas,
artes marciais, cosplay, taiko. Todas essas atividades reforçam a
presença nipo na região e no Brasil
como um todo. O Festival Japão
na Praça ocorrerá nos dias 25 e 26
de junho, na Praça José Bonifácio,
no centro da cidade, e é realizado
em parceria com o Clube Cultural
e Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba. No sábado, as atividades vão das 11 às 22 horas e no
domingo, das 10 às 19 horas.
O Brasil é o país com a maior comunidade japonesa fora do
Japão. São estimados cerca de
1,5 milhão de nikkeis, como são
chamados os japoneses os descendentes deles. O estado de
São Paulo concentra o maior
número dessa população seguido do estado do Paraná.
O Festival Japão na Praça é a
segunda etapa do projeto “Cultura
Nipo Brasileira”, que é realizado por
meio da Lei Nacional de Incentivo
à Cultura e patrocinado pela Oji
Papéis Especiais. A primeira etapa
contemplou alunos de 5 escolas de
Piracicaba por meio da contação de
histórias presentes nos livretos dis-

tribuídos às crianças. Ao todo, foram 10 apresentações de contos
japoneses, com o objetivo de disseminar a cultura nipo para os alunos. “A Oji Papéis se orgulha em
fazer parte da comunidade nipopiracicabana e o patrocínio ao evento Japão na Praça, em parceria
com o Clube Nipo, agrega uma
rica experiência da cultura japonesa com a cidade”, reforça Mônica Salles, Sustentabilidade da
Oji Papéis. O projeto também
conta com um site para a divulgação das ações, que traz uma
exposição virtual em 360º:
www.culturanipobrasileira.com.br.
PROJETO CULTURA
NIPO BRASILEIRA - O Projeto
"Cultura Nipo Brasileira" realiza
gratuitamente diversas atividades
culturais e artísticas em Piracicaba
desde 2019, através da Lei Nacional de Incentivo à Cultura, com patrocínio da OJI PAPÉIS ESPECIAIS
e apoio do Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba.
Dentre as atividades já realizadas,
estão apresentações teatrais infantis e adultas, oficinas de origami,
exposições fotográficas e seminário. Nesse ano de 2022 o projeto
apoiará o Festival Japão na Praça que irá contar com shows, artes marciais, cultura, cosplay, taiko, exposições e comidas típicas.
Além de uma ação de contação
de histórias que levará às crianças de Piracicaba um pouco da
cultura dos contos japoneses.
João Marques

ALEX DE MADUREIRA NA UNICAMP
Alex de Madureira visitou, ontem, 21, o reitor da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Antonio José de
Almeida Meirelles, ‘Tom Zé’. O
deputado estadual foi recepcionado na reitoria da instituição de ensino. “Uma grande
honra ser recebido em uma
das mais importantes Universidade do Brasil e de renome
internacional, e que mantém

aqui em Piracicaba, desde
1967, a mais admirável Faculdade de Odontologia (FOP) do
país”, ressaltou Alex de Madureira. Entre as pautas do encontro foram discutidas a expansão da Unicamp, com a
implantação de mais e novos cursos no campus de
Piracicaba, e a possibilidade
de expansão dos atendimentos da Unicamp na cidade.

A equipe feminina de flag football 5x5 do Caipiras manteve a liderança na Conferência Caipira do
Campeonato Paulista da modalidade. Jogando em Piedade, que recebeu a terceira rodada dupla da
competição no último fim de semana, o time piracicabano superou o
Hainus Hainus Flag Football por
32x26 e acabou derrotado no duelo contra o Palmeiras Locomotives,
pelo placar de 18x12.
Com os resultados, o Caipiras,
que conta com o apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam) soma agora cinco
vitórias e uma derrota, e está próximo de garantir a classificação
para os playoffs do Estadual. Na
primeira fase, o time piracicabano já venceu Mooca Destroyer
(25x6), Rio Preto Weilers (26x13),
Capivaras (18×13) e Spartans Football (26x0) na atual temporada.
O próximo compromisso agendado pela Associação Pró-Futebol

Divulgação

Caipiras Flag Football soma cinco vitórias no Paulista

Americano (APFA), entidade que
organiza o Campeonato Paulista,
acontece apenas no dia 7 de agosto. Os adversários serão o Unasp
Roosters e o Sorocaba Vipers, lanterna e vice-lanterna da Conferência Caipira, respectivamente. Os jogos serão em Engenheiro Coelho.

A etapa regular do Campeonato Paulista prevê cinco rodadas duplas. A competição tem as
fases finais previstas para os meses de novembro e dezembro. O
time piracicabano treina atualmente aos sábados, das 14h às
18h, no campo do bairro Cruz

Caiada (rua Brodosqui, 396), e
conta com o apoio da Prefeitura
de Piracicaba por meio da Selam.
Mais informações sobre o
Caipiras podem ser encontradas pelo Instagram @caipirasflagfootball e o Facebook
(Caipiras Flag Football).

R ODOVIAS

Parlamento Metropolitano quer a revisão de reajuste dos pedágios
O Parlamento Metropolitano
de Piracicaba encaminhará uma
moção de apelo ao governador de
São Paulo, Rodrigo Garcia
(PSDB), para que seja revisto o
reajuste de 12,1% nas tarifas dos
pedágios do estado. A moção foi
debatida e aprovada na 5ª reunião ordinária do Parlamento
Metropolitano, realizada na manhã
desta terça-feira (21) na Câmara
Municipal de Santa Gertrudes.
Desde 4 de junho, a tarifa paga
pelos carros de passeio na praça de
pedágio localizada no quilômetro
182 da Rodovia Hermínio Petrin
(SP-308), entre Piracicaba e Charqueada, passou de R$ 5,50 para
R$ 6,60. Na praça localizada no
quilômetro 183 da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro, a tarifa passou de R$ 6,20 para R$ 6,90 e na
mesma rodovia, a tarifa de carros
de passeio no trecho entre São Pedro e Santa Maria da Serra passou de R$ 6,40 para R$ 7,20.
Na moção, o Parlamento
Metropolitano destaca que os índices inflacionários, que são base
da correção tarifária, indicam
também a perda de poder aquisitivo da população paulista devido à elevação generalizada de preços da cesta de consumo. O parlamento argumenta que a correção tarifária configura verdadei-

ro entrave ao desenvolvimento da
Região Metropolitana diante da
condição de exceção que a RMP
possui em relação a integração
regional (com municípios separados por longas distâncias).
“As 24 câmaras municipais
que compõem o Parlamento Metropolitano já estão fazendo e encaminhando suas moções de apelo ao
governador e agora nós vamos encaminhar em nome do parlamento, mostrando que nós estamos
descontentes e precisamos que o
governador Rodrigo Garcia interceda junto à concessionária e reveja esses valores”, afirmou o presidente do Parlamento Metropolitano e da Câmara Municipal de
Piracicaba, Gilmar Rotta (PP).
SAÚDE – A necessidade de
aumento do teto de repasses para
a saúde pública da região foi outro
tema debatido pelos membros do
Parlamento Metropolitano. De
acordo com Gilmar Rotta, os valores repassados aos profissionais de
saúde estão muito defasados e será
realizado um levantamento, juntamente com os hospitais que atendem na região pelo SUS, dos valores que deixaram de ser repassados para a saúde. “Temos que brigar para que esses valores sejam
corrigidos porque não podemos
mais correr o risco de que os hospitais diminuam o atendimento do
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Davi Negri

Aumento das tarifas dos pedágios nas rodovias da região foi de 12,1%

SUS cujos usuários correspondem
a 80% da população”, afirmou.
Também foram aprovados
na reunião ordinária requerimentos que tratam de segurança, educação e transporte público nas cidades da região metropolitana. Representando a Câmara Municipal de Santa Gertrudes, o vereador Alan Bastelli
(PSD) destacou a importância
dada às cidades de pequeno porte com a criação de um parlamento metropolitano. “Junto com
outras cidades nós compomos o
maior polo cerâmico das américas e essa reunião do parlamento
foi importante para crescer mais

o nome da nossa cidade e de toda
a região metropolitana”, disse.
A próxima reunião do Parlamento Metropolitano de Piracicaba
será no dia 11 de agosto, às 10h, na
Câmara Municipal de Piracicaba.
Compõem a Região Metropolitana de Piracicaba 24 municípios: Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna,
Iracemápolis, Leme, Limeira,
Mombuca, Piracicaba, Pirassununga, Rafard, Rio Claro, Rio das
Pedras, Saltinho, Santa Cruz da
Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro.

E DUCANDO P ELO ESPORTE

Ginasta será homenageada por Associação esportiva será
conquista de medalha na Itália homenageada por 25 anos
A ginasta piracicabana Nicole
Pircio receberá o Voto de Congratulações 464/2022 pela conquista
da medalha de bronze na Copa do
Mundo de Ginástica Rítmica na Itália. A honraria é de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC) e foi aprovada na noite de segunda-feira (20),
durante a 26ª reunião ordinária.
O parlamentar argumenta que
a atleta fez história no último dia 5,
na Itália, ao conquistar a medalha
de bronze na etapa de Pesaro da
Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. O conjunto comandado pela treinadora Camila Ferezin atingiu na
série mista a nota 28.650, ficando
atrás apenas de duas seleções medalhistas olímpicas em Tóquio: Itália
(34.450) e Bulgária (29.850), e à frente de potências como China, Japão e
Ucrânia. Essa foi a segunda medalha brasileira em etapas da Copa do
Mundo - a primeira veio em 2013,
em Minsk, a capital de Belarus.
“Ela está no esporte desde
que tinha 10 anos. Nicole começou a praticar a ginástica rítmica
após ter se admirado com a modalidade por conta de assistir
transmissões de competições pela
televisão. Ao ficar sabendo de uma

seletiva em Piracicaba, pelo jornal,
a jovem não teve receios de se inscrever para tentar praticar o esporte”, parabenizou Ribeiro.
Aprovada no teste, ela passou
a integrar a equipe mantida pelo
PDB (Programa Desporto de
Base), oferecido pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Selam (Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras).
Foram três temporadas ao
lado das professoras Helena Macchi e Mariana Winterstein. O bom
desempenho rendeu a ela o convite
da técnica Virginia Nobre para treinar, em 2016, na Unopar (Universidade do Norte do Paraná). Dois
anos mais tarde, a ginasta disputou o Campeonato Brasileiro e foi
observada por Camila Ferezin, treinadora da seleção brasileira, que a
chamou para participar de uma seletiva para a equipe nacional quando a atleta possuía apenas 15 anos.
Nas Olimpíadas de Tóquio
2020, Nicole foi a primeira representante de Piracicaba (SP) na
história da seleção brasileira
adulta de ginástica rítmica. A
honraria será entregue em data
a ser agendada pelo vereador.

Segundo o requerimento
460/2022, dos vereadores Gilmar
Rotta (PP) e Laércio Trevisan Jr.
(PL), a Câmara Municipal de Piracicaba realizará sessão solene
em homenagem aos 25 anos da
Associação Atlética Educando
pelo Esporte (AAEPE). A propositura foi aprovada em discussão
única na 26ª reunião ordinária,
ocorrida nesta segunda-feira (20).
O texto do requerimento ressalta o trabalho da associação, fundada em 1997, que busca proporcionar “experiências lúdicas, culturais e esportivas, como formas de
expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade” para crianças, adolescentes e seus familiares.
Dentre as atividades oferecidas, estão práticas esportivas
que visam ao desenvolvimento
de habilidades e da coordenação motora, facilitar o acesso ao
esporte como forma de promoção à saúde, estimular o trabalho em equipe e a competição
saudável, bem como o fortalecimento de vínculos entre as crianças e jovens e suas famílias;
projetos musicais que promovem
a interdisciplinaridade da saú-

de vocal e respiratória, o interesse pelas diversas artes e a autopercepção e autoexpressão. São
oferecidas, também, ações na
área de informática, que buscam
democratizar o acesso à internet
e demais ferramentas digitais.
É destacado, ainda, no texto, o acompanhamento do desempenho escolar oferecido
pela associação, através de aulas de reforço e preparação de
alunos do ensino fundamental
para provas e concursos de escolas técnicas da cidade, objetivando zerar a evasão escolar
dentre os alunos da AAEPE.
O projeto, de forma geral,
conforme detalha a propositura aprovada, busca garantir direitos sociais a partir da oferta
de serviços socioassistenciais e
atividades pedagógicas, culturais, esportivas e de lazer que
proporcionam a convivência comunitária, maior qualidade de
vida e a inclusão cidadã para
crianças e jovens de 6 a 17 anos,
majoritariamente em situação
de vulnerabilidade social.
A data de realização da solenidade será definida posteriormente.
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Grupo de mães mantém mobilização
pela reversão do rol taxativo da ANS

Secretário visita centro de
especialidades médicas
Felipe Poleti/CCS

STJ definiu o rol de procedimentos da ANS como taxativo e planos de
saúde não são mais obrigados a cobrir tratamentos que estão fora da lista
O vereador André Bandeira
(PSDB) se reuniu, ontem, 21, com
um grupo de mães que mantém a
mobilização contra a definição do
chamado Rol Taxativo da ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplementar). No dia 8 de junho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
definiu que os planos de saúde devem cobrir apenas os procedimentos que constam na lista da ANS.
Desde a decisão, os tribunais de
justiça passaram a negar a segurados pedidos de liminares de saúde
para tratamentos médicos. A medida já atingiu pacientes piracicabanos, que agora se mobilizam
para tentar reverter a decisão.
De acordo com o vereador
André Bandeira, a mudança de
entendimento pode partir do STF
(Supremo Tribunal Federal), que já
foi acionado para se posicionar.
Além disso, é necessário engrossar
a mobilização política para que o
tema seja legislado pelo Congresso
Nacional, com o objetivo de fazer
com que o rol da ANS volte a ser
exemplificativo, o que garantiria
uma cobertura mais ampla pelos
planos de saúde, abarcando também outros tipos de tratamentos.

O parlamentar lembrou que a
Câmara Municipal de Piracicaba já
aprovou uma moção para que as
terapias referentes ao tratamento
de autistas sejam incluídas no rol
de procedimentos. Ele disse que
uma nova propositura, mais
abrangente, será protocolada na
Câmara e também junto ao PMP
(Parlamento Metropolitano de Piracicaba). O vereador também participou de uma mobilização sobre o
tema em frente ao Fórum de Piracicaba, no dia do julgamento pelo STJ.
“Temos inúmeras crianças,
jovens e adultos com deficiências,
com doenças raras e que necessitam de atendimento e precisam ter
amparo do convênio que eles pagam no dia a dia”, afirmou. “São
vidas colocadas em risco por conta
de uma decisão judicial, com muitos interesses financeiros por trás
dessas questões. Isso não pode ficar acima da vida dessas pessoas”.
A dona de casa Gabriela Metler, mãe do Gabriel, de dois anos,
contou que o tratamento do filho
já foi prejudicado pela decisão do
STJ. Autista, a criança precisa
de uma série de terapias que só
foram garantidas até hoje junto

Assessoria Parlamentar

Filemon conversou com servidores e população atendida no Postão

Grupo de mães foi recebida, ontem, 21, pelo vereador André Bandeira

ao plano de saúde por vias judiciais e também pela venda de
bens da família e empréstimos.
“Foi uma grande surpresa pra
gente. Estamos sem saber o que
fazer. Para quem está entrando
com processo judicial agora, vai
ficar mais difícil ainda”, lamentou. “A gente já passa por tantas
situações e tem mais essa agora. A
gente vê que ele tem uma evolução, com os tratamentos e que ele

não pode ficar sem, assim como
as outras crianças”. Além de Gabriela, o encontro também contou
com a participação da educadora
social Rose Guedes, mãe do Davi,
de três anos, portador de síndrome de down, e da dona de casa
Bruna Camargo Silva, mãe da
Luísa, de quatro anos, portadora
das síndromes de Edwards e Criduchat, que provocam atrasos no
desenvolvimento da criança.

U NIMEP

P RAECLARUS

Palestra online debate “Metaverso”

José Carlos Magazine será
homenageado pela Câmara

O curso de Administração da
Unimep promove hoje, 22, às
19h30, a palestra “Metaverso: a
Revolução da Internet chegou! Discutindo Inovação, Novos Formatos e Tecnologias no Ensino”. A
atividade é voltada aos alunos do
curso e aberta a todos os interessados. Para acompanhar, basta clicar
nesse link: meet.google.com/bex-tvaqnsg, no dia e horário do evento.

A palestra será mediada pelo
professor José Luiz Rampazo Filho, docente dos cursos de graduação e pós-graduação da Unimep e consultor de empresas.
Participam como palestrantes
convidados: Luciana Brait, designer, empreendedora e desenvolvedora de novos negócios, e
João Matiel, arquiteto e urbanista e professor universitário.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

José Carlos Barbosa de Souza, popularmente conhecido
como “Magazine”, recebe, nesta
quarta-feira, 22, o Título de Cidadão Piracicabanus Praeclarus,
em solenidade na Câmara Municipal de Piracicaba e por uma iniciativa do vereador licenciado
Paulo Campos (Podemos), autor
do projeto de decreto legislativo
56/2022, aprovado pela Casa de
Leis. Ao justificar a propositura,
o autor ressalta que a homenagem reconhece o “brilhante desempenho e dedicação” nos trabalhos
feitos ao Município, e que são
“sem sombra de dúvida”, destaca Campos, “dignos da honraria”.
Bacharel em Direito, com pósgraduação em Direito Público,

“Magazine” é servidor público do
Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) e se tornou uma
figura pública por conta de críticas à política da autarquia. Técnico em Saneamento Ambiental e
em Administração de Empresas
Rurais, disputou as eleições de
2020, sendo primeiro suplente de
vereador do Partido Avante.
A solenidade acontece no
Salão Nobre “Helly de Campos
Melges”, da Câmara Municipal de Piracicaba, a partir das
19h30, com transmissão pela
TV Câmara, nos canais 11.3
em sinal aberto, 4 da Claro/
Net e 9 da Vivo Fibra, com retransmissão nas mídias sociais, Facebook e Youtube.

Na manhã de ontem, 21, o secretário de Saúde, Filemon Silvano, visitou três unidades de Atenção Secundária (especialidades) de
Piracicaba. Ao lado da coordenadora do departamento, Rafaela
Mossarelli Penedo, Filemon esteve
no Centro de Especialidades Médicas, Clínica de Olhos e Laboratório
Municipal. Também participou da
visita Maurício Brancalion, coordenador do Departamento de
Obras e Manutenção da Pasta.
“Estamos estudando melhorias para estes departamentos, inclusive buscando um novo prédio
para receber os serviços realizados
aqui. Este prédio é uma construção antiga, precisa de melhorias
urgentes, principalmente na acessibilidade. Se tudo der certo, vamos conseguir um espaço amplo e
moderno para acolher melhor os
pacientes e também dar condições
de trabalho dignas aos servidores”, disse Filemon Silvano.
No Laboratório Municipal, Filemon e Rafaela foram recepcionados por Luiz Francisco Mendes, coordenador da unidade que realiza

mais de 100 mil exames por mês e
atende cerca de 100 localidades,
entre eles os postos de Saúde da
Família, as unidades básicas de
saúde, o Cedic (Centro de Doenças
Infectocontagiosas) e Clínica de
Atenção às Doenças Metabólicas.
“É um momento muito delicado este pelo qual estamos passando nos setores especializados. Estamos buscando estratégias dentro da Secretaria de Saúde para tentarmos minimizar esta situação: os
mutirões de consultas e exames
especializados, a abertura de concurso público e as convocações de
profissionais de concursos vigentes. Os mutirões vêm acontecendo com a dedicação e os esforços
de todos os trabalhadores das
unidades envolvidas, a fim de minimizar a desassistência ao usuário SUS”, afirmou Rafaela.
Na última semana, ao lado do
subsecretário Augusto Muzilli Jr.,
o secretário também visitou as
UPAs Vila Cristina, Vila Rezende,
Piracicamirim e Vila Sônia, onde
também ouviu a população atendida e os servidores municipais.

E XPEDIENTE

Oscip Pira 21 apresentará
Agenda 2030 na Câmara
O requerimento 468/22, de
autoria do presidente da Câmara,
vereador Gilmar Rotta (PP), que
solicita suspensão do expediente da
sessão ordinária de 8 de agosto,
segunda-feira, para a Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) Pira 21 apresentar
a “Agenda 2030”, foi aprovado
durante a 26ª reunião ordinária,
realizada segunda-feira (20).
O requerimento destaca o im-

portante trabalho desenvolvido
pela organização da para o planejamento estratégico de nossa Piracicaba e a elaboração de um planejamento de Piracicaba para os
próximos anos, trazendo a conclusão dos trabalhos no exemplar
“Agenda 2030”. Desta forma, a
apresentação dos trabalhos desenvolvidos "são de grande relevância a todos os parlamentares,
bem como para todo o cidadão.
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Homenagem ao programa de
varejões gera discordâncias
A Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento
(Sema) será homenageada pelo
aniversário de 40 anos da criação dos varejões municipais. A
moção de aplausos 96/2022 é de
autoria da vereadora Silvia Morales (PV), do Mandato Coletivo
"A cidade é sua", e foi aprovada
na 26ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (20).
Segundo o texto da propositura, os varejões foram criados em
1982 com o objetivo de fortalecer
a produção agrícola da cidade, garantir a segurança alimentar e nutricional da população, apoiar o
trabalho dos agricultores e aproximá-los dos consumidores, facilitar o acesso, em bairros periféricos, a alimentos de qualidade e
com preço justo, entre outros.
No município, existem hoje,
ainda segundo a moção, 25 varejões municipais, que comercializam
em média 800 kg de alimentos por
semana. Eles geram, de forma direta ou indireta, cerca de 1 mil empregos para a cidade e região, dentre produtores rurais, comerciantes, auxiliares e fornecedores.
DISCUSSÃO – Silvia Morales defendeu o sucesso do programa de varejões: “isso mostra
que, quando existe uma política
pública importante e eficiente, ela
vem para ficar, independentemente de gestão”, assinalou a
autora da moção. O vereador Zezinho Pereira (União Brasil) concordou com a importância dos
varejões. “Esse foi um projeto tão
interessante para a cidade que ele
se consolidou e até hoje ajuda o
homem do campo”, pontuou, em
consonância com a parlamentar.
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) também participou da
discussão, tecendo críticas à secretaria – falha em sua atuação,
segundo ele. “Não dá para fazer
moção de aplausos à Sema. O varejão é uma unidade do que a secretaria administra. Ela coordena
as estradas municipais. Os vereadores estão contentes para dar

uma moção de aplausos?”, questionou. O parlamentar enfatizou
que seu voto seria contrário também porque, segundo ele, a maioria dos varejões está mal cuidada.
O vereador Wagner Oliveira, o Wagnão (Cidadania), por
sua vez, destacou que seu voto
seria favorável pela luta dos permissionários que trabalham nos
varejões: “esse trabalho de 40
anos é digno de homenagem.
Agora, se fosse ‘pelos 40 anos de
cuidados com as estradas rurais’, eu não votaria a favor”.
Em aparte, o vereador Fabrício Polezi (Patriota) deu ênfase à redação da propositura,
que se destina à secretaria, especificamente. “A moção é para a
Sema e ponto final. Quantas vezes
vamos pedir o uso dos varejões e
nem resposta temos?”, criticou.
Zezinho Pereira voltou a se
posicionar, afirmando que a homenagem fortaleceria os trabalhadores dos varejões, por isso votaria a favor. “Ser contra isso é ser
contra os permissionários. É inaceitável”, defendeu o parlamentar.
A vereadora Rai de Almeida
(PT), em sua fala, condenou a postura dos pares. “A moção elogia
uma política de abastecimento.
Votar contra uma moção dessa
natureza por rancor é falta de visão do que é uma política é lamentável”, declarou. Ela enfatizou,
também, seu voto favorável, desejando “outras políticas de tamanha durabilidade no município”.
O vereador Gilmar Rotta (PP)
sugeriu alteração na redação da
propositura. “Estou votando a favor dessa moção pelos produtores
rurais. Eles merecem nossos aplausos. Eu faria um destaque, que essa
moção fosse entregue aos permissionários, não à Sema”, argumentou.
Não houve consenso sobre
a sugestão de destaque – que, por
fim, foi retirada. O texto original da propositura foi aprovado
com 19 votos favoráveis e 2 contrários, e a data de entrega da
honraria ainda será definida.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seminário debate as políticas para
enfrentamento ao trabalho infantil
Evento no Sesc Piracicaba discutirá o trabalho infantil nas
ruas e os desafios para a erradicação; inscrições abertas
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (Smads),
promove amanhã, 23, a partir das
8h30, o Seminário Municipal de
Enfrentamento ao Trabalho Infantil, com o tema O Trabalho Infantil nas Ruas e os Desafios para
a sua Erradicação, ministrado
pelo sociólogo e cientista político
João Jeronymo de Aquino Neto e
Alessandra Tavares, cientista social, mestre e doutoranda em antropologia pela USP. Os interessados podem se inscrever no Portal do Sesc https://www.sescsp.
org.br/ programacao/o-trabalhoinfantil-na-rua-desafios-para-suaerradicacao/. As vagas são limitadas.
O evento contará com apresentações culturais do Centro de
Atendimento Socioeducativo
(Case), exibição de vídeos sobre o
tema, rodas de conversa e oficina
de Grafite para crianças e adolescentes, com a Casa do Hip Hop.
“Abordaremos questões relacionadas ao trabalho com a rede e
a forma de atuar em conjunto, utilização de recursos como artes visuais, audiovisual e literatura para
se criar uma atmosfera de escuta
qualificada, de diálogo e construção para erradicar o trabalho infantil”, explicou os palestrantes.
A ação que integra a programação de combate ao trabalho infantil visa fortalecer a rede de proteção social na prevenção e atendimento dos casos, no município. A
Smads desenvolve programas e
serviços que atuam desde a primei-

FALECIMENTOS
SRA. LAUDOMIRA MANZATO
AMARO faleceu anteontem,
na cidade de Charqueada/SP,
contava 87 anos, filha dos finados Sr. Dalio Manzato e da
Sra. Carmen Rodrigues, era
viúva do Sr. Antonio Amaro;
deixa os filhos: Jose Antonio
Amaro, casado com a Sra.
Maria da Luz Amaro; Aparecida Benedita Amaro, casada
com o Sr. Marcos Celso; Luiz
Donizete Amaro, casado com
a Sra. Maria Helena Carriel
Amaro; Maria de Jesus Amaro Oliveira, casada com o Sr.
Ademir Donizete; Elisangela
Cristina Amaro, casada com
o Sr. Benedito Marcos Dias
Ramos e Paulo Henrique
Amaro. Deixa sobrinhos, netos, bisnetos, tataranetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE GOMES DA SILVA
FILHO faleceu anteontem, na
cidade de Ipeuna/SP, contava
81 anos, filho da Sra. Maria

Jose da Silva, já falecida, era
viúvo da Sra. Genilda Luiz
Monteiro; deixa os filhos: Maria Cicera Gomes da Silva;
Ivanildo Gomes da Silva; Joatas Gomes da Silva; Rosiete
Gomes da Silva; Maciel Gomes da Silva e Josefa Gomes
do Nascimento. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório Municipal de
Ipeuna/SP para o Cemitério
Municipal de Ipeuna/SP em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ MENDES MACEDO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho
dos finados Sr. Francisco de
Assis Macedo e da Sra. Raimunda Mendes Macedo, era
casado com a Sra. Antonia Nobre da Silva Mendes; deixa os
filhos: Jose Wilson; Claudia;
Georgio; Carlos; Valdenice.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 13h00
da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópo-

le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA IVONE DE CAMARGO faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos
finados Sr. Augusto Salvador
Camargo e da Sra. Zelinda de
Oliveira Camargo; deixa os filhos: Deive Augusto Berti, casado com a Sra. Silvia Adriana
Bellini Berti e Daisy Maria Berti. Deixa netos demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da
sala 02 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada –
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO OSVALDO HENRIQUE
BARBOSA DE JESUS faleceu
ontem, nesta cidade, filho do Sr.
Irineu Barbosa da Silva e da Sra.
Ana Maria Coelho de Jesus.
Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

ra infância, até a adolescência,
com acompanhamento por meio
dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), em casos
de prevenção e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), quando há situação de violação de direitos.
Piracicaba também trabalha
com a proposta de estimular o desenvolvimento das famílias, oferecendo meios para a inclusão produtiva. “Acreditamos que a inclusão dos pais, mães ou responsáveis
por crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, no
mercado de trabalho, seja uma forma de garantir a renda financeira
às famílias que se utilizam dessa
violação de direitos para o sustento da casa. Os desafios são muitos,
mas, além do trabalho com a prevenção e acompanhamento desses
casos, essa é uma possibilidade de
garantir às crianças o seu desenvolvimento integral”, ressaltou Euclidia
Fioravante, secretária da Smads.
FLUXO DE ATENDIMENTO - Os casos detectados
pelo Serviço Especializado em
Abordagem Social (Seas) são notificados aos Conselhos Tutelares
e encaminhados para acompanhamento nos Creas. Essas famílias
contam com vaga prioritária nos
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como o Gerações e o Centro de Atendimento
Socioeducativo (Case) que trabalham a prevenção e garantem o
acesso aos benefícios sociais.
As situações de trabalho infan-

Divulgação

João de Aquino, sociólogo e cientista político, palestrante do
Seminário Municipal de Enfrentamento contra o trabalho infantil

til podem ser denunciadas pelos
telefones do Seas - (19) 99446-4389
/ 99705-4663 / 99445-5654; disque 100 ou Conselhos Tutelares
(19) 3421-8962 / 3422-9026.
AÇÕES PONTUAIS – No
dia 30/6, às 10h, o Cras Mário
Dedini, em parceria com a Secretaria de Educação, o Programa
Criança Feliz e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realiza a Ação de Prevenção ao Trabalho Infantil, na área
de lazer do Bosques do Lenheiro.

Durante todo o mês de junho,
a Prefeitura, por meio da Smads e
parceiros da rede de proteção dos
direitos da criança e do adolescente têm realizado ações voltadas ao
combate do trabalho infantil, que
incluem rodas de conversa, oficinas
e capacitações para os técnicos da
rede e público atingido pela violação
de direitos. Já foram realizadas entrevistas na rádio Educativa FM,
ações nas unidades dos Cras, Centros de Atendimento Socioeducativo (Case), entre outros serviços.

FALECIMENTOS
SRA. MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA LONGATI faleceu na
cidade de Piracicaba, aos 80
anos de idade e era viúva do Sr.
Alaerte Longati. Era filha do Sr.
Nasario de Oliveira Bicudo e da
Sra. Ana Francisca Bernardes,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Edson Longati casado
com Ana Lucia A. Longati, Vera
Lucia Longati Christofoletti casada com Ricardo Christifoletti
e Carlos Alberto Longati casado com Maria S. Alves Santos
Longati. Deixa também netos,
bisnetos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-a hoje as 10:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 03, Se-

guindo para o Cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. GENECI PEREIRA PIMENTA
faleceu na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade e era
casado com a Sra. Marilia Aparecida da Silva Pimenta.Era filho do Sr. Jose Chaves Sobrinho e da Sra. Terezinha Pimenta Chaves, ambos falecidos.
Deixa a filha: Thaeme Emanuelle Silva Pimenta. Deixa demais
parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje ás
17:00 , saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade sala 02,
seguindo para o cemitério da

Saudade, onde será inumado
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. NELSON ANTONIO DE MORAES faleceu na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade. Era filho do Sr. Joaquim
Rodrigues Moraes e Sra. Deolinda Anna Bonato, ambos
falecidos.Deixa os filhos: Rodrigo Alves de Moraes e Felipe Alves de Moraes.Deixa demais
parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala
07, Seguindo para o Cemitério
da Saudade, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. SEBASTIÃO ALBANO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e
era casado com a Sra. Liria da
Silva Becari.Era filho do Sr. Joaquim Albano Simões e Sra Maria Lima de Jesus, ambos
falecidos.Deixa filhos, netos,
bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-a hoje às 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório
Municipal Vila Rezende – Sala
1, seguindo em auto funebre
para o cemitério Municipal de
Iracemápolis, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. IRENE ASSALIM BERNO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 83 anos de idade
e era viúva do Sr. Mario Berno.
Era filha do Sr. Otavio Assalim e
da Sra. Ana Marcelina dos Santos, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Mario Cesar Tadeo Berno, Silvana Aparecida BernoSilverio casada com Carlos Alberto Silverio e Renata Fernanda
Berno. Deixa demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 10:30hs, saindo a urna do Velório Parque da
Ressurreição sala C, seguindo
para o cemitério Parque da Ressurreição, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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PRIMEIRA
A falta dos parquímetros em Piracicaba preocupa os comerciantes, que aguardam solução por parte da Prefeitura Municipal que
cuida da licitação. Sem o aparelho, as vagas tornam-se mais difíceis, pois os carros podem ficar o dia todo estacionado, não favorecendo a rotatividade. O comércio debita na falta dos parquímetros, possível queda das vendas, notadamente no Dia das Mães.
V OL
TA D
A FERR
O VIA
OLT
DA
FERRO
O ex-presidente da Fiesp,
Paulo Skaf, três vezes candidato
a governador em São Paulo, agora no Republicanos, é quem organiza as visitas do candidato Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao
governo paulista, as associações
comerciais e industriais do estado de São Paulo. Em Piracicaba,
na ACIPI, o pré-candidato republicano recepcionado por empresários, comerciantes e convidados,
recebeu um documento assinado
por várias instituições, inclusive
da igreja católica. Falou e conversou das 21 às 23 hortas, deixando claro seu empenho pela
volta das ferrovias no estado de
São Paulo, inclusive a que liga
nossa região a São Paulo.
PERD
A IRREP
ARÁVEL
PERDA
IRREPARÁVEL
A morte do maestro Umberto Cantoni entristeceu a todos
principalmente aqueles que militam na área cultural. Tido como
influenciador das artes, incentivador e orientador de todos que
se interessavam pela cultura, o
maestro deixou um legado extraordinário. Criador de corais e do
Núcleo Universitário de Cultura
da Unimep, durante duas décadas trabalhou na Universidade
Metodista divulgando nossa
arte pelo Brasil e exterior. Natural de Franca, em 1980 passou a integrar a Unimep a convite do ex-reitor Elias Boaventura.
MOMENTO DE REFLETIR
A notícia publicada na TRIBUNA (pelo Capiau do Caldeirão
Político), sobre o afastamento
definitivo do Osmir Bertazzoni
da política partidária, com certeza, acontece pelo aborrecimento. O conhecido advogado e
jornalista, combatente e competente, se esgotou. A realidade
nos anos 80 quando começou,
era outra, bem mais ética, com
ideologias respeitadas e ideais
definidos. Osmir Bertazzoni
sempre se mostrou leal, e estudioso como é, muito ainda tem
a contribuir a vida acadêmica.
GENTE CHEGANDO
O XV, sob nova direção
(Douglas Pimenta e Cléber Gaúcho), anunciou até agora, onze
(11) novidades para a Copa Paulista, incluindo Rubens Carvalho
que estava emprestado. Nos jogos treinos, o alvinegro tem se
saído bem: derrotou XV de Jaú
(1x0), Mogi Mirim (2x1), empatou com o sub 23 do Bragantino
(1x1) e também com a Inter em
Limeira (1x1). Alvinegro deve
voltar a jogar (treino) nesta sexta, dia 24. O quarto atacante que
chegou, Matheus Martins, jogou
no XV em 2001, fazendo seis (6)
jogos e marcando dois (2) gols.
SEMPRE SOLIDÁRIA
A empresária Ana Meirelles
de Mattos não vê limites para viver e servir quando se tem saúde
e vontade. Sempre disposta e de
bem com a vida, comanda a rádios Educadora (AM) e Jovem (FM)
ao lado dos filhos Jairinho, Gil e
Tereza. Arruma tempo para a igre-

ja católica, para reunir a família
semanalmente num jantar, e no
momento da descontração lembra de quem precisa de solidariedade. Praticando tricô, fez dezenas de toucas que foram entregues a várias instituições de
caridade. Vila longa para dona
Ana que não abre mão nem mesmo de dirigir o seu próprio carro.
FEST
A DO PEÃO
FESTA
Que Piracicaba é uma terra
festeira (além de abençoada),
ninguém tem dúvida. E, quando
agosto chegar (dias 5, 6, 11, 12
e 13) teremos mais uma Festa
do Peão no bairro Unileste, num
espaço de 90 mil metros. Ingressos a partir de 60 reais com Gustavo Lima, Jorge & Matheus e
Henrique & Juliano entre as atrações. Não esqueça que, em julho, teremos a Festa do Divino.
MUDANÇA INDISCUTÍVEL
O deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) está nas
redes sociais com um vídeo que
retrata uma pura realidade. Lembrando 1999, quando iniciava
sua trajetória na Alesp (primeiro
mandato), impossível não admitir Piracicaba e Região de hoje,
bem diferente, comparando-a
com 23 anos atrás. Na época era
vista como quintal de Campinas
ou considerada fim de linha.
PREÇO ANTERIOR
Quando é anunciado o aumento dos preços dos combustíveis, é inevitável a pressa dos
motoristas na esperança de conseguir abastecer mais com menos
dinheiro. Mas, tem posto que lembra do consumidor e acaba ajudando seu cliente. E, esse é o
caso do Posto Mirante (na avenida Dona Francisca, Barão da
Serra Negra e Santa Terezinha)
que espera vários dias para praticar o novo valor. Ainda esta semana, nos três endereços, os valores praticados eram os antigos.
LIVRO E SELO
Em agosto, dia 11, quando a
Câmara de Vereadores de Piracicaba completa 200 anos, ex-presidentes do legislativo serão homenageados e teremos Lançamentos de selo e livro. A bonita e
rica história piracicabana estará na obra da escritora Marly Therezinha Germano Perecin e o
selo mostrará as cores usadas
pelo legislativo piracicabano,
mais o brasão da cidade e uma
imagem retratando o infinito.
SUGERINDO PROMOÇÃO
A diretoria quinzista poderia
pensar numa experiência: ingressos com preços (promocionais)
baixos, talvez 10 e 20 reais, não
cobrando de crianças e mulheres.
A Copa Paulista não é uma atração convidativa e iniciativas diferenciadas poderiam aumentar o
público no estádio. Quem sabe os
dirigentes conseguem a participação e colaboração de empresas, que adquirindo ingressos
(qualquer quantia), repassam aos
seus funcionários. Isso já aconteceu no passado e foi aprovado.

FOCO
O prefeito Luciano Almeida decidiu reagir. Esclarecer, avisar
e desabafar. Provavelmente
cansado de pancadas, escreveu
e a TRIBUNA PIRACICABANA
publicou na última quinta-feira
(dia 16). Críticas, quando justificadas e construtivas, são aceitáveis. Até ajuda. Mas, infelizmente, vivemos uma época diferente, a chamada era das redes sociais, onde inexiste respeito, com ataques gratuitos,
mostrando além da falta de educação, ausência de conhecimento e argumento. As motivações são várias, normalmente
por causa de frustrações, despeito e inveja. Também por pura ignorância ou burrice. A diferença (e distância) entre fazer oposição e agredir,
é imensa. Mais condenável ainda quando invade privacidade, não respeitando valores pessoais e a família. É preciso parar com difamações
e calunias. Por bem, de preferência, ou então mais do que certo, é
buscar direitos. Não é justo ser atacado por fracassados e desiludidos.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Começo dos anos 60 e, no Rio de Janeiro, era anunciada uma tradicional e regata. Nas águas calmas, dia bonito, com muito sol, apresentavam-se para a disputa final Vasco da Gama e Flamengo. O conceituado locutor Oduvaldo Cozzi comandava a transmissão. Vibrante,
ele anuncia: “Atenção para a largada. Dedo no gatilho e vamos para
as grandes emoções...”. Mas, o tiro não sai e consagrado radialista
explica: “Meu Deus do céu, não começa porque um barquinho chato e feio se faz presente entre os concorrentes”. Com audiência
explodindo no local e na Cidade Maravilhosa, os do barquinho respondem: “Osuvaldo, no barquinho estamos nós, da reportagem e
vamos ao seu lado transmitir esse memorável momento esportivo”.
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U RBANISMO

Engenheiro sugere debate sobre
ocupação do solo no município
Especialista falou sobre as dificuldades enfrentadas para viabilização de
projetos conforme o Plano Diretor e a nova Lei de Uso e Ocupação de Solo
A questão do uso e ocupação
do solo e o Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba foram
temas de debate, durante a 26ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (20). A sessão foi suspensa por
30 minutos, conforme previsto no
requerimento 289/2022, de autoria dos vereadores Pedro Kawai
(PSDB), Sílvia Morales, do Mandato Coletivo “A cidade é sua” (PV),
e André Bandeira (PSDB). O tema
foi abordado pelo engenheiro Civil
Luís Antônio Pereira dos Santos.
O especialista falou sobre as
dificuldades enfrentadas para viabilização de alguns projetos de engenharia e arquitetura, entre eles o
desdobro, conforme o Plano Diretor e a nova Lei de Uso e Ocupação
de Solo. No fim do ano passado, o
engenheiro já havia apresentado
aos vereadores um documento em
que relatava os problemas na aplicação da legislação no município.
“As diretrizes têm o objetivo
de ordenar o pleno desenvolvimento, tendo o Plano Diretor como um

instrumento básico da política de
expansão urbana, para que a propriedade urbana possa cumprir as
suas funções sociais”, disse o especialista. Ele citou normas como o
Estatuto das Cidades, que estabeleceu a obrigatoriedade do Plano
Diretor para os municípios e versou sobre as alterações que essa
legislação municipal sofreu ao longo dos anos e algumas incoerências que ela traz em relação à prática real na ocupação do solo.
“Nós temos núcleos da cidade
que são consolidados há anos, eu
não estou colocando que lá não
pode mudar, não é nada disso, mas
na hora em que se fizerem os mapas, precisamos observar”, afirmou. Ele citou exemplos de bairros
consolidados há décadas cuja maioria dos imóveis está em situação
irregular, se for observado o que
está definido na legislação.
O engenheiro defendeu que,
antes de se fazer uma revisão do
Plano Diretor ou alteração na Lei
de Uso e Ocupação do Solo, é neces-

Guilherme Leite

Especialista falou sobre as dificuldades enfrentadas para
viabilização de alguns projetos de engenharia e arquitetura

sário observar o que é praticado na
realidade nos loteamentos e promover um debate para que os zoneamentos se aproximem ao máximo
da realidade. Isso evitaria, segundo

o especialista, a sucessão de leis de
regularização que anistiam os imóveis irregulares, de tempos em tempos, e solucionaria conflitos de interesses nas diversas comunidades.

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

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

COOPERATIVA ECOSOLIDAR
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 e também reforma do ESTATUTO da Cooperativa.
Piracicaba, 17 de junho de 2022
COOPERATIVA ECOSOLIDAR
Katiane de Souza Pereira
Conselho Fiscal

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
-----------------------------------------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.
------------------------------------------
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A ARTE DE HAROLDO BOTTA

C

omeçou sua carreira artística em 1968,
na TV Record, na novela Ana, e também
fez outros trabalhos nas TVs Tupi e
Globo. Atuou em diversas peças no teatro até
1990, quando escolheu um caminho de vida
mais simples dedicando-se a dar aulas de
teatro, fazer pães artesanais, e trabalhar
como palestrante e consultor de Feng Shui
Clássico. Tornou-se ativista da causa ambiental
e animal nos últimos 12 anos na cidade de São
Pedro. Formou-se como gestor ambiental, é vicepresidente da ONG Anda, e atualmente
coordena um grupo de teatro na cidade onde
mora.
Trabalhos em TV – Novelas
1987 Ator- Mania de Querer - Rede
Manchete
1986 Ator- Dona Beija - Rede Manchete
1981 Ator- O Amor é Nosso - Rede Globo
1980 Ator- Marina - Rede Globo
1979 Ator- Gaivotas - Rede Tupi
1978 Ator- Aritana - Rede Tupi
1976 Ator- O Julgamento - Rede Tupi
1975 Ator- Ovelha Negra - Rede Tupi
1974 Ator- A Viagem - Rede Tupi
Ator- A Barba Azul - Rede Tupi
1973 Ator- Nossa Filha Gabriela - Rede Tupi
Ator- Na Idade do Lobo - TV Tupi
1972 Ator- Camomila e Bem Me Quer Rede Tupi
1971 Ator- Meu Pé de Laranja Lima - Rede
Tupi *
1970 Ator- As Bruxas - Rede Tupi
1969 Ator- Algemas de Ouro - Rede Record
1968 Ator- Ana - Rede Record

* Prêmio Roquette Pinto - Melhor Ator Infantil
Teleteatros
1997 Ator- Clandestino Amor (Você Decide)
- Rede Globo
1989 Ator- Cinderela (Rá Tim Bum) - TV
Cultura
1982 Ator- Ali Babá e os 40 Ladrões (Sítio
do Pica-Pau Amarelo) - TV Globo
1982 Ator- A Vovó Trapezista (Teleteatro) TV Globo
1978 Ator- The Star (Teleteatro) - TV Cultura
1977 Ator- A Escada (Teleteatro) - TV Cultura
1977 Ator- Volte Para Casa Danny
(Teleteatro) - TV Cultura
1976 Ator- Acidente em Sumaúma
(Teleteatro) - TV Cultura
1976 Ator- Vejo Uma Lua no Céu (Teleteatro)
- TV Cultura
1974 Ator- Um Certo Capitão Gancho
(Teleteatro) - TV Cultura
1971 Ator- Pivete (Teleteatro) - TV Tupi
Participações Especiais TV
1984 Apresentador- Telecurso 2º Grau
(Matemática) - Fundação Roberto Marinho
1982 Ator- Chico Anísio Show (Humorístico)
- TV Globo
1982 Ator- Agildo Ribeiro Show (Humorístico)
- TV Globo
1975 Ator- Éramos Seis - (Novela) - TV Tupi
Trabalhos em Cinema
1989 Ator- filme curta metragem Quase Tudo
- ECA
1987 Ator- filme longa metragem Paranóia
- SP

Trabalhos em Teatro
1990 Ator- peça Confusão na cidade
– Teatro do Sesi - SP
1989 Ator- peça O Olho Azul da
Falecida – Teatro Paiol - SP
1988 Ator- peça Andaluz – Teatro
João Caetano - SP
1987 Ator- peça Irmãos Grimm –
Teatro Maria Della Costa – SP
1987 Ator- peça Coroação – Teatro
Centro Cultural São Paulo – SP
1985 Ator- peça A Morada da Morte
- Teatro João Caetano – SP
1984 Ator- peça Artaud , O Espírito
do Teatro – Teatro João Caetano SP
1983 Ator- peça Simon Bolivar –
Teatro TBC – SP
1983 Ator- peça Bandage – Teatro
Glória - RJ
1981 Ator- peça A Bomba da Elizabeth Teatro Mesbla – RJ
1981 Ator- peça Mãos ao Alto – Teatro Mesbla
– RJ
1981 Ator- peça Viveiro de Pássaros – Teatro
– RJ
1992 a 2005 Diretor da peça O Mercador de
Veneza (Oficinas e Workshops) Brasil e EUA
1992 a 2005 Coralista Grupo Tainá (Coral da
USP) – SP
1995 Diretor e Adaptador peça A Mudança –
Limeira - SP
1994 Assistente de Cenografia e Adereços Show
Musical Infantil Água Viva – SP
1989 Assistente de Direção, Adereços e
Figurinos peça Volpone – Teatro Monte Líbano

– SP
1988 Assistente de Figurinos, Cenografia e
Adereços peça O Lago dos Cisnes – Teatro
TBC – SP
1989 Assistente de Direção, Adereços e
Figurinos peça Irmãos Grimm – Teatro Maria
Della Costa – SP
1987 Assistente de Direção, Adereços e
Figurinos peça Coroação – Teatro Centro
cultural – SP
1987 Assistente de Figurinos, Adereços,
Cenografia, Administração peça A Bela e a
Fera – Teatro TBC – SP
1988 Assistente de Direção e Produção peça
Irmãs Siamesas –Teatro Off – SP
Fonte: Release do artista

CURTIDINHA

Marcelo Basso, informou que filmou um curta
metragem no túnel do Engenho central que por sinal
estará sendo aberto para visitação pública. O filme foi
rodado em 2001 e contou no elenco com os atores
Carlos AB C, Charles S Aguiar e Rodrigo Polla.

Lilian Geraldini agradeceu o convite do
Colégio Tales de Mileto para falar da sua
profissão. A jornalista enfatizou que a área
de comunicação é apaixonante e a executa
com dedicação porque ama o que faz.

Laercio Baraldi aproveitou a Parada do
orgulho LGBT de São Paulo para se declarar
ao seu amado, enfatizando o quanto se sente
feliz ao seu lado mesmo ultimamente não tido
postado nada sobre os dois.

Douglas Ambrosano Arruda está
organizando uma feira de artesanatos e
gastronomia no bairro industrial, será nos
dias 9 e 10 de julho com a presença
confirmada da Fiofhó e apoio da Pirarazzi.

Guina Pedroso comemora ao lado da sua esposa Claudia os 25 anos de casados. O apresentador
e idealizador do Programa de rádio “Arco da véia” aproveitou para agradecer os longos anos de
cumplicidade e desejou que venham mais 25 anos juntos.

Adriany comemora a apresentação do Coral Raízes em Rio Claro. A cantora espera que aconteçam
novas apresentações inclusive em Piracicaba onde sempre se apresenta em espaços e bares da cidade.

Bruna Paschoal está feliz da vida pela sua
participação no Programa “Canta comigo teen” da
Rede Record de televisão. A cantora informa que a
gravação irá ao ar dia 17 de julho as 18 h.

Rogerio Mestre sala informa que foi classificado
na dança de Salão representando Piracicaba no
concurso Estadual em Pindamonhangaba SP JOMI
estadual. Outra novidade informada pelo professor é
que a Quadripira estará de volta as apresentações na
quadra junina deste ano.

Os novos voluntários da Fundação Triunfo
se reunirão no Engenho central para sessão
de fotos. A iniciativa da fundação tem
objetivo de buscar formas de aproximar as
pessoas dos Patrimônios da sua comunidade.
Luciana Paula prepara para mais uma edição do
evento “Empreendedoras conectadas” com intuito
de promover um encontro de mulheres para
networking, confraternização e ação solidária.

Eliane Vidal gravou participação para o
Programa Mais caminhos da Rede Globo. Na
foto ela aparece ao lado do apresentador
Pedro Leonardo. O programa deverá ir ao
ar no começo de julho.
Kaline Volpato estava radiante
no evento de lançamento do seu
novo single, intitulado “Sinalzinho”.
A cantora recebeu amigos e fãs
numa noite pra lá de badalada.

Evinha do Forró comunicou nas suas redes
sociais que um musico, amigo seu perdeu
uma guitarra e implora que quem achou
devolva pois é a ferramenta de trabalho do
profissional. Contato: 981701039

Thereza Alves
e Olívio estarão
comemorando 53
anos de casados
nas próximas
semanas. Olívio
que recentemente
passou por uma
angioplastia
recebeu o carinho
da filha Paula
Herler que
enfatizou o quanto
se orgulha da
trajetória dos pais.

Rafa Gonzaga começou a duas semanas o
projeto Cidadania na Passagem no Núcleo
Califórnia - Casa de Acolhimento. O produtor
enfatiza que talvez seja o grande desafio da
sua vida.

Chico Galvão
recebeu o título de
Cidadão
Piracicabano
concedido pela
Camara de
Vereadores de
Piracicaba,
iniciativa da
vereadora Rai de
Almeida pela
grande contribuição
a cultura e a classe
artística local.

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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JULIA MADEIRA APRESENTA
SEU NOVO TRABALHO
A produtora cultural e técnica em turismo
Julia Madeira é có-autora da Cartilha "Árvores
Guardiãs - conceitos para uma educação transformadora", realizada pelo projeto Corredor
Caipira. A produtora se orgulha de ter contribuído para construção do projeto. Ela que é a
idealizadora da atividade "Mapa da Cultura negra" que tem como objetivo ser uma ferramenta
para educadores trabalharem com seus alunos
orgulhosamente apresentou a cartilha nas suas
redes sociais.
Fonte reprodução redes sociais

PIRACICABA PARTICIPA DO
PROJETO MAKE MUSIC BRASIL

Mais uma vez Piracicaba vai participar do projeto
Make Music Brasil, em alusão ao Make Music Day, uma
celebração musical que ocorre todo ano no dia 21/06. A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), em parceria com a empresa TUPi Transportes, abrirá espaço ao evento para duas apresentações no TCI (Terminal Central de
Integração), às 9h30 e às 16h30, amanhã, terça-feira,
21/06. O Brasil aderiu à iniciativa global em 2017 e Piracicaba é palco desse movimento desde 2018.
Às 9h30 a atração será o grupo Batukando, do
Instituto Formar, com um show de percussão alternativa. Já às 16h30, o TCI receberá o duo de flauta
e saxofone com Jéfferson Calderan e Marlon Kayky.
Além do TCI, a Semuttran, em parceria com a APEAO (Associação Piracicabana das Empresas de Auto Ônibus), que administra o Terminal Rodoviário, também abre
seu hall para a música. Desta forma o grupo Batukando
se apresentará também na rodoviária, às 10h40, após a
apresentação no TCI. Outras atrações ocorrem por toda
a cidade e podem ser conferidas pela agenda do evento
no Instagram (@piracult).
O EVENTO – O Make Music Day e? uma celebrac?a?o
musical que ocorre sempre no dia 21/06. Lanc?ada em 1982,
na Franc?a, como a Fe?te de la Musique, e? realizada em mais
de 1.000 cidades em 120 pai?ses, sempre no mesmo dia.
Diferente de um festival de mu?sica tradicional, o Make Music
Day e? aberto a todos que desejam participar. Todo tipo de
mu?sico, jovem ou idoso, profissional ou amador, de qualquer estilo musical pode contribuir por meio de lives digitais, aulas ou shows em varandas, janelas ou calçadas.
O importante é compartilhar a mu?sica com o próximo,
sejam eles amigos, familiares, vizinhos ou desconhecidos. A participação no evento é gratuita.
Fonte Jornalista Eleni Destro
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FESTA DA NEGADINHA REÚNE O
MAIOR PÚBLICO DE SUA HISTÓRIA

A Festa da Negadinha reuniu em 2022 o maior público de todas as suas edições. Neste domingo (22) o Complexo da Usina Santa Bárbara foi
palco de um evento que reuniu história, cultura,
gastronomia e atrações artísticas. O ponto alto da
festa foi o show de encerramento com Althair &
Alexandre - uma das duplas sertanejas mais tradicionais e grandes intérpretes do gênero.
Além da celebração da história, a 23ª edição
da Festa da Negadinha teve um caráter beneficente. As entidades APAE, Hospital Santa Bárbara, Negadinha da Usina (Confraria Há bares que
vem para o bem), Rede Feminina de Combate
ao Câncer, Creche SOS, Lions Club Pérola,
Centro Espírita Maria Gorete, Creche João Paulo II e Vida e Sobriedade exploraram a Praça
de Alimentação do evento e arrecadaram o
montante de R$ 125 mil - recursos que serão
utilizados pelas próprias entidades.
Além do show principal, o evento contou
com Missa de Abertura, as apresentações da
Corporação Musical União Barbarense, Sheila
Canova e Otávio Carloto e Banda. A Feira de
Artesanato também esteve presente, com
artesãos do Município e região comercializando os trabalhos feitos em diversas técnicas,
como costura criativa, entrelaçamento em
pedrarias, laços de cabelo e máscaras, crochê
e bordado, amigurumi, caricaturas/retrato, bijuterias étnicas, chaveiros em resina, imagens
sacras em pérolas, aromatizadores e potes,
canecas e colheres em biscuit, entre outros.
História – A "Festa da Negadinha" surgiu
em 1997 com a proposta de realizar o reencontro
dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara.
Os primeiros passos para construção dessa Usina
foram dados em 1877, quando o major João Fre-

GRATUITOS DE PODCAST E
VÍDEOS PARA INTERNET

O "Projeto Ecoar - Educação, Comunicação, Ambiente e Resíduos" está com inscrições abertas, até o dia 3 de julho, para cursos gratuitos
de podcasts e vídeos para a internet. Ambas as
formações acontecem no formato semipresencial - com aulas on-line e um encontro presencial em cada curso - entre os meses de julho e
setembro. As inscrições podem ser feitas em
https://bit.ly/ecoarpiracicaba ou pelo link disponível na biografia do Instagram do projeto:
@ecoarpiracicaba.
A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente), GMEA (Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental) e
Aiôn Socioambiental, com apoio da Tempo D
Comunicação e Cultura e Oca (Laboratório de
Educação e Política Ambiental) da Esalq/USP.
As formações de ambas as linguagens são baseadas na educomunicação e têm como tema
consumo consciente e resíduos sólidos. Serão
abordadas ferramentas de produção de roteiro, captação e edição, além de ensinamentos
sobre educação ambiental, intervenção socioambiental e transformação social.
Características dos cursos
O curso de podcast acontece às terças-feiras,
das 19h às 21h30, com aulas on-line entre os
dias 26 de julho e 20 de setembro. Haverá,
ainda, um encontro presencial, em um sábado,
na cidade de Piracicaba, além de tutorias e videoaulas complementares.

derico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro. Em 1883, foi montado o primeiro grande
engenho. A usina de açúcar e álcool foi inaugurada em 25 de julho de 1914. O local foi desativado
em 1995, mas continua sendo um dos pontos de
maior identificação do município.
Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo
de Santa Barbara do Oeste

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
MULHERES ILUSTRES E EMPODERADAS
Nas ultimas semanas ilustres personalidades do
cenário local aniversariaram e celebraram este dia
tão especial em suas vidas, sempre rodeadas de
amigos e familiares que não pouparam esforços
para comemorarem, são elas: Samanta Godoy (digital influencer e modelo), Joceli Cerqueira Lazier

PROJETO AMBIENTAL ABRE
INSCRIÇÕES PARA CURSOS

(diretora do Centro Cultural Martha Watts), Leila
Pizzotti (produtora, publicitária e organizadora da
parada do orgulho LGBT de Rio Claro) e Joice Bortoletto (professora). Cada uma nas suas profissões e ofícios contribuindo para que cada vez mais
mulheres estejam engajadas e participativas.

Já o curso de vídeos para internet acontece às
quintas-feiras, também das 19h às 21h30, com
aulas on-line entre os dias 28 de julho e 22 de
setembro. A estrutura é a mesma, com um encontro presencial, em um sábado, na cidade
de Piracicaba, além de tutorias e videoaulas complementares.
Os inscritos passarão por um processo de seleção, em que será dado prioridade para pessoas
que moram em Piracicaba, preferencialmente,
em diferentes regiões do município. Não há limite de idade, mas é necessário ter alguma familiaridade com ferramentas básicas de tecnologia, como internet e smartphones e ter interesse pela área socioambiental.
Compõem a equipe do projeto Ecoar: Rachel
Trovarelli (gestora ambiental e doutora em ciências ambientais), Rafael Bitencourt (jornalista e educomunicador) e Bruno Garcia (engenheiro e educador ambiental).
"Ambos os cursos visam formar pessoas para
atuarem no campo socioambiental por meio da
educomunicação. A produção coletiva e educadora de vídeos e podcasts tem como objetivo dar voz e mobilizar as comunidades em que
vivemos para realização de intervenções socioambientais de maneira a transformar esses territórios. Estamos buscando caminhos para construir sociedades mais sustentáveis e justas, partindo da temática resíduos sólidos e consumo
consciente. Ao longo dos cursos, trabalharemos com vídeoaulas, atividades de reflexão e
diálogos em grupos e atividades práticas", explica Rachel Trovarelli, coordenadora do projeto pela Aiôn Socioambiental.
SERVIÇO
Inscrições para cursos gratuitos de vídeos para internet e de podcast, realizados pelo "Projeto Ecoar
- Educação, Comunicação, Ambiente e Resíduos".
Interessados podem se inscrever, até o dia 3/7, em
https://bit.ly/ecoarpiracicaba. Para mais informações,
o Instagram da iniciativa é @ecoarpiracicaba
Fonte Jornalista Rafael Bitencourt

AGENDINHA SEMANAL BEM VIVER

A ARTE DE CELEBRAR

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS POR DALILA LAMOUR
Que sejam os mais felizes possíveis!
A diretora cultural de Iracemápolis, Dalila Lamour agradeceu pela abertura do Circo Venegas
em Iracemápolis, em especial ao seu amado parceiro Ricardo Pereira que devolveu o carinho através desta declaração: "Obrigado querida pela prenda única de te ter como minha companheira de
brincadeiras e aventuras, saiba que é das melhores e maiores prendas que recebo da vida.
Click Thiago Morais

Agenda aberta Arteterapia
Agenda aberta para Teatro Terapêutico Com Élson de Belém
Aberta para visita a exposição Perfil- Mulher em Você.
Carmelina Toledo Piza
Quarta e sexta feira
12h:00 às 17h:30
Sábado às 12h:00 até 16h:00
Sábado:
14h00
Desenho
A primeira aula é experimental e gratuita.
14h00
Coral
A primeira aula é experimental e gratuita
19h00
Palestra de hipinose
Com Adriano
Entrada um alimento
Faça a inscrição das atividades que desejar pelo WhatsApp (19) 991985781 com a Chris
Assessoria MKT/imprensa: Pirarazzi entretenimento by Elson de Belém
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#PirarazziIndicaEDaADica

INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em destaques na sessão Curtidinhas. A Pirarazzi teve a feliz iniciativa de
publicar a trajetória do ator Haroldo Botta que possui uma extensa
história dedicada a arte e trabalhos artísticos realizados em mais
de 50 anos de carreira. A coluna também apresenta em suas
páginas a 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 160 junho/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
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