LIBERDADE
A Justiça Federal concedeu
liberdade ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele foi alvo
da operação Acesso Pago, da Polícia Federal, na quarta (22), que
investiga esquema ilegal de liberação de verbas públicas em troca de propina. Foi o Tribunal Regional Federal, Região I, que entendeu não haver risco à sociedade. Para o ex-presidente Lula,
“Milton Ribeiro é vergonha nacional, mas tem direito de defesa”. São as coisas da política.
GARCIA — I
O governador Rodrigo Garcia (PSDB) confirmou a expansão dos serviços presenciais do
Poupatempo para os 645 municípios paulistas até o fim deste
ano. Em cerimônia no Palácio
dos Bandeirantes, Rodrigo entregou mais 240 novos totens de
autoatendimento que serão distribuídos imediatamente após
formalização de convênios com
as prefeituras beneficiadas.
GARCIA — II
“Aqui em São Paulo, a gente
não se contenta com que está
tudo bem. A gente não se contenta com o bom. A gente quer
sempre o ótimo. E essa capacidade permanente de renovação
do nosso Estado é que fez o Poupatempo de hoje ser muito melhor do que o Poupatempo lá de
trás. E eu não tenho dúvida de que
o Poupatempo de amanhã vai ser
muito melhor do que o de hoje”,
disse Rodrigo Garcia, que está
como pré-candidato à reeleição.

tido dos Republicanos, repudiar
essa duvidosa intenção em desqualificar sua ida ao evento de tradicional festa sertaneja. Precisava
verificar melhor dessa fonte a veracidade desse fato ocorrido nessa proporção senão soa uma informação desprovida de imparcialidade política”, escreveu a este
Capiau Carlos Roberto Rodrigues,
o Esquerdinha. Registrado.

tutivo apresentado pela vereadora prevê 15 anos. “Diferentemente
de concessões que demandam investimentos vultosos com edificação, neste caso o equipamento
público já está construído e por
isso eventuais investimentos por
parte da concessionária serão
proporcionalmente bem reduzidos
e podem plenamente ser amortizados em dez anos”, avalia.

ESQUERDINHA — II
Está tudo bem, Esquerdinha.
Em época de eleição, em política, é
sempre assim. De uma coisa o Capiau tem certeza: “duvidosa intenção” é difícil checar, mas vaias e
povo são fáceis de identificar. O
candidato Tarcísio de Freitas, do
Partido Republicanos, é o candidato apoiado pelo presidente da
República, Jair Messias Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição.

SUBSTITUTIVO – V
A vereadora Rai de Almeida
diz que “é lamentável que os representantes do Executivo tenham
vindo a público a fim de imputarem a esta vereadora, afirmações
absolutamente mentirosas e que
não condizem de maneira alguma
com o que pode ser facilmente
constatado com uma leitura simples do Substitutivo”. Ela adverte,
ainda, que cabe aos vereadores
auxiliarem ao Executivo na propositura, análise e avaliações de
projetos e leis. “É curiosa a posição reativa – via imprensa – do
Executivo, com afirmações inverídicas que revelam uma postura fruto de possível falta de entendimento e leitura pelo Executivo ou ainda má-fé”, finaliza.

SUBSTITUTIVO – I
Em nota à imprensa, a vereadora Rai de Almeida explica que a
proposta apresentada pela sob a
forma de substitutivo ao Projeto
de Lei 94/2022, do Executivo, resulta do entendimento de que o
projeto, na forma enviada à Câmara, faz duas alterações na Lei
7595/2013 e que, no entender da
parlamentar, “é preocupante” – no
primeiro caso – “e desproporcional” – quanto ao segundo.
SUBSTITUTIVO – II
O texto da lei vigente estabelece que a concessionária obrigatoriamente terá de manter um restaurante. A nova proposta do Executivo retira essa obrigação quando
muda o termo “deverá” por “poderá”. Assim, na avaliação da vereadora, “se aprovada essa alteração,
a situação ficará muito frágil ao
Município”, diz, “visto que não se
poderá exigir que a concessionária
mantenha funcionando esse estabelecimento”. Rai sugere: “Poderá”
nem tê-lo em momento algum!

SANGUE
Devido ao ataque que ocorreu no ônibus de Piracicaba —
lamentável — vítimas estão precisando de doação de sangue.
Quem puder, por favor, doe sangue, e ajude a salvar vidas. A
Santa Casa de Misericórdia fica
na Av. Independência, 953, onde
funciona o Hemocentro.

SUBSTITUTIVO - III
Contudo, ela adverte que,
com a proposta substitutiva, é
oferecido ao Executivo a prerrogativa de, quando se for licitar e
para tanto se for elaborar os estudos de viabilidade econômica
e aferir a atratividade para o negócio, terá a Prefeitura mais liberdade para exigir do licitante
o que julgar mais adequado, inclusive e sobremaneira também
em referência ao restaurante.

ESQUERDINHA — I
“Ao ler no Capiau notícia sobre visita do pré-candidato a governador de São Paulo Tarcísio de
Freitas em Americana, sendo pretensamente vaiado, permito-me,
na qualidade de militante do Par-

SUBSTITUTIVO – IV
De outra parte, continua a
vereadora na nota à imprensa, no
referente ao prazo limite de vigência para a mesma licitação, que
hoje é 10 anos, a prefeitura propõe
aumentar para 20 anos e o substi-

MBL
Estarão reunidos em Piracicaba, hoje, 24, os principais nomes do Movimento Brasil Livre.
Arthur do Val, Rubinho Nunes,
Amanda Vettorazzo, Cristiano
Beraldo, Guto Zacarias e Renato
Battista participarão de evento organizado pelo MBL com o tema
“A Importância do Legislativo
para Combater o Bolsopetismo”,
no Bar Beer4U (rua Saldanha
Marino, 1390, Centro). A agenda
faz parte de uma turnê do movimento pelo Estado de São Paulo.
ATO
A TUPi – Transporte Urbano
de Piracicaba, em parceria com a
AMAMOS - Associação Memorial
Amigos de Sião e a Rádio Metropolitana, promovem na terça-feira, 28, Ato em Memória das Vítimas da Tragédia em Piracicaba. O
encontro, marcado para as 18h no
ponto de ônibus onde se deu a
tragédia (avenida Armando Salles, entre as ruas Voluntários e
Regente), é uma iniciativa para
lembrar os nomes das vítimas e
oportunizar um momento de reflexão sobre a violência urbana.
Os organizadores solicitam que as
pessoas levem cartazes, mensagens em cartões, fotos das vítimas, velas e outros elementos que
simbolizem o respeito e a lembrança, para que sejam colocados no
alambrado que circunda o ponto.
Edição: 16 páginas

JARDIM
BOTÂNICO
Organizado pelo IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba), o Museu
“Prudente de Moraes” sedia, hoje, 24, a partir das
19h30, o lançamento do livro “Guia das Plantas da
Mata Atlântica – Floresta
Estacional”. A publicação
conta com 360 páginas, é
ilustrado e contém estudo
de planejamento da composição florística do Jardim
Botânico de Piracicaba, o
qual possui como missão
a conservação da flora das
florestas estacionais. A8

COMUNICADO G5 COMUNID
ADES
OMUNIDADES
Encaramos a política como o melhor caminho e forma de transformar a
sociedade e favorecer os que mais precisam com políticas públicas de qualidade que visem o bem-estar da população, que diminuam as desigualdades
sociais e econômicas e que promovam a justiça social.
Optamos em defender pré-candidaturas de Piracicaba para sermos fiéis aos
interesses da nossa sociedade, principalmente os que mais precisam.
Norteados por estes princípios o grupo continua seguindo as decisões coletivas nestas mesmas esteiras, programadas e
projetadas pelos verdadeiros defensores do nosso povo mais humilde.
Também é inconcebível para este Coletivo
apoiar à pré-candidatos a deputados estaduais e federais pessoas ligadas ou coniventes
com Governo Bolsonarista, que é totalmente
Contrário ao Povo, principalmente aos mais humildes, e não Compactuaremos também com
atitudes fisiológicas , como favorecimentos por
cargos na atual gestão Municipal.
Não apoiaremos pré-candidaturas que não
estejam alinhadas ideologicamente aos NOSSOS PRINCÍPIOS! Integralistas não passarão!
G5 Comunidades
ZONA NORTE
ZONA LESTE

Prefeitura implanta
sistema para integrar
dados da Administração
“Essa é uma mudança histórica para rever nossos
processos e procedimentos e deixar a Prefeitura
mais eficiente”, avalia o prefeito Luciano Almeida
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Finanças e com apoio do
Centro de Informática da Secretaria Municipal de Administração, implanta sistema para integrar dados das áreas estruturais
da Administração Direta e Indireta e da Câmara Municipal,
como recursos humanos, arrecadação, almoxarifado, patrimônio
e compras. Com isso, a Prefeitura vai se adequar ao Sistema
Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC),
conforme determinação federal
por meio do decreto 10.540/2020.
A implantação, que teve início na quarta-feira, 22, será con-

cluída no período de seis meses e
será norteada por um Plano de
Ação. Para isso, o SIAFEM/Piracicaba (Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios) terá uma
atualização em seu ambiente tecnológico. Durante reunião com
a presença do prefeito Luciano
Almeida, foram apresentados
detalhes dessa implantação aos
órgãos da Administração Direta
e Indireta e Câmara Municipal.
Com o novo sistema, será possível realizar a consolidação dos
dados de toda a Administração
Pública, o que visa facilitar e aprimorar o trabalho da Secretaria
Municipal de Finanças na hora de
realizar os balanços contábeis, fi-

nanceiros e orçamentários. Todos
os órgãos vão receber treinamento e apoio para realizar a transição
dos dados, por meio das empresas
terceirizadas contratadas para a
implantação, com apoio do Centro
de Informática da Prefeitura.
“Essa é uma mudança histórica para rever nossos processos e
procedimentos e transformar essa
Prefeitura em uma Prefeitura mais
eficiente, sem papel, que investe em
serviços que facilitem a vida do
cidadão. Integrar os processos e
treinar as equipes é essencial. O
foco da nossa gestão é a gente conseguir ser muito eficiente com os
recursos públicos e ser transparentes com tudo que a gente faz”, afirma o prefeito Luciano Almeida.

Divulgação

COLÉGIO
ÉPICO
O Colégio Épico realizou
uma viagem marcante para
seus estudantes no dia 8
de junho. Eles foram à capital do Estado, São Paulo, conhecer o Museu Van
Gogh. “Ficamos maravilhados com essa experiência, além da diversão de
estar com os colegas, o
aprendizado foi imensurável”, comentou Ada Elyse
Mendes de Almeida, filha
da servidora pública Dila
Cavalcante e do advogado
Francys Almeida. O Colégio Épico é parceiro do jornal A Tribuna Piracicabana e um incentivador da
cultura e formação humana do seu corpo discente.

A Tribuna Piracicabana
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Piracicaba pede socorro
José Osmir
Bertazzoni

A

umenta a indignação pelos recentes homicídios ocorridos em Piracicaba e pela notícia das
últimas semanas relativas à chacina ocorrida na cidade, quando
um homem esfaqueou e matou três
pessoas dentro de um ônibus do
transporte coletivo, no Centro de
Piracicaba, em uma tarde de terça-feira (21/06/2022), enquanto as
pessoas se locomoviam para o trabalho ou para suas casas, seguras
de que tudo estava bem. Além das
vítimas fatais, outras três pessoas
feridas foram socorridas com vida.
O suspeito foi preso e, de acordo com a Polícia Civil, ele escolheu
as vítimas aleatoriamente, apresentava falas desconexas e não tinha uma motivação para o crime. A cidade está sem atenção
psicossocial, as unidades especializadas, como o Ambulatório de
Saúde Mental da Vila Sônia, devido à falta de médicos psiquiatras no Brasil e às condições geradas pelas administrações públicas anteriores e pela negligência
da atual administração, não possui especialistas (psiquiatras)
para atender a demanda mínima
necessária aos cidadãos. Atualmente, a falta destes médicos especialistas inviabilizava a atenção
e participação da população a esse
serviço essencial à sociedade.
Os homicídios com uso de facas de açougue têm colocado em
pânico nossa população, este
ano, o primeiro ocorreu em 21 de
março, teve como vítima Carlos
Alberto Camargo, de 47 anos, filho do dono do restaurante Dourados, na Avenida Cruzeiro do
Sul, que foi assassinado a facadas dentro do estabelecimento.
O dono do restaurante foi morto pelo funcionário Carlos Alberto Soares, 45 anos, que foi preso
em flagrante. As polícias Militares e Civis atenderam à ocorrência. De acordo com as primeiras informações, Carlinhos,
como era conhecido, estava no
caixa quando o funcionário se
aproximou e o esfaqueou pelas
costas. O caso será investigado
pela Polícia Civil. Uma das hipóteses é de que o funcionário
teria sofrido um surto psicótico.
Tivemos também o feminicídio com uso de faca, no dia 24 de
março de 2022: a vítima, Carolina
Dini Jorge, de 41 anos, foi morta
pelo ex-marido, por volta das
17h, na rua Ajudante Albano, no
bairro São Dimas.Carolina era
funcionária da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz), funcionária do Serviço
de Contabilidade. Tristeza e dor,
com manifestação de condolências aos familiares e amigos,por
toda a sociedade piracicabana.
E agora, no dia 21 de junho
de 2022, uma chacina a golpes
de facadas levou à morte duas
mulheres e um senhor, que, na
crença da segurança social, estavam em um coletivo urbano
para seguirem seus caminhos ao
encontro de familiares, após
mais um corriqueiro dia de trabalho. Outros passageiros também foram gravemente feridos.
O ataque ocorreu às 15h15em um
coletivo da linha Centro/Vila Sônia, quando o veículo estava na
Avenida Armando de Salles Oliveira, uma das principais da cidade, nas proximidades do cruzamento com a Rua Regente Feijó; no segundo ponto após saída
do Terminal Urbano da cidade.
A dinâmica do crime: segundo testemunhas e pelo que foi
noticiado pela imprensa da cidade o homem entrou no coletivo
em absoluto silêncio, no Termi-

nal Central,pouco depois, com o ônibus em
movimento, ele iniciou
a crueldade esfaqueando os passageiros
aleatoriamente (seis
pessoas atingidas). O
motorista conseguiu
frear o veículo e abrir
as portas para os passageiros saírem em retirada do coletivo. Uma viatura
da PM estava parada no cruza-

Saúde mental
da população
está em risco
mento da XV de novembro e Armando Salles, os policiais, ao perceberem a gritaria e os pedidos
de socorro, agiram rapidamente, porém, pela forma da ação
premeditada, de forma torpe e
traiçoeira, vidas humanas foram
ceifadas, trabalhadores, pessoas
cujos sonhos ainda viviam, na esperança de uma cidade melhor.
A necessidade de investimento em Ambulatórios de Saúde Mental mostra-se urgente,
nossa sociedade está contaminada pelo ódio, o ato de terçafeira foi um ato terrorista, com
grandes proporções na saúde
mental da nossa sociedade, que
clama por mais investimentos
da Administração Pública.
Recentemente, casas de recuperação estão sendo fiscalizadas e,
segundo informações de responsáveis, a determinação de órgãos
municipais foi a redução dos
internos.Uma dessas casas, gerenciada por uma denominação evangélica, teve de devolver às ruas
mais de quarenta pessoas que estavam em plena recuperação.
Não existe um programa municipal de atenção à recuperação
de usuários de drogas, lícitas ou
ilícitas,tampouco de Saúde Mental, que se encontra sucateada e
com apenas dois psiquiatras
atuando.As ruas estão tomadas
por pessoas sem destino, sem
atenção e vivendo apenas pela
ação de grupos religiosos que os
alimentam. Piracicaba é uma cidade abandonada às suas tragédias anunciadas, seu povo sofre a
consequência de um erro na prática democrática de suas escolhas.
Um médico que atua na saúde pública há pelo menos duas
décadas, e que pediu para não ser
identificado, nos enviou o seguinte recado: “você viu a tragédia no
ônibus? A Gestão Municipal sucateou a Saúde Mental. Não tem psiquiatra, ou melhor só sobraram
dois. Os pacientes estão sem medicação há muito tempo porque
não conseguem consultas...”.
A Secretaria Municipal de
Saúde precisa encontrar uma
alternativa ao modelo hospitalar de tratamento para pessoas
com transtornos psíquicos ou
decorrentes do uso abusivo de
substâncias psicoativas, essas
unidades deveriam atender
pessoas que necessitam de acompanhamento intensivo, buscando o fortalecimento da autoestima, da cidadania e da reintegração à família e à sociedade.
Caberia a essas unidades fornecerem consultas médicas psiquiátricas, atendimentos psicoterápicos e farmacológicos, atividades
terapêuticas com equipes interdisciplinares e com acolhimento diário para todos os novos casos.
Piracicaba precisa de socorro,
precisamos de governos e políticos
que atuem em busca de soluções
urgentes para o nosso abandono,
e que não fomentem a desesperança, como temos visto em alguns
(poucos) legisladores e defensores
do ódio. Salvem Piracicaba!
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado
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Alê Bragion

Aurora

A

inda era madrugada. Não
uma madrugada como as de sempre – ou como as de
sexta-feira-vésperasde-esperanças. Mas
madrugada – num
de todo lindo em seu
quase nascer secreto
que especial de céu
abrindo o inverno. De repente,
dirigindo meu carro em emergente-emergência, me dei conta de como gosto da madrugada, de sua atmosfera cheia do
que vai se findando num despertar solar que se levanta devagar, sem pressa, contínuo e
íntimo. De um lado do carro, a
noite-ainda (querendo seguirse escura de poesia, feita de
gente que dorme sem se lembrar que espera um novo dia).
Do outro, o rosa-flor dos bocejos e luzes que se acendem em
aromas de café e simplicidade.
Viver talvez seja isso, um raiar
discreto do sol entre expectativas não bem projetadas e concretudes imateriais etéreas.
Fora da placenta quente dos
lençóis, em plena madrugada fui
nascendo pelas ruas e me espantando com as pessoas em seus
próprios espantos matinais antecipando bons dias e desejos de

uma rotina feliz, porém
sabidamente entrecortada de imprevistos-anseios e medos. Um raro
entregador de jornais
surgiu como a estrela da
manhã, cruzando a rua
em seu ofício de levar no
hoje as notícias do ontem – e que acordam
um futuro cotidianamente sem poesia. “Bom dia” –
me desejou ele de cima de sua bicicleta-cometa, parada ao meu
lado sob o semáforo cósmico das
primeiras horas. “Bom dia” – respondi em tom de benção e dúvida.
Depois, ele se foi. Eu, ainda lento,
forçava os olhos ante o nascimento que se coloria agora de azul entre cinzas-nuvens indecisas. Viver
talvez seja isso, um trafegar por
cores que nos abraçam e furtivamente nos soltam ante o que virá.
Na esquina seguinte, uma personagem de Ítalo Calvino surgiu à
porta da padaria vibrando disposição quase literária. Lembrei-me
de um dos contos do mestre italiano da narrativa curta (cubano de
berço) no qual ele define que, a
uma hora dessas, pelas ruas, a
existência humana se divide entre
os “já” e os “ainda”. Eu – no meu
carro-despertador de imagens,
sonhos e sensações – senti a idade
média da minha média-idade me

“Viver talvez seja
isso, um trafegar
por cores que
nos abraçam e
furtivamente
nos soltam ante
o que virá”
sentenciando que passei forçadamente para o grupo dos “já”.
A personagem na padaria, pela
disposição aparente a ceder aparências para o sono que parecia
querer se achegar, bem que me
acenava fazer parte da cena dos
“ainda”. Pois viver talvez seja
isso, um descolar-se do “ainda”
para o “já” entre tantos distantes e próximos “jás” e “aindas”.
Sobre um viaduto inesperado
desbrilhou assim a cidade – serpente sem fim que se apaga – insistindo em belezas cada dia menores. Aliás, como tem ela se sumido em memórias de outros tempos muito mais lindos! (Confesso
que nem sabia nessa altura se era
o véu da matina o que me tocava
em tristezas-desesperanças ou se
era o conhecer, no presente do indicativo, que vivemos momentos
de parcas docilidades, de tênues
alegrias, de rudes pensamentos e
raríssimos poemas urbanos). Não.
Não queria ali me lembrar de Dru-

monnd, mas me lembrei quando
vi sobre a urbe o cinza-rosa-azulado que principiava como “uma
coisa espessa que é leite, sangue,
não sei” e que me punha a ver
que “por entre objetos confusos,
mal redimidos da noite, duas
cores se procuram, suavemente
se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro
tom a que chamamos aurora”.
Retardei como pude meu
regresso ao ponto de partida,
ora convertido em nova chegada. Súbito, no entanto, pelos
vidros do carro a manhã não
mais principiava – porque o dia
já se fazia solene corpo-claridade. Vencido, retornei. Na garagem de casa, morreu o motor
da beleza. Num átimo, não havia mais madrugada nem cores,
nem Calvino, nem Drummond,
nem rua ou estrada. Havia apenas o finalmente, o que eu sentia (mais que pensava) e que me
fez crer que (talvez) viver seja
mesmo apenas isso, um trafegar perene por tristezas e nostalgias – auroras afora – até se
conseguir retornar ao ponto de
largada onde tudo, outra vez
e outra, todo dia, principia.
———
Alê Bragion, cronista
desta matutina Tribuna desde 2017

Populismo Judicial
Almir Pazzianotto
Pinto

R

ecente decisão
tomada por
maioria de votos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
demissões coletivas devem se submeter à autorização prévia do sindicato
para serem válidas, me trouxe à
lembrança frase do Roberto Barroso, dita ao ser entrevistado pelo
jornal “O Estado de S. Paulo”
(ed. de 10.8.2015, pág. C2).
Afirmou S. Exa. que “não é
errado, nem ruim, que juízes, antes de decidirem (...) levem em conta a realidade e o sentimento social, mas o populismo judicial é tão
ruim quanto qualquer outro”.
O que teria S. Exa. desejado
dizer com a expressão “populismo judicial”? A entrevista não
nos esclarece. A própria definição da palavra populismo não é
simples. O Dicionário de Política, de Norberto Bobbio, Nicola
Matteucie Gianfranco Pasquino
a define como “fórmulas políticas cuja fonte principal de inspiração e termo constante de referências é o povo, considerado
como agregado social homogêneo
e como exclusivo depositário de
valores positivos, específicos e permanentes”. Mais vago, impossível.
De todo modo, a decisão do
Supremo não se dirige ao povo, mas
a grupo de empregados de determinada empresa. Como sentença

judicial não poderia
fazê-lo, pois excederia
os limites da lide. Em
artigo anterior (OsDivergentes, 14/6) demonstrei que despedidas de empregados, sem
justa causa, fundadas
em razão de necessidade do empregador, estão
disciplinadas na Constituição, na Consolidação das Leis
do Trabalho, na Lei do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
Por cuidadosa que possa ser
apesquisa da legislação, não se
localizará dispositivo que obrigue
o empregador a pedir permissão
ao sindicato profissional para reduzir o número de assalariados,
encerrar as atividades gerais, de
determinada linha de produção,
para transferir o endereço do estabelecimento à outra localidade
ou país, entrar com pedido de recuperação judicial ou de falência, extinguir a empresa. Contratar empregados e dispensá-los
são medidas que se inserem no
poder de comando do empregador, exceto nos raros casos
de estabilidade temporária.
Ao percorrer as ruas de São
Paulo ou o interior do Estado, o
que mais impressiona são salas,
salões e galpões fechados. Onde
antes havia intensa atividade
econômica, hoje são encontrados
imóveis abandonados, desertos,
vazios. Mais de 12 milhões de desempregados e de 4,5 milhões de
desalentados prestam testemunho da crise econômica que es-

A decisãodo
Supremo é
ruim em todos
os sentidos
trangula o País, hoje agravada
pela inflação. A desindustrialização está à nossa vista e, com ela,
a falta de trabalho, sobretudo
para a mão-de-obra comum.
A decisãodo Supremo é
ruim em todos os sentidos. Primeiramente, como escrevia Rui
Barbosa, por robustecer clima
de insegurança jurídica.Viola a
Constituição, a CLT, da Lei do
FGTS e gera pânico entre possíveis investidores em setores produtivos, geradores de emprego.
Demissões individuais ou em
pequena quantidade, ignoradas e
sem repercussão, podem ser cometidas à vontade. Em massa, porém, tornam necessário aviso prévio coletivo ao sindicato, segundo
a vontade autoritária e populista
dos ministros Roberto Barroso,
Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e
Rosa Weber, André Mendonça. Já
não bastam, segundo a corrente
vencedora, o aviso prévio individual, o pagamento da indenização
do art. 10, I, do ADCT, de férias e
décimo terceiro salário, a liberação dos depósitos corrigidos da
conta vinculada do FGTS, a baixa
na CTPS, o seguro-desemprego.
Entre oito constituições que
tivemos, a de 1824, de 1891, 1934,
1937, 1946, 1967, 1969, 1988, apenas a Carta Ditatorial de 10/11/

1937, ignorou o princípio fundamental da legalidade. Todas as
demais adotaram a norma segundo a qual “ninguém é obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma
coisa em virtude de lei” (Constituição de 1988, art. 5º, II).
Demitir sem justa causa não
é ato ilícito. Trata-se de medida
socialmente indesejável, em algumas situações perversa, mas inerente ao regime da livre iniciativa,
à razão de ser do negócio, à livre
concorrência, à defesa do consumidor. Desemprego é fenômeno
mundial, contra o qual ainda não
se descobriu vacina imunizadora.
Protege-se a relação de emprego contra despedidas arbitrárias ou
sem justa causa. Ao empregador
que assume os riscos do negócio,
não se deve negar, entretanto, o
direito de ajustar o quadro de empregados às necessidades daempresa diante de pesados encargos fiscais, do preço dos insumos e da
matéria prima, da contração do
mercado, da concorrência interna
e externa, do avanço da tecnologia.
Sofremos com o populismo
demagógico do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de
candidatos a cargos eletivos. É
pior, todavia, quando praticado pelo Poder Judiciário.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi Ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
OsDivergentes, Brasília, DF, 20/6/2022

A fogueira política está queimando o Brasil
Walter Naime

O

mês de Junho é
um dos mais badalados quando
os santos católicos são
celebrados em nosso
país: Santo Antônio,
São João, São Pedro.
Todos eles são
festejados pela cultura de nosso povo de diferentes
modos, sempre terminando com
“comes e bebes” com nossa culinária sem falta das músicas e
das danças, com fogueiras, pois
o mês de Junho está contido na
estação fria do nosso clima.
Nessas festividades, inspiradas pela fé, dentro da “inocência
histórica”, a alegria se manifesta com expressões da comilança,
do cenário artístico, das pregações e organizações dos famosos
leilões de coisas doadas para produzirem resultados financeiros
destinadas às paróquias. Sempre
acontecem em locais ornamentados por bandeirinhas coloridas
onde os foles das sanfonas lançam as melodias no ambiente.
Na “comilança” aparecem
os pastéis, os cuscuzes, o pernil
de porco, os curaus, as pamo-

nhas, as pipocas, os
pés de moleque e a paçoca, uma delícia!
Nas “beberanças” aparecem as caipirinhas, o quentão
com seu aroma forte
de gengibre, cervejas
e refrigerantes.
Neste cenário, estão presentes os fogos
de artifício, que espoucam de todos os lados: morteiros, buscapés e rojões que trazem luzes coloridas no céu escuro. Tudo isso
acompanhados por muitos vivas!
O mês de Junho deste ano
também traz um “clima” de política efervescente, com uma fogueira cinzenta de dúvidas, fazendo com que os fiéis fiquem
apreensivos diante de tantas labaredas das fogueiras armadas
pelos desencontros de ideias, de
interesses, exigindo muitas reflexões antes de se dar um passo
para o braseiro que se instalou.
Como fuga desse estado
de coisas, com a devida licença, “canonizamos” alguns
santos inventados pela nossa
imaginação, depois de não saber voltar para casa, pois satisfeito pela festança, depois

Nessas
festividades,
inspiradas pela
fé, a alegria
se manifesta
com expressões
da comilança
de umas e outras santificamos
os merecedores desse título.
Apresento em seguida osnomes dos novos santos criados
para que sirvam aobservação da
situação que nos acompanham
nos festejos: São Fona (Santo
dos músicos); São Rizal (Santo
dos bebuns); São Bração (Santo
dos medrosos); São São (Santo
dos cabeludos). Não vai aqui nenhuma censura a esses personagens, pois fazem parte da nossa
convivência. Se tiver vontade de
apresentar mais algum santo dessa estatura e dimensão não faça
cerimônia nos forneça seus nomes e somaremos à nossa lista.
Na quentura dessa fogueira
também são assadas as batatas
doce, que ficam muito quentes e
vão queimar a boca dos mentirosos que como castigo, por terem engolido notícias falsas,

afugentam os que deles se aproximam soltando “alguns traques
malcheirosos” como acontece em
algumas reuniões de políticos.
Tudo é considerado festa!
Estamos diante de uma
“fogueira política” que parece
intransponível, servindo de
obstáculo para o caminhar do
progresso, que cobra, pois estamos regredindo na história.
Teremos que atravessar esse
braseiro, num prazo paranão dar
tempo de queimar os nossos pés,
porque somente com a fé em nossas atitudes, poderemos continuar com esperançasomados à
ajuda do entendimento dos nossos dirigentes conquistando pacificação entre os poderes constituídos. Caso contrário teremos
que convocar todos os padroeiros de verdade e juntá-los aos
nossos “novos santos” pedindo
um “milagre”, para que os interesses pela sobrevivência de todos
possam surgir das forças reais e
místicas num esforço conjunto,
dando diretrizes ao futuro, não
deixando que a fogueira política
queime a alma dos brasileiros.
———
Walter Naime, arquiteto,
urbanista, empresário
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CARROS ZERO
ENCALHADOS
Um dia os carros brasileiros foram chamados de carroça
provocando inclusive abertura
a importação. E, a frota brasileira se renovou e modernizou.
Agora, novamente envelheceu,
mas por conta de sucessivas crises. Se em 2013 a nossa indústria produziu 3,6 milhões de
unidades, marca histórica, atualmente a queda é forte com o
brasileiro optando por seminovos ou mantendo os usados. O
Sindipeças confirma que nos
últimos dez anos, o número de
carros novos em circulação caiu

pela metade. Contando ainda o
desinteresse das novas gerações por carros, o resultado é a
indústria crescendo apenas
0,7% nos últimos anos, sem
perspectiva de recuperação.
PONTO FINAL
Em Brasília, uns (assessores e amigos) sugerem Braga
Neto para vice de Bolsonaro,
enquanto outros indicam a
ex-ministra (Agricultura) Tereza Cristina. Já Renata Jereissati, esposa de Tasso, teria dito que, se depender dela,
o marido não será o vice da
emedebista Simone Tebet.

E XPOSIÇÃO

Estação Idoso sedia “Memórias”
Divulgação

A artista Rosenice Rodrigues e o esposo João Rodrigues,
com a obra do Mirante, local onde deu seu primeiro beijo

Com tinta óleo, paisagens, flores e personagens ganham forma
nas mãos da artista plástica Rosenice Rodrigues, que assina a exposição Memórias, instalada na Estação Idoso, dentro do Complexo Cultural e Turístico da Estação
da Paulista. A mostra pode ser vista até o dia 30 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Por meio da pintura, a artista
e também frequentadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Estação
Idoso, dá vida às lembranças, contando um pouco de sua história
na região da Rua do Porto. De
brincadeiras de infância, até o cenário no Mirante, onde foi o primeiro beijo. Tudo está registrado
nas imagens. “Tenho muitas
lembranças e não poderia deixar
de mostrá-las às pessoas. Sou
grata porque este espaço me permitiu isso”, disse a expositora.
A exposição conta com mais
de 20 obras que retratam o Engenho Central, a Rua do Porto,

o Mirante, a Casa do Povoador,
a margem do rio Piracicaba e
olarias antigas, como a Cerâmica São Paulo, de propriedade de
Cecílio Elias, localizada onde
hoje fica a Casa do Artesão.
“Para mim, poder prestigiar
essa exposição em um espaço de
socialização para a terceira idade
é gratificante, além de ser uma
grande oportunidade de conhecer
mais sobre o mundo das artes”,
comentou Marta Silvestre, 67
anos, frequentadora do serviço.
A Estação Idoso atende
idosos com a oferta de atividades físicas, artesanato, culturais e de lazer, visando proporcionar a convivência e a socialização da população da melhor
idade. É um Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculos, realizado pela Secretaria
Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Smads)
em parceria com a Associação
Franciscana de Assistência Social Coração de Maria (Afascom).

Piracicaba é selecionada para
receber espetáculos neste ano
Eventos artísticos gratuitos no município serão custeados integralmente pelo Estado
Piracicaba foi selecionada
para o programa estadual #Juntos pela Cultura, do Governo do
Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa SP, na Chamada Pública
- Circuito SP 07/2022, que visa
destinar espaços para realizações
de eventos artísticos gratuitos no
município, ainda neste ano, custeados integralmente pelo Estado.
Foram selecionadas ao todo
120 cidades paulistas. A programação de eventos será definida
pela Associação Amigos da Arte,
conforme a capacidade do município em atender às necessidades técnicas de realização das
atividades e acolher os artistas
e grupos contratados. O Governo do Estado, como forma de
apoio aos municípios contemplados, disponibilizará direção,
concepção e comunicação do
evento, bem como o fornecimento da infraestrutura necessária
aos expositores e prêmio às manifestações artístico-culturais.
Até quatro atividades do
Circuito SP serão custeadas
para cada município selecionado, com apoio de até R$ 50 mil,
na forma de contratação de programação artístico-cultural.
De acordo com o secretário
da Semac (Secretaria Municipal
da Ação Cultural), Adolpho Queiroz, a parceria com o governo estadual significa ampliação de
atividades culturais no município. “Cada vez mais buscamos
apoio e parcerias com o governo
do Estado para oportunizar
eventos de qualidade e para todos os públicos em Piracicaba,
projetando ainda mais o nome
da nossa cidade como polo cultural e artístico”, afirmou.

Assessoria parlamentar

Cássio “Fala Pira” recebeu o músico André Luiz da Rocha

Na tarde desta quarta-feira
(22), o vereador Cássio Luiz (PL)
- o Cássio Fala Pira - recebeu o
professor de violão, André Luiz
da Rocha. O músico ministra
aula de violão há aproximadamente cinco anos, em igrejas e
também em sua residência. Com
o apoio do vereador, o objetivo
desse encontro é levar o projeto
aos bairros e atender crianças e
adolescentes de 10 a 16 anos.
“O curso de violão tem o objetivo de incentivas crianças e
adolescentes a ter um envolvimento com a música. Eu acredito que a música desperte diversos sentimentos no ser humano. Nos tempos de hoje,

muitas das vezes, as crianças
ficam afastadas do meio musical devido à tecnologia, então
quando a pessoa se associa a
música, consegue ter uma visibilidade melhor,” explicou André.
Cássio Luiz também entrou
em contato com Douglas Almeida, atualmente responsável pelo
centro comunitário do bairro Boa
Esperança, local que possivelmente receberá esse projeto.
O parlamentar agendará
visita ao centro comunitário
para definir os dias e horários
para as aulas, de modo a não
interferir no período escolar de
crianças e adolescentes, para
que todos possam participar.

Programa visa destinar espaços para realizações de eventos artísticos gratuitos

VILA CRISTINA II

Arrastão da dengue recolhe 7,22 ton de inservíveis
No último sábado, 18, as equipes do arrastão da dengue recolheram 7,22 toneladas de inservíveis na região do Vila Cristina II,
passando pelos bairros Jardim
Stênico, Monte Verde, Jardim
Cruzeiro, Jardim Monte Branco,
Jardim Regina, Vila Cristina,
Nova Paulista, Jardim Tarumã,
Jardim João Conceição, Jardim
Borghesi e Jardim Glória. A ação

foi realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio de Plano Municipal de Combate ao Aedes
(PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, que visa o
combate ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana.
O próximo arrastão será amanhã, 25, das 8h às 14h, na região do

Vila Industrial percorrendo também
os bairros Parque Conceição, Residencial Cambuy, Altos de Piracicaba, Jardim Piedade Jardim Rodun
e Cohab Bandeirante, tendo como
concentração a frente do Varejão
Mário Dedini, à avenida Luiz Ralph
Benatti, em frente ao Sesi. A orientação é para que os moradores
deixem nas calçadas qualquer
material que possa acumular água.

Não serão recolhidos entulho, lixo
doméstico e galhos de árvores.
De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 14/06 de 2022,
foram 4.236 notificações de dengue, com 1.154 casos positivos e
nenhum óbito pela doença. No
mesmo período de 2021, foram
12.656 notificações, com 5.166
confirmações e nenhum óbito.

200 anos de jornalismo

P R OPOST
A
OPOSTA

Vereador quer levar projeto
de música a bairros carentes

Divulgação

José Renato Nalini

O

Brasil independente celebra
também duzentos anos de jornalismo.
A imprensa política
data de 1821 e os redatores eram pessoas
gradas, figuras respeitáveis como José da
Silva Lisboa, que depois veio a ser
o Visconde de Cairu, o cônego
Francisco Vieira Goulart, Joaquim Gonçalves Ledo, o padre e
depois cônego Januário da Cunha
Barbosa, o Coronel Manuel Ferreira de Araújo Guimarães.
Mas, como é inevitável, começaram surgir aqueles menos
afeiçoados à ética. Helio Vianna
cita “o confuso lisboeta Luis Augusto May, de alcunho “Malagueta” e em 1822, outros aventureiros, que incomodavam o
Príncipe Regente, ele também
dado a colaborar com o jornalismo. Dentre eles, destacou-se o
português João Soares Lisboa.
Em 10 de abril de 1822, ele
lançou o “Correio do Rio de Janeiro” e tanto provocou os dirigentes do reino que em julho se
tornou o primeiro jornalista processado por abuso da liberdade
de imprensa. Foi absolvido em 1º
de agosto e em 19 de outubro, dias
após à aclamação do Imperador,
publicou um artigo provocativo.
Mencionava “D.Pedro 1º sem 2º”,
porque atribuía intenções republicanas ao primeiro Imperador.
O Intendente Geral da Polícia
o intimou a suspender a publica-

ção do “Correio” e ele
obedeceu. Ainda foi determinado deixasse o
país, o que fez, rumo a
Buenos Aires. Nesse
mesmo outubro de
1822, desentendeu-se
José Bonifácio com outros ministros e pediu
demissão. Ocorreu a
chamada “bonifácia”,
espécie de “queremismo” ou continuísmo. José Bonifácio voltou
e fez um expurgo dos adversários, um dos quais Joaquim Gonçalves Ledo. Este acabou também
fugindo para Buenos Aires.
Ambos se aliaram e em
30.12.1822, João Soares Lisboa
escreve ao Alferes do Batalhão de
Caçadores em Colônia do Sacramento, dizendo ter tomado conhecimento de que D.Pedro I declarara guerra a Portugal. Incita o
alferes e seus “companheiros
d’armas a lançarem mãos delas,
para sustentarem a dignidade de
homens e a Liberdade dos Povos”.
Essa carta foi mostrada ao
Imperador, que encaminhou à publicação “O Espelho” uma carta
assinada pelo pseudônimo “O Espreita”. Junto com ela, uma outra, do Barão de Moll, dizendo
que só viria ao Brasil se aqui não
se adotasse a Democracia.
O artigo do Imperador foi
publicado, assim como as duas
cartas. João Soares Lisboa voltou
ao Rio em 17 de fevereiro de 1823,
foi preso e em 7 de julho foi condenado a dez anos de prisão. Quando os irmãos Andrada e Silva deixaram o ministério, mesmo da pri-

A imprensa
política data
de 1821 e os
redatores eram
pessoas gradas
são, em 1º de agosto de 1823, continuou a publicar o “Correio do Rio
de Janeiro”, combatendo os Andradas. No ano seguinte foi anistiado pelo Imperador, desde que
fosse para a Europa. Partiu em
março de 1824 mas desembarcou
no Recife, aderiu ao governo revolucionário de Manuel de Carvalho
Pais de Andrade e ali publicou, de
25 de junho a 4 de agosto, seis números de um novo periódico: o
“Desengano aos Brasileiros”.
Apoiou a Confederação do Equador, que foi derrotada. Acompanhou os remanescentes para o
interior e ferido, aos 29 de novembro, em Couro d’Anta, morreu no dia seguinte, sendo enterrado no álveo do rio Capibaribe.
Quanto à carta do Barão de
Moll, foi endereçada ao brasileiro Manuel Ferreira da Câmara
Bittencourt e Sá (1764-1835),
formado em Coimbra em 1788 e
que até 1798 fez numerosas viagens e estágios de estudos em
química e mineralogia em diversos países da Europa, inclusive em
companhia de José Bonifácio.
Ele fala do que lhe passa pela
mente: “até este momento não passa de uma ideia, mas de uma bela
e atrevida ideia, e vem a ser a de
acabar meus dias no Brasil”. Pois,
escrevia ele, “nada me prende,
nada me liga à Europa; no entan-

to, eu não queria nunca trocar a
morada em estado tranquilo,
posto que da segunda ordem, pela
de um da primeira, mas que estivesse ameaçado de uma revolução no sentido democrático”.
O Barão de Moll tinha horror
pela democracia, pois temia que
escravos despertassem e começassem a falar em direitos imprescritíveis: “é de temer que uma cor se
volte contra outra, um hemisfério
não conspire contra outro, não se
arme, não se roube, não se incendeie e não se assassine, sem se poupar a ninguém, nem distinguir o
inocente do culpado. Se um semelhante desastre pudesse ter
lugar no Brasil, se dele mesmo
se pudesse ter uma remota ideia
ou a possibilidade de temer semelhante desarmonia, eu renunciaria ao desejo de viver debaixo
de melhor Céu, e continuaria a
substituir por fogos artificiais o
que o sangue e o sol me negam
no desabrido país que habito”.
Desde então, há dois séculos, já existia resistência à democracia, algo que perdura e que
consegue adeptos. Mas a liberdade de Imprensa é um antídoto
poderoso e intransigente desse
regime que, perfeito não é. Mas
ainda não existe outro melhor.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Show presta tributo ao álbum
Clube da Esquina no Engenho

Alex de Madureira tem audiência
na Secretaria de Segurança Pública
Divulgação

Turnê da Esquina será apresentado hoje e amanhã, dias 24 e 25,
com entrada gratuita; ingressos devem retirados 1 hora antes
Em comemoração aos 50
anos do álbum Clube da Esquina,
lançado pela gravadora EMIOdeon em março de 1972, hoje,
24, e amanhã, 25, às 19h30, o Teatro Erotides de Campos, o Teatro do Engenho, recebe o show
Turnê da Esquina, idealizado e
produzido por músicos piracicabanos. O espetáculo tem apoio da
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural
(Semac), com entrada gratuita.
Creditado a Milton Nascimento e Lô Borges, o álbum Clube da Esquina foi eleito o melhor álbum brasileiro já lançado por 162 especialistas de áreas
ligadas à produção musical, entre jornalistas, podcasters, músicos, produtores e youtubers.
Segundo o compositor Márcio Borges, irmão de Lô Borges,
“o álbum agrega o ecumenismno
inter-racial, internacional e interplanetário proposto pelas dissonâncias atemporais de Bituca
(apelido de Milton Nascimento)
com achados de Chopin e a beatlemanía do então menino Lô
Borges”, explica. Além de Milton

I NTELIGÊNCIA

Nascimento e Lô Borges, participaram do movimento Clube da
Esquina compositores, cantores
e instrumentistas, dentre eles
Beto Guedes, Flávio Venturini,
Toninho Horta, Wagner Tiso,
Tavinho Moura, Tavito, Nelson
Angelo, Robertinho Silva, Luiz
Alves, Vermelho e Rubinho.
Turnê da Esquina conta com
banda formada por Hélio Braga
Jr. (contrabaixo e produção), seu
filho Flávio Braga (bateria), Cláudio Cacau (piano/teclados, arranjos e direção musical), seu filho
Iuri Almeida (guitarra e violão),
Júlio Abbas (percussão), Daniel
Esteves (voz e técnica). O backing
vocal fica a cargo de Isa Pinheiro,
Monique Acsa e Rafhael Turati,
integrantes do Coro da Orquestra
Sinfônica de Limeira (OSLI).
“Reviver as canções do Clube
da Esquina é reoxigenar, na memória, canções que marcaram gerações e impactaram significativamente a cultura musical de
nosso país, influenciando dezenas
de outros artistas com suas melodias, letras e misturas rítmicas
singulares”, explica Cacau.

Divulgação

Agenda aconteceu quarta (22), na Secretaria da Segurança Pública

Em 2022 álbum brasileiro foi considerado o melhor de todos os tempos

Com previsão de 1h40 de
duração, o show trará em seu
repertório clássicos da MPB,
como Canção da América, O
Trem Azul, Clube da Esquina
2, Paisagem da Janela, Nada
Será Como Antes, Bola de Meia
Bola de Gude, Feira Moderna,
Para Lennon e McCartney, Nos
Bailes da Vida, Planeta Sonho,
Linda Juventude, Espanhola,
Tudo que Você Podia Ser, en-

tre outras inesquecíveis melodias que marcaram época.
SERVIÇO
Tributo aos 50 anos do Álbum
Clube da Esquina. Hoje, 24,
e amanhã, 25, às 19h30. Local: Teatro Erotides de Campos (av. Dr. Maurice Allain,
454, Parque do Engenho Central). Entrada gratuita. Retirar
ingresso na bilheteria uma
hora antes do espetáculo.

Na manhã de ontem (22), o
deputado Alex de Madureira (PL)
esteve em agenda na Secretaria da
Segurança Pública (SSP), do Estado de São Paulo, onde foi recebido
pelo Coronel Fábio Miloco. “Minha
intenção é a de aperfeiçoar a qualidade do serviço de segurança
prestado pelo órgão, mesmo sabendo que as dificuldades são
muitas”, disse Alex de Madureira.
Durante a audiência, o de-

putado estadual apresentouas
demandas da área de segurança pública nos municípios da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP). “A Segurança Pública do Estado possui muita credibilidade perante a sociedade e
isso é reflexo direto da postura
firme exercida no combate ao
crime”, afirmou o parlamentar.
Que esteve acompanhadopelo
chefe de gabinete Eliseu Trovão.

N OVIDADE

Câmara Convida destaca sistema
de acesso a documentos históricos
Guilherme Leite

ARTIFICIAL

Agfintech reduz tempo para análise de crédito de produtores rurais
A agfintech SIGRIA desenvolveu uma plataforma inédita
para gestão dos riscos envolvidos nas operações de crédito rural que utiliza inteligência artificial para cruzar dados de produtividade e indicadores de eficiência climática e de capacidade
produtiva das fazendas para gerar relatórios de avaliação do risco, apoiando empresas que negociam com produtores rurais como
cooperativas, revendas, empresas
de insumos e instituições bancárias em suas análises do risco ao
crédito. A tecnologia faz a automação de documentos e a digitalização do processo, gerando análise de risco em poucas horas.
Segundo Yury Duarte, cofundador da SIGRIA, desenvolver uma análise com base em diversos parâmetros de risco, incluindo o financeiro, pode demorar
até duas semanas com a estrutura utilizada hoje pelo setor. “Economizamos tempo e custo para os
envolvidos, além de proporcionar
um ambiente de negócios mais

seguro ao incluirmos na análise
questões climáticas e da eficiência operacional. A plataforma
também oferece projeções de chuva para a safra e mostra seus impactos na produtividade”, explica.
Para o produtor rural, a tecnologia também traz vantagens.
“Ao cadastrar seus dados no sistema, o produtor passa a ter acesso à
análise de suas áreas produtivas e
comparativos históricos dos seus
resultados com dados médios da
região, podendo comparar seus
custos de implantação e produtividade, por exemplo. Já temos 50 mil
hectares cadastrados na plataforma e até o final de julho esse número deve dobrar”, esclarece Duarte.
ESG - A plataforma também
está sendo preparada para apoiar as instituições financeiras em
avançar e contribuir com a agenda ESG (environmental, social
and governance - ambiental, social e governança, em português), desenvolvendo indicadores
de risco socioambiental e monitoramento de áreas de preserva-
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Giovanna Calabria, chefe do Setor de Documentação e Arquivo,
é a entrevistada da edição desta sexta-feira (24)

“A plataforma também oferece projeções de chuva para a safra
e mostra seus impactos na produtividade”, explica Yuri Duarte

ção, contribuindo com dados
para geração de créditos verdes.
Segundo Joaquim Cunha,
sócio da WBGI, venture builder
que tem a SIGRIA em seu portfólio de investimento e gestão, com
o cruzamento de imagens de satélites e do CAR (cadastro ambiental rural) é possível acompa-

nhar as áreas de reserva legal e
de produção, além de práticas
ambientalmente corretas como a
cobertura do solo, por exemplo. “A
SIGRIA consegue ainda oferecer
em uma mesma ferramenta as
análises de risco climático, operacional e financeiro, além da análise tradicional do score de crédito.”

D EMANDAS

Centro recebeu plenárias do Orçamento Participativo
A região Centro recebeu as
plenárias do Orçamento Participativo na segunda e terça-feira, dias
20 e 21, na Biblioteca Municipal e
no Centro Comunitário da Vila
Rezende, respectivamente. A região é composta por 34 bairros.
Entre as demandas apresentadas que atingem as áreas de
mobilidade; meio ambiente, segurança e educação, estão a revitalização e ocupação do Parque do
Mirante como ponto turístico e de
gastronomia; instalação de lixeiras na avenida Cruzeiro do Sul,
principalmente entre avenidas
Paulista e ponte do Morato; implantação de uma base móvel da
Guarda Civil ou Pelotão Ambiental; instalação de câmeras de segurança em pontos dos bairros da
região do Nova Piracicaba, prioritariamente na avenida Cruzeiro do
Sul, com avenida Paulista, avenida Armando Cesare Dedini, rua
das Codornas, implantação de
melhorias de infraestrutura, mobilidade e segurança na área da
Rua do Porto, entre outras.
Como representante da região
Centro e integrante do Comop (Conselho Municipal do Orçamento Participativo), Gilson Sabadin ressaltou que é nas plenárias do OP que a
comunidade pode direcionar suas
reivindicações ao Executivo, de forma democrática e transparente.
Presente na plenária na Bi-

Isabela Borghese

Plenária do OP realizada na Biblioteca Municipal

blioteca Municipal, Marco Casarotti, a presidente da Associação dos Moradores da Rua do
Porto, reconheceu a importância
do OP. “Todo canal de comunicação que abrirmos com o Executivo é importante", observou.
Segundo Edson Wagner, morador da Vila Rezende, que participou da plenária de terça-feira,
toda vez que a população participa
das plenárias do OP, facilita o canal de comunicação com Poder
Público, a quem cabe implementar
políticas públicas, visando a melhoria da infraestrutura e qualidade
de vida das comunidades residentes nas diversas regiões da cidade.
Eveline Blumer considera importante a população estar envolvi-

da com as discussões em torno do
Orçamento Participativo, porque
“dessa forma poderá reivindicar
melhorias para seu bairro ou região
e o Poder Público poderá analisar a
possibilidade de implantá-las”.
As reuniões, coordenadas
pela Secretaria Municipal de Governo, acontecem sempre às 19h,
com o objetivo de manter contato com a comunidade, associações, entidades civis organizadas, no sentido de coletar demandas sobre investimentos,
manutenção e serviços públicos.
Caso as demandas apresentadas na plenária tenham algum
aditamento ou acréscimo, o participante poderá encaminhar os respectivos acréscimos, até cinco dias

úteis após a data de realização da
plenária, à Secretaria Municipal de
Governo ou à Coordenação Paritária do Conselho Municipal do
Orçamento Participativo, por intermédio de ofício/carta ou e-mail
comop@piracicaba.sp.gov.br
SAIBA MAIS - As duas últimas plenárias acontecerão nos
dias 27 e 28/06, respectivamente,
na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema), e
são referentes à região Rural. As
plenárias são abertas à população
e abrangem as seis regiões da cidade (Oeste, leste, norte, sul,
centro e rural) e prosseguirão até
o dia 28/06. As reuniões já foram realizadas nas regiões Oeste, Leste, Norte, Sul e Centro.

O programa Câmara Convida recebe, hoje, dia 24, a partir do meio-dia, a chefe do Setor de Documentação e Arquivo do Legislativo piracicabano,
Giovanna Calabria, para falar
sobre o novo sistema de acesso
aos documentos históricos da
Casa de Leis, que podem ser
obtidos diretamente no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
“A partir do software Atom
(Acesso To Memory), conseguimos
fazer a transcrição e descrição dos
documentos e, desta maneira, é
possível fazer uma busca por palavra-chave”, explica Giovanna, ao
destacar a participar do Setor de
Informática da Câmara neste processo. “Por ser software livre, eles
conseguem editar e, desta forma,
estamos trabalhando para melhorar a usabilidade”, destaca.

RAI

DE

O link já está no site da Câmara e foi lançado no último dia 6
de junho dentro das comemorações
ao bicentenário do Legislativo piracicabano, que será celebrado em
11 de agosto deste ano. O usuário
já pode consultar documentos como
as séries sobre a fundação do município, o primeiro livro de eleições
da Câmara, em 1822, o primeiro livro de atas, com documentos datados até 1827, além do acervo de
fotografias antigas, como o evento de inauguração da sede da Câmara, em 1º de agosto de 1975.
O programa Câmara Convida é exibido na TV Câmara, nos
canais 11.3 em sinal aberto, 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo/Fibra,
além de ter retransmissão nas
mídias sociais oficiais da Casa,
no Facebook e YouTube, e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

ALMEIDA

Vereadora se reúne com o
diretor executivo da Fumep
Na quarta-feira, 22, a vereadora Rai de Almeida se reuniu com
o diretor executivo da Fumep
(Fundação Municipal de Ensino
de Piracicaba), Renato Albuquerque Ferreira e com o professor Fernando Albuquerque. Os professores fizeram um breve histórico da
instituição, além do panorama
atualizado com as propostas da
nova direção. Renato Albuquerque assumiu a direção da instituição em 12 de Julho de 2021.
Rai indagou sobre a proposta
de inclusão da Fumep no Parque

Tecnológico, cujo projeto de lei
complementar está em trâmite na
Câmara Municipal Piracicaba (SP).
Renato expôs as dificuldades que a
instituição enfrenta ao buscar recursos, além do potencial não utilizado que a instituição oferece.
A vereadora visitou as dependências da Fundação e conheceu os laboratórios, as oficinas, as diversas salas, espaços de convivência, biblioteca e
o espaço que irá receber o Nagihub Piracicaba (Núcleo de
Apoio à Gestão da Inovação).
Divulgação

Encontro aconteceu na sede da Fundação Municipal de Ensino
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Bebel volta a cobrar
o fim do confisco
Divulgação

I NTERCÂMBIO

Vereadora apresenta estrutura
de bem-estar animal da cidade
Presidente da Câmara de Mogi Mirim, Sônia Módena, conheceu a estrutura de bemestar animal de Piracicaba, através da vereadora Alessandra Bellucci (Republicanos)

A Professora Bebel foi a única deputada a alertar
que o confisco seria praticado pelo governo

A deputada estadual Professora Bebel (PT) voltou a cobrar
nesta semana que a Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp) tome uma posição
unificada e derrube o confisco
sobre as aposentadorias e pensões de servidores estaduais. Da
tribuna da Alesp, Bebel disse que
é preciso colocar fim “a esse assalto ao bolso de servidores que
contribuíram durante toda a
vida pela sua aposentadoria”.
Como outros deputados, a
deputada Professora Bebel também apresentou projetos para
acabar com o confisco. Além do
PL 450, Bebel também é autora
do PDL 39/2020, que susta os
efeitos da declaração de déficit
atuarial feita pelo governo estadual em 19 de junho de 2020, que
permite a cobrança de contribuição previdenciária majorada pelos aposentados e pensionistas,
assim como de Ação Direta de Inconstitucionalidade que tramita
no STF, e a PEC 6/2021, também assinado por outros parlamentares, proposituras que se
aprovadas põem fim ao confisco dos aposentados e pensionistas. “Hoje, todos os projetos con-

tra o confisco estão em igual situação, pois nenhum deles foi ainda
pautado no plenário. Se isso vier
a acontecer, obviamente votarei
a favor, independente de qual
seja a propositura”, enfatizou.
Para a deputada Professora
Bebel, não existe “dono” dessa
pauta. “Também luto contra esse
confisco e o fiz antes mesmo de
ele existir, alertando durante a
tramitação da reforma da previdência para o processo de ‘desaposentação’ que viria a ocorrer.
Fui a única deputada a fazê-lo.
Da tribuna da Alesp, ainda,
Bebel destacou que há muita gente lutando contra esse confisco,
inclusive a Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), o maior sindicato da
América Latina. “Como tenho
dito, e repito, devemos nos movimentar para pressionar o governador a revogar esse confisco e, também, para que a Alesp
apresente um projeto único para
que todos os deputados possam
aprovar. Até lá, defendo os meus
projetos, que considero os melhores e mais eficientes para derrubar este confisco”, ressaltou.

P ERMANENTE

Piracicaba sedia Fórum
de Lideranças Negras
Acontecerá amanhã, 25, a
partir das 9h, mais uma etapa
do "Fórum Permanente de Lideranças Negras" da Região Metropolitana de Piracicaba. Nesta
edição, o município sediará o
evento, que tem por objetivo promover discussões e pautas sobre
os resultados obtidos de outros
fóruns das cidades de Rio Claro
(SP) e Cordeirópolis (SP). O evento terá apoio do gabinete do vereador Acácio Godoy (PP).
O Fórum é presidido por
Luan Gouvea, da cidade de Araras (SP). Para ele, "o evento será
importante pois serão discutidas
pautas da região da cidade de Piracicaba, levantando ações de execução para resolução dos problemas enfrentados no município e
região." "Muito importante é que
toda a sociedade civil e lideranças
participem deste fórum, para continuar buscando resultados e benefícios para a população negra,
através de políticas públicas e
afirmativas", destacou Luan.

O presidente destacou ainda que há um avanço nos municípios com diálogo, projetos e
principalmente resultados. "O
Fórum tem crescido muito, principalmente pelo respeito e respaldo dos vereadores do Parlamento Metropolitano junto ao nosso
trabalho, vamos avançar ainda
mais, com estratégias e ações.
Agradecemos a todos os vereadores, nas pessoas do vereador
Acácio Godoy (PP-Piracicaba),
Geraldo Voluntário (MDB-Rio
Claro) e Diego Fabiano (MDBCordeirópolis), que têm nos dado
todo o suporte, além do presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, Gilmar Rotta (PP), que,
sem dúvidas, tem buscado nos
respaldar para o crescimento
desse trabalho. Agradecer também a toda comissão executiva,
vice-presidente, secretários e todos os membros que têm lutado
para que esse Fórum seja realizado em toda a região metropolitana de Piracicaba", disse.

Guilherme Leite

SANTA TERESINHA
Obras foram realizadas na escola centenária Professor João
Batista Nogueira, localizada no
distrito de Santa Teresinha.
Dentre as melhorias foram realizadas podas e retirada de
árvores, terraplanagem do pátio onde será construída uma
horta para os alunos realizarem atividades extracurriculares. Também foram instaladas
mesas e bancos para os alu-

nos utilizarem durante os intervalos. As obras foram acompanhadas pelo vereador Gilmar
Rotta (PP) e pela diretora Elisandra Moreno, que ressaltou
a importância da execução
dessas melhorias. “Esta escola é centenária, e atende uma
demanda alta de alunos; essas
melhorias serão de bom uso
a todos os docentes, discentes e funcionários”, enfatizou.

A vereadora Alessandra Bellucci (Republicanos) recebeu,
nesta quarta-feira (22), a visita
da presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim, Sônia Módena (PSD), com o intuito de
apresentar a estrutura dedicada
ao bem-estar animal de Piracicaba. As duas parlamentares,
que atuam pela causa da defesa
dos direitos dos animais, visitaram os espaços públicos de atendimento a esse serviço e trocaram
experiências sobre o trabalho desenvolvido em cada município.
Alessandra Bellucci e Sônia
Módena visitaram o Núcleo do
Bem-Estar Animal e toda a estrutura do local, como o canil, o
gatil, a área de ambulatório, a
sala de castração, o solário e outros. Elas comentaram sobre as
melhorias que foram implantadas no espaço por indicações
da vereadora piracicabana.
As parlamentares também
foram ao Disk Animal, uma fazenda de propriedade do Governo do
Estado e que está cedida ao município há cerca de 20 anos para abrigar animais de grande porte, que
são apreendidos em situações de
maus tratos. No local, elas foram
atendidas pelo guarda civil municipal Rodrigo da Cruz, do Pelotão
Ambiental. Atualmente, há 12 animais em reabilitação no espaço.

“Vim para Piracicaba para
trocar conhecimentos, para ver a
forma de trabalhar”, avaliou a vereadora de Mogi Mirim. “Gostei
muito do trabalho de Piracicaba,
principalmente saber como a Guarda é atuante na área criminal e ter
a parte de conscientização separada. A estrutura de solário, do Núcleo de Bem-estar animal, é muito importante. Estou encantada,
Piracicaba está de parabéns, a
Alessandra está trabalhando
muito bem a causa animal aqui”.
Alessandra Bellucci contou
que conheceu o trabalho da Sônia
Módena através de uma lei aprovada pela Câmara de Mogi Mirim
a respeito da penalização pela prática de utilização de fogos de artifício. A norma prevê que, para caracterizar a infração, basta que
pelo menos duas pessoas registrem,
através de imagens. “Achei fantástico esse projeto porque a gente sabe
a dificuldade de punir a questão
dos fogos de artifício aqui em Piracicaba. Quando a Guarda chega, não consegue mais identificar
quem infringiu a lei”, afirmou.
A vereadora também apontou
para a colega de Mogi Mirim os
avanços da causa animal na cidade e a construção de uma nova
realidade. Na visita ao Disk Animal, ela aproveitou para acompanhar a recuperação da égua Deni-

Guilherme Leite

Para Alessandra Bellucci, é importante trocar experiências
com outros municípios, já que a causa animal é única

se, que foi resgatada com muitos
sinais de maus tratos, mas agora
já está reabilitada e logo poderá
ser destinada para adoção. “Essa
foi outra questão que foi alterada.
Antigamente os animais de grande porte eram leiloados, havia comércio, dinheiro envolvido e a
gente não sabia o destino final do
animal. Agora é todo um procedimento ligado ao bem-estar animal,
com entrevistas e todo o cuidado
para garantir que ele não vai voltar para a mão de quem maltrata
e que vai ter um final feliz”, disse.
Para a parlamentar, é importante conhecer a realidade de

outros municípios. Nesta semana, ela também recebeu a visita
do vereador Alessandro Almeida (Podemos), de Rio Claro. “A
causa anima é única e apartidária. Vejo que estamos muito antenados e seguindo as mesmas
trilhas porque são sempre os
mesmos problemas que os municípios têm. Começo a perceber que
estamos no caminho certo. Essas
visitas mostram como Piracicaba está aparecendo: o nosso trabalho junto ao Executivo e os órgãos competentes. É um reflexo
que o trabalho daqui está sendo
reconhecido lá fora”, colocou.

STEAM

Gestores da Educação de Piracicaba têm novo encontro de capacitação
Em evento realizado na
manhã de quarta-feira, 22, 70
educadores e gestores da Rede
Municipal de Ensino receberam
novo acompanhamento de formação sobre o STEAM, que visa
aliar a tecnologia e a inovação
na educação dos alunos.
Durante o encontro, supervisores, formadores, diretores e
coordenadores pedagógicos puderam tirar dúvidas sobre a prática e a execução do programa
dentro das salas de aula, bem
como trabalhar com os professores e alunos durante o ano letivo. Este novo encontro foi comandado pelo professor Leandro
Holanda, da Tríade Educacional.
Esse é um projeto-piloto da
Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Secretaria Municipal
de Educação de Piracicaba, que realizará a capacitação de professores e profissionais integrantes do
quadro do magistério municipal
sobre o STEAM, que contempla as
áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, as
quais são interligadas em atividades dentro e fora da sala de aula.
De acordo com o professor
Leandro Holanda, o intuito maior
é que os componentes curriculares
se mostrem mais atrativos para os
estudantes e que todos os profissi-

onais da Educação de Piracicaba
estejam preparados para disseminar esse conhecimento. “Estamos
muito contentes com o engajamento que estamos tendo de toda a
Rede de Piracicaba. Os coordenadores estão desempenhando um
importante trabalho junto dos professores e todos estão muito ativos e interagindo em nossas plataformas de capacitação online.
Esse é o nosso objetivo”, destaca.
Ao todo, participam da formação STEAM 565 professores
vinculados à Secretaria de Educação, os quais terão a certificação de 50h. Após o encontro desta quarta, a Fundação ArcelorMittal dará continuidade à formação, através da empresa Tríade Educacional, seguindo até
o final do mês de outubro.
“A Fundação ArcelorMittal
vem sendo uma grande parceira
da Secretaria Municipal de Educação, realizando este e outros projetos que impactam positivamente a
nossa Rede Municipal. A capacitação STEAM contribuirá com o desenvolvimento integral dos alunos
através do conhecimento disseminado pelos professores dentro das
salas de aula”, comenta o secretário de Educação, Bruno Roza.
PRÊMIO LIGA STEAM –
Com uma nova roupagem em
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Setenta educadores e gestores da Rede Municipal de Ensino
receberam novo acompanhamento de formação sobre o STEAM

2022, o Prêmio ArcelorMittal de
Meio Ambiente agora se chama
Prêmio Liga STEAM, que tem
como objetivo fomentar o desenvolvimento de projetos que possibilitem aos professores e estudantes aprofundarem seus estudos
em temas relevantes à sociedade,
principalmente com foco na sustentabilidade e na educação ambiental, que servirão de contexto
para o desenvolvimento de soluções para a comunidade escolar.
Nesta edição, participarão escolas de todo o País do 1° ano do
Ensino Fundamental até do 3º ano
do Ensino Médio, tendo como
questão norteadora "Como podemos construir soluções para o desenvolvimento da sustentabilidade em nossa comunidade?". Por

meio dela, professores e estudantes participantes desenvolverão
projetos conectados com os desafios dedicados a cada comunidade.
As inscrições estão abertas e vão até o dia 15/07.
Cada educador poderá se inscrever com até 5 turmas diferentes, e, cada uma delas poderá ter até 50 estudantes.
Ao se inscrever no prêmio, o
educador também participará de
uma formação de 20h, conduzida
também pela empresa Tríade Educacional. Ao final, receberá uma
certificação por esta formação.
As inscrições, o edital e
outras informações relacionadas à edição 2022 do prêmio
podem ser acessadas no site:
www.ligasteam.com.br/premio.

T REVISAN JR.

Corporação homenageia vereador com o título de "Amigos da PM"
O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) recebeu na terça-feira
(21) o diploma de agradecimento “Amigos da PM” das mãos do
comandante Interino do CPI-9
(Comando de Policiamento do
Interior – 9), tenente-coronel Fernando Aparecido de Souza. A homenagem foi entregue na sede do
CPI - 9, no bairro São Luiz.
O texto do diploma de agradecimento diz: “O comando do
CPI-9 manifesta os sinceros agradecimentos ao senhor Laercio Trevisan Júnior, vereador de Piracicaba, pela relevante contribuição
e parceria contínua com a Instituição, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida dos nossos policiais e assim potencializando os serviços de segurança pública prestados à comunidade”.
Durante a entrega, Trevisan lembrou que tem amigos e familiares integrantes na corporação Polícia Militar. “Divido essa
homenagem com eles,” disse.

Na oportunidade, o parlamentar lembrou de sua atuação
junto a instalação da base da Polícia Militar no bairro São Dimas, em seguida, transformando-a em companhia. Atualmente a companhia está sediada próximo à Prefeitura, até se mudar
em sua nova sede, na Rua Tiradentes, na área central, transformando o espaço do bairro São Dimas em um Ponto de Apoio da PM.
Trevisan Jr. lembrou, também, de sua visita ao então secretário de Segurança Pública
do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, acompanhado pelo deputado federal Milton
Monti, o qual viabilizou o encaminhamento de novas viaturas
para a PM em Piracicaba. Além
disso, Trevisan Jr. solicitou a
vinda e instalação do BAEP (Batalhão de Ações Especiais) na
cidade junto ao atual secretário
de segurança pública, general
João Camilo Pires de Campos,

Assessoria parlamentar

Vereador foi homenageado pelo comando da PM de Piracicaba

além de inúmeras homenagens,
reconhecimentos e apoio às ações
da Polícia Militar na cidade de
Piracicaba e na área da segurança pública como um todo.
“Me senti muito honrado
com o diploma de agradecimento

Amigos da PM entregue pelo tenente-coronel Souza. Durante minha trajetória como vereador,
sempre defendi e reconheci o importante trabalho desempenhado
pela Polícia Militar na cidade de
Piracicaba”, disse Trevisan Jr.
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Elogiado como servidor, Magazine
se torna Piracicabanus Praeclarus

PDT local recebe pré-candidatos
à Câmara Federal e ao Governo
Divulgação

Na entrega do título, na noite de quarta (22), autoridades destacaram
atuação em defesa do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto)
A atuação de José Carlos Barbosa de Souza, o Magazine, na
defesa do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) foi destacada na noite desta quarta-feira (22),
na Câmara Municipal de Piracicaba, durante a entrega do Título de
Piracicabanus Praeclarus ao servidor público. “Estamos falando
de uma história de luta e comprometimento”, disse Rai de Almeida
(PT), que, neste ano, presidiu a CPI
que investigou a autarquia.
Ela ressaltou que, sem a
atuação de Magazine, o trabalho da CPI do Semae não teria
sido possível. “Ele teve um grande papel em contribuir com a
comissão, o que demonstra a
sua entrega em prol da sociedade, do bem-estar social e da defesa do meio ambiente”, disse.
Autor do projeto de decreto
legislativo 56/2022, o vereador
licenciado Paulo Campos (Podemos) destacou a postura de Magazine enquanto servidor público, “uma categoria, que por vezes, é mal vista”, disse, ao salientar que o homenageado é
uma “pessoa respeitada” e lembrou que, ao chegar na função
de líder de seção no Semae, o
homenageado da noite conseguiu fazer andar uma fila de cerca de 470 ordens de serviço que

MEIO

estavam paradas. “É uma pessoa que está sempre pronta para
atender a população”, enfatizou.
A solenidade foi presidida
pelo vereador Ciro Romualdo, o
Ciro da Van (Podemos) – que
assumiu a vaga de Campos por
30 dias. “É muito difícil falar
sobre Magazine, por tudo o que
já foi destacado aqui, por isso
eu destaco o dia em que conheci
ele por conta de sua atuação nos
bastidores, sempre pronto a
atender a população”, disse.
Membro da CPI do Semae, o
vereador Thiago Ribeiro (PSC)
disse que fez questão de participar da solenidade por conta da
atuação de Magazine ao contribuir com o trabalho de apuração
no Legislativo. “Para nós é um
motivo de alegria fazer a entrega
desta importante honraria, por
isso, o meu gabinete estará sempre de portas abertas para somar
e, para o Município, é um motivo
de honra e satisfação que, de fato,
você veste a camisa”, disse.
O vereador Cassio Luiz Barbosa (PL), o “Fala Pira”, classificou Magazine como “um grande
ser humano e um grande homem
que se tornou de grande importância para a nossa cidade”, disse, ao parabenizar atuação em defesa do Semae. “Eu costumo dizer

Davi Negri

Solenidade aconteceu na quarta-feira à noite, 22,
no salão nobre “Helly de Campos Melges”

que a nossa vida é muito curta,
mas aquilo de bom que você faz,
fica para a eternidade”, disse.
Miriam Melo, assessoria do
deputado estadual Alex de Madureira (PL), justificou a ausência do parlamentar no evento –
“que está em Rio Claro, onde recebeu o título de cidadão”, informou – e classificou o trabalho
de Magazine como “honrado e
íntegro”, contrariando o preconceito desferido aos servidores públicos, “já que muitos se desdobram para fazer muito além apenas do seu trabalho”, disse.

Bastante emocionado, José
Carlos Magazine disse o nome
de cada um dos presentes na solenidade em que lhe foi outorgado o Título de Piracicabanus
Praeclarus. “Estou aqui representando todos vocês”, disse.
“Eu nunca imaginava, nunca,
jamais, que chegaria a esse momento para receber esse título”,
lembrou, “mas isso só foi possível por conta do meu trabalho
em favor de Piracicaba, em favor
da empresa que paga o meu salário e em favor, principalmente, do
povo desta cidade”, definiu.

AMBIENTE

Em parceria com USP Recicla, professores encerram formação
Por meio de parceria entre a
Secretaria Municipal de Educação e a Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo),
por meio do programa USP Recicla, professores e equipes gestoras de quatro unidades da Rede
Municipal de Ensino receberam
formação em meio ambiente.
Organizados em quatro encontros, com atividades lúdicas e
teóricas, os alunos que fazem parte do USP Recicla demonstraram
na prática aos profissionais da
Rede de Educação de Piracicaba a
destinação dos resíduos sólidos
produzidos pelas unidades, bem
como a conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade
de vida, dentre outros temas.
Após os encontros, os formadores auxiliaram os docentes a traçarem um diagnóstico das escolas,

ressaltando pontos de melhora e a
serem trabalhados com os alunos.
Participaram da formação, profissionais das escolas
municipais Aparecido Carlos
Guzzi, Manoel Rodrigues Lourenço, Ângela Sbrogio Furlan e
João Perin. Somados, sendo 35
professores e gestores capacitados por meio desta parceria.
As atividades se encerraram
no dia 14/06, com a demonstração, na prática, das práticas de
compostagem, realizadas no Campus da Esalq. Participaram, além
dos professores e diretores das escolas envolvidas, as supervisoras
da SME Denise Kato, Aline Ambrosano e Maria Goretti da Rocha,
além de Kelly Coletti, assessora de
projetos de Educação Ambiental.
Todos os profissionais participantes do USP Recicla receberão
certificação da universidade.

C OVID -19

Participaram da formação profissionais das escolas
municipais Aparecido Carlos Guzzi, Manoel Rodrigues
Lourenço, Ângela Sbrogio Furlan e João Perin.

D OAÇÃO

Neste sábado (25), às 10h, o
PDT de Piracicaba recebe os précandidatos a deputado federal,
Antonio Neto, e a governador do
Estado de São Paulo, Elvis Cezar.
A reunião, aberta a todas e todos
que tiverem interesse em conhecer
as propostas dos pré-candidatos,
será na rua Floriano Peixoto, 781,
no Centro de Piracicaba (SP). O
evento conta com a organização
do presidente do PDT de Piracicaba, Max Pavanello,do vice Marcos
Maistro, Paula Filzek, presidente
da Ação da Mulher Trabalhista de
Piracicaba e demais integrantes do
Diretório do partido na cidade.
O pré-candidato a deputado federal Antonio Neto, se filiou ao partido em 2017,com a
presença de Ciro Gomes, Carlo
Lupi e Manoel Dias. Em 2018,
Neto concorreu ao cargo de senador em São Paulo, tendo recebido mais de 300 mil votos no
Estado.Em 2020,foi candidato a
vice-prefeito da capital paulista,
terminando o pleito na terceira
colocação com 720 mil votos.
Em sua trajetória política,
destaca o fato de Neto, durante
os governos de Luís Inácio Lula
da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, ter sido membro do
CNDI(Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial), órgão
que assessora na formulação das
políticas nacionais e medidas específicas destinadas a promover
o desenvolvimento industrial,
tecnológico e de comércio exterior do País, e doCDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico Nacional), colegiado composto por representantes da sociedade civil, que presta assessoria ao presidente da República.
ELVIS LEONARDO — No
Estado de São Paulo, Elvis Cezaré a aposta de um palanque
forte para o pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes. Prefeito de Santana de Parnaíba (SP) por dois mandatos -

2014 a 2020 -, Elvis encerrou
sua gestão com 88,4% de aprovação, segundo pesquisa do Instituto MAS Pesquisa, e fez o sucessor nas eleições de 2020. Em
abril deste ano, durante o lançamento de sua pré-candidatura ao Governo do Estado, houve um evento em ginásio lotado com 5.000 pessoas em Santana de Parnaíba, com a participação de Ciro, Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, Antonio Neto, e Aldo Rebelo, pré-candidato do PDT ao Senado, além
de parlamentares do partido.
Elvis Leonardo Cezar, 46
anos, é formado em Direito, casado com Selma Cezar e tem um
filho, Caio Cezar. Sua primeira
vitória eleitoral foi em 2008, eleito com a maior votação da história de Santana de Parnaíba,na
época.Em 2012, foi reeleito vereador como um dos vereadores mais votados do Brasil. Em
2013, sua liderança ganhou força e ele foi eleito presidente da
Câmara Municipal de Santana
de Parnaíba. No mesmo ano, em
eleição suplementar, foi eleito
prefeito com 68,3% dos votos
válidos. Em 2016, foi reeleito também com votação expressiva, e
em 2020 fez o seu sucessor – o
atual prefeito, Marcos Tonho.
MODELO — Durante os
seus oito anos à frente da Prefeiturade Santana de Parnaíba, Elvis Cezar desenvolveu um modelo de gestão pública que se tornou referência para o Brasil. Ganhou inúmeros prêmios, como o
certificado de Prefeito Empreendedor do Sebrae, segunda melhor Gestão Pública do Brasil em
2016 pelo Conselho Federal de
Administração, melhor Administração Pública em 2019 pelo
índice Firjan, melhor Sustentabilidade Fiscal em 2020 e a melhor Gestão Pública do Brasil em
2021, ambas pelo índice CLP
(Centro de Liderança Pública).

Piracicaba começa a vacinar Semac recebe 50 réplicas V ESTIBULAR
com a 4ª dose acima dos 40 de obras de arte de artistas Liberado resultado da isenção
Divulgação

Divulgação

para inscrição nas Fatecs

Divulgação

Agenda foi liberada ontem, 23, desde ás 16 horas

Secretário Adolpho Queiroz recebe doações da Instituição Itaú Cultural

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, vai vacinar contra a Covid19 com a 4ª dose (2ª dose adicional) pessoas com 40 anos ou mais.
O agendamento no site VacinaPira
foi liberado ontem, 23, a partir das
16h. Poderão fazer o agendamento
as pessoas com 40 anos ou mais
que tomaram a 3ª dose (1ª dose

A Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) recebeu 50
réplicas de obras de arte de renomados artistas nacionais e internacionais, como Van Gogh e Picasso, por meio do programa Organização e Apoio à Gestão de Acervos e
Arquivos Históricos, do Itaú Cultural. Entre as cópias recebidas estão,
também, Sementes, Imbiraçu e Sepia Negra, realizadas com a técnica
serigrafia sobre papel, da piracicabana Cezira Carpanezzi, de 1940.
Ao todo, foram beneficiados
cerca de 22 museus de diferentes
Estados do Brasil, com as doações
de réplicas de obras de variadas
técnicas de pinturas e esculturas.
A iniciativa teve início em 2013.
Segundo o secretário da Se-

adicional) há, pelo menos, 4 meses.
Para se vacinar contra a Covid-19,
é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF,
comprovante de residência em Piracicaba e comprovante de vacinação com a última dose. O agendamento no VacinaPira deve ser
feito no botão “Para agendar sua
dose adicional clique AQUI”.

CORREÇÃO
Diferente do que foi publicado na matéria “Projeto Prevenção na Quebrada é apresentado na
Fatep Piracicaba”, na página A6, da edição de
ontem, 23, o nome correto da entidade Caphiv é
Centro de Apoio ao HIV/Aids e Hepatites Virais.

mac, Adolpho Queiroz, a aquisição das obras é de extrema importância para o conjunto cultural de
Piracicaba. “Essas réplicas possuem valores inestimáveis para o
nosso acervo cultural. Confesso
que estou ansioso para ver essas
maravilhas em exposição em uma
mostra e, posteriormente, com a
reabertura da Pinacoteca”, afirma.
Entre as réplicas, que serão
direcionadas para a Pinacoteca
Municipal Miguel Dutra, estão,
ainda, obras de Robert Offord, Luli
Hunt, Aldemir Martins, Antonio
Marx, Manoel Santiago, Silvio
Oppenheim, Christina Parisi,
Eduardo Iglesias e Elso Arruda.
Algumas das réplicas são de obras
de 1897, 1919, 1922, 1941 e 1951.

São 17.615 vagas, distribuídas entre as 75 unidades no Estado

O resultado do recurso para
as solicitações de isenção e redução de 50% na taxa de inscrição
do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado
(Fatecs) já pode ser consultado
no site do Vestibular. Quem recebeu o benefício deve realizar a
inscrição até as 15 horas do dia
28 de junho, pela internet. O valor integral da taxa é de R$ 91.
Caso o candidato não tenha
acesso a computador e internet, as
Fatecs de todo o Estado disponibilizarão os equipamentos para que
seja realizada a inscrição. O interessado deve entrar em contato com
a unidade para saber datas e horá-

rios disponíveis, antes de ir ao local. Para concorrer a uma vaga no
processo seletivo do segundo semestre de 2022, os interessados devem
ter concluído o Ensino Médio regular ou equivalente, comprovando a
conclusão até a data da matrícula.
VESTIBULAR - O Vestibular oferece 17.615 vagas, distribuídas entre as 75 unidades no
Estado de São Paulo. São mais
de 80 cursos superiores de tecnologia. Dois cursos inéditos estão disponíveis: Defesa Cibernética – 40 vagas no período noturno, na Fatec Jundiaí; e Design de
Moda – 40 vagas no período da
manhã, na Fatec Americana.
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Engenho Central sedia exposição
de cerâmica no Armazém 13

Centro de Documentação participa
de Fórum Inter-Religioso na Câmara

Divulgação

DE

PAZ

Em pauta estiveram assuntos como a geração de novos diálogos para a educação da
cultura de paz, a organização jurídica e legal das igrejas e de terreiros e respeito à crença

“Eco-Ar” se estenderá para visitação e
venda de mais de mil sinos personalizados

Será aberta hoje, 24, às 20h,
no Armazém 13 do Engenho Central, a 8ª Exposição de cerâmica
Eco-Ar, do grupo InVento. A
mostra traz mais de 1.000 sinos
personalizados e segue aberta à
visitação até 17/07, sempre aos
sábados e domingos das 10h às
17h, com entrada gratuita.
Criada em Piracicaba, em
2013, pelo grupo InVento, integrado por ceramistas de diversas partes do Estado de São Paulo, a Ecoar, convida o público a observar a
“caligrafia” de cada artista participante da exposição: Ana Paladino, Fernando Gevartosky, Helena Esteves Perche, Josiane Lazarini, Leila Mirandola, Magda
Trevelin, Silmara Benetton, Tainã Gevartosky e Vera Simonetti.
De acordo com a ceramista
Vera Simonetti, mesmo dentro
de uma série feita por determinado ceramista, ao olhar mais

atento é possível verificar que
jamais um sino será idêntico ao
outro, pois aí mora a beleza da
arte manual: no único, no irreprodutível, no tempo dispendido pelas mãos humanas.
“É na arte do encontro dessas singularidades que se sustenta essa obra de arte coletiva, que
também convida o público a contribuir com essa criação, já que os
visitantes participam desse processo ao tocar os sinos e com isso tecer as mais variadas composições
sonoras possíveis”, explica Vera.
SERVIÇO
8ª Exposição de cerâmica
Eco-Ar. Local: Engenho Central – Armazém 13 (onde funciona o Restaurante Itália na
Festa das Nações). De 26/
06 a 17/07, sempre aos sábados e domingos, das 10h
às 17h. Entrada gratuita. As
peças estarão à venda.

R ECONHECIMENTO

Com o tema Liberdade, o
Centro de Documentação, Cultura e Política Negra de Piracicaba
(CDCPN), mantido pela Prefeitura e ligado à Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac),
participou do Fórum Permanente Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, promovido pela Câmara Municipal, com o objetivo de capacitar sobre a Lei Estadual de
Liberdade Religiosa no Estado
de São Paulo (17.346/2021).
De acordo com a secretária do
CDCPN, Lucia Helena Silveira, a
geração de novos diálogos para a
educação da cultura de paz, a organização jurídica e legal das igrejas de pequeno porte e de terreiros
e o avanço na discussão de temas
relacionados ao respeito pela crença do outro, foram os principais
assuntos debatidos na reunião.
“O Fórum Inter-religioso é
uma ação pautada na urgência
do debate de demandas raciais
e da criação das redes de suporte dos canais de comunicação.
O evento tem como principal
função unir as religiões, quebrar
preconceitos e intolerâncias religiosas causadas pela falta de
conhecimento, gerando mais co-

D OENÇAS

nhecimento e respeito aos credos religiosos”, explica Lucia.
ENCONTRO - O Fórum Inter-Religioso foi instituído pelo decreto legislativo 20/2020 com a finalidade essencial de promover a
implantação de políticas de enfrentamento e combate à intolerância
religiosa e de difusão da cultura
de paz. O próximo encontro está
agendado para o dia 28/07.
“Atendemos dada a urgência de fazer com que este fórum
de Piracicaba também prospere
no cenário da defesa do direito
à liberdade religiosa no nosso
Estado”, afirmou Vânia Soares,
coordenadora do Fórum InterReligioso para uma Cultura de
Paz e Liberdade de Crença da
Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.
Convocada pelo gabinete do
vereador Acácio Godoy (PP), participaram da reunião o coordenador do Fórum Municipal da Liberdade Religiosa, Osvaldo Elias
de Almeida; o presidente do Centro de Documentação, Cultural e
Política Negra de Piracicaba e coordenador do Conepir (Conselho
de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Piracicaba), Agnaldo Benedito de Oli-

Divulgação

Lucia Helena Silveira é secretária do Centro de
Documentação, Cultura e Política Negra de Piracicaba

veira; Mamétu Yademaz, da Nação Angola Candomblé; Evandro
César de Oliveira; do Fórum Inter-Religiosos de Limeira e do Fórum Inter-Religioso da Justiça e

Cidadania do Estado de São Paulo, Wilson Lima Santos, do Conepir; e Lúcia Helena Silveira, do
Centro de Documentação, Cultural e Política Negra de Piracicaba.
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Penitenciária é homenageada “Prevenção na Quebrada" participa de capacitação sobre testes rápidos
A assistente de coordenação,
por “jornada de cidadania” Michelle
Benedito, e a coordenaDivulgação

Assessoria parlamentar

Iniciativa é do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL)

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) entregou, ontem, 23, voto
de congratulações à penitenciária
masculina “ASP Luis Ricardo Jock
Stoduto” pela retomada das jornadas da cidadania e empregabilidade nas unidades prisionais de
Piracicaba (SP). A entrega foi realizada ao diretor da unidade,
Élcio José Bonságlia, que esteve
acompanhado de servidores e coordenadores da unidade.
As jornadas de cidadania e
empregabilidade voltaram a ser
realizadas nos presídios paulistas.
A iniciativa do projeto é da SAP
(Secretaria da Administração Penitenciária), em parceria com as
coordenadorias de Reintegração
Social e Cidadania (CRSC) e das
unidades prisionais do Vale do Paraíba e Litoral (Corevali). O objetivo é promover acesso a um conjunto de serviços para auxiliar na
retomada da vida em liberdade.
Os apenados participam de
diversas ações oferecidas durante o evento, como atendimento
jurídico, de saúde e odontológico, exame oftalmológico e corte
de cabelo. Além desses atendimentos, também são realizadas
palestras sobre educação, saúde
e sobre os serviços oferecidos
pelas Centrais de Atenção ao
Egresso e Família, da CRSC. Na
Penitenciária Masculina “ASP
Luis Ricardo Jock Stoduto” de
Piracicaba, o evento foi realizado no dia 20 de maio de 2022.

“Essas atividades visam preparar os presos que deverão retornar para o convívio com a sociedade, onde são realizadas várias
ações nos segmentos de assistência à saúde, segurança e educação, por meio de palestras, bate
papos, cursos profissionalizantes,
entre outros. O foco é no trabalho
com a missão de acreditar no ser
humano e trabalhar para a sua
ressocialização” disse diretor da
unidade, Élcio José Bonságlia.
Durante a jornada, a população carcerária teve emissão de documentos RG, CPF, certidão de
nascimento, atendimentos de saúde, testes oftalmológicos, vacinação,
orientações jurídicas, palestras com
temas diversos, corte de cabelo,
entrega de kit’s de higiene, atendimento religioso, apresentação do
filme “Divertida Mente” e entrega
do extrato do boletim informativo.
“É muito importante possibilitar essa oportunidade, para que
os sentenciados possam sair com
dignidade, enfrentar os desafios
de maneira honrada e que tenham
condições de saírem como homens melhores para o convívio em
sociedade” relatou Trevisan Jr.
“Parabenizo o trabalho desenvolvido pelo diretor Élcio e
por toda a equipe de servidores
da Penitenciária de Piracicaba.
Acompanho as atividades há mais
de anos e é notório a dedicação
e o comprometimento de toda
essa equipe” disse Trevisan Jr.

dora, Rosangela Souza, do projeto
“Prevenção na Quebrada”, desenvolvido pelo Caphiv (Centro de
Apoio ao HIV/Aids e Hepatites Virais), participaram, na quarta-feira, 22, de capacitação para executores de testes rápidos oferecidos
pelo Centro de Doenças InfectoContagiosas (Cedic) com o objetivo de contemplar profissionais de
saúde e que atuam em unidades
de Atenção Básica, Saúde Mental, Saúde Bucal e entidades.
De acordo com a definição
do Ministério da Saúde, testes
rápidos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos
resultados são feitas em, no
máximo, 30 minutos. Além disso, são de fácil execução e não
necessitam de estrutura laboratorial. São amplamente utilizados em exames para detectar HIV, Sífilis, Hepatites B e C.
A enfermeira do Cedic, Karina Contiero, responsável pela

Testes rápidos são oferecidos em unidades de saúde e por entidades

capacitação, salienta que o teste
rápido deve fazer parte da rotina dos serviços de saúde. “Eles
são importantes para o diagnóstico precoce destas doenças infectocontagiosas e ainda como
parte das estratégias de Prevenção Combinada”, explica.

Além disso, todas as unidades devem participar das campanhas anuais promovidas pelo Estado de São Paulo, como o Julho
Amarelo (testagem das hepatites
virais) e Fique Sabendo (testagem
de HIV e Sífilis), nas são intensificadas as ações de testagem e ações

de prevenção relacionadas a essas
doenças. Realizado há três anos,
o projeto Prevenção na Quebrada
realiza testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites B e C) com a população em situação de rua e população geral, em parceria com o Cedic, no Município de Piracicaba.
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Garapa tem fim de semana com muita música e poesia
O Garapa Território do Andaime tem um final de semana intenso para fechar o mês de junho.
A programação começa hoje, 24,
às 20h, com o Espetáculo Cênico
Musical “Força Mulher” que integra a turnê que a artista Tássia
Guarnieri e sua trupe realizam
pelo interior do Estado. Os ingressos custam R$ 20,00 no dia.
Já no sábado, 25, acontece o
Sarau do Garapa, momento de
encontro de artistas das várias
linguagens artísticas para mostrarem seus trabalhos. Muitos
jovens têm se utilizado do espaço para mostrar poesias e músicas autorais. Uma verdadeira festa das artes. A temática desse sarau será o arraiá junino e começa
às 19h, com entrada franca.
No domingo, dia 26, às 18h,
será a vez de saudar o grande
poeta e compositor Aldir Blanc,
também com entrada franca.

Com o show Viva Aldir Blanc,
Sandra Rodrigues, Ramon Saci
e Wagner Silva sobem ao palco
com música de qualidade e bom
gosto. A apresentação se concretiza atendendo a um convite feito pela direção do espaço cultural, com um merecido tributo ao
mestre. E falando em tributos,
um dos mais marcantes shows
da cantora Sandra Rodrigues é
justamente em homenagem à Clara Nunes. Espetáculo que se destacou e foi escolhido para abertura da edição piracicabana da Virada Cultural Paulista, em 2017.
Seguindo a mesma linha, a
escolha de Aldir Blanc para um
novo espetáculo se dá pela grandeza de sua obra genial e também por trazer luz à Lei Aldir
Blanc (LAB) que tanto auxiliou a
classe artística durante a pandemia e agora está em risco. “A lei
poderia se chamar Benedita da

Silva ou Jandira Feghali, mas,
justamente, homenageou Aldir
por sua arte e também por ter
sido ele mais uma vítima da Covid 19”, comenta Wagner Silva.
Para Silva, pesquisar a obra
de Blanc é estudar música com um
grande mestre. O título do espetáculo tem a ver com a saudação a
ele, mas também serve como apelo
para que a LAB tenha continuidade para amparo de músicos, atores, técnicos e toda classe artística, apesar da resistência de alguns.
Esta apresentação no Garapa será
intimista, trazendo canções como
O Bêbado e o Equilibrista, Resposta ao Tempo, Chá de Panela, Querelas do Brasil e outros sucessos
que marcaram as tantas parcerias da longa carreira de Aldir.
Uma pequena mostra da maravilhosa obra deste compositor,
cantor e intérprete marcante na
história da nossa música. “Quan-

do fomos fazer pesquisa da obra,
ficamos enlouquecidos tamanha
sua grandiosidade e beleza”, afirma Wagner. Agora, é conferir o
resultado desse trabalho que reúne a obra de um mestre da MPB,
por um grupo com nova formação que promete: Sandra Rodrigues, Ramon Saci, Wagner Silva.
OFICINAS TEATRAIS Para quem quer fazer teatro com
o Grupo Andaime, as inscrições
estão abertas para as turmas que
começam em julho. Estão abertos
grupos para crianças de 8 a 12 anos
e para jovens e adultos a partir dos
17 anos. Os interessados devem
procurar as redes sociais do Garapa e Andaime Teatro no facebook
e Instagran. Mais informações
pelo WhatsApp (19) 988090637.
SERVIÇO
Ponto de Cultura Garapa – Rua
Dom Pedro II, 1313, Centro.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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MATA ATLÂNTIC
A
TLÂNTICA

Estudo sobre Jardim Botânico
integra guia sobre plantas
Livro Guia das Plantas da Mata Atlântica – Floresta Estacional
será lançado no Museu Prudente de Moraes, hoje, dia 24

Vinícius Castro Souza é um dos autores do livro

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes sedia
hoje, 24, a partir das 19h30, o lançamento do livro Guia das Plantas da Mata Atlântica – Floresta
Estacional. A entrada no evento,
organizado pelo IHGP (Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba), é gratuita. O livro tem 360
páginas, é ilustrado e contém estudo de planejamento da composição florística do Jardim Botânico de Piracicaba, o qual possui
como missão a conservação da flora das florestas estacionais.
A obra, que foi impressa pela
Editora LPE, é um trabalho conjunto dos estudiosos Vinicius Cas-

tro Souza, Cássio Patrocínio Toledo, Daniela Sampaio, Narcísio
Costa Bígio, Gabriel Dalla Colletta, Natalia Macedo Ivanauskas e
Thiago Bevilacqua Flores. Nela, o
Jardim Botânico de Piracicaba é
descrito em toda sua formação,
desde seu diagnóstico de paisagem, zoneamento de área e florística, como base para implantação
de espécies, canteiros e maciço.
Segundo Vinícius Castro Souza, que é professor da USP (Universidade de São Paulo) e foi diretor da Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro, o livro cataloga as
plantas das Florestas Estacionais

existentes na Mata Atlântica. “Ele
é destinado aos botânicos e profissionais da área ambiental e
àqueles interessados pela flora
brasileira, apresentando mais de
1.000 fotografias de plantas,
além de conteúdo que auxilia no
reconhecimento das espécies e na
caracterização das florestas estacionais do Brasil”, explicou.
Ainda conforme o autor, na
Mata Atlântica, com ênfase à situada na porção interiorana,
ocorre a Floresta Estacional, a
qual apresenta comportamento
peculiar no período seco ou mais
frio, quando a maior parte das
árvores perde as folhas, voltan-

do a recuperá-las no início das
chuvas. Esse fenômeno pode ser
observado principalmente nas
maiores árvores desta floresta,
como os angicos, jequitibás, perobas, paineiras e jacarandás.
SERVIÇO
Lançamento do livro Guia das
Plantas da Mata Atlântica –
Floresta Estacional. Hoje, 24,
às 19h30, no Museu Prudente de Moraes (rua Santo Antônio, 641, Centro). Entrada gratuita. O livro será vendido por
R$ 100 a unidade. O valor
será para a produção de outras obras semelhantes já
em andamento. Mais informações: (19) 3422-3069.
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E DUCAÇÃO

Josef apresenta demandas ao secretário
Parlamentar apresentou demandas dos moradores de Artemis e buscou informações sobre o início da reforma da Escola Municipal

O vereador Josef Borges (Solidariedade) foi recebido pelo secretário municipal de Educação,
Bruno Roza, para uma reunião na
qual o parlamentar apresentou
demandas dos moradores de Artemis e buscou informações sobre

o início da reforma da Escola Municipal Deolinda Elias Cenedese, a
creche do distrito, prevista para
começar nos próximos dias, com a
conclusão do processo licitatório e
a emissão da Ordem de Serviço.
O secretário esteve na creche

verificando a situação do prédio
que ficou deteriorada com a falta
de parte do telhado, provocada
pela parada da obra da primeira
empresa que venceu a licitação ainda em 2020. “A reforma vai entregar uma escola totalmente nova

para a comunidade e a previsão é
o retorno dos alunos para o início
de 2023”, informou o secretário.
O vereador agradeceu ao secretário Bruno Roza pelo empenho
pessoal que ele teve, como também
ocorreu na Secretaria Municipal de
Obras (Semob) com o secretário
Paulo Ferreira da Silva, para a solução do problema da reforma e a
retomada das obras. “Essa reforma vai permitir que as crianças e os
profissionais voltem para o prédio
da creche. Atualmente parte da escola funciona em uma chácara no
bairro, que também receberá mais
melhorias para atender as crianças
enquanto a obra é finalizada.
Josef Borges solicitou também
ao secretário estudos para que as

escolas de ensino fundamental I
das regiões mais distantes da região central, como é o caso de Artemis, Anhumas, Tupi, Tanquinho
e outras, sejam transformadas
também em ensino integral. “Essa
é uma forma de melhorar ainda
mais a qualidade de ensino na rede
municipal e também de proporcionar mais tranquilidade aos pais,
que muitas vezes trabalham longe e têm que se desdobrar para
conseguir que os filhos não fiquem sozinhos na escola depois
de estudarem por meio período.
A escola estadual de Artemis já é
ensino integral e tem melhorado
desde a mudança em 2019, inclusive com o retorno do ensino noturno”, comentou o vereador.

O secretário ressaltou que o
ensino integral na rede é uma das
diretrizes do prefeito Luciano Almeida e que o planejamento está
em discussão na secretaria.
O vereador e o secretário
conversaram ainda sobre a qualidade de ensino em toda a rede
e os projetos que estão em desenvolvimento para alcançar esses resultados. “O secretário
Bruno trouxe boas ideias para
serem implantadas em Piracicaba, não só para beneficiar os alunos, mas os servidores e professores também. Ele está fazendo as
mudanças necessárias para que
Piracicaba tenha o melhor ensino,
mais moderno, humanizado e
inovador”, disse Josef Borges.
Assessoria parlamentar

Vereador falou sobre pedidos de Artemis e buscou informações sobre a obra da creche
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LAR BETEL

Banda da Guarda Civil faz apresentação
É a segunda vez que a Banda da Corporação se apresenta na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
A Banda da Guarda Civil José
Romário de Oliveira França se
apresentou na tarde de quarta-feira, 22, na Associação de Assistência Social Betel – Lar Betel para os
moradores do local. É a segunda
vez que a Banda da Corporação se
apresenta na Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI) e faz parte das ações sociais do Lar de retomada de atividades culturais após a pandemia.
A ILPI solicitou ao comando
da Guarda Civil a volta da banda ao local, que já havia feito
uma apresentação em meados de
maio, porque os usuários do local aprovaram a apresentação.
Segundo Eduardo Mota Henriques, administrador do Lar, estas apresentações culturais fazem parte da abertura e retomada gradual de atividades dos
usuários com o mundo externo.
“Nós tivemos que fechar completamente o espaço por um perío-

do por conta da pandemia. Agora
estamos retomando gradualmente visitas e a possibilidade de atividades culturais e a Banda é uma
atividade que os idosos gostam”.
Joana Prado, enfermeira
que há um ano mora no espaço,
estava muito animada. Como
ama dançar, ela passou todo o
tempo durante a apresentação
à frente dos músicos. “Eu adoro estas apresentações, trazem
alegria para gente”, disse.
A BANDA – Criada há 20
anos, a Banda da Guarda Civil se
apresenta em desfiles cívicos,
eventos da corporação, como as
formaturas do GCEP (Guarda Civil Educação é Prevenção) e efemérides. A Banda também pode
se apresentar em outros locais e
espaços, cujos interessados enviem ofício ao comando fazendo o
pedido. Todas as quartas-feiras os
integrantes se reúnem no Tiro de
Guerra para ensaio do repertório.

Divulgação

Apresentação aconteceu na quarta-feira, 22; outros espaços podem solicitar a participação da Banda em suas atividades e eventos
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CIDADE CIRCULAR

E DUCAÇÃO

Jogo promove valorização
urbana e formação cidadã
Em atividade lúdica na Escola do Legislativo, nesta quarta (22), crianças atendidas
pela Casa do Amor Fraterno, debateram problemas e soluções para as cidades
Pensar em soluções para os
desafios e problemas das cidades
de uma forma lúdica, sem deixar
a concretude da realidade de lado,
essa foi a proposta da roda de conversa “Amor à Cidade: cidadania
como partilha”, conduzida na tarde desta quarta-feira (22), na Escola do Legislativo da Câmara
Municipal de Piracicaba, pelo educador, escritor, roteirista, videomaker e doutor em história social
pela PUC-SP, Rafael Gonzaga.
Participaram da atividade
cerca de 10 crianças, com idade
entre 9 e 11 anos, atendidas pela
Casa do Amor Fraterno, uma Organização da Sociedade Civil
(OSC) sediada no bairro Novo
Horizonte. Na instituição, que
atende crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social, Rafael também desenvolve o
projeto “Espaço Arte e Cidadania”, financiado com recursos do
Fumdeca (Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente).
A roda de conversa teve início com a exibição às crianças um
vídeo, com diversas imagens históricas e desenhos feitos previamente por alunos do projeto, que
foram colocados dois a dois, lado
a lado: no lado direito da tela,
imagens que retratavam cenas do
cotidiano de cidades antigas, de
séculos atrás. No lado esquerdo,
desenhos feitos pelos alunos. Ambas as imagens retratavam atividades realizadas em espaços urbanos, como festas, feiras, comércio, alimentação e muitas outras.
Ao longo do vídeo, Rafael,
em conjunto com os alunos - que
falaram sobre suas experiências
cotidianas e situações por elas
vividas no bairro -, sintetizou em
frases-chave o “espírito” das cidades, algo que se mantém estável ao longo do tempo em diferentes localidades: “a cidade
é lugar da diversão; a cidade é
o lugar do trabalho; a cidade é
o lugar do amor; a cidade é o
lugar da memória”, disse.
O objetivo da síntese, explicou o educador, é ajudar as crianças a criarem uma ligação e

D UAS

identidade mais profundas com
o espaço que habitam, de forma a
valoriza-lo e, assim, atuarem de
forma cidadã e estimularem suas
famílias a fazerem o mesmo:
“Um dos grandes objetivos
perseguidos pelo projeto é esse.
Nós temos feito muitos trabalhos lá na Casa do Amor Fraterno. Não só eu, mas vários outros
profissionais dentro da Casa fazem esse trabalho de conscientização, de educação. Nós pedimos, por exemplo, para que eles
tragam para a gente as histórias
do bairro para, a partir daí, buscarmos criar neles um amor pelo
bairro. Algumas pessoas sentem
amor pelo seu bairro pois dizem,
por exemplo, ‘meu avô era italiano, veio para cá, e nesse bairro
eu tenho essa tradição italiana’.
Eles, no entanto, lá na periferia,
aprendem muitas vezes a não
gostar de onde moram, alguns
sentem até vergonha de morar
na periferia”, contextualiza.
CIDADE CIRCULAR –
Terminada a exibição do vídeo e
colhidos os relatos das experiências das crianças, Rafael Gonzaga
propôs aos alunos um jogo: o “Cidade Circular”, criado pelo próprio
educador: "é uma ferramenta pedagógica que propõe aos jogadores discutirem a cidade de um
ponto de vista cidadão", explicou.
O jogo é composto 36 peças
geométricas, nas cores amarela,
vermelha e azul. Cada peça representa um tipo problema, ação ou
construção a ser resolvido/realizada em uma cidade abstrata.
As vermelhas representam situações como desigualdade social, violência, trânsito, falta de médicos, racismo, homofobia etc. Já
as peças azuis e amarelas representam ações e construções a serem feitas na cidade para, assim,
resolverem os problemas correspondentes, como por exemplo, a
construção de um posto policial,
de um hospital ou de uma escola.
Cada jogador recebe uma
quantidade de peças e, com base
nos problemas iniciais propostos
pelo mediador, como por exem-

Fabrice Desmonts

Participaram cerca de 10 crianças, com idade entre 9 e 11 anos,
atendidas pela Casa do Amor Fraterno, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sediada no bairro Novo Horizonte

plo "lixo na rua" e "desigualdade
social", cujas peças foram colocadas em cima de uma mesa, propõem uma solução correspondente. Essa proposta é apresentada
ao grupo pelo jogador que detém
a peça e, após debate, caso haja
consenso, ela é igualmente colocada na mesa em substituição à
peça que trazia o problema.
Segundo Rafael, o objetivo é
que os jogadores atuem como
“conselheiros” dessa cidade hipotética, sempre de forma a reconhecer que os problemas e desafios no tabuleiro são os muitas vezes os mesmos de uma cidade real:
“No cotidiano, muitas vezes é
difícil trabalhar esses conceitos,
por isso nós criamos esse jogo, o
Cidades Circular. O objetivo é que
as pessoas sentem em círculo, o
que representa justamente essa
decisão consensual da Távola
Redonda, da roda de samba, da
roda de capoeira, e eles devem
sempre tomar as decisões dialogando entre eles e sempre buscando o melhor para a cidade”, disse.
O educador também destacou
que o jogo serve a diversos públicos, não apenas ao infantil, e a
ideia, agora, além de disseminalo, é também criar um novo jogo,
o "Cidade e Interação", para ser
utilizado, por exemplo, em escolas e centros de atendimento de
órgãos públicos municipais:
“Eu busco patrocínio de alguma empresa para tentar imprimir

pelo menos umas dez cópias do
jogo para distribuir nos equipamentos da Smads (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social). Nós, agora, estamos criando um novo jogo, que
vai se chamar Cidadania e Interação, que é basicamente você cuidar do bairro, aplicando nele, nos
equipamentos públicos, especialmente equipamentos públicos ligados à Smads, à Educação, postos
de saúde, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CASE
(Centro de Atendimento Socioeducativo) na busca de resolução de
problemas por eles enfrentados.”
A vereadora Sílvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo “A Cidade é Sua”, diretora da Escola
do Legislativo, ressaltou que a atividade foi “diferente”, pois fugiu
dos padrões das palestras da Escola, geralmente com foco num
público mais adulto, e lembrou
que todos os questionamentos e
soluções apresentados pelas crianças “têm tudo a ver com o que
a gente faz e tem que fazer aqui
na Câmara e na Prefeitura”.
A parlamentar também convidou as crianças a participarem
do Conheça o Legislativo, programa instituído na Casa e que
apresenta em detalhes a alunos
da rede pública e privada de
ensino o funcionamento da Câmara Municipal de Piracicaba.
A vereadora Rai de Almeida (PT)
também prestigiou a atividade.

ESTREIAS

"Veja por Mim" e "Tudo em Todo Lugar" agitam as telas
Dois novos filmes chegam para
agitar nossas telonas. O primeiro
é o elogiado suspense "Veja por
Mim", protagonizado por uma
atriz com deficiência visual. O segundo é o aclamado "Tudo em
Todo Lugar ao Mesmo Tempo",
que incorpora elementos de vários gêneros e se tornou um fenômeno nos Estados Unidos.
Além das duas estreias, continuam em cartaz "Jurassic World:
Dominio", "Top Gun: Maverick" e a animação "Lightyear".
VEJA POR MIM (See for
Me) é um suspense sobre uma garota cega caçada por criminosos e
sua única opção para sobreviver é
um app chamado "See for Me". A
trama é centrada em Sophie, uma
ex-esquiadora cega cuidando de
uma mansão isolada no interior.
Após sua colega sair da mansão,
três criminosos invadem a propriedade procurando um cofre secreto que guarda uma fortuna. Sozinha, cega e apavorada, sua única
forma de defesa é um aplicativo
de smartphone chamado "See for
Me" (Veja por Mim) que a conecta
a uma ex-militar do outro lado do
país, chamada Kelly (Jessica Parker Kennedy), que não só tem que
ser os olhos de Sophie durante a
tensa situação, como usa seus conhecimentos para orientar a jovem
à escapar. Dirigido pelo canadense Randall Okita, o filme traz no
papel de Sophie a novata Skyler
Davenport, atriz que na vida real
é deficiente visual. No agregador
de resenhas Rotten Tomatoes, o

filme recebeu 79% de aprovação
da crítica e do público. O consenso geral é que esse suspense de
invasão domiciliar entrega uma
premissa original, além de destacar positivamente o desempenho
magnético da atriz Skyler Davenport.. Sobre o filme, um crítico americano escreveu: "É um
suspense tenso com reviravoltas
que te manterá focado na tela".
TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO
(Every-thing Everywhere All at
Once), longa com ampla aclamação da crítica, chega às telas como
um dos melhores e mais originais
filmes do ano, tendo como personagem central uma imigrante chinesa que se envolve em uma aventura louca. A trama acompanha
Evelyn Wang (a ótima Michelle
Yeoh), uma imigrante chinesa que
vive nos Estados Unidos. Em um
dia atribulado ela é arrastada
para uma aventura insana, pois
ela pode ser fundamental para
salvar o mundo. Explorando outros universos paralelos que se conectam com as vidas que ela poderia ter vivido, essa senhora precisará de coragem para encarar
os maiores desafios de sua vida.
Primeiro longa dirigido pela jovem dupla conhecida como Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), a produção incorpora elementos de vários gêneros, incluindo comédia negra,ficção científica, fantasia, filme de artes marciais e animação. Aclamado pelo
público e pela crítica, o filme vi-

Fotos: Divulgação

Deficiente visual, atriz Skyler Davenport vive garota cega
caçada por criminosos no suspense Veja por Mim

Não docentes da secretaria
terão formação home office
Os servidores não docentes
da Secretaria Municipal de Educação terão uma semana de formação em julho. Esse pedido foi
feito pela diretoria do Sindicato
dos Trabalhadores Municipais de
Piracicaba e Região, em reunião
com o secretário Bruno Roza, em
março. “Na ocasião, Roza disse
que faria um estudo da possibilidade e legalidade”, disse Renata
Perazoli, dirigente sindical.
Técnicos da Educação fizeram levantamento e constataram que nada impede a concessão da semana de formação.
“Nessa semana, os servidores
terão que acessar uma plataforma online, assistir vídeo com temáticas voltadas ao cotidiano
escolar e assim garantirá o registro do ponto”, informou Roza.
A semana de formação será
de 11 a 15 de julho ou de 18 a 22
de julho, não podendo fracionar
os dias e em comum acordo com

a direção da escola. A marcação
da semana terá que ser de revezamento com outro profissional,
quando não houver possibilidade, principalmente no caso de
servidores que atuam em secretaria escolar, poderá ser na semana que anterior ou posterior
a 11 a 22 de julho. Casos específicos serão analisados pela SME.
“A diretoria do Sindicato dos
Municipais luta por essa possibilidade há tempo. Além da formação, importante para o desenvolvimento das atividades, também
gerou a possibilidade de acesso
pelo meio remoto e garante aos
servidores a oportunidade de reciclar e desenvolver atividades
sem contato com o ambiente escolar, promovendo oportunidade de recarregar as energias para
o melhor desenvolvimento das
atividades do segundo semestre”,
finalizou Alexandre Pereira,
vice-presidente do Sindicato.

Pernas caipiras
Olá, alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito
bem vindos ao nosso espaço semanal, aqui sua opinião é a
nossa maior prioridade, a democracia como nosso único norte e as criticas, sugestões serão
sempre muito bem vindas.
Hoje quero utilizar esse espaço para falar de um projeto que
já conhecia, mas que não tinha
tido a oportunidade em poder
estar próximo, conhecer o conteúdo total na íntegra e nem seu
idealizador. Com a intermediação de nosso narrador oficial nas
transmissões dos jogos do XV de
Piracicaba Tony “emoção” Costa, recebemos no programa Passe de Letra da rádio Difusora
nesta última quinta feira 23, a
presença do idealizador e fundador do projeto “Pernas Caipiras”
o sensacional Edmilson Reame.
Edmilson contou para os
ouvintes da Difusora como
nasceu esse projeto, qual seu
objetivo e como está atuando
em Piracicaba e até na região.
Iniciado oficialmente em dezembro de 2019, com o principal objetivo de conduzir crianças e adultos com deficiência
motora e/ou cognitiva em corridas de rua, o P”pernas Caipiras” hoje é muito mais que isso,
pois além da inclusão proporciona aos pais, parentes e amigos da pessoa com necessidade
junto as pessoas com necessidades específicas, momentos de lazer, diversão e inclusão social.
A missão deste grupo é promover a inclusão através do esporte, promovendo a valorização
e o respeito pelas capacidades e
potencialidade das pessoas com
deficiência. O intuito também, é
em ter o reconhecimento nacional e até internacional como um
projeto que aproxima pessoas
com e sem deficiência gerando
respeito e empatia entre elas.

Conversando com Edmilson, conhecendo mais sua pessoa, pensamento e reações, não
tem como não se encantar e querer ajudar como puder esse projeto. Edmilson fica emocionado
e com os olhos marejados ao
contar sobre cada conquista do
projeto, como conseguiram os
triciclos utilizados nas provas,
hoje já são nove unidades e ainda conta com uma cadeira especial para trilhas e montanhas, não é sensacional isso?
Além de tudo isso, em
parceria formada com o glorioso e centenário XV de Piracicaba, várias ações e eventos já foram criados para a
aproximação de pessoas com
necessidades especiais com o
clube, e os jogos do Nhô-Quim
passaram a ser também mais
uma atividade para estes corajosos e destemidos guerreiros.
Para quem quer ter mais
informações do projeto “Pernas
Caipiras”, basta acompanhar o
programa Passe de Letra pela,
rádio Difusora, pela TV Ativa,
pelo jornal A Tribuna ou nas
redes sociais. Fora isso, o “Pernas Caipiras” tem também seus
endereços de divulgação e comunicação que são: e-mail
contato@pernascaipiras.com.br,
Instagram: @pernascaipiras,
Facebook: fb.me/pernascaipiras, You Tube: youtube.com/
Pernas Caipiras e o site:
www.pernascaipiras.com.br.
“Muitos podem estar pensando que o propósito desse projeto é a inclusão das pessoas com
deficiência no esporte. Mas,
não....O verdadeiro propósito do
PERNAS CAIPIRAS é a construção de uma ponte de relacionamento inclusivo entre as
pessoas com e sem deficiência”.
“UNINDO PERNAS
E CORAÇÕES,
CONDUZINDO SONHOS”

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

A chinesa Michelle Yeoh é arrastada para uma aventura
insana em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

rou sensação nos Estados Unidos. Os críticos elogiaram sua
imaginação, direção, o desempenho de Michelle Yeoh, e as cenas

de lutas espetaculares. Para a crítica, o filme é "uma obra única,
engraçada, empolgante e estranhamente emocionante".
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

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

SRA. MARIA APARECIDA DOS
SANTOS faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 69 anos,
filha dos finados Sr. Jose Gonçalves dos Santos e da Sra. Otelina Lemes da Silva, era viúva
do Sr. Armando Jose dos Santos; deixa os filhos: Odair Jose
dos Santos, casado com a Sra.
Lucilene de Fatima Gomes de
Lima; Silvio do Santos, casado
com a Sra. Eva Vilma Souza
Cruz dos Santos; Marcelo Jose
dos Santos, casado com a Sra.
Fernanda Castro dos Santos e
Nelson Jose dos Santos, ja falecido. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
10h00 da sala “02” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ VITOR DA SILVA filho faleceu ontem, nesta ci-

dade, contava 62 anos, filho
dos finados Sr. José Vitor da
Silva e da Sra. Palmira Eulalia de Souza, era casado com
a Sra. Maria de Fatima da Silva. Deixa as filhas: Camila
Silva; Isabela Silva; Karolaine Vitoria da Silva; os enteados: Rafael Cesar; Renan Willian; Ramon Ray; Joan Alex
e Ana Caroline. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

lauro, casada com o Sr. Paulo
Roberto Palauro; Silvia Regina
Godoy Rossilho Casale, casada com o Sr. Sergio Antonio
Casale; Carlos Roberto Godoy
Rossilho, casado com a Sra.
Elaine Marisa Bego Rossilho;
Paulo Renato Godoy Rossilho,
casado com a Sra. Elza Possignolo Rossilho e Humberto
Luis Godoy Rossilho. Deixa
Netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 14h00 do Velório da
Saudade sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. YVONE GODOY ROSSILHO faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha
dos finados Sr. José Alves de
Godoy e da Sra. Ignez dos Santos Godoy, era viúva do Sr. Manoel Rossilho; deixa os filhos:
Yvogmar Godoy Rossilho Pa-

SR. VICENTE BARBOZA faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. João Batista Barboza
e da Sra. Maria José Barboza,
era casado com a Sra. Maria
Lisboa Feitoza Barboza; deixa os filhos: Tania Regina

Barboza; João Carlos Barboza, já falecido e Sergio Henrique Barboza, já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h00 da
sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MIGUEL ALCIDES SANCHES
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 77 anos, filho dos finados Sr. Antonio Sanches e da
Sra. Paula Marquezoni, era casado com a Sra. Maria Elvira
Campos Sanches; deixa os filhos: André Luiz Sanches e Ana
Paula Sanches. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje às 10h00 no Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. LAERTE BARATTA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e
era casado com a sra. Antonia José Granato Baratta. Era
filho do Sr. Antonio Baratta e
Sra. Maria Vargas da Silva,
ambos falecidos. Deixa a filha Roberta Granato Baratta
casada com Jaques Quagliato. Deixa ainda, duas netas,
demais parentes e amigos. O
seu corpo foi trasladado ontem
do Velório da Saudade, Sala 1,
às 16:00hs seguindo em auto
fúnebre para o Crematório
Bom Jesus – Unidas. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).
SR. ANTONIO JOSÉ PERCHES
MARTINS faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba aos
87 anos de idade e era casado com a Sra. Adelaide Rainer
Martins. Filho do Sr. José Silveira Martins e da Sra. Maria de
Lourdes Perches Martins, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Reginaldo Rainer Martins, Rogério Rainer Martins, Rosana
Aparecida Martins Modonez e
Regiane Rainer Martins. Deixa
02 netos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:00 hs no
cemitério Parque da Ressurreição, onde foi inumado em

jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. ROSANGELA CASSANO
LIMONGI JORGE faleceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 67 anos de idade e era casada com o Sr. David Nilo Jorge. Filha do Sr. Decio Orestes
Limongi e da Sra. Mathilde Cassano Limongi, ambos falecidos.
Deixa os filhos: David Nilo Jorge Filho casado com Marilia
Navarro Barboza e Rodrigo
Eduardo Jorge casado com
Claudia Fernandes Montagner.
Deixa netos e demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:30 hs saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição
sala A, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. OLGA MONTEIRO PACKER
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Eugenio
Santin Packer. Era filha do Sr.
José Monteiro e Sra. Pierina
Geraldini, ambos falecidos.
Deixa a filha: Maria Imaculada
Packer. Deixa também 03 netos
e 01 bisneto. O seu sepultamento deu-se ontem as 12:30 hs

saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição
sala B seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SR. IWÃO NISHIJIMA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era
casado com a Sra. Terezinha
de Jesus Giangiacomo Nishijima. Era filho do Sr. Yoshiro
Nishijima e Sra. Sin Nishijima,
ambos falecidos.Deixa os filhos: Jefferson Nacari casado com Nanci Marques Carvalho Nacari, Peterson Nishijima casado com Simara Santos Nishijima e Sheila Nishijima Barioni casada com Júlio
César Selber Barioni. Deixa
ainda, quatro netas, um neto
e três bisnetas, demais parentes e amigos. O seu corpo
foi trasladado dia 23 às
18:00hs para o Crematório
Bom Jesus – Unidas. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. WALDEMAR CAMOLESI faleceu ontem na cidade de Charqueada aos 90 anos de idade
e era viúvo da Sra. Lina Marraccini Camolesi. Filho do Sr. Eugenio Camolesi e da Sra. Rosa
Presotto, ambos falecidos. Dei-

xa os filhos: Elvio José Camolesi, Marina de Lurdes Camolesi, Marcos Luis Camolesi, Eliane Cristina Camolesi e José
Fabio Camolesi. Deixa demais
parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de
Charqueada, seguindo para o
cemitério Municipal de Charqueada, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR.ANTONIO ANGELO POLISEL faleceu ontem na cidade
de São Pedro aos 65 anos de
idade.Era casado com a
Sra.Aparecida de Fatima Arrizato Polisel.Era filho dos finados Sr.Angelino Polisel e da
Sra.Maria Gracia Aparecida
Mamoni Polisel.Deixa os filhos: Rafael Angelo e Daniel
Angelo. Deixa netos e demais
parente e amigos.O seu sepultamento dar se hoje ás
10:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal de São
Pedro onde será inumado em
jazigo da família. Está sala possui serviço de velório on-line
consulte os familiares. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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