ral determinada pelo projeto original do elevador. Outro problema é a
diminuição do prazo de concessão
do equipamento público de 20 para
15 anos. O prazo de 20 anos foi sugerido para que os empresários tenham segurança jurídica para fazer investimentos a longo prazo.
ELEIÇÕES — I
Neste sábado, o vice-presidente do PT Piracicaba, Mário Paixão,
toma um café com o médico sanitarista Pedro Tourinho, candidato
a prefeito de Campinas e pré-candidato a deputado federal. Tourinho é médico na Santa Casa de Piracicaba há mais de 10 anos e tem
aproveitado os finais dos plantões
para conversar com lideranças
da cidade, como Mario Paixão,
que atua na zona norte da cidade, região de Santa Terezinha.
ELEIÇÕES — II
Em avaliações internas, pensa-se na expectativa de que o médico Pedro Tourinho é a chance do
PT (regional) eleger um representante para atuar em Brasília. Em
Piracicaba, terá apoio de diversas lideranças locais e sua prioridade, na cidade, será com a Professora Bebel (PT), pré-candidata
à reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
ELEVADOR — I
A vereadora Raí de Almeida (PT) condenou o secretário
José Luiz Guidotti Júnior, porque ele veio a público criticar o
substitutivo apresentado por ela
ao Projeto de Lei 94/2022. Guidotti contesta essa colocação, reforçando que a população deve
ser informada, sim, quando o
interesse político é colocado à
frente do interesse público.
ELEVADOR — II
Guidotti lembrou que o substitutivo apresentado não possui
qualquer prerrogativa técnica, o
que representa um retrocesso, porque, além de não permitir exploração de restaurantes no local, considerados como principais atrativos para a iniciativa privada, também veta a exploração de lanchonetes ou lojas de souvenirs.
ELEVADOR — III
Também é contestável a informação de que o projeto do Executivo estabelece “obrigatoriedade” de
se manter um restaurante no equipamento público. O texto original
diz que o equipamento turístico
“poderá” contar com restaurantes
e outros serviços no local. A análise é simples e transparente.
ELEVADOR — IV
Deve-se lembrar que o projeto do Executivo foi apresentado
com prerrogativas técnicas e avaliadas muito cuidadosamente para
transformar o local num atrativo
turístico e com menor custo de manutenção para o município. A parceria com a iniciativa privada, nestes casos, tem se mostrado bemsucedida no mundo inteiro.
ELEVADOR — IV
Importante ressaltar que o
equipamento público necessita de
investimentos. Existem obras de
melhoria que precisam ser feitas,
inclusive com viabilidade estrutu-

FROTA — I
Pré-candidata a deputada federal pelo PSDB, a ex-secretária
municipal de Ação Cultural e Turismo, Rosângela Camolese, esteve em Cotia na última quinta-feira (23), participando de um podcast especial a convite do deputado federal Alexandre Frota, seu
correligionário. A pauta do programa do Canal do Frota não podia ser mais oportuna: uma entrevista exclusiva com a advogada Gabriela Samadello Monteiro
de Barros, procuradora da Prefeitura de Registro, que esta semana
foi espancada por um colega de
trabalho. O criminoso está preso.

Às vésperas do recesso de julho, a Câmara terá três extraordinárias
nesta segunda-feira, 27, para votar 11 projetos que solicitam repasse
ou abertura de crédito suplementar à Prefeitura de Piracicaba
Divulgação

FROTA — II
Demonstrando interesse e domínio sobre a temática da violência contra a mulher, Rô Camolese
fez uma participação especial no
programa, apontando a necessidade de alteração da Lei Maria da
Penha, que contemple a punição
não apenas de familiares, mas de
qualquer homem que agrida uma
mulher. A pré-candidata tucana
mencionou que o Código Penal deveria ser alterado, para que qualquer agressão física contra a mulher seja considerada crime hediondo, o que levaria à prisão imediata do agressor após o crime.

PEDESTAL
“Se Bolsonaro e sua turma não
descerem do pedestal, Lula vai ganhar e os votos bolsonaristas vão
carregar uma base gigantesca para
Lula no Congresso Nacional. Sei que
a cada postagem como essa ganho
mais antipatia. Não é confortável
ser sempre a chata da turma. Mas
a situação é grave e alguém precisa
trazer a racionalidade de volta”. A
afirmação é da deputada estadual
Janaina Paschoal (PRTB) e précandidata ao Senado Federal.
ENTREVISTA
O presidente do Avante, Edvaldo Brito, concedeu entrevista ao
Programa Fantástico da Rede Globo de Televisão, no estúdio do Pirapop Notícias, seu canal principal
de comunicação. É que Brito conhece o assunto que envolveu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, e tem defendido a lisura com
que o pastor presbiteriano tratou o
seu “gabinete itinerante”, que teve
apoio de Brito para se instalar em
Nova Odessa e outros municípios.
Edição: 20 Páginas

VISITA
mais seguras para a cidade. “É
preciso que estejamos cobrando as verbas em Brasília em favor de Piracicaba e toda região”,
garante o presidente do Parlamento da RMP. Quanto a candidato a deputado estadual, Rotta
informa que o PP não terá nomes a partir daqui e, por isso,
haverá maior trânsito para que
o federal possa ampliar suas
conversas com postulantes à
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Foram convocadas três reuniões extraordinárias nesta segunda-feira, 27, para que a Câmara Municipal de Piracicaba possa
votar 11 projetos de lei, todos do
Executivo, que pedem autorização
para R$ 83.479.200,27 milhões em
repasses de recursos ou abertura
de crédito suplementar em pastas
e órgãos da Administração. “Em
virtude desta necessidade de autorizar a vinda destes recursos,
convoco as reuniões extraordinárias para segunda-feira, já que, a
próxima semana é a última antes
do recesso parlamentar de julho”,
destacou o presidente do Legislativo, vereador Gilmar Rotta (PP).
Duas sessões ocorrerão a partir
das 15h, ou seja, antes da 28ª ordinária, e uma poderá ser realizada após a reunião. A maior parte
dos recursos serão autorizados a
partir do projeto de lei 134/2022,
o qual totaliza R$ 71.501.000,00
que serão abertos, como crédito
suplementar, na Secretaria Municipal de Educação (SME). A7

OPINIÃO

FROTA — III
E a professora Rô foi mais adiante: ela defendeu a implantação
de espaço kids nas delegacias, para
que as crianças sejam poupadas de
ouvir relatos sobre violência sofrida pelas mães e responsáveis. Pelas intervenções da pré-candidata, dá para ver que propostas não
faltarão no seu programa de trabalho, consciente de que a distância ao Planalto Central é grande,
geográfica e politicamente.

A Tribuna

O presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, vereador
Gilmar Rotta (PP), visitou ontem, 24, a redação de A Tribuna
Piracicabana e foi recebido pelo
diretor, Evaldo Vicente. Com larga experiência na vida pública,
Rotta é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Progressista (PP), defendendo a necessidade de Piracicaba ter parlamentares federais e estaduais
com domicílio eleitoral no Município, para as reivindicações

Legislativo convoca reuniões extras
para votar R$ 83,5 mi em repasses

A boa-fé
no Direito
José Osmir Bertazzoni

AGENDA PARA DOAÇÃO - O Hemonúcleo, localizado na Santa Casa de Piracicaba, orienta doadores para que não haja filas nem demanda superior à capacidade de atendimento da Unidade
em momentos de comoção. Jornada Fuzatto (foto) é a responsável técnica pelo espaço. A5

O princípio da boa-fé é um dos
princípios fundamentais do direito privado brasileiro e sua função precípua é estabelecer um
padrão ético de conduta para as
partes nas mais diversas relações obrigacionais. Possui
duas facetas, a “boa-fé objetiva” e a “boa-fé subjetiva”. A3
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QUASE 2 MIL
INSCRITOS
Com as inscrições encerradas no último dia 18, o 49o
Salão Internacional de Humor de Piracicaba fechou o
balanço deste ano com
1990 trabalhos apresentados, de 365 artistas, oriundos de 40 países – dentre
eles, o Irã, como a obra de
Alireza Pakdel (foto), que
reflete sobre a pandemia.
Agora, os integrantes do
Júri de Seleção, responsável
por selecionar todas as obras
para compor a mostra oficial
do Salão, receberão os trabalhos em arquivo digital
para escolherem quais farão parte da edição 2022 de
uma das vitrines de artes
gráficas mais antigas e ininterruptas do mundo. A13

A Tribuna Piracicabana
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O Brasil precisa de
mudanças urgentes
Professora Bebel

Origens históricas da vida consagrada na Igreja
Armando A.
dos Santos

J

á nos primeiros
séculos do cristianismo se notaram exemplos de
pessoas que procuraram se isolar da sociedade, em busca de
uma vida de recolhimento e oração. De
início, eram casos isolados, mas
pouco a pouco, à medida que a
Igreja se expandia, tendiam a
se ternar mais numerosos os
chamados eremitas ou anacoretas. O temor das perseguições
pode, sem dúvida, ter sido elemento favorecedor dessas opções de vida, mas ao que parece não foi o fator principal.
A partir do século IV ocorreu o surgimento do cenobitismo, quando os eremitas ou anacoretas, que até então viviam isolados, começaram a se reunir
em cenóbios, ou seja, locais em
que constituíam comunidades
de vida religiosa comum sob a
obediência de um superior.
Os mosteiros beneditinos
— sobretudo os masculinos,
mas também em alguma medida os femininos — exerceram
durante séculos um papel de
extrema importância na formação e no processo de desenvolvimento do Medievo europeu. Numerosas cidades europeias têm origem em torno de
velhos mosteiros e santuários.
Na fase de transição da
Antiguidade Tardia para a Alta
Idade Média, e no estabelecimento das novas monarquias
bárbaras que se estabeleceram
após a queda do Império Romano do Ocidente e o desmoronar do gigantesco edifício
administrativo imperial, a Igreja Católica foi a instituição que
assegurou a manutenção, em

toda a medida do possível, da ordem e da
estabilidade. Por recomendação papal, os
bispos e o clero em geral permaneceram nos
seus postos, passando
a dedicar aos novos
senhores da situação a
mesma atenção pastoral que até então haviam tido em relação aos
antigos. Quando todas as instituições do mundo antigo se dissolviam, a Igreja permaneceu, se
adaptou às transformações e assegurou um elemento de continuidade e proteção paralelo e complementar ao elemento militar.
Nos mosteiros, tinha grande
importância o papel das regras,
que no início eram simples documentos escritos normativos da
vida consagrada, às vezes redigidos em forma de cartas, de sermões ou de textos exortatórios de
conselhos para a vida espiritual,
e somente mais tarde adotaram
o caráter mais jurídico de regulamentos de um estado de vida
dentro da estrutura eclesial. No
Oriente, houve numerosas regras, mas a que prevaleceu e
mais se generalizou foi a regra
de São Basílio Magno (+379).
No Ocidente, igualmente ocorreram várias tentativas de institucionalização da vida monástica,
com diversas regras, como as de
Santo Atanásio (†373), São Jerônimo (†420), Santo Agostinho
(†430), São Martinho de Tours
(†397), Santo Honorato (†429), São
João Cassiano (†435), São Cesário
de Arles (†543), São Patrício
(†461), São Columbano (†615), São
Leandro de Sevilha (†600) e seu
irmão Santo Isidoro de Sevilha
(†630), São Frutuoso de Braga
(†665) e outras mais. Mas a regra
que mais se destacou,a ponto de
se tornar praticamente hegemônica nos mosteiros europeus, foi a

Depois do
Concílio de TTrent
rent
o
rento
(1545-1563),
apareceram
modalidades
inteiramente
novas de vida
consagrada, com
designações
e modelos
institucionais
diferentes
beneditina. Escreveu-a São Bento
de Núrsia (†547), que iniciou a
vida como eremita ou anacoreta,
depois passou a orientar espiritualmente discípulos que o procuraram e, por fim, os regulamentou e institucionalizou por meio
de uma Regra e da fundação de
um grande mosteiro em Monte
Cassino. Sua irmã gêmea, Santa
Escolástica, sob a orientação espiritual do irmão, fundou o ramo
feminino da ordem beneditina.
Os mosteiros beneditinos ainda em nossos dias observam a
Regra de São Bento, que teve no
passado diversas derivações e foi
adotada também (às vezes com
adaptações) por outros sodalícios
religiosos não necessariamente
pertencentes à Ordem de São Bento, como, por exemplo, os Monges
Fontebraldenses, fundados por
São Roberto de Arbrissel (†1117);
os Grandimonteses, instituídos por
Santo Estêvão de Muret (†1124); os
Silvestrinos, a que São Silvestre Gozzolino (†1267) deu origem já no século XIII; os Celestinos, que devem
sua instituição a Pedro de Morrone, que mais tarde se tornaria o
Papa São Celestino V (†1314).
Outros fundadores medievais optaram por não adotar a
Regra de São Bento, mas preferiram instituir uma regra própria,

como São Bruno (†1101), fundador dos Cartuxos, São Norberto (†1134), fundador dos
Premonstratenses, e São Bernardo de Claraval (†1153), que
não foi propriamente o fundador, mas o consolidador e legislador principal dos Cistercienses. Regras novas também
foram escritas, a partir do século XIII, para um outro tipo
de instituições religiosas suscitado pelas necessidades concretas surgidas no contexto (e, em
certa medida, em decorrência)
da urbanização europeia: o das
Ordens Mendicantes, das quais
as principais foram a dos Franciscanos (ou Irmãos Menores)
e a dos Dominicanos (ou Irmãos Pregadores), fundados
respectivamente por São Francisco de Assis (†1226) e São
Domingos de Gusmão (†1221).
Depois do Concílio de Trento (1545-1563) e sob o influxo
da Contrarreforma, apareceram modalidades inteiramente
novas de vida consagrada, com
designações e modelos institucionais diferentes (Congregações Religiosas, Sociedades clericais, Institutos Religiosos, Institutos Seculares, Sociedades de
Vida Apostólica etc.), adquirindo uma enorme variedade de
modalidades. Essa ampla variedade de instituições é regulamentada pelos cânones 573 a
606 do atual Código de Direito
Canônico, que data de 1983.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Sérgio Moro, Tarcísio de
Freitas e o Domicílio Eleitoral
Alexandre Rollo

N

as últimas semanas dois julgamentos movimentaram o xadrez político nacional. No primeiro, houve a negativa de transferência de
domicílio eleitoral do exJuiz Sérgio Moro, sempre ligado ao Estado do
Paraná, mas que pretendia se candidatar pelo Estado de São Paulo.
No segundo, foi mantida a transferência do domicílio eleitoral do
ex-Ministro Tarcísio de Freitas, do
Estado do Rio de Janeiro para o
Estado de São Paulo. Mas por que
o domicílio eleitoral seria tão importante e por que Tarcísio conseguiu sua transferência e Moro não?
Nossa Constituição Federal
estabelece como condição de elegibilidade o “domicílio eleitoral na
circunscrição”. Isso significa que
em eleições estaduais, por exemplo, o eleitor que queira ser candidato no Estado de São Paulo,
precisa ter seu domicílio eleitoral
fixado em algum Município do
Estado de São Paulo. Ou seja,
precisa integrar o rol de eleitores
cadastrados em São Paulo e assim sucessivamente com os demais Estados. Daí a importância
da discussão envolvendo o tema.
Já quando se fala da transferência do domicílio eleitoral da localidade “A” para a localidade “B”,
deve o postulante comprovar “vínculo residencial, afetivo, familiar,
profissional, comunitário ou de
outra natureza que justifique a escolha do município”. Além disso,
deve ser preenchido requerimento próprio, o eleitor deve contar
com no mínimo um ano de alistamento (cadastramento) eleitoral
ou no mínimo um ano da última
transferência, deve comprovar
tempo mínimo de três meses de
vínculo com o município pretendido, declarando isso por escrito,

“sob as penas da lei”
(em caso de declaração
falsa), e deve estar quite
com a Justiça eleitoral.
Como se vê, a transferência não é automática, o que justifica o
fato de Tarcísio ter conseguido a transferência
e Moro não. Tarcísio
provou em seu pedido
de transferência ao menos dois vínculos com o Município
de São José dos Campos (vínculo
residencial e familiar). Isso porque ele juntou em seu requerimento um contrato de locação com
data de 30/09/21, além de provar
que naquele Município residem
sua irmã, cunhado e sobrinhos.

Nossa
Constituição
estabelece como
condição de
elegibilidade
o “domicílio
eleitoral na
circunscrição”
Moro não obteve o mesmo êxito na sua tentativa de demonstração de vínculos com o Estado de
São Paulo ao afirmar que teria passado a residir na capital paulista
em um Hotel, cumprindo agendas
semanais em São Paulo, utilizando
a cidade como seu “hub” (ponto
estratégico de conexão). Em suma,
em um dos casos houve prova de
vínculo do eleitor com determinada localidade, no outro não. Eis
porque as soluções foram diversas.

———

Alexandre Rollo, advogado, especialista em
Direito Eleitoral, Conselheiro Estadual da OABSP, Doutor e Mestre
em Direito das Relações
Sociais pela PUC/SP
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O amor humano é a
alegria da vida física

os poucos vamos amadurecendo e fortalecendo a
nossa reforma íntima
sem martírios. Com senso de
humor, vamos harmonizando,
respeitando as fraquezas de nossos semelhantes, o que significa
Ser um bom Cristão. Inteligência
se faz com paciência e sabedoria.
Ser capaz de cumprir a Sagrada
tarefa, é garantir que as novas
gerações sigam bons exemplos
pelo conforto da Luz. Dentre todas as passagens em que percorremos, observe sempre com bons
olhos, pois muitas são de grande
beleza. Mantenha a verdadeira
perspectiva do melhor, iluminando a Existência. O Tempo segue e
o futuro nesta jornada terrena é
certo para todos. Ainda temos
Tempo. Não censure seus semelhantes por detalhes ínfimos.
Evite encarar algo indevidamente por ser tudo novo ou estranho. Aprecie e saboreie a jornada. Lembre-se de que não há
narrativa em vão na Terra, nem
mesmo a mais Sagrada de todas
as Filosofias deixaria que a passagem de seu contexto fosse em
vão. O efeito total em sua mente
e em sua Alma é parâmetro para
o alcance desta revelação. Tudo
isto é real. É Luz à frente enquanto sigamos as águas do Tempo.
Percorra a experiência acrescentando alegria profunda. Se houver horas de tristeza, siga secando as lágrimas. As palavras
expressam a alegria que nos espera mais adiante. Seja verdadeiro perante a Lei de Deus.
Mantenha-se agradecido. Uma
nova Era está começando.
Amados e queridos leitores.
Reflita de que toda nossa ocupação varia de acordo com a necessidade daqueles a quem auxiliamos. É variado, mas dirigido
para a elevação dos que ainda
estão momentaneamente na
Vida terrena. O nosso verdadeiro Lar, é lindo, e nossos companheiros das esferas mais altas
têm sempre vindo a nós para nos

animarem a seguirmos em nosso caminho sempre para frente.
A natureza não dá saltos. Acima
da colina, no lado mais distante
da planície, perceba a Luz intensificar-se a tal grau de brilho de
conexão com o além. É preciso
alcançar a profundidade das coisas e aprender as causas de Tudo.
Estude as profundezas, mergulhe passo a passo pelas riquezas
infinitas. Na Casa de nosso Pai
há muitas Moradas. Em cada
palavra, está a causa. A Paz de
Jesus Cristo, nosso Senhor, é a
atmosfera em torno de todos
nós. Seu próprio coração é testemunha de que tudo isso é real,
pois vê-lo brilhando e feliz, é a
maior alegria de nosso Pai. Jesus Cristo revelou, que o Seu fim,
era apenas o começo de uma evolução, muito mais poderosa e gloriosa da Missão que lhe foi confiada pelo Pai, para a elevação
do Mundo. A verdadeira educação da consciência humana. E
finalizamos estas maravilhosas
linhas, refletindo ainda mais,
com Allan Kardec – “O amor resume toda a doutrina de Jesus,
porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os
instintos elevados à altura do
progresso realizado” - “Os homens semeiam na terra o que
colherão na vida espiritual: os
frutos da sua coragem ou da sua
fraqueza” – “A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem
sempre sonhamos o que queremos viver” e com Chico Xavier “Deus nos concede, a cada dia,
uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa
conta” – “A sua irritação não
solucionará problema algum. O
seu mau humor não modifica a
vida. Não estrague o seu dia” “O amor só tem significado
quando vivenciado no presente”. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

O

s últimos dias
têm produzido
fatos muito
importantes. Infelizmente, a maior parte
deles são acontecimentos lamentáveis que
nos fazem ansiar profundamente por mudanças urgentes no nosso país.
Começo lamentando fortemente o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e
do jornalista inglês Dam Phillips.
Independentemente da autoria
do crime, e ainda que não venhamos a conhecer o possível mandante, uma barbaridade como
essa ocorre como resultado direto do apoio, incentivo e acobertamento que o atual governo federal faz das atividades ilegais de
madeireiros, garimpeiros, grileiros, fazendeiros e outros invasores nas terras indígenas na Amazônia e em outras regiões do país.
Também fiquei bastante abalada com a ocorrência de três mortes dentro de um ônibus urbano
em nossa Piracicaba. Três vítimas
inocentes mortas a facadas por um
homem, sendo que até o momento
seus motivos são desconhecidos.
Outras pessoas foram feridas e,
obviamente, todos os que estavam
naquele coletivo passaram por
momentos traumáticos que dificilmente irão esquecer. É verdade
que fatos como esse podem ocorrer em qualquer época, mas no
momento atual todos nós nos
sentidos muito inseguros e a falta de segurança pública é uma realidade na cidade de Piracicaba.
É impossível não citar a bárbara agressão do procurador Demétrius Macedo contra sua chefe,
a também procuradora Gabriela
Monteiro de Barros na cidade de
Registro, por ela ter instaurado
contra ele procedimento administrativo justamente devido a seu
comportamento agressivo com
outra servidora. As imagens são
chocantes, mas não são uma novidade, lamentavelmente. Neste
pais já circularam nas redes sociais muitas outras imagens de homens agredindo e até mesmo assassinando mulheres, entre elas esposas, noivas, namoradas. Isso
denota o machismo estrutural da
nossa sociedade, a misoginia, e
não há como negar que essa situação vem piorando nos últimos
anos, sob essa onda de retrocessos que tomou conta do país.
Entre tantos outros fatos que
poderia citar, nesta semana tam-

bém tivemos a prisão
do ex-ministro da Educação e pastor Milton
Ribeiro, em decorrência
das denúncias de corrupção no MEC, com
favorecimento de pastores e correligionários
do esquema de poder do
presidente da República. O atual presidente,
que nada fez de bom para o povo
brasileiro – pelo contrário —, alardeava aos quatro ventos que não
há corrupção em seu governo, apesar de todas as evidências. Agora
está muito mais difícil fazer essa
afirmação. Que o caso seja investigado em toda a sua profundidade, que os responsáveis sejam nomeados, processados e punidos
dentro do devido processo legal.

A semana termina
com pesquisas
confirmando que
o nosso sempre
presidente Lula
continua
mantendo
sua dianteira
Entretanto, na contramão de
tanta violência e escândalos, a semana termina com pesquisas de
intenção de voto confirmando que
o nosso sempre presidente Lula
continua mantendo sua dianteira
para as eleições de outubro. Destaco aqui a pesquisa Datafolha,
que indica a possibilidade de vitória do presidente Lula com 53% dos
votos válidos, contra 42% do atual
presidente. É sempre bom reafirmar
que eleição se ganha na urna e que
pesquisa não é resultado eleitoral.
Mas a cada dia estamos mais animados, mobilizados e dispostos a
mudar esse país, para que retome o caminho da construção de
um futuro melhor para todos.
Também estamos animados
com a pré-candidatura do nosso professor Fernando Haddad,
em São Paulo. Temos que trabalhar muito, mas falta pouco para
que finalmente o maior estado
do país possa colocar em prática um projeto de desenvolvimento econômico, social e cultural em favor da maioria da
população. E, com certeza, o
povo paulista e brasileiro também
saberá escolher parlamentares
no âmbito nacional e estadual
coerentes com as necessidades
do nosso estado e do nosso país.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT

Será que Biden vai atender?
José Renato Nalini

A

iniciativa privada parece acreditar que o Presidente Joe Biden é, de
fato, um ambientalista
consciente dos riscos
que a humanidade corre nestas duas primeiras décadas do Século
21. Empresários, organizações
da sociedade civil e povos indígenas enviaram ao comandante
da maior Democracia Ocidental
e aos líderes partidários da grande nação, pedido de que o Congresso aprove a criação de um
fundo de nove bilhões de dólares para a conservação de florestas tropicais em todo o planeta.
O tema já está em debate no
Parlamento americano. Dentre os
vinte e três signatários, constam
Agropalma, BVRio, Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, uma entidade que representa
trezentas e vinte e sete empresas,
bancos e instituições diversas.
Nomes conhecidos como Bradesco, Bayer, BRF, Cargill, FSC Brasil, Gerdau, Itaú Unibanco, Klabin, Marfrig, Natura, Nestlé, Santander, Suzano, Unilever, Vale e
WWF Brasil estão nessa missiva.
O financiamento priorizará os
povos da floresta, aqueles que historicamente contribuem para a
sua conservação e cujo modo de
vida é diretamente impactado pelo
inclemente desmatamento promovido com incentivo governamental por grileiros, mineradores e
outras espécies delinquenciais que
pululam a selva tenebrosa da
Amazônia. Tenebrosa não pela
natureza biodiversa, mas pela espécie de pessoas atraídas para
uma terra sem Constituição, sem
lei, sem polícia e sem Justiça.

Os americanos têm
uma responsabilidade
acrescida na redução
das emissões dos gases
de efeito estufa. O nível
de vida propiciado à sua
população é incompatível com o estágio de
subdesenvolvimento
da maior parte do planeta, ainda carente de
condições existenciais mínimas.

Biden anunciou
o fundo em
novembro de
2021, durante
a COP26
em Glasgow
Biden anunciou o fundo em
novembro de 2021, durante a
COP26 em Glasgow. O deputado
democrata Steny Hoyer apresentou ao Congresso Americano o
projeto de lei Amazon21 Act –
America Mitigating and Achieving
Zero-emissions Origining from
Nature for the 21st Century Act,
iniciativa que cria esse Fundo.
Agora é ver se o Presidente
americano, que se mostrou ambíguo e tímido na reunião há pouco
realizada entre quase todos os países da América, terá cacife para
cumprir sua promessa, ou se tudo
não passou de mais um golpe de
marketing, com vistas à matriz da
pestilência chamada reeleição.
———
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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A boa-fé no Direito
José Osmir
Bertazzoni
PESQUISAS
INALTERADAS
Nova pesquisa divulgada
e nenhuma novidade: para o
Datafolha, Lula (PT) continua
na frente (47%x28%) e ganha
também no segundo turno
(57%x34%). Até agora, em momento algum Bolsonaro (PL)
apareceu na frente, mesmo quando da verificação por parte de
outros institutos. Se os petistas
comemoram, os bolsonaristas
não aceitam tais números, alegando que seu candidato está
rotineiramente no meio do povo,
enquanto o da oposição prefere
distância das ruas. Analistas por

sua vez não esquecem de uma
explicação: pesquisa antes da eleição mostra o momento, com a
realidade aparecendo apenas
quando do início da campanha
(em agosto). Ciro Gomes (PDT)
não sai dos 8% e Simone Tebet
(MDB) mantém 1%. Luciano Bivar (União) sequer pontuou.
PONTO FINAL
Em tempos de Covid, se
tudo vai bem no STF, já no STJ
sete ministros se afastaram por
conta de resultado positivo.
Para os juízes um novo surto
se instalou no país recomendando absoluto cuidados.

Parque Tecnológico aponta
para o futuro de Piracicaba
Barjas Negri

O

Parque Tecnológico de Piracicaba, localizado na região do bairro Santa Rosa, está
integrado ao Sistema Paulista de Parques Tecnológicos do
governo estadual, a
exemplo de cidades importantes como São Paulo, São José
dos Campos e Sorocaba.
É um bom exemplo de planejamento integrado entre ações
públicas e privadas, que foi implantado em nossa gestão anterior como prefeito, e está inserido no Plano Diretor da cidade
para induzir novos investimentos industriais, tecnológicos, mobiliários e de serviços, além de
estimular a ocupação dos vazios
urbanos da cidade e integrar
adequadamente a malha urbana.
Nessa região foram implantados novos condomínios horizontais como Residenciais Alphaville,
Villa D’Aquila e o Villa Bella Vista,
valorizando todos os empreendimentos do seu entorno. De forma
articulada, a Prefeitura induziu a
localização da área institucional de
70 mil m² do novo loteamento de
modo a criar o novo Parque Tecnológico da Região e estimular os
investimentos públicos e privados.
Em parceria com o governo
estadual, foi construído e implantado o Núcleo do Parque Tecnológico, com 24 boxes para instalação de incubadoras de empreendimentos, e um confortável auditório para 200 pessoas. Administrado pelo Arranjo Produtivo
Local do Álcool (APLA), o núcleo
já as acolhe seguintes empresas
instaladas: Agroanalítica, Andrios, Benri, Delta CO2, IBBA,
Empral Piracicaba, Gênica, Gatec,
Microgreen, Saiph, Smartbreeder,
Clínica do Leite da Esalq e o Museu da Tecnologia. Outras empresas, como a Dínamo, Agertek, Bioagri–Meriaux, Fermantec, Omegatech e Siderquímica, também já
passa ram pela Incubadora.
Outra parceria estratégica que
realizamos com o governo estadual foi construída e implantada a Faculdade de Tecnologia de Piracicaba (FATEC), com ênfase no setor
sucroenergético, a qual já conta
com cerca de 1.000 alunos. Com a
mesma visão de futuro, firmamos
parceria com o Governo Federal
para trazer à Piracicaba, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFT-SP), que atende,
gratuitamente, a mais de 1.000 alu-

nos, em seus cursos técnicos profissionalizante
e de nível superior.
Pelo setor privado,
tivemos a construção e
implantação do Centro
Administrativo Raízen,
onde trabalham mais de
1.200 funcionários; o
prédio Office Reserva
Jequitibá, que abriga diversos empreendedores; a Esalqtec
Incubadora Tecnológica, que atua
junto à Esalq/USP como centro de
apoio a empreendedores na área de
tecnologia do agronegócio, e o Colégio CLQ - com mais de 600 alunos.

Firmamos
parceria com o
Governo Federal
para trazer a
Piracicaba o
Instituto Federal
de Educação,
Ciência e
Tecnologia
Posteriormente, por iniciativa
da Raízen, implantou-se o Pulse,
que é um ponto de encontro onde
startups, universidades, investidores profissionais do agronegócio trabalham com inteligência de
gestão para viabilizar ideias ou soluções a novos modelos de negócios para o setor sucroenergético.
A Aguassanta inaugurou o
Hub de Inovação do Agronegócio, com investimento de R$ 4,5
milhões, com espaço para acomodar 250 pessoas que circularão
entre os ambientes compartilhados. Denominado AgTech Garage Campus Vale do Piracicaba,
já começa com as empresas Arysta, Bayer, Dairy Partners America – DPA, Fermentec, Gênesis
Group, GDM Seeds, John Deere,
Ourofino Saúde Animal, Ourofino Agrociência, Coplacana e Sicredi. Tive a oportunidade de
participar da inauguração e constatar que, com isso, se consolida
a vocação do polo tecnológico e
de inovação de Piracicaba.
Esse planejamento adequado de ocupação de vazios urbanos é um bom exemplo para os
que estudam o desenvolvimento
das cidades e, podem aguardar,
ao longo dos próximos anos, o
anúncio de novos e importantes
investimentos que, a exemplo dos
atuais, vão gerar mais renda e
empregos para Piracicaba.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

O

princípio da
boa-fé é um
dos princípios
fundamentais do direito privado brasileiro e sua função precípua é estabelecer um
padrão ético de conduta para as partes nas mais diversas relações obrigacionais.
Possui duas facetas, a “boa-fé objetiva” e a “boa-fé subjetiva”.
Nesta Semana veio à tona a
corrupção do Ministério da
Educação envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro, os pastores Gilmar Santos e Arilton
Moura. A Polícia Federal prendeu na quarta-feira (22) o exministro da Educação Milton
Ribeiro e outras quatro pessoas.
Ribeiro é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico
de influência por suposto envolvimento em um esquema para liberação de verbas do MEC. Eles
são investigados por atuar informalmente junto a prefeitos para
a liberação, por meio de concessão de propina, de recursos do
Ministério da Educação. Os outros dois presos são Helder Bartolomeu, ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, e Luciano Freitas
Musse, ex-assessor de Milton Ribeiro no Ministério da Educação.
Diante desta informação tivemos acesso aos autos do processo
em que identificamos a declaração
do ex-candidato a prefeito por duas
vezes em Piracicaba e derrotado nas
urnas José Edvaldo Brito do partido “Avante” que na última eleição
se apresentou como um defensor
ferrenho contra a corrupção.
Duas situações ficaram nebulosas nestas investigações da Polícia Federal, como alguém que combate a corrupção entraria com
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra uma Lei Muni-

cipal que exige fichalimpa para os cargos
comissionados da administração pública
municipal em todas as
suas esferas de governo, junto ao Poder Executivo e Legislativo?
Edvaldo Brito assinou procuração a um
advogado para perpetrar banalidade jurídica prontamente rechaçada pela Justiça Estadual. A questão referente à
constitucionalidade da Lei Municipal 8.865/2018, conhecida como
“Lei da Ficha Limpa Municipal”.
Assim, precisamos entender o princípio da boa-fé usado
maliciosamente como tentativa
de justificativa de seus atos injustificáveis em depoimento
para a Polícia Federal e Controladoria Geral da União por
Brito. Vejamos o depoimento:
“104. Essa informação quanto a passagem emitida também
consta no documento pelas próprias companhias aéreas AZUL
(vide doc. SEI nº 2376865, pag. 5)
e LATAM (vide doc. SEI 2376850,
em planilha formato Excel), conferindo-se o localizador e a data
da viagem.105. De acordo com o
Sr. José Edivaldo Brito, além de
solicitar a emissão de passagens
para sua comitiva particular, o
pastor Arilton pleiteou R$ 100 mil
para auxílio a obras missionárias
desenvolvidas pela sua igreja.106.
Visando colaborar com as ações
filantrópicas (acreditando, da
boa-fé do pastor), contou com a
solidariedade de um amigo, o Sr.
Danilo Felipe (grifo nosso), que
realizou três transferências bancárias a pessoas ligadas ao religioso, totalizando R$ 67 mil, conforme comprovante anexo).
Sim… princípio da boa-fé, um
velho conhecido dos advogados,
estudantes e operadores do direito, mas que nem sempre é aplicado com maestria. Talvez você
iria parar essa leitura por aqui,

“Ninguém
pode se
beneficiar da
própria torpeza”
achando que já manja sobre o
princípio da boa-fé e que não precisa desse conteúdo. Por favor,
amigo leitor, jamais subestime o
conhecimento! Quem se destaca
no meio da manada é quem tem
humildade para se aprimorar todos os dias. Então, vem comigo!
Toda vez em que o direito do
seu cliente se deparar com uma
lacuna na lei ou com o conflito
entre normas jurídicas ou técnicas de interpretação diferentes,
saber manejar a aplicação dos
princípios com propriedade pode
ser o “fiel da balança” para garantir o sucesso do seu trabalho.
Com origens no Direito Romano, o princípio da boa-fé, a rigor, é um dos princípios fundamentais do direito privado brasileiro e sua função precípua é
estabelecer um padrão ético de
conduta para as partes nas mais
diversas relações obrigacionais.
Código Civil de 2002 – reflete o sentido mais relevante do
“princípio da boa-fé” para a prática da advocacia atual. Isso porque é essa a faceta que direciona
a conduta das partes.No diploma
civil vigente a boa-fé como princípio está consolidada no artigo 422,
seção I do capítulo “Disposições
Gerais”, do Título V “Dos Contratos em Geral”. Ou seja, passa a
valer para todo e qualquer tipo de
contrato tácito ou expresso.
Vejamos que José Edivaldo
Brito fez parte integrante de um
contrato com o Pastor Milton Ribeiro em um encontro no Hotel
Gran Bittar em Brasília programado para essa finalidade, ou
seja, criar um grupo para realizar “gabinete itinerante ao MEC”
e encontros regionais de prefeitos. Vantagens prováveis: financeiras e políticas (em tese). Por

esse contexto, mesmo que se trate
de contrato tácito com manipulação de recursos financeiros em
proporções milionárias para suposta doação a uma instituição beneficente desconhecida, seria uma
falácia em tentar driblar, aí sim, a
boa-fé do povo piracicabano.
Também no âmbito do crime de corrupção temos duas facetas: corruptos e corruptores
Sempre que se discute a corrupção, não custa lembrar que, se
existe um agente público que se
corrompe, existe alguém que oferece a oportunidade para a corrupção. Os corruptores são aqueles que pagam propina aos agentes públicos para que seus interesses sejam atendidos pelo estado. Empresários que oferecem
dinheiro para ter vantagens em
licitações, ou ainda financiam,
por meio de caixa ‘2’, campanhas
eleitorais para que os candidatos,
uma vez eleitos, defendam os interesses desses financiadores.
Não podemos adentrar no
fator psicológico e da intenção da
prática de um ato criminoso, porém podemos analisar as entrelinhas das declarações pessoais
para alcançar suas reais intenções,
essa é a função da advocacia, entender o momento jurídico.
Este texto não é um libelo
acusatório, mas um dispositivo para a reflexão dos leitores
e entenderem como analisar um
caso que hoje projeta Piracicaba no cenário nacional de forma pejorativa e humilhante.
Em uma definição que se aplica no caso em comento (depoimento do Sr. José Edvaldo Brito),
pode-se dizer que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza"
referimo-nos a questão de que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com as
normas legais e depois alegar tal
conduta em proveito próprio.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

A importância de votar!
Luiz Carlos Motta

O

tempo voa. Faltam apenas 14
semanas para
as eleições deste ano,
oportunidade em que
os eleitores vão eleger
seus representantes
como deputado estadual, deputado federal,
senador, governador de estado e
Presidente da República. O primeiro turno ocorre dia 2 de outubro
e, se houver segundo, dia 30.
Pela Constituição o voto é obrigatório para todos os cidadãos
entre 18 e 70 anos. Aqueles que
não votarem e não justificarem a
ausência pagam multa. Mas para
quem tem mais de 16 anos e já
tirou o título, o voto não é obrigatório, assim como para quem
tem mais de 70 anos de idade.
O segundo turno das eleições
só deve acontecer se, no primeiro,
nenhum dos candidatos a Presidente ou a Governador, obtiver a
maioria absoluta dos votos, ou
seja, 50% dos votos mais um.
Deputados estaduais e federais, além de senadores, serão escolhidos já no primeiro
turno, independentemente do
percentual de votos obtidos.

ABSTENÇÃO É importante que você
(eleitor ou não) estimule seus parentes, amigos e vizinhos a irem
votar. Isso porque os
índices de abstenção foi
elevado nas últimas
eleições. Vamos ver
junto os números.
Segundo dados do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
em 2018, o segundo turno das eleições teve a maior abstenção em
pleitos presidenciais desde 1998:
31.308.796 de brasileiros não foram às urnas naquele ano, o que
representa 21,29% do eleitorado.
O processo eleitoral de 2020
para eleição de prefeitos e vereadores também será lembrado como
o que apresentou abstenção acima
da média. No segundo turno,
29,5% dos eleitores habilitados
optaram por não comparecer às
urnas. Naquele ano, a pandemia
do Coronavírus já tinha causado
a morte de 170 mil pessoas, o que
pode ter afastado o eleitor das urnas, com medo da contaminação.
O percentual de abstenção
nesta eleição cresceu principalmente entre os eleitores jovens e idosos. O recorte por faixa etária mostra que os eleitores de 17 a 24 anos

É importante que
você (eleitor ou
não) estimule
seus parentes,
amigos e vizinhos
a irem votar
e aqueles de 65 a 84 anos apresentaram uma variação maior em pontos percentuais no comparativo
com a abstenção de 2016. Com isso,
eles lideram o aumento nos percentuais de abstenção daquele ano.
Veja os índices de abstenções
das outras eleições brasileiras: Em
2018, 2016 e 2014 o índice ficou
em torno de 21%. É um número
muito superior ao verificado nos
demais pleitos para prefeitos e
vereadores em 2012 (19,12%),
2008 (18,09%), 2004 (17,3%),
2000 (16,2%) e 1996 (19,99%).
BRANCOS E NULOS - O
expressivo número de votos
brancos e nulos também são
motivos de preocupação. No segundo turno das eleições presidenciais de 2018, mais de 11
milhões de brasileiros votaram
em branco e nulo. Equivalem à
população de um país como Portugal. Eles representam 9,5% dos
147,3 milhões de eleitores brasileiros cadastrados naquele ano.

O TSE alerta: os votos nulos
diminuem a legitimidade da eleição. Quanto maior o número de
votos nulos e brancos, menor a necessidade de votos válidos para
que um candidato seja eleito.
O portal da Câmara dos Deputados esclarece que votos em
branco e nulos são desconsiderados e acabam sendo apenas um
direito de manifestação de descontentamento do eleitor, situação
que não interfere no pleito eleitoral. Outro importante esclarecimento: mesmo quando mais da
metade dos votos forem nulos não
é possível cancelar uma eleição.
Por isso, aproveito este importante espaço para destacar a
necessidade de o eleitor votar no
pleito de outubro, evitar os votos brancos e nulos e escolher
os candidatos que vão honrar o
seu voto. Faço o apelo principalmente para os jovens e idosos.
Todos devem exercer a cidadania e comparecer às urnas para
escolher os melhores candidatos. O voto é uma poderosa ferramenta para mudar o Brasil
para melhor ou para pior. Depende das suas escolhas!

———

Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP)

O que tem se tornado o nosso País, afinal?
Jose F. Höfling

E

ssa é a pergunta que temos
feito a nós mesmos e a outros, desde 2018, quando
fomos assolados pelo golpe de direita ou de extrema direita aplicado a brasileiros com história de
luta pela sobrevivência de nossa
“fragil democracia”. Desde então,
não temos presenciado nenhum
avanço Social, Político ou Econõmico, muito pelo contrário... uso
criminoso de fake news para enganar “os supostos seguidores do
bolsonarismo, desmonte de tudo
que havia de bom sido feito anteriormente por outros governos do
ponto de vista da Saúde, Educação e Economia, corrupção envolvendo a família inteira do atual
governo, compra de Deputados e
Senadores “distribuindo verbas
montanhosas” aos mesmos, aliciando-os para as votações de interesse próprio, projetos conser-

vadores e antissociais, etc., tem
sido alvos da vontade de uma ideologia de extrema direita que prepara o golpe final se “reeleito”.
A lista é enorme... permissão
para a violência (assistida pela sociedade nas mais variadas formas), particularmente a urbana,
que detectamos todos os dias nos
jornais de todo o país, agressão
sugerida ao meio ambiente pelo
próprio Palácio do Planalto, liberando a caça, derrubada de florestas em nome da riqueza sugerida pelo próprio Presidente (o
ouro está debaixo da floresta!),
invasão de terras indígenas... nossos ancestrais de inteligência superior a nossa, pois souberam
conviver e aprender com a natureza da qual somos beneficiados e damos pouca importância,
morte de grande parte de tribos
indígenas, além do desmonte
das entidades que os salvaguardam e a floresta Amazônica.

(...) não temos
presenciado
nenhum avanço
Social, Político ou
Econõmico, muito
pelo contrário...
Igualmente criminosa tem
sido a situação em que se encontra a população brasileira, sem
possibilidade de sobrevivência
humana diante da extrema inflação, preços de combustíveis e
alimentação no pico do absurdo,
desemprego, aumento dos “miseráveis e pedintes que perambulam pelas ruas na procura de
comida e auxílio às suas famílias que não tem emprego, o que
comer e alimentar os filhos...não
tem trabalho, não tem oferta e
nenhuma luz no fim do túnel!
Essas são as consequências maléficas que permanecem e ainda
fazem a cabeça dos “desavisa-

dos” e “ludibriados” por um
“aprendiz de ditador”, antidemocrático, nefasto do ponto de
vista político, que caiu de paraquedas no nosso quintal...
Eis a situação que nos descortina e que deverá fazer parte do
nosso pensamento e mesmo dos
“incautos” que ainda não perceberam que também serão levados pelo tisumani que nos assola
em termos Sociais e Políticos!
Jose F. Höfling, professor aposentado da
FOP/Unicamp
NOTA — Professor Pedro
Ramos: dedico a você esse
artigo pela sua “coragem”
em contestar idéias equivocadas de certos articulistas.
Fez aquilo que temos vontade de fazer e não o fazemos por motivos vários...
(artigo Gazeta de 23/06/22)
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Doação de sangue precisa ser agendada
Hemonúcleo orienta doadores para que não haja filas nem demanda superior à capacidade de atendimento da Unidade em momentos de comoção

Atrocidades como a que levou
à morte três pessoas e feriu outras
três dentro de um ônibus urbano
no centro de Piracicaba na última
terça-feira, 21, além de tristeza e
comoção, provocou também uma
reflexão mais aprofundada sobre
a importância da doação de sangue para a vida das pessoas.
Segundo a médica Jordana
Fuzato, responsavel técnica pelo
Hemonúcleo Piracicaba, que funciona em área cedida pela Santa
Casa no complexo hospitalar, após
a tragédia, o número de pessoas
interessadas em saber mais sobre
a doação, ou em doar sangue, aumentou consideravelmente.
Ela revela que, na última quarta-feira, 22, em função da ocorrência do dia anterior, mais de 150
pessoas procuraram o Hemonúcleo
para doar sangue. “Temos condições de atender 100 pessoas/dia e,
na última quarta, cadastramos 102
doadores e coletamos 71 bolsas”,
disse revelando que devido ao gran-

de número de pessoas que se acumulou no local, algumas foram
embora sem efetivar a doação.
“A situação gerou certa reclamação por parte dos doadores,
mas é preciso esclarecer que, para
se doar, é importante fazer o prévio agendamento para que não
haja uma grande demanda de pessoas aguardando pela doação,
proceso que leva de uma hora a
uma hora e meia para se efetivar
em função dos protocolos que precisam ser seguidos para cadastro,
pré-triagem, triagem e coleta do
sangue”, informou a médica.
Ela explica que, quando a Unidade é procurada de forma desornedada, sem o prévio agendamento, fica difícil manter a necessária
organização para que o atendimento tenha o conforto e a qualidade
que o doador espera e merece.
“Essa situação gera uma ansiedade desnecessária causando
estresse e mal estar aos doadores
e à equipe de profissionais”,

considerou Jordana, lembrando
que é possível evitar isso quando
as doações são agendadas com
antecedência; até porque nem todas as pessoas que desejam doar
sangue estão aptas para isso.
A médica revela ainda, que o
Hemonúcleo está com estoques de
sangue mais estaveis devido à
mobilização em torno do Junho
Vermelho, mês da doação de
sangue em que várias campanhas
são feitas. “Sempre há uma procura maior dos doadores neste
período, o que ajuda a melhorar
os estoques”, disse a médica.
Ela alerta, porém, que como
a demanda de sangue é diária,
para que os estoques de sangue
se mantenham estabilizados, é
necessário que as tenham a doação como uma ação recorrente.
“Precisamos de doações de todos
os tipos sanguíneos; mas os tipos A -, A+, O- e O+ são os que
apresentam maior demanda.
Para doar sangue é preciso

pesar no mínimo 50 kg, não estar em jejum, estar descansado
e ter entre 16 e 69 anos, sendo os
menores de 18 aceitos mediante
consentimento formal e presencial do responsável legal. Maiores de 60 anos não podem doar
pela primeira vez e todos devem
apresentar documento oficial de
identificação no ato da doação.
Ela lembra que o Hemonúcleo
de Piracicaba oferta bolsas de sangue para hospitais da região, que
utilizam para pacientes em diversas
situações, inclusive, durante procedimentos cirúrgicos. “Antes da cirurgia, o Hospital precisa ter garantidas as bolsas de sangue necessárias ao procedimento”, esclarece.
A médica explica que, o sangue é essencial à vida e não tem
substituto; portanto doar é uma
atitude de educação, amor e cidadania. “Além disso, uma doação de sangue ajuda pelo menos
três pacientes que necessitam de
transfusão”, complemetou.

Divulgação

A responsável técnica pelo Hemonúcleo Piracicaba, Jordana Fuzatto

SERVIÇO
O Hemonúcleo Piracicaba funciona de segunda à sexta, das
7h30 às 13 horas e o agendamento pode ser feito pelo site
https://agendamento.hemocentro.unicamp.br. Como o prédio
do Hemonúcleo está em reforma, o atendimento continua no
complexo da Santa Casa, com entrada pela Rua Silva Jardim,
1700. Contato e dúvidas pelo telefone (19) 3422-2019 ou
ainda pelo e-mail hemonucleopiracicaba@gmail.com

“EU NÃO SOU DAQUI”

Dança aborda identidade e a travessia entre culturas
A artista e pesquisadora Carolina Moya estreia hoje, 25, às
17h15, no Sesc Piracicaba, o espetáculo de dança “Eu Não Sou Daqui – Estudo de Poética das Travessias”, criação que traz a temática da identidade a partir da incorporação da alteridade. A entrada é
gratuita. A performance transita
ainda por temas como a travessia
entre lugares, culturas, linguagens
artísticas e a “condição de estrangeira” da artista (que é de São Paulo mas vive em Piracicaba), às tradições que pesquisa. O trabalho conta com a provocação corporal de
Juliana Pardo e a metodologia da
Cia Mundu Rodá. A trilha sonora
autoral é do artista multi-linguagens Ivan Silva e o figurino é da figurinista e cenógrafa Ivy Calejon.
“Essa é uma criação de dança
com bastante influência da linguagem da performance, que é fruto da
pesquisa que eu venho desenvolvendo há anos a partir das técnicas do
flamenco e das danças populares
tradicionais brasileiras, nas duas
linguagens artísticas”, diz Carolina.
As perspectivas de identidade
e alteridade presentes no trabalho
é inspirada na concepção dos Huni
Kuin (Kaxinawá), etnia indígena
brasileira que vive no estado do
Acre e no sul do Amazonas, regiões
que abarcam, respectivamente, a
área do Alto Juruá e Purus e o Vale
do Javari, abordados no texto "No
Caminho da Miçanga - Um Mundo
que se faz de Contas", da antropóloga da UFRJ (Universidade Federal
do Rio de Janeiro), Els Lagrou.
DANÇA E PERFORMAN-

Daniel Cunha

Angústia (VI) Função Paterna

É

Performance de Carolina Moya aborda identidade

CE - Carolina iniciou pesquisas
no flamenco em 1998 e em 2005
passou a se debruçar também nas
culturas populares brasileiras.
Essa atuação, que inicialmente se
concentrava na dança, passou a
contemplar, em 2011, a performance. Essas são as duas linguagens de atuação da artista, formada no Curso de Comunicação
de Artes do Corpo, da PUC-SP.
A relação de Carolina com a
pesquisa de Els Lagrou começou
em 2021, a partir da leitura na íntegra da tese de doutoramento da
antropóloga, intitulada “A Fluidez
da Forma: arte, alteridade e agência em uma sociedade amazônica”, conduzida por Marion Hesser. Além disso, Carolina participou de encontros do grupo de estudos Oeste, da plataforma de

dança Cerco Coreográfico, em que
Marion sugeriu a ela a leitura de
outro texto de Els, esse, intitulado
“No Caminho da Miçanga - Um
Mundo que Se Faz de Contas”.
PRÓXIMAS DATAS - Após
a estreia no dia 25, “Eu Não Sou
Daqui – Estudo de Poética das Travessias” terá outras duas apresentações, já agendadas. No dia 16/7,
às 19h, a criação em dança chega à
Casa do Hip Hop, também em Piracicaba, durante o “Sarau da Minas”.
Já no dia 31/7, às 18h, o palco será a
Zona Franca, em São Paulo.
LEITURAS EM VOZ
ALTA - Iniciadas no início do ano,
as leituras em voz alta do texto
"No Caminho da Miçanga - Um
Mundo que se Faz de Contas",
conduzidas por Carolina Moya em
seu perfil no Instagram (@caroli-

namoya) e no seu canal do Youtube (Carolina Moya) seguem acontecendo. As leituras acontecem ao
vivo, com duração entre 20 e 40
minutos e as gravações ficam disponíveis. As datas são divulgadas
nas redes sociais da artista.
“A ideia é que as pessoas acompanhem em um momento do dia
em que isso é possível no seu cotidiano e ao mesmo tempo em que desenvolvem outras atividades corriqueiras. Assim como um podcast,
linguagem contemporânea que serviu como inspiração”, completa.
SERVIÇO
Mais informações sobre o
projeto e a artista podem
ser obtidas no Instagram
(@carolinamoya) e no Facebook (Carolina Moya).

Dia Internacional contra o Abuso
e o Tráfico Ilícito de Drogas
Matheus C. Nunes

D

esde 1987, o dia
26 de junho é
adotado pela
Organização das Nações Unidas (ONU),
como o Dia Internacional contra o Abuso e o
Tráfico Ilícito de Drogas. O controle internacional sobre substâncias psicoativas remonta ao início do século XX,
e se instaurou devido ao aumento
do consumo de determinadas substâncias. O primeiro documento foi
elaborado em 1909 na Comissão do
Ópio, em Xangai. Após a criação
da ONU, em 1945, e acompanhando a diversificação das drogas e a
capacidade de sintetização de novas substâncias, foram realizadas
três convenções sobre drogas: a)
Convenção Única Sobre Entorpecentes, de 1961, emendada pelo
protocolo de 1972; b) Convenção
sobre Substâncias Psicotrópicas, de
1971; c) Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988.
O sistema global de controle
de drogas forneceu as bases para
as políticas de drogas dos países
signatários. Relembrar suas origens é relembrar a história do

proibicionismo. Este
sistema, que tornou ilícitas certas substâncias
psicoativas e permitiu
outras, apresenta sinais de esgotamento. A
repressão penal da produção, comércio e consumo das drogas ilegais
não foi capaz de reduzir
nem a oferta e nem a
demanda. No Brasil, por exemplo, produziu danos individuais
e sociais de grande magnitude.
Acompanhando estas transformações, a ONU produziu, em
2019, o documento intitulado Diretrizes Internacionais Sobre Direitos Humanos e Políticas Sobre
Drogas. O documento fornece
ferramentas de referência para
aqueles que trabalham para garantir a conformidade com os
direitos humanos nas políticas
sobre drogas em diferentes níveis: local, nacional e internacional, sejam eles parlamentares,
diplomatas, juízes, legisladores,
organizações da sociedade civil,
ou municípios. Conhecer as transformações pelas quais passam as
políticas sobre drogas é fundamental para que se atue em conformidade com os Direitos Humanos e as Diretrizes Internacionais.

Este sistema,
que tornou
ilícitas certas
substâncias
psicoativas e
permitiu outras,
apresenta sinais
de esgotamento
As ações que levam estas prerrogativas em consideração, visam
construir políticas sustentáveis e
baseadas em direitos e, atualmente, as Diretrizes visam a internacionalização destes padrões nas políticas sobre drogas. Levando em
consideração as obrigações dos
Estados em relação às convenções
internacionais de controle de drogas, as prerrogativas contemporâneas destacam as medidas que os
Estados deveriam tomar ou abster-se de tomar para cumprir suas
obrigações de direitos humanos.
É preciso pensar esta data e
entender as transformações pelas
quais as políticas sobre drogas no
âmbito mundial estão passando, é
possível notar mudanças no cenário regulatório em diversos países.
Cabe aos municípios acompanhar as
transformações nas políticas públicas que estão sendo adotadas em

diversas cidades do mundo. O proibicionismo tem sido responsável pelo
aumento da exclusão, estimulado a
violência e o encarceramento em
massa. Os danos deste sistema que
vigora há mais de cem anos são,
inclusive, reconhecidos pela ONU.
É preciso aproveitar esta data para
tratarmos sobre os reais problemas
relacionados ao uso de drogas.
É preciso pensar em uma Semana Municipal de Políticas sobre Drogas que suscite o debate
público a respeito do assunto para
que haja difusão de boas práticas
de prevenção, tratamento, acolhimento, redução de danos e reinserção social e econômica de usuários de drogas. Essa mobilização
da comunidade para participação
nas ações de prevenção, redução
de danos, tratamento e reinserção
social de usuários de drogas,
deve existir. Por isso, convido
todos a participarem da XX Semana Municipal de Políticas sobre
Drogas, que acontece entre os dias
27 e 30 de junho, no Engenho
Central e praça José Bonifácio.
———
Matheus Caracho Nunes, antropólogo da
Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social

a entrada do sujeito na
linguagem que lhe possibilita articular o desejo.
Como a linguagem é incompleta, precisamos falar mais,
pois notamos que a última
palavra não nos satisfaz.
A castração seria a solução
da angústia, para o psicanalista
Jorge Forbes, por afastar o objeto de desejo do sujeito. A intervenção paterna vem provocar
esse afastamento ao sujeito. É um
processo necessário para a vida
social, causador de muita angústia, mas que transforma o ser em
um ser de fala, aparelhado, por
assim dizer, para o gozo das pulsões, por meio da linguagem.
Disso se tem que a expressão do desejo será para sempre insatisfeita dada a total
discordância entre a palavra e
a natureza do objeto desejado,
que não se encaixa na fala.

Chamamos o orgasmo de
“pequena morte” por ser esse
um momento utópico e imaginário de felicidade e complementação absoluta entre
o que se é e o que falta na
total ausência de palavras.
Sempre que nos defrontamos ao desejo de alguém
que temos como relevante
em dada situação (uma entrevista para emprego, p. ex.)
surgem dúvidas: que roupa
usar? O que dizer? Chamo de
sr. ou de você? Chego na
hora ou um pouco antes?
O único caminho é se apresentar e dizer o que deseja. O outro é o caminho da angústia. Só
se tem o reconhecimento quando
dele prescindimos, enquanto demandamos reconhecimento, a
angústia se apropria de nós.
Fonte: www.jorgeforbes.com.br/

INTERATIVO
Eu o conheci há seis meses num site. Sou a única
que ele apresentou à família e amigos depois de dez
anos viúvo. Não tenho do
que me queixar, exceto que
não sai do site. Passamos
todos os finais de semana
esse tempo todo, mas sofro
com isso. Ele diz que não
procura mais ninguém,
mas sinto como se ainda
estivesse buscando. Não sei
se termino ou se deixo correr assim. Nunca passei
por algo parecido, mas
não quero por tudo a perder com pré-julgamentos.
Ao mesmo tempo não consigo ignorar a situação!
Miriam
Em seis meses e tendo
encontros semanais com ele,
não construiu uma base de

confiança estável? Pareceme mais insegurança ou ciúme seu que motivo real.
Quando diz que sofre com
ele no site apesar de não ter do
que se queixar, penso em algumas coisas. Certas personalidades desenvolvem relações na
base opressor x oprimido, o que
dá sentido ao sofrimento.
Como era seu relacionamento
anterior? Há pessoas que têm a necessidade de estabelecer esse tipo
de vínculo para dar sentido ao sintoma. Hoje, isso é mais comum em
mulheres acima dos 50, e o marido
culturalmente se identificava com
o opressor. É só uma hipótese.
Somos comandados por forças ocultas à nossa consciência.
É muito pertinente que não se
norteie com pré-julgamentos. A
moral além de relativizada, muitas vezes se mostra verdadeiro
estorvo para uma relação sadia.

CITAÇÃO!
“Todo prazer é erótico”. (Sigmund Freud)

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

Fussp faz ação itinerante
para recolher doações
A Prefeitura de Piracicaba,
por intermédio do Fundo Social
de Solidariedade (Fussp), realiza
na segunda-feira, 27, e no dia 6 de
julho, uma ação itinerante para arrecadar doações para a Campanha
do Agasalho EPTV 2022, a qual a
Prefeitura integra. A arrecadação
será das 8h às 11h e das 13h às
16h. A atividade conta com apoio
das secretarias de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema), Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran) e Saúde (SMS).
A campanha itinerante será
feita com auxílio de um caminhão, cedido pela Sedema, que vai
passar por oito bairros recolhendo as doações porta a porta, sendo eles: São Judas, São Dimas,
Jardim Elite, Cidade Alta, Vila Independência, Nova Piracicaba,
Vila Rezende e Jardim Monumento (leia abaixo o itinerário).
Além do suporte da Sedema,
a ação ainda tem apoio da Semuttran, que liberou viaturas para
controle e organização do tráfego nos bairros. A SMS, em conjunto com o Centro de Controle
de Zoonoses (CCZ), cedeu carro
de som, que passará pelos bairros anunciando a campanha.
“Essa ação tem o objetivo de
ampliar o alcance da campanha
e conseguir mais doações de
uma forma facilitada, porque,
muitas vezes, as pessoas não
conseguem se deslocar até os
pontos de arrecadação. E graças ao caminhão cedido pela
Sedema, conseguiremos realizar
essa atividade. É preciso destacar ainda o apoio da Semuttran e

da Saúde, que é de fundamental
importância”, ressalta a presidente do Fussp, Andréa Almeida.
A Campanha do Agasalho
2022 continua até o dia 31 de
julho e todos os interessados
em doar podem procurar um
dos pontos de arrecadação.
ITINERÁRIO – A partir
da avenida Independência:
ruas Dona Eugênia, Ajudante
Albano, João Sampaio, Fernando Febeliano da Costa, Samuel
Neves e Campos Salles. Depois,
ruas Floriano Peixoto, São
João, Riachuelo, Ipiranga,
Dom Pedro I, Dom Pedro II e
Dr. Otávio Teixeira Mendes.
A partir da avenida Prof. Alberto Vollet Sachs: ruas Luiz Razera, Vicente de Carvalho, Frei
Henrique de Coimbra, Cel. João
Mendes de Almeida, Miss Martha Watts e Santa Catarina.
A partir da rua Lourenço
Ducatti: ruas Joana D'arc, Nossa Senhora dos Prazeres, Luiz
Abrahão, Athaualpa Vaz De
Mello, Cristo Redentor, Rafael
Aloisi e Acácio do Canto.
A partir da avenida Cássio
Paschoal Padovani: ruas Manoel Bandeira, Marcelo Tupinambá, Cassiano Ricardo, Jaime Ovalle, Oscar Lorenzo Fernandes e Fúrio Franceschini.
SERVIÇO
Campanha do Agasalho
2022. Mais informações na
Central de Projetos, rua
Professor José Rosário
Losso, 946, Jaraguá ou
pelo telefone: 3422-9677.

PONTOS DE ARRECADAÇÃO
- 10º Batalhão da Polícia Militar (R. Américo Vespúcio, 300 – Algodoal)
- 7ª Igreja do Nazareno (R. Nossa Senhora do Carmo, 359 – Santa
Terezinha)
- Açaí da Barra (Av. Carlos Botelho, 792)
- Associação dos Aposentados e Pensionistas de Piracicaba (R. Santa
Cruz, 1779 – B. Alto)
- Agências Sicred (St.Terezinha / Vila Rezende / Avenida Independência
/ Centro)
- Barber Embelezaria (Av. Lourenço Ducatti, 266 – Vl. Rezende)
- Bar Intervalo (R. Santa Catarina, 1052 – Água Branca)
- Bazar Modelo (R. Bolívia, 27 – Piracicamirim)
- Bild Desenvolvimento Imobiliário (Av. Carlos Botelho, 717 – São Dimas)
- Biblioteca FUMEP (Av. Monsenhor Martinho Salgot, 560 – Areão)
- Central de Projetos do Fundo Social (R. Prof. José Rosário Losso, 956
– Jaraguá)
- Centro Cívico – andar térreo (R. Antonio C. Barbosa, 2233 – Chácara
Nazareth)
- Clube de Campo de Piracicaba (Av. Torquato da S. Leitão, 297 – São Dimas)
- Delegacia Seccional de Piracicaba (Av. 31 de Março, 245 – Paulicéia)
- D&C Store (R. São João, 960 – B. Alto)
- Escola SENAC (R. Santa Cruz, 1148 – B. Alto)
- Escola São Vicente de Paula (R. Dom Pedro I, 1734 – B. Alto)
- Escola Alcides Guidetti Zagatto (R. Oswaldo Ferraz de Campos, 07 –
Jd. Esplanada)
- Farmácia de Manipulação Chá Verde (Av. Manoel Conceição, 590 – Vl.
Rezende)
- Franzoni Agropecuária (Av. Manoel Conceição, 335 – Vl. Rezende)
- FV Construtora (R. Prudente de Moraes, 248 – Centro)
- Igreja Quadrangular Vila Sônia (R. Nilo Peçanha, 1270 – Vl. Sônia)
- Loja Vida Leve (R. Riachuelo, 948 – Centro)
- Matulovic Construtora (R. Waldemar Rodrigues, 640 – St. Rita)
- Naval Válvulas (Estr. Antonio Abdalla, 625 – Água Branca)
- Padaria Avaré II (Av. Com. Luciano Guidotti, 571 – Jd. Elite)
- Paróquia Santa Catarina (R. Dom Pedro I, 2596 – B. Alto)
- Red Ballon – Escola de Idiomas (Av. Carlos Botelho, 682 – São Dimas)
- Sindicato dos Empregados do Comércio (R. Treze de Maio, 849 –
Centro)
- Steel Log Transportadora (Rod. Fausto Santo Mauro, SP127, s/n, km
26 – Pq. São Jorge)
- UP Imobiliária (Av. Independência, 3486 – Alemães)
- Unidades da Uniodonto – Clínicas (R. São José, 407 e R. do Rosário, 37
– Centro)
- Unidades da Uniodonto – Sede Administrativa (R. Alferes J. Caetano,
1352 – Centro)
- Unisport (R. Boa Morte, 1622 – Centro)
- UPA Vila Cristina (R. Dona Anésia, 950 – Jaraguá)
- Detox Piracicaba (R. Alexandre Herculano – Vila Monteiro)
- Vitta Desenvolvimento Imobiliário (Av. Dos Operários, 163 – Cidade Jardim)

Arquivo

B EBEL

“Liderança de Lula mostra que
o brasileiro quer virar a página”
Datafolha mostra que Lula venceria a eleição em 1º turno, se fosse
já; “estamos no bom caminho”, afirma a parlamentar petista
Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), principal liderança do Partido dos Trabalhadores em toda região, a cada nova
pesquisa eleitoral sobre as eleições
para presidente do Brasil, que
acontecem neste ano, em dois de
outubro, “fica mais claro que o
povo brasileiro quer virar a página da desesperança, do atraso, do
retrocesso, da violência, desemprego, abandono e miséria”. O resultado da pesquisa que aponta o expresidente Lula na liderança, com
grandes possibilidades de vencer
já em primeiro turno, mostra que
“estamos no bom caminho para
que o Brasil volte a sorrir. Com
trabalho e muita mobilização vamos levar o Presidente Lula de
volta ao Palácio do Planalto”, diz
Bebel, defendendo muito trabalho
nos 100 dias que faltam até as eleições, quando serão eleitos governadores, um senador, deputados
federais e deputados estaduais.
De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada nesta última
quinta-feira, 23 de junho, Lula tem
47% no primeiro turno, contra 28%
do presidente Jair Bolsonaro. A
pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos
dias 22 e 23 de junho em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é
de dois pontos para mais ou para
menos, e venceria já no primeiro turno, uma vez que obteria 53% dos votos, descontando os nulos e brancos.
Já num cenário de segundo
turno, Lula tem 57% e Bolsonaro
tem 34%. Já 55% dizem não votar
em Bolsonaro de jeito nenhum.
Foram apresentados como précandidatos: Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União
Brasil), Felipe D'Ávila (Novo), Eymael (DC), Pablo Marçal (Pros),
General Santos Cruz (Podemos),
Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU).
Em relação ao levantamento anterior, Lula oscilou um
ponto para menos, dentro da
margem de erro. Bolsonaro oscilou um ponto para mais, também dentro da margem de erro.
Na pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno Lula
(PT): 47% (48% na pesquisa anterior, em maio); Jair Bolsonaro (PL):
28% (27% na pesquisa anterior);

Ciro Gomes (PDT): 8% (7% na pesquisa anterior); André Janones
(Avante): 2% (2% na pesquisa anterior); Simone Tebet (MDB): 1%
(2% na pesquisa anterior); Pablo
Marçal (Pros): 1% (1% na pesquisa
anterior); Vera Lúcia (PSTU): 1%
(1% na pesquisa anterior). Em
branco/nulo/nenhum: 7% (7%
na pesquisa anterior). Não sabe:
4% (4% na pesquisa anterior).
Felipe d’Avila (Novo), Sofia
Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Luciano
Bivar (UB) e General Santos Cruz
(Podemos) não pontuaram.
A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 22 e 23 de junho
em 181 cidades brasileiras. A
margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.
VOTOS VÁLIDOS - Lula
ganharia no primeiro turno, pelos
números do Datafolha divulgados
nesta quinta. Em relação à pesquisa
anterior, ele e Bolsonaro oscilaram
dentro da margem de erro. Lula
(PT): 53% (54% na pesquisa anterior, em maio) e Bolsonaro (PL): 32%
(30% na pesquisa anterior, em maio),
enquanto que Ciro (PDT): 10%.
PESQUISA ESPONTÂ-

Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel com Lula,
pré-candidato à Presidência da República

NEA - A pesquisa espontânea
mostra que Lula segue líder: tinha 38% e agora tem 37%. Bolsonaro passou de 22% para
25%; Ciro: 3% (2% em maio).

NÃO SABE - 27% (29% em
maio). Em branco/nulo/nenhum: 6% (5% em maio). A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

ESTADO

Deputada propõe plano para os servidores públicos
A deputada estadual Professora Bebel (PT) protocolou
nesta semana na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp) o projeto de lei
380/2022, que institui o Plano
Estadual para os Servidores
Públicos, uma política de Estado para a valorização do funcionalismo estadual e para a
melhoria da qualidade dos
serviços públicos. O projeto de
lei é resultado do trabalho coletivo do mandato popular da
deputada Bebel com um grupo de representantes de entidades do funcionalismo.
Justamente para debater
a propositura e ações visando garantir que seja aprovado
pela Assembleia Legislativa
de São Paulo, a própria deputado Bebel estará promovendo audiência pública para debate-lo. A audiência pública
será realizada no próximo dia

30 de junho, às 11 horas, na
Alesp, e poderá ainda ser alterado com novas contribuições
produzidas por este debate, de
acordo com a parlamentar.
Bebel diz que o projeto estabelece um Plano Estadual
para o Funcionalismo Público,
visando criar uma política de
Estado que atenda as múltiplas e legítimas demandas daquelas e daqueles que, a partir de uma concepção de gestão compartilhada, são parte
fundamental na implementação das políticas públicas, responsáveis pela execução e
materialização das mesmas.
“O Estado e a população paulista não podem mais continuar expostos a governos que
mudam as regras de acordo
com suas vontades”, explica.
O projeto estabelece o regime estatutário como sendo
o único regime de contratação

dos servidores públicos estaduais, assim como o piso
salarial estadual, nomeação
dos cargos vagos, de modo
a otimizar a prestação dos
serviços públicos prestados
à população paulista, melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos
paulistas, universalização de
ações formativas para os
servidores públicos, inclusive no local de trabalho, promoção do princípio da gestão democrática do serviço
público, promoção de valores
humanísticos, científicos,
culturais e tecnológicos no
serviço público paulista, valorização dos servidores públicos paulista e a promoção
dos princípios do respeito aos
direitos humanos, à diversidade étnico-racial e à sustentabilidade socioambiental
no serviço público paulista.

T RÂNSITO

Semuttran realiza serviços de sinalização em 18 vias
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou entre os dias
20/06 a 23/06, a sinalização horizontal e vertical em 18 pontos, entre ruas e avenidas. O serviço é realizado em ruas e avenidas com
grande fluxo de veículos e próximas a escolas, para garantir maior
segurança e fluidez do trânsito.
A ação faz parte da estratégia
da Semuttran que realiza sistematicamente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinalização de trânsito horizontal e vertical em ruas e avenidas da cidade, com objetivo de garantir mais
segurança para pedestres, ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebrado, faixa de canalização e desacele-
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ração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran, a
tinta especial utilizada na sinalização horizontal contém microesferas
de vidro, que permite melhor visualização por refletir a luz dos veículos. Quando necessário, os serviços
também incluem a instalação de tachão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 34011110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens,
acidentes etc.) e 156 para
serviços gerais (solicitações
de sinalizações horizontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc)

Rua D. Pedro II recebeu reforço na sinalização horizontal

S ABÃO E COLÓGICO

Oficina acontece na próxima terça, 28, em Artemis
Quem se arrisca? Benjamin
Constant ou rua da Glória ? A
foto está registrada como Benjamin, datada de ano incerto
lá pela década de 1960. Estava sendo aberta uma rua embaixo do trilho (pontilhão) da
Estação de Trem FEPASA,
com trabalhos coordenados
pela Secretaria de Obras, através do engenheiro agrônomo
Odilo Graner Mortati. Regis-

tros indicam que a passagem
inferior da Benjamin surgiu
em primeiro, dando confluência do trânsito do Centro para
a Paulista e Paulicéia. A rua
da Glória termina na avenida
Doutor Paulo de Moraes tendo como sequência a rua
José Pinto de Almeida. A rua
do Glória é aquela ao lado do
Varejão Municipal da Paulista. (Edson Rontani Júnior)

A área de Responsabilidade
Social da Mirante promove, na
próxima terça-feira (28), a partir das 14h, uma Oficina de Sabão Ecológico. A iniciativa tem o
apoio da União para o Desenvolvimento Sustentável do Distrito
de Artemis (UNI-Artemis) e
acontecerá na Antiga Estação
Ferroviária de Artemis, que fica
na praça João Alfredo, s/n.

“Aprender a fazer sabão a
partir do óleo de cozinha usado tem
um apelo ecológico grandioso porque, além desse material não ser
descartado de forma incorreta,
pode gerar renda para quem o fabrica ou mesmo ajudar na economia familiar”, afirma a coordenadora de Responsabilidade Social
da Mirante, Maria Aparecida
Draheim. Ela lembra que as pesso-

as interessadas em aprender a fazer o sabão já podem ir guardando
o óleo usado na cozinha e levá-lo,
em garrafas pet, para a oficina.
O óleo de cozinha usado, descartado na rede coletora de esgoto,
gruda nas paredes da tubulação,
forma crostas e, por consequência,
causa entupimentos. “Fazemos um
trabalho constante de conscientização para que as pessoas não des-

cartem esse óleo no ralo das pias”,
comenta Maria Aparecida. Além
disso, o óleo contamina a água.
Segundo o colaborador da
Mirante que vai ministrar a oficina, Danilo Munhoz, fazer sabão ecológico é bastante simples.
“São necessários óleo de cozinha,
soda, desinfetante, detergente ou
sabão em pó”, explica. A oficina é
aberta a todos os interessados.
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Prefeitura altera lei para captar
recursos federais para políticas

Biblioteca Municipal recebe o
Fórum de Lideranças Negras

Executivo enviou à Câmara Projeto de Lei que foi aprovado em primeira discussão
Com o intuito de tornar-se
apta para angariar recursos junto
ao governo federal para aplicação
em programas destinados às políticas habitacionais de interesse social, a Prefeitura de Piracicaba enviou à Câmara Municipal o PL
(Projeto de Lei) 32/2022, que foi
aprovado sem alterações e em primeira discussão, nesta semana,
durante a 26ª reunião ordinária.
Agora, então, o Executivo atende
à legislação do Ministério do Desenvolvimento Regional para a
captação de verbas federais.
O PL 32/2022 faz modificações na Lei nº 6.246/08, que trata da criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FUMHIS). Para a aprovação
do PL, o Poder Executivo destacou a necessidade de regularizar
a situação do município junto à
Centralizadora Nacional de Fundos Sociais, em relação à adesão
ao SNHIS (Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social).
De acordo com o diretor administrativo da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba), Jor-
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Professora Vânia Soares, coordenadora do Fórum
Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade
de Crença da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania

O PL 32/2022 faz modificações na Lei nº 6.246/08, que trata da criação
do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FUMHIS)

ge Henrique da Silva, embora o
Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social tenha sido criado
em 2008, ele não estava regulamentado. “A lei foi atualizada para
atender o que o Ministério nos
pede. Agora estamos elegíveis, ha-

bilitados para pleitear verbas do
governo federal no que tange às
ações de políticas de habitação de
interesse social”, comentou.
Ele explicou, ainda, que o Conselho Gestor do FUMHIS terá atuação consultiva e deliberativa, o que

contribuirá com o município no
desenvolvimento assertivo das
ações apontadas no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), proporcionando benefícios para a cidade, principalmente para as famílias de baixa renda.

L UTO

A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe,
hoje, 25, o Fórum Permanente de
Lideranças Negras da Região Metropolitana de Piracicaba, com a
coordenadora do Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e
Liberdade de Crença da Secretaria
da Justiça e Cidadania do Estado
de São Paulo, professora Vânia
Soares. O evento terá início às 9h.
Abordando os assuntos relevantes e pertinentes ao tema, o Fórum também contará com lideranças das 24 cidades que compõem e
Região Metropolitana de Piracicaba, incluindo a secretária Lucia
Helena Silveira, do Centro de Documentação, Cultura e Política Ne-

gra (CDCPN), ligado à Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Secretaria da Ação Cultural (Semac).
O Fórum será gratuito e aberto ao público, com vagas limitadas.
As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo link https://
forms.gle/FM2ZnU53wx3VumyK6
SERVIÇO
Fórum Permanente de Lideranças Negras da Região
Metropolitana de Piracicaba.
Local Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, rua Saldanha Marinho, 333, Centro. Piracicaba.
Sábado, 25/06, às 9h. Gratuito mediante inscrições antecipadas. Vagas limitadas.

C OVID -19

Homenagem às vítimas de ataque Saúde aplica 2ª dose
em ônibus marca reunião da Câmara em atrasados hoje, 25
A Câmara Municipal de Piracicaba respeitou um minuto de
silêncio em homenagem às vítimas do ataque a faca dentro de
um ônibus da linha Centro/Vila
Sônia, na última terça-feira, 21,
no ponto da avenida Armando de
Salles Oliveira, entre as ruas Voluntários de Piracicaba e Regente
Feijó. O crime teve repercussão
nacional e gerou onda de solidariedade às famílias dos três mortos e dos feridos no crime.
No início da 27ª reunião ordinária da Câmara, foi solicitado inicialmente pelo vereador Paulo
Henrique Paranhos Ribeiro (Republicanos), o respeito a um minuto
de silêncio às vítimas. O parlamentar leu o nome de cada um deles.

“Peço um minuto de pesar em memória a Adriana Coelho da Silva,
Roseli Ramalho Ferreira e Valdemar da Silva Venâncio”, destacou.
A solicitação foi acatada pela
Mesa Diretora e endossada por
outros parlamentares, como o vereador Anilton Rissato (Patriota)
e, ainda, por Gustavo Pompeo
(Avante), que lembrou do “ato
monstruoso” e deixou os pêsames às famílias. “É a coisa mais
monstruosa que eu já fiquei sabendo na minha vida”, disse Pompeo, mais tarde, quando usou o
espaço de cinco minutos destinado às lideranças partidárias.
Primeira-secretária da Mesa
Diretora, a vereadora Ana Pavão
(PL) lembrou que, no mesmo dia

em que ocorreu a tragédia, a Câmara Municipal de Piracicaba decretou luto na Casa. “Foi uma decisão que tomamos em conjunto e
todos concordaram com o reconhecimento da gravidade desta
tragédia”, disse a parlamentar.
O assunto também gerou um
debate na Casa de Leis sobre outros casos de violência registrados
no País durante essa semana, como
o do procurador que agrediu uma
colega de trabalho na cidade de
Registro-SP e a situação de uma
menina de 10 anos que foi estuprada e a juíza do caso chegou a questioná-la se não poderia ter a criança. “Criança não é mãe, estuprador não é pai”, disse Rai de Almeida (PT), ao comentar o caso.

O vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o “Fala Pira”, elogiou a
decisão da Mesa Diretora e cobrou
da Prefeitura que tivesse feito o
mesmo. “Lastimável o prefeito não
ter dado os três dias de luto, poderia ser feito essa homenagem
neste momento difícil”, disse.
Na tribuna da Câmara, o
vereador Pedro Kawai (PSDB)
também comentou o caso, demonstrando sua consternação
pelo ocorrido. “É triste o que essa
cidade presenciou e que para
sempre vai lembrar. A gente olha
para trás e pensa ‘como pode
isso ter acontecido’, ‘como pode
um cidadão que sai matando as
pessoas dentro de um ônibus’”,
destacou o parlamentar.

D EMANDAS

Vereadora se reúne com o secretário de Educação
Na manhã desta quarta-feira (22), a vereadora Ana Pavão
(PL) esteve presente na Secretaria de Educação em reunião com
Bruno Cesar Roza, responsável
pela pasta. Na ocasião, foram
discutidas algumas demandas
recebidas por seu gabinete.
Após o encaminhamento das
solicitações, a pauta visou à tratativa de uma indicação de autoria
da parlamentar, baseada na Lei
Federal 13.935/19, que prevê a contratação dos serviços de psicologia
e serviço social na rede pública de
educação básica, atendendo às necessidades e prioridades definidas
pelas políticas de educação. A medida contribuiria para a qualificação do processo de ensino-aprendizagem e traria efeitos positivos
em diversas questões do cotidiano
educacional, como por exemplo no
enfrentamento a diversas violações

de direitos, na questão da evasão
escolar e em outras questões que
requerem uma análise técnica.
De acordo com a vereadora,
após a paralisação escolar, causada
pela pandemia Covid-19, os números de problemas psicossociais aumentaram a vulnerabilidade socioeducacional, e o afastamento das
salas de aulas permitiu o surgimento de vales emocionais em crianças e
jovens, ocasionando o déficit escolar
e até mesmo problemas de aprendizagem. “Por este motivo, a indicação
protocolada vem ao encontro das
necessidades escolares, visto que existem municípios que já atendem a
essa lei”, ressaltou a parlamentar.
O secretário Bruno Cesar Roza,
percebendo que o atendimento a esta
demanda é de suma importância
para o auxílio educacional, relatou à
parlamentar que analisará e oficializará resposta à indicação 1833/2022.
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Hoje, 25, é dia de sair do
atraso da 2ª dose da vacina contra a Covid-19. O imunizante será
disponibilizado das 8h às 15h,
sem agendamento, no CRAB Vila
Rezende. Estar em atraso para tomar a 2ª dose significa ter tomado a 1ª dose da vacina CoronaVac/Butantan há mais de 28
dias; da AstraZeneca há mais de
oito semanas; da Pfizer (adultos
com 18 anos ou mais) há mais
de 21 dias; da Pfizer (adolescentes de 12 a 17 anos) há mais de
oito semanas; e da Pfizer pediátrica há mais de oito semanas.
VACINAPIRA – Na segunda-feira, 27/06, às 8h30, serão disponibilizadas novas vagas para
agendamento da vacina contra a
Covid-19 no VacinaPira. Confira
abaixo os grupos que poderão
agendar: 3ª dose para adolescentes (12 a 17 anos) que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, quatro

meses; 3ª dose para adolescentes
(12 a 17 anos) com alto grau de
imunossupressão que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, oito semanas; 3ª dose para pessoas com 18
anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª
dose há, pelo menos, 28 dias; 4ª
dose para pessoas com 40 anos ou
mais que tomaram a 3ª dose há,
pelo menos, quatro meses; 4ª dose
para pessoas com 18 anos ou mais
com alto grau de imunossupressão que tomaram a 3ª dose há,
pelo menos, quatro meses; e 5ª
dose para pessoas com 50 anos ou
mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 4ª dose
há, pelo menos, quatro 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.
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Solene homenageará artistas
plásticos, músicos e dançarinos
As reuniões solenes em comemoração ao Dia do Profissional da
Dança, Dia Municipal do Artista
Plástico, Dia da Música e a Semana Musical Victório Ângelo Cobra
serão realizadas em conjunto no
dia 16 de setembro deste ano, conforme o requerimento 486/2022,
cujo autor é o vereador Pedro
Kawai (PSDB). O requerimento
foi aprovado nesta quinta-feira
(23), na 27ª reunião ordinária.
O Dia do Profissional da
Dança e a Semana Municipal da
Dança foram estabelecidos no
calendário oficial do município
Ana Pavão (PL) reforçou pedido de contratação de psicólogos
e assistentes sociais para a rede pública de educação básica

pelo decreto legislativo 10/2011.
Já o decreto legislativo 2/2007
instituiu o Dia Municipal do Artista Plástico, enquanto o decreto legislativo 18/2009 criou o Dia
da Música e a realização da Semana Musical foi instituída pelo
decreto legislativo 29/2014. O decreto legislativo 32/2015, por sua
vez, unificou as solenidades na
categoria “Cultura e Tradição”.
O evento acontecerá a partir
das 19h30, na sexta-feira, 16 de
setembro, no Salão Nobre Helly
de Campos Melges, situado na
Câmara Municipal de Piracicaba.

H OMENAGEM

Câmara aplaude cabo da PM
Agropecuária receberá moção pelos 30 anos de atividades que salvou bebê de 10 dias

A PLAUSOS

Os 30 anos de atividades da
Agropecuária do Mané, empresa que atua desde 1991 em Piracicaba e que, atualmente, possui
6 unidades em diversos bairros
da cidade, serão reconhecidos
com a entrega da moção de
aplausos 97/2022, aprovada em
plenário durante a 27ª reunião
ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba, realizada na
noite desta quinta-feira (23).
De autoria da vereadora Ales-

sandra Bellucci (Republicanos), a
propositura lembra que o nome da
empresa advém do apelido de seu
proprietário, o engenheiro agrônomo Manuel Fernando Munhoz Severi, mais conhecido como Mané,
que "inicialmente comercializava
produtos destinados a grandes animais e posteriormente começou a
diversificar sua gama de produtos".
Ainda segundo o texto, aprovado na noite desta quinta-feira,
atualmente, "a empresa trabalha

com uma completa linha para animais de pequeno porte, jardinagem, piscina e lazer e conta com
profissionais especializados em
cada segmento", e, de acordo com
a moção, "é referência de excelência no mercado em que atua".
A propositura, por fim,
também destaca o trabalho social da empresa voltado aos animais da cidade, "em campanhas
solidárias e eventos que fomentem a posse responsável, a vaci-

nação e vermifugação de animas em comunidades carentes,
bem como o apoio ao “Projeto Potinho Cheio”, que já matou a fome
de milhares de animais, além de
dar apoio a inúmeras protetoras
independentes", destaca.
A homenagem a Manuel
Fernando Munhoz Severi, "se
estendendo os aplausos também
aos seus funcionários e colaboradores", será entregue em data
e local a serem definidos.

A moção de aplausos 112/
2022, do vereador Acácio Godoy (PP), foi aprovada na 27ª
reunião ordinária, realizada
nesta quinta-feira (23). Ela gratifica o cabo da Polícia Militar
Nelson Moraes Souza Júnior
pela atuação no salvamento de
um bebê de 10 dias de vida, que
engasgou com leite materno.
Segundo o texto da propositura, os pais procuraram, após o

ocorrido, o Comando de Policiamento do Interior (CPI) – 9, localizado no bairro Algodoal, onde
encontraram o cabo e solicitaram
ajuda. O PM realizou a manobra
Heimlich, procedimento de primeiros socorros recomendado em situações de asfixia por obstrução
das vias respiratórias – salvando,
dessa forma, a vida do bebê.
A data de entrega da moção
de aplausos ainda será definida.
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Câmara votará R$ 83,5 mi em repasses
Foram convocadas três reuniões extraordinárias para segunda (27) com o objetivo de apreciar 11 proposituras voltadas a receber investimentos

A Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Piracicaba convocou, para segunda-feira (27), três
reuniões extraordinárias voltadas
à votação de 11 projetos de lei do
Executivo que são referentes a repasses de R$ 83.479.200,27 milhões em recursos de diferentes
esferas de governo à Prefeitura de
Piracicaba, envolvendo tanto
transferências diretas quanto
emendas parlamentares.
“Em virtude desta necessidade de autorizar a vinda destes recursos, convoco as reuniões extraordinárias para segunda-feira, já
que, a próxima semana é a última
antes do recesso parlamentar de
julho”, destacou o presidente do
Legislativo, vereador Gilmar Rotta (PP). Duas sessões ocorrerão a
partir das 15h, ou seja, antes da
28ª ordinária, e uma poderá ser
realizada após a reunião.
A maior parte dos recursos
serão autorizados a partir do projeto de lei 134/2022, o qual totaliza R$ 71.501.000,00 que serão
abertos, como crédito suplementar, na Secretaria Municipal de
Educação (SME). Os valores são
referentes a R$ 8.946.000,00 que

deveriam ser utilizados no ano
passado para transporte e merenda escolar, mas que não foram utilizados por conta do sistema rodízio de aulas presenciais adotado em
virtude do combate à pandemia
entre o segundo trimestre de 2020
até o último trimestre de 2021.
“Essa foi uma situação atípica e não há natureza de despesa
específica no orçamento vigente
para devolução de saldo de convênios”, justifica o prefeito Luciano Almeida (União Brasil).
Outra parte dos valores de
suplementação de crédito à SME é
de R$ 42 milhões, vinculadas à fonte de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), e ainda R$ 20.555.000,00
relacionadas à rubrica sobre Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (MDE), que, segundo o Executivo, é resultado de excesso de
11,6% na arrecadação, conforme foi
apresentado em audiência pública
sobre o 1º Quadrimestre de 2022.
O projeto de lei 122/2022 aprova convênio entre o Município e o
Governo do Estado de São Paulo,

T RANSPORTE

por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, para repasse
direto de R$ 6 milhões para a Secretaria Municipal de Obras (Semob) para revitalização de vias,
com propostas de intervenções em
trecho das avenidas Thales Castanho de Andrade, no bairro Monte
Líbano; Cristóvão Colombo, no Algodoal; e Rui Teixeira Mendes,
no Jupiá. A proposta também inclui contrapartida da Prefeitura
no valor de R$ 2.077.053,13.
Resultado de emenda do deputado estadual Roberto Morais
(Cidadania), também será votado
o projeto de lei 130/2022, que autoriza repasse do Governo do Estado em R$ 1,5 milhão destinado à
aquisição de veículos e de equipamentos para entidades, entre elas
Avistar, Passo a Passo, AUMA,
Espaço Pipa, Centro de Reabilitação, Pasca, Educando Pelo Esporte, AFASCOM, Funjape, Lar Betel,
Casa do Bom Menino, Cesac, Lar
dos Velhinhos e Lar Franciscano.
Também fruto de emendas de
Roberto Morais, o projeto de lei
117/2022 autoriza convênio com
o Estado de São Paulo para repasse de R$ 200 mil para custear as

obras da Etapa I de construção o
Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil Municipal. A
propositura envolve contrapartida R$ 174.096,34. Já o projeto de
lei 121/2022 envolve R$ 350 mil
para reforma do vestiário de visitantes do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, incluindo até
R$ 110 mil de contrapartida da
Administração Municipal.
Na área da saúde, o projeto
de lei 118/2022 autoriza celebração de convênio entre a Prefeitura e o Governo do estado para recebimento de até R$ 1.017.813,93
de recursos financeiro fundo a
fundo que serão destinados
para construção de Unidade de
Saúde da Família (USF) do bairro Tatuapé I e inclui, ainda, a
contrapartida da Administração de até R$ 505.788,71.
Para pavimentação asfáltica
de trecho da Estrada Rosa Francelina de Abreu, no bairro Anhumas, o projeto de lei 119/2022 autoriza o Município a celebrar convênio com a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional visando o recebimento – do tipo “repasse direto voluntário” – de R$ 1

milhão, que deverão ser integrados ao Orçamento da Secretaria
Municipal de Obras. Neste caso, a
contrapartida da Prefeitura poderá ser de até R$ 582.388,85.
O projeto de lei 135/2022 propõe convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológico
“Paula Souza”, autarquia de regime especial, visando o recebimento de R$ 1.210.386,34 em recursos financeiros para construção de
refeitório para a ETEC “Deputado
Ary de Camargo Pedroso”, localizada no bairro Paulista.
Proposta de convênio com o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o projeto
de lei 129/2022 permite a abertura de crédito suplementar na
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento)
para o recebimento de R$ 200
mil, com contrapartida de R$
27.633,32, os quais se destinarão à aquisição de equipamentos e implementos agrícolas.
Resultado de emenda do senador José Serra (PSDB), o projeto de lei 116/2022 autoriza convênio com o Governo de Estado
para receber R$ 400 mil em

obras de infraestrutura na rua
Antonio Franco do Amaral, no
bairro São Francisco, com contrapartida de R$ 512.523,07. E o
projeto de lei 120/2022 autoriza
repasse de R$ 100 mil para reforma do Centro Comunitário do
bairro Parque Orlanda – com
contrapartida do Município de
até R$ 42.847,09 – e surgiu de
iniciativa do deputado estadual
Alex de Madureira (PL).
As reuniões extraordinárias e
ordinária da Câmara são exibidas,
ao vivo, pela TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal aberto, 4 da Claro/Net e 9 da Vivo/Fibra, com retransmissão pelas mídias sociais,
no Facebook e Youtube, e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
No caso das ordinárias, a partir
das 20h, são transmitidas também pela Rádio Educativa FM
(105,9 ou educativafm.com.br).
Presencialmente, a população
pode acompanhar os trabalhos legislativos na Galeria do Plenário
“Francisco Antonio Coelho”, com
entrada pela rua Alferes José Caetano, 834, Centro. Não é necessária inscrição prévia, mas é obrigatória a identificação na recepção.

P R OPOST
A
OPOSTA

Associação reivindica vaga Detector de metais poderão compor a frota de ônibus
Cássio Luiz Bar- lei, que nada mais visa do que a instalações, estará sendo respeita- conhecido nacionalmente por essa
exclusivas para aplicativos bosa,O vereador
o Cássio Fala Pira (PL), segurança dos munícipes de Pira- do o principio da proporcionalida- tragédia", indaga o vereador.
Fabrice Desmonts

protocolou nesta quinta-feira
(23) projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de detector de metais em todos os
transportes coletivos municipais,
intermunicipais e interestaduais
na cidade de Piracicaba.
Em vista do fatídico episódio
ocorrido no dia 21 de junho de
2022, em que um indivíduo portando uma arma branca desferiu
golpes atingindo seis vítimas e levando três delas a óbito, "é de extrema importância a análise e
aprovação do presente projeto de

DO CAMPO
Orador Ronie Lopes Motta defendeu que a medida ajudaria a atender
passageiros e desafogaria o trânsito na área central

O representante da Amap
(Associação dos Motoristas de
Aplicativos de Piracicaba), Ronie
Lopes Motta, usou a Tribuna Popular, durante a 27ª reunião ordinária, nesta quinta-feira, para
reivindicar a demarcação de vagas de embarque e desembarque
exclusivas para a categoria no
Centro, além da implantação de
um bolsão para os profissionais.
Ele argumentou que existem cerca de três mil motoristas de aplicativo na cidade, que encontram
muitas dificuldades para trabalhar na região central nos horários de maior movimento.
“Nós temos uma área central
muito cheia e nós não temos um
local onde a gente possa parar
para atender esses pedestres”,
colocou. Ele lembrou que, ao tentar encostar o carro para embarque ou desembarque dos passageiros, muitas vezes são xingados
por outros motoristas, recebem
buzinadas e correm risco de tomar multa ou de sofrerem algum

“A CERT
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acidente de trânsito. Com isso,
muitos motoristas acabam cancelando as corridas, o que dificulta
o transporte dos passageiros.
“Se a gente consegue atender
mais os clientes e os passageiros,
facilita para evitar acidentes e vai
desafogar o Centro”, defendeu. O
orador explicou ainda que o bolsão
serviria para que os motoristas
pudessem aguardar o cliente ou
uma nova solicitação de corrida
sem atrapalhar o trânsito.
Em aparte, a vereadora Sílvia Morales, do Mandato coletivo “A cidade é sua” (PV), disse
que já apresentou um projeto de
lei que estabelecia vagas para
carros de aplicativo nos supermercados, mas o mesmo recebeu
parecer contrário por vício de iniciativa, já que a medida teria que
partir do Poder Executivo. O vereador Aldisa Vieira Marques, o
Paraná (Cidadania), se manifestou favorável à ideia e destacou
que espaço deveria servir apenas
para embarque e desembarque.

C ONT
AS ”
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Campanha gratuita da Acipi e
Boa Vista SCPC inicia dia 27
A maior campanha de incentivo à recuperação de crédito do país chegou à Piracicaba. Anualmente, a Acipi adere à iniciativa da Boa Vista
SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) de promover
o “Acertando suas Contas”,
que consiste em intensificar a
sensibilização de consumidores inadimplentes, a fim de
orientá-los e, assim, incentiválos a limpar seus nomes.
O período de realização, neste ano, ocorre de 27 de junho a 1
de julho, de segunda a sexta-feira. O intuito é que consumidores em débito tenham a oportunidade de quitar suas dívidas

e/ou renegociá-las diretamente com as empresas credoras.
Na próxima semana, os atendimentos gratuitos à população
acontecem em todas as unidades
da entidade – na sede Centro (das
8h às 18h) e escritório regional de
Santa Teresinha (de segunda a
quinta-feira, das 8h às 12h e das
13h às 18h; sextas-feiras, das 8h
às 12h e das 13h às 17h).
A novidade é que a Acipi Móvel também estará com consultas
no Terminal Central, na segunda
(27) e quarta-feira (29), das 7h30
às 17h. É importante lembrar que
a consulta é feita mediante apresentação de um documento com
foto (RG e CPF ou CNH).

À

cicaba", destaca o parlamentar.
"Além do mais, segundo dados apurados a violência vem aumentando, principalmente a ocorrência de assaltos a ônibus e a passageiros durante seu trajeto, intensificado no período noturno. Em
grande parte, os meliantes embarcam como passageiros comuns e
em determinado momento anunciam o assalto", relata Cássio.
O parlamentar também avalia
que em vista do baixo custo dos
detectores de metais, que pouco vão
onerar as responsáveis pelas suas

de, posto que os custos não superam seus benefícios, atendendo ao
interesse público, pois ajuda a
manter a segurança da população.
Verifica-se que os benefícios
do projeto são evidentes, posto
que, o que se busca é a segurança
dos usuários, evitando-se com
isso, que outras mortes e assaltos
ocorram, trazendo mais tranquilidade aos passageiros. "Quem sabe
se os detectores de metais já estivessem instalados, teríamos evitado que o fatídico episódio ocorresse e levasse nosso Município a ser

“Essa lei irá possibilitar mais
segurança e tranquilidade à população de Piracicaba, podendo
assim evitar preventivamente
que episódios como a tragédia
recentemente ocorrida não aconteça, bem como assaltos sejam
evitados” explica o vereador.
O projeto de lei tramitará na
Câmara de Vereadores de Piracicaba. O Regimento Interno disciplina os trabalhos internos e "é a
garantia da população de que o
projeto será analisado e debatido
na forma da lei", esclarece Cássio.

MESA

Receita vencedora será escolhida na segunda, 27
A receita vencedora do concurso Do Campo à Mesa, realizado
pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), em celebração aos 40 anos dos
Varejões Municipais, será escolhida na segunda-feira, 27, antes do
início do evento comemorativo
destinado aos permissionários no
Varejão Central, marcado para as
15h. As cinco receitas finalistas serão degustadas pelos jurados, para
que escolham a preparação que vai
estampar o folder a ser distribuído pela cidade, contendo o horá-

rio de funcionamento dos 25 varejões de Piracicaba. Todos os finalistas receberão cestas de frutas,
verduras e legumes dos varejões.
As cinco receitas selecionadas
para a disputa final foram indicadas pelos jurados na última segunda-feira, 20/06. São elas: Salada da Preguiça, enviada por
Gabriela Leticia Claudino de Souza; abóbora seca recheada com
carne de porco e cream cheese, de
Reginaldo Tomé dos Santos; tempu-talos, inscrita por Jacqueline
Bosel Volpi; croquete de pinhão,
de Matheus Juste Proetti, e nho-

que de inhame com pesto de manjericão, de Sandra Maria Borelli.
O júri é formado por Natália
Gebrim, nutricionista; Eliane Oliveira de Souza, diretora dos varejões; Maurício Cantoni, jornalista, e Iara Aparecida Stoco, técnica agrícola e comerciante de
ovos nos Varejões Municipais. Os
critérios utilizados por eles para
a escolha das finalistas foram
praticidade da preparação, criatividade, custo acessível e harmonização nutritiva de ingredientes.
“Ao entrar em contato com os
finalistas, percebemos a alegria de-

les em participar do concurso e receber a notícia de que estavam na
final. E isso é muito gratificante para
nós também, porque nosso intuito é
sempre incentivar a comunidade
piracicabana a aproveitar tudo o que
a cidade oferece”, comentou a secretária da Sema, Nancy Thame.
COMEMORAÇÃO – Para a
cerimônia de comemoração na segunda-feira, 27, estão programadas homenagens aos permissionários, apresentação musical da dupla sertaneja Pedro e Pedrinho,
exibição de documentário especial
de aniversário e café comunitário.

E DUIR S C ARP
ARI
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Câmara aplaude diretora de escola por 40 anos de serviços prestados
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 27ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira
(23), a moção de aplausos nº
108/2022, de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC), a Leda
Maria Lacerda Zinsly, pelos 40
anos no serviço público estadual
e pelos 20 anos à frente da direção da Escola Estadual Profº
“Eduir Benedicto Scarpari”.
De acordo com o autor da
homenagem, a educadora ingressou na rede estadual de ensino
em 25 de agosto de 1982, aos 18
anos de idade. Em 13 de julho de
2002, assumiu a direção da esco-

la, localizada no bairro Alvorada, região leste de Piracicaba,
onde atualmente ainda exerce
suas funções. Ao assumir a escola, o primeiro ato da diretora
Leda foi convidar a comunidade
a integrar e participar das ações
da unidade. Incentivadora do
trabalho voluntário, ela buscou
na comunidade a ajuda e contribuição com mutirões para realizar
pinturas do prédio, podas de mato,
além de ter aproximado os pais do
Conselho de Escola e da APM
(Associação de Pais e Mestres).
Ela também incentivou a reativação do grêmio estudantil,

criando laço entre os alunos e desenvolvendo um trabalho para
que os próprios estudantes cuidassem do patrimônio escolar.
Leda foi responsável por realizar
grandes projetos e obras que estruturaram a escola nos últimos
20 anos, como a construção da
nova cantina escolar, dos mosaicos dos muros da escola, reformas de banheiros, cobertura da
quadra poliesportiva, reforma do
laboratório de química, biblioteca e cozinha e a construção da
praça “Guilhermina Scarpari”,
mãe do patrono que dá nome à
escola. Ela ainda abraçou o Pro-

grama Escola da Família nos finais
de semana, realizando grandes
ações envolvendo estudantes, universitários, pais e a comunidade.
Como líder do corpo docente,
buscou parcerias, recursos e fundos para a unidade. Ensinou cidadania aos alunos, sempre no início
das aulas, com a execução do Hino
Nacional Brasileiro, da Bandeira,
da Independência e de Piracicaba.
De acordo com o parlamentar, a
diretora Leda é uma defensora da
educação e tem como lemas: “Lugar de aluno é na escola” e “Quanto mais estudo, melhores cidadãos teremos na sociedade”.

E SCOLA I NF
ANTIL
NFANTIL

"A Cigarrinha" será homenageada pelos 50 anos de fundação
A Escola de Educação Infantil
"A Cigarrinha" receberá moção de
aplausos pelos 50 anos de fundação. A propositura 105/2022, de
autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC), foi aprovada na noite desta quinta-feira (23) durante a 27ª
reunião ordinária. O parlamentar
justifica que a escola tem uma proposta baseada na pedagogia sócio

interacionista, onde faz de seus
alunos pessoas capazes de enfrentar situações e contextos mutantes, que requerem a solução de
diferentes problemas, aprendizagens de conceitos e ideias novas.
"O papel do professor é de
mediador entre a criança e o conhecimento que ela deve promover,
isto é, apresenta tarefas que vari-

am em grau de complexidade e abstração, desenvolve as ferramentas
cognitivas, prepara trabalhos independentes, explora processos e estratégias, comenta dificuldades
antecipadas nas tarefas assim
como deficiências cognitivas específicas em indivíduos, reforça a
aprendizagem e ajuda os alunos a
transpor os conceitos para situa-

ções da vida real. Desta forma a
escola vem promovendo educação
de qualidade, gerando conhecimento e produzindo um novo tipo
de aluno; Alunos pensantes, críticos, curiosos e acima de tudo
cidadãos", completou o vereador.
A entrega da honraria
será feita em data a ser agendada pelo parlamentar.
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P ROTESTO

Artistas recusam
organização do
Fentepira depois
de 17 edições
A Apite e o Movimento Liberdade Liberdade
uniram-se contra o recente desmonte do Comcult

A Apite (Associação Piracicabana de Teatro) e o Movimento
Artístico Liberdade Liberdade
(MLL), decidiram declinar do tradicional convite feito pela Secretaria Municipal de Ação Cultural (Semac) para participarem da comissão organizadora da 17ª edição do
Fentepira (Festival Nacional de
Teatro de Piracicaba). O motivo é a
discordância e repúdio em relação
ao desmonte do Comcult (Conselho Municipal de Política Cultural).
Carta de esclarecimento encaminhada ao secretário piracicabano de cultura, Adolpho Queiroz, e
publicada nas redes sociais da Apite e do MLL, indica que a atual gestão municipal fere metas estabelecidas pela lei 9.355/2019 do Plano
Municipal de Cultura. Entre elas, o
tópico que se refere à consolidação
e fortalecimento da “atuação do

Comcult como órgão consultivo,
deliberativo e participativo da cultura em Piracicaba” e também o tópico sobre a manutenção da “constituição paritária do Comcult”.
A carta segue indicando o descumprimento, por parte da Semac,
de lei instituída em conjunto com a
Conferência Municipal de Cultura,
que determina o papel preponderante do Comcult na sociedade e
cultura locais e exige a tomada
de decisões a partir de consultas
a comissões relativas às expressões e linguagens artísticas e socioculturais, o que não ocorreu.
Segundo o produtor cultural
Wellington Camargo, presidente da
Apite, era tradicional e legalmente
acordada a participação da associação na comissão do Fentepira, com
profissionais representantes de fato
da cultura, responsáveis pela for-

matação de todo o festival. “Discordamos do desmonte do Comcult e não participaremos da comissão organizadora do Fentepira
como repúdio. Não validaremos o
desrespeito aos próprios artistas.”
Camargo destaca que, mesmo
sem representantes na organização, os artistas estarão atentos a
avaliar a realização do festival nos
moldes da nova comissão. “Diante dos fatos, acreditamos que poderemos enfrentar vários percalços políticos e manteremos uma
visão ampla para o questionamento. Porém, estamos na torcida
para que o andamento do Fentepira represente sua ideia inicial, de
uma grande celebração da classe
artística piracicabana de teatro.
Qualquer coisa que fuja disso, temos o direito e iremos questionar”,
disse o presidente da Apite.
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CCZ

CastraFácil deste sábado
atenderá mais 50 animais
Em mais uma ação do CastraFácil, promovido pelo Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ) do
Núcleo de Bem-Estar Animal, vinculado às secretarias de Saúde
(SMS) e de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), a Prefeitura de
Piracicaba vai castrar 50 animais hoje, 25, das 8h às 16h.
A ação tem apoio de protetores independentes da cidade e visa
o controle populacional de animais
de rua e núcleo de gatos instalados
em bairros carentes da cidade.
Amanhã, serão atendidas demandas triadas pelos protetores nos
bairros Bosques do Lenheiro, Mário Dedini e Jardim Gilda.
Esta é a quarta edição do
CastraFácil; com mais estes 50
animais, a ação totaliza 200 castrações em quatro edições do programa. “Sabemos que é muito importante realizar o controle da po-

pulação de animais de rua da cidade, por isso, quando os protetores trouxeram a demanda até
nós, nos organizamos para que
ela fosse atendida. Todas as vagas disponibilizadas já foram preenchidas e, portanto, não haverá
atendimento por livre demanda
nesta data”, explica Matheus Santos, coordenador do CCZ.
A próxima edição do CastraFácil vai integrar as demandas
advindas do novo projeto Tutor de
Responsa, que aconteceu no último dia 18/06, no Cras (Centro de
Referência de Assistência Social) do
bairro Mário Dedini. O Tutor de
Responsa visa orientar famílias e
tutores sobre a importância da
castração, vacinação e vermifugação de cães e gatos, além de conscientizar sobre posse responsável
e também fazer agendamentos
para castrações no CastraFácil.

S EGURANÇA

Legislativo abre licitação para
compra de painéis elétricos
A Câmara Municipal de Piracicaba publicou o Edital 16/2022
para o pregão presencial de contratação de empresa para fornecimento de painéis elétricos. Do tipo
menor valor unitário, o certame
está marcado para acontecer no
próximo dia 5 de julho, às 9h, na
Sala de Reuniões do Prédio Anexo
(2º andar, com entrada pela rua
São José, 547, Centro). De acordo
com o Anexo I, a solicitação se justifica porque os painéis de acionamento das bombas de incêndio em ambos os prédios da Câmara – Principal e Anexo – não funcionam mais.
A empresa vencedora da licitação
deverá entregar os equipamentos
em até cinco dias, contados a partir
da emissão da nota de empenho.

Podem participar deste pregão
as empresas que desempenhem atividade pertinente e compatível com
o objeto e que atendam às exigências
constantes no Edital e nos anexos,
inclusive quanto à documentação.
O Anexo II do edital apresenta a estimativa de investimento de
R$ 10.003,50 para a compra de
dois painéis elétricos com partidas
direta de motor 10CV/220V (principal) e 3CV/220V (jockey), com
acionamento remoto em pontos
distinto e pressostato temporizado, além de possuir reset para parada de energia elétrica temporizado e rede de falta de fase.
O Edital pode ser acessado, na íntegra, no Portal da
Transparência da Câmara.

ÁLCOOL

E

OUTRAS DROGAS

Evento palestras, rodas de
conversa e apresentações
XX Semana Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas
acontece entre os dias 27 a 30 de junho, no Engenho Central
Entre os dias 27 e 30 de junho, o Conselho Municipal sobre
Álcool e outras Drogas (Comad),
vinculado à Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), promove a XX
Semana Municipal de Políticas
sobre Drogas. O evento conta com
a parceria da Câmara Municipal.
As inscrições serão feitas no local, durante o credenciamento.
O objetivo deste ano é debater assuntos relacionados à prevenção, tratamento, desafios do
trabalho em rede, o fortalecimento das políticas públicas na redução de danos e as consequências do consumo de álcool e outras drogas. A Semana Municipal, que tem como tema Vamos
cuidar de nós, para cuidar de
Todos!, marca o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico
Ilícito de Drogas, criado no dia
26 de junho pela Organização
das Nações Unidas (ONU).
A abertura oficial do evento acontecerá no dia 27/06, às
8h, no Engenho Central, auditório do Barracão 14, com a participação de autoridades e a palestra “Política Nacional sobre
Drogas”, com Matheus Caracho
Nunes, cientista social, antropólogo, mestre em sociologia e
doutorando em ciências sociais.
Na terça-feira, dia 28, acontece a palestra “A invenção de
si, no cuidado com o outro”,
com o psicólogo clínico e suicidólogo Sérgio de Oliveira San-

tos e rodas de conversa, mediadas pelo psicólogo Thales Ramos e conselheiros do Comad.
No dia 29, a partir das 8h,
ocorrerão oficinas coletivas voltadas aos alunos do Ensino Médio da Rede Estadual, com abordagem à temática a partir da linguagem de artes visuais, com o
artista Gustavo Machado, construção de poesias, com os artistas Vênus (Gabriela), Lua (Luana) e Eberton, além da apresentação do Teatro do Oprimido,
com o artista Felipe Nunes.
Para finalizar a programação, na quinta-feira, dia 30/06,
às 8h, a praça José Bonifácio sediará a oficina de vivências e
sensibilização voltada à população em situação de rua, haverá
ainda, oficina de percussão e
ritmos brasileiros com o artista
Maikon Araki e apresentação
musical com a cantora Vênus.
As atividades serão realizadas com o apoio do Rotary
Club Piracicaba Luiz de Queiroz,
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura, Café Morro Grande,
CT Renascimento e Rede Drogal – Instituto José Cançado.
O Comad é um órgão deliberativo e consultivo, responsável por promover ações conjuntas na elaboração de políticas
públicas para as áreas de prevenção e redução da oferta de
drogas, bem como, tratamento,
recuperação e reinserção social.

Divulgação

Objetivo é debater assuntos relacionados à prevenção e tratamento
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O BRAS

PLUVIAIS

Pacote de obras em galerias
atenderá quatro bairros

Região de Santa Teresinha requer
demandas de estruturas viárias
Divulgação

Com investimento de R$ 850 mil, serão contemplados os
bairros Santa Terezinha, São Jorge, Bairro Alto e Santa Inês
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Obras (Semob), vai realizar reforma e ampliação em galerias de
águas pluviais de quatro bairros.
Com investimento de R$ 850 mil
por meio de recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento), o pacote de obras vai
contemplar os bairros Santa Terezinha, São Jorge, Bairro Alto e Santa
Inês. A previsão de início das obras
é para a primeira quinzena de julho.
“A equipe técnica da Semob
acompanha as necessidades dos
bairros para incluir no planejamento da Pasta as intervenções a serem realizadas em cada um deles”,
explica o titular da Semob, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva.
De acordo com a Semob, a
obra no bairro Santa Terezinha vai
atender demanda antiga da comunidade. A obra ocorrerá na rua
Ângelo Furlan, que vai receber
melhorias no sistema de drena-

gem, com extensão na rede de águas
pluviais e acréscimo de bocas de
lobo. A empresa Gedecon Construções e Participações LTDA será responsável pela execução da obra,
contratada por R$ 235.895,20.
No São Jorge, a empresa Amj
Saneamento e Construção Civil vai
atuar na rua Hemógenes Conceição. O bairro não apresenta problemas de inundação, segundo informações da Semob. A necessidade ali é a ampliação da rede
para captação da água do dia a
dia, que acumula na via e causa
transtornos na avenida Antônio
Mendes de Barros Filho. A obra
está estimada em R$ 109.713,14.
Também para solucionar problema de acúmulo de água do dia
a dia na sarjeta, a obra no Bairro
Alto será nas proximidades da rua
Marechal Deodoro, que apresentou
aumento no escoamento de água.
Ali haverá melhorias na rede desde o cruzamento da rua Regente

Isabela Borghese/CCS

Anilton reuniu-se com o secretário de Obras, Paulo Sérgio

Rua dos Ipês, no Santa Inês, terá implantação de rede e boca de lobo

Feijó com a rua Visconde do Rio
Branco até a rua Marechal Deodoro. A empresa RJ das Neves
Obras Eireli vai executar o serviço, orçado em R$ 202.941,15.
No Jardim Santa Inês, a obra
será para implantação de rede e

boca de lobo na rua dos Ipês. Devido ao bairro ser muito plano, falta
inclinação suficiente para o escoamento da água na sarjeta. A obra
será feita pela empresa Amj Saneamento e Construção Civil e o investimento será de R$ 302.017,05.
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Conheça o Jardim Botânico destaca diversidade de lagoa
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), realiza
hoje, 25, das 9h às 12h, o projeto
Conheça o Jardim Botânico: Uso e
Conservação de Plantas Aquáticas,
em parceria com Hidrofitotério de
Plantas Aquáticas do Departamento de Ciências Biológicas da Esalq/
USP. A ação integra o calendário
das Semanas Integradas do Meio
Ambiente de Piracicaba (Simapira).
O objetivo do projeto é
apresentar a diversidade de
plantas aquáticas existentes na
Lagoa do Bairro Santa Rita e
aproximar a comunidade do
Jardim Botânico de Piracicaba.
O professor Flávio Bertin
Gandara, do Departamento de Ciências Biológicas da Esalq, destaca a importância dessas espécies. “Essas plantas têm valor tanto para o uso como plantas alimentícias, medicinais, ornamentais e fibrosas, como também seu
valor ambiental, já que podem
promover a purificação de rios e
lagos e fornecem alimento, flores,
frutos e abrigo à fauna. Todos
esses aspectos serão abordados
durante a atividade”, explica.
O cronograma conta com uma

apresentação sobre as plantas aquáticas, uma saída a campo pelo
entorno do Jardim Botânico e uma
prática no Viveiro de Mudas. Dessa
forma, a aproximação dos participantes com o Jardim Botânico será
instigada durante todo o evento.
OFICINA – A Prefeitura, por
intermédio da Sedema, realiza também neste sábado, a partir das 9h,
a Oficina de Saneamento Básico na
Estação Experimental de Tupi, o
Horto de Tupi. A ação integra o
Programa Vem Pro Horto, dentro do calendário da Simapira.
O grupo Raízes de Tupi/OCA/
Esalq, o Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e a Fundação Florestal (FF) também atuam na organização do evento, que ainda conta
com o apoio da Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes (Semuttran), Guarda Civil, TUPi Transportes e Pró-reitoria de Cultura e
Extensão Universitária da USP.
A atividade será conduzida
pelo Raízes de Tupi, subgrupo da
OCA (Laboratório de Educação e
Política Ambiental da Esalq/USP),
com o objetivo de criar diálogos sobre a realidade do saneamento rural no distrito de Tupi e em Piracicaba, considerando as demandas e
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O vereador Anilton Rissato
(Patriota) se reuniu com o secretário municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva,
nesta quinta (23), para apresentar pautas e demandas da região de Santa Teresinha.
Na conversa, o parlamentar
destacou reclamações dos moradores em relação à necessidade da
operação tapa-buraco, reforma do
centro comunitário do bairro Parque Orlanda, construção e manutenção de obras públicas, e colocação de cascalho na estrada que dá
acesso à casa de bombas Vinhaça,
região da usina Costa Pinto/Raízen, próximo à Vila Brieda.
Anilton Rissato também relatou durante a reunião, sobre a
manutenção da parte elétrica da
área de lazer de Santa Teresinha/ Parque Histórico do Qui-

lombo Corumbataí, que sofre
constantemente com roubo da fiação, deixando assim o local sem
iluminação, e a manutenção da
área de lazer do bairro Jardim
Eldorado, região do IAA, que se
encontra em péssimas condições.
Na região do IAA, foi pedido
uma atenção na rua Virgílio da Silva Fagundes, para que se realize a
limpeza e desobstrução da boca de
lobo, e a manutenção da rotatória,
que se encontra com ondulações.
O vereador Anilton Rissato agradeceu a atenção e dedicação do
secretário Paulo Sérgio, que na
oportunidade se prontificou em
analisar todas as demandas.
"Coloco-me à disposição para
eventuais esclarecimentos e desde
já agradeço a atenção, aproveitando para renovar meus votos de estimas e considerações", reiterou.

H OMENAGEM

Bailarina Camilla Pupa receberá
Título de “Cidadã Piracicabana”

Conheça o Jardim Botânico mostrará diversidade da Lagoa do Santa Rita

possibilidades existentes e estruturas possíveis de serem construídas.
Todas as edições do Vem Pro
Horto contam com ônibus gratuito, graças ao apoio e parceria da Semuttran e TUPi Transportes. Para
este sábado, o ônibus sairá da plataforma B03, do Terminal Central
de Integração (TCI), às 8h10, e pode
ser pego em qualquer ponto de ônibus urbano durante o trajeto.
Vale lembrar que esse ônibus
estará disponível também para os

não inscritos na atividade, mas que
desejam passear no Horto, inclusive realizar uma trilha guiada para
conhecer melhor o local. O itinerário está disponível no site da TUPi:
https://www.tupitransporte.
com.br/linhas-e-horarios.
Em ambos os eventos somente pode participar quem realizou
inscrição previamente. A programação completa da Simapira pode
ser acessada em: https://sedema.
wixsite.com/sedema/semana.

C OMISSÃO

A bailarina, professora, coreógrafa e maitre de ballet clássico
Luciana Dórcia Tápias Pupa receberá o Título de “Cidadã Piracicabana”. O projeto de decreto legislativo 31/2022, que concede a honraria, foi aprovado na reunião ordinária desta quinta-feira (23).
Natural de São Paulo, a homenageada iniciou seus estudos
com Aracy Evans e diplomou-se
em 1976 pela Escola Municipal de
Bailados de São Paulo, sob direção de Marília Franco, integrando o Corpo de Baile da E.M.B. de
São Paulo onde atuou como solista pelo período de 2 anos.
Habilitou-se como Artista,
Bailarina e Maitre de Ballet pelo
Sindicato dos Profissionais da
Dança do Rio de Janeiro e pelo
SINDDANÇA de São Paulo com
n° de DRT 003178/91, e desde
então se dedica na preparação
de bailarinos e professores para
o mercado de trabalho.
No intuito de divulgar seus

conhecimentos, em 1982 iniciou
atividade como professora de
ballet clássico através de sua própria escola o “Espaço de Danças
Ilusão & Vida (Camilla Ballet)”.
Após quatro anos de atividade
como professora e diretora de escola, formou a companhia de danças
“Ilusão & Vida Cia. de Dança Camilla Ballet” que devido à qualidade de
seus trabalhos, tem hoje o reconhecimento nacional e internacional.
Na justificativa de voto, o vereador Pedro Kawai (PSDB), autor
da homenagem destacou que Piracicaba vem crescendo há muitos
anos na questão cultural e o ballet
é um dos segmentos que se desenvolveu muito na cidade. “A Camilla Pupa teve um olhar diferente,
um trabalho diferenciado, principalmente em relação à Cedan (Companhia Estável de Dança). Vários
bailarinos que hoje são referência e
que são solistas das melhores companhias do mundo passaram pela
Camilla e pela Cedan”, afirmou.

H OMENAGEM

Integração da Fumep ao Parque Tecnológico será debatida Câmara terá reunião solene
A Comissão de Educação da (Sistema Piracicabano de Ambi- as partes”, afirmou a presidente. pesquisa e inovação de impacto do “Contabilista do Ano”
Câmara Municipal de Piracica- entes de Inovação e Tecnologia). De acordo com a justificativa do social e econômico para a região.
ba vai convocar uma reunião
com o diretor executivo da Fumep (Fundação Municipal de
Ensino de Piracicaba), Renato
Albuquerque Ferreira, e com o
Conselho de Curadores da instituição para discutir o projeto
de lei complementar 10/2022, de
autoria do Poder Executivo. A
matéria dispõe sobre a integração da área da Fumep ao perímetro do PTP (Parque Tecnológico de Piracicaba), tornandose assim integrante do Sispait

A presidente da comissão, vereadora Rai de Almeida (PT), e o
relator Thiago Ribeiro (PSC) se reuniram nesta sexta-feira (24) e decidiram ampliar o debate antes de
emitir o parecer para o projeto. A
ideia é que a reunião com os representantes da Fumep seja agendada para o mês de agosto, após o
recesso parlamentar. “Já aconteceu
uma audiência pública sobre o projeto, mas nós, enquanto Comissão
de Educação, precisamos requisitar mais informações e ouvir todas

projeto, a iniciativa tem o objetivo
de potencializar as ações e projetos
da instituição em consonância com
o impulsionamento das políticas
públicas de inovação e capacitação
profissional para o desenvolvimento econômico da RMP (Região
Metropolitana de Piracicaba). O
Poder Executivo justifica que a
proposta trará como benefícios a
aproximação e atração de empresas para firmar parcerias estratégicas visando ao desenvolvimento de ações voltadas ao ensino,

FAVORÁVEIS – Na reunião
desta sexta-feira, a Comissão de
Educação emitiu pareceres favoráveis a outros dois projetos – o projeto de decreto legislativo 41/22, de
autoria da vereadora Ana Pavão
(PL), que concede “Medalha de
Mérito Legislativo” à tenente-coronel Sílvia Andréia Mantoani e o
projeto de decreto legislativo 43/22,
de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC), que concede Título de
“Piracicabanus Praeclarus” à educadora Leda Maria Lacerda Zinsly.

V O TAÇÃO

Documento a portadores de fibromialgia vai à sanção
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em segunda
discussão, o projeto de lei 76/
2022, do vereador Ary de Camargo Pedroso Jr. (Solidariedade), que cria documento de identificação aos portadores de Fibromialgia a ser expedido pela
Secretaria Municipal de Piracicaba. A votação aconteceu durante a 27ª reunião ordinária,
na noite desta quinta-feira (23).
A propositura foi aprovada
em primeira discussão na reunião do último dia 20 e, agora,

com a votação em segundo turno, deverá ser encaminhada
para sanção do Executivo. De
acordo com o artigo 2º da lei, o
documento deverá ter o logotipo da Prefeitura, com foto, nome
do portador, identificação e, se
necessário, o nome do responsável ou acompanhante. Para
ter direito ao documento de
identificação, os interessados
deverão comprovar a doença por
meio de laudos médicos.
A fibromialgia é uma síndrome que não tem cura, causa dores

por todo o corpo durante longos
períodos e sensibilidade intensa
nas articulações, músculos, tendões e em outros tecidos moles.
Junto a dor ocorre também, cansaço, distúrbios no sono, dores de
cabeça, depressão e ansiedade.
Entre 2 a 10% da população
mundial são atingidos pela fibromialgia, segundo dados da American Society of Interventional
Pain Physicians (ASSIP) e geralmente atinge pessoas entre 30 e
55 anos. Porém, há casos em pessoas mais idosas e crianças e

adolescentes. No Brasil, a doença atinge 3% da população.
Os incômodos e dores que a
doença causam devem ser levadas
em consideração e a proposta é garantir a identificação dos fibromiálgicos pelo poder público, visto que
já possuem direito de atendimento
em filas preferenciais, bem como
em vagas de estacionamento garantidos através da Lei Complementar 413, de 21 de outubro de
2020, mas para realmente fazer uso
dos direitos adquiridos, necessitam de carteira de identificação.

No dia 2 de agosto de 2022
será realizada uma reunião solene para conceder o Título
“Contabilista do Ano”. De autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), o requerimento 483/
2022, que aprova a realização
da solenidade, foi aprovado na

noite desta quinta-feira (23),
durante a 27ª reunião ordinária de 2022. O Título “Contabilista do Ano foi aprovado pelo
decreto legislativo 47/2017. A
solenidade será realizada no
Salão Nobre "Helly de Campos
Melges", a partir das 19h30.
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O BRAS

Vereador apresenta demandas
de vários bairros a secretário
Assessoria Parlamentar
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Mais de mil funcionários são
imunizados com a 4ª dose
Instituição atinge a meta proposta pelo Sesmt (Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho)

Gilmar Rotta reuniu-se com o titular da pasta, Paulo Sérgio Ferreira

Na última semana, o vereador
Gilmar Rotta reuniu-se com o secretário Municipal de Obras, Paulo Ferreira, onde foram discutidas
demandas de vários bairros do
município. Dentre elas, a instalação de lombadas na avenida Rui
Barbosa, que é uma solicitação dos
comerciantes desde 2018.
Outra demanda, é a da pavimentação asfáltica na rua Francelina de Abreu, no bairro de
Anhumas, zona rural de Piracicaba, onde já foi aprovada a obra e o
vereador Gilmar Rotta solicitou
um prazo para a execução. Ainda
na zona rural, no bairro Pau
d’Alho foi conversado sobre a instalação de iluminação na rodovia
Samuel de Castro Neves, que é
uma via muito escura e traz insegurança aos moradores. No bair-

D IAS

ro Nova Suíça e Pau d’Alhinho, a
pauta é regularização fundiária
dos residenciais Crystal Suíço e
Convívio Santo Antônio.
Na zona urbana, foi solicitado a manutenção da estrada Aujovil Martini no bairro Dois Córregos; e pavimentação asfáltica
nas ruas Luiz Bergamasco e Flávio Ruhnke, entre as ruas José
Passarela e Frei Jorge Patrezi, no
bairro Chácara São Jorge, essas ruas
são de terra e em dias de chuva fica
intransitável com lamas e valetas.
Na parte de lazer dos moradores do município, foi solicitada manutenção na iluminação
das praças do bairro Industrial;
manutenção da quadra poliesportiva no bairro Jardim Elite e
iluminação na quadra poliesportiva do bairro Mário Dedini.

Mais de mil pessoas, entre
médicos e funcionários, passaram
pelo salão de convenções da Santa
Casa de Piracicaba para receber a
4ª dose da vacina contra a Covid19, nos últimos dias 21 e 22 de
junho sob a coordenação do Sesmt - Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho da Instituição. A ação foi efetivada em parceria com a Vigilância Epidemiológica do Município, conforme orientação do Ministério da Saúde
para proteger profissionais da área.
Segundo a enfermeira do trabalho Maria Lúcia Fredericci, a
proposta inicial de vacinar 1200
pessoas foi alterada devido ao grupo de pessoas inelegíveis para a
vacina. “São exemplos aqueles funcionários que estão com a Covid-19
ou aqueles que apresentaram a
doença há menos de 30 dias, bem
como aqueles que já haviam se imunizado na rede pública de saúde e
os que receberam a última dose há
menos de quatro meses, como os
novos funcionários”, explicou.
A movimentação mobilizou
vários setores do Hospital para re-

alização da 1ª triagem, quando são
verificadas informações sobre a elegibilidade do funcionário para receber a vacina e promovida a busca
ativa por gestantes, que recebem
uma vacina específica. Os funcionários em geral receberam a vacina
AstraZeneca e para as gestantes, o
imunizante aplicado foi a Pfizer.
Em seguida, quatro recepcionistas aplicavam questionário sobre sintomas gripais e Covid enquanto faziam o lançamento da
vacina em tempo real junto ao site
do Ministério da Saúde e Poupa
Tempo Digital, documento que vale
como comprovante nacional da
vacina. “Depois disso, era emitida, então a carteira da vacinação,
para que o funcionário pudesse
receber sua dose”, explicou Lúcia.
Ela ressalta que reforçar a
imunização é importante para evitar casos graves e óbitos por Covid-19, numa iniciativa que protege os funcionários, seus amigos e
seus familiares e, também, os pacientes atendidos na Instituição.
O médico do Trabalho, André Gusmão, enfatiza que as cam-
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A ação foi em parceria com a Vigilância Epidemiológica do Município

panhas de vacinação devem ser
contínuas e coletivas. “A imunização permite que os funcionários mantenham a imunidade ativa e ainda possibilita a diminuição do adoecimento no trabalho”,
disse Gusmão, ao ressaltar ainda
que “que a vacinação tem como

principal objetivo evitar os casos
graves da doença e que, paralelo
a manutenção dessa campanha de
vacinação, é importante continuar
com as medidas de distanciamento e uso de máscara, principalmente neste momento em que a pandemia está numa nova onda”.

C ATERPILLAR

ÚTEIS

Prefeitura amplia frota das Fundação apoia formação profissional de 300 jovens
O Grupo +Unidos, em parce- essencial para a implantação do
linhas Unileste e Cecap ria com
o Instituto Formar, colo- Vertentes em Piracicaba, pois a ins-

Divulgação

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito
e Transportes (Semuttran), vai
ampliar a frota das linhas 210 –
Unileste e 240 – Cecap que saem
do Terminal Central de Integração (TCI), a partir de segundafeira, 27/06. As linhas terão um
e dois ônibus a mais, respectivamente, nos dias úteis, o que proporcionará acréscimos de viagens
em horários de pico, entre 5h e
9h e 15h e 19h. Os novos horários
estarão disponíveis no site da
empresa TUPi Transportes.
Com essas ampliações, a frota
do transporte coletivo de Piracicaba estará com 12 novos ônibus
para atender a população em horários de pico nas linhas que
apresentaram aumento do fluxo
de usuários. O município terá
2.800 viagens a mais por mês.
A partir de demandas da população e análise técnica da Semuttran, foram contempladas as linhas

503-Santa Rosa, 1100-Perimentral/TVS-TPI-TPA, 225/222-Jardim Oriente, 701/702-Jardim Jupiá, 410-Parque Orlanda, 430-Parque Piracicaba/TCI, 505-Uninorte,
240-Cecap e 210-Unileste/TCI.
AJUSTES – Visando atender a demanda dos usuários, a
Semuttran também tem realizado diversos ajustes nos horários
do transporte coletivo. Confira
abaixo as linhas que terão atualizações. Os horários estão disponíveis no site da empresa TUPi:
A partir de hoje, 25, as linhas
410 – Parque Orlanda/TVS e 412 –
Santa Olímpia/TVS terão ajustes
nos horários de sábados. A partir
de domingo, 26/06, as linhas 402
– Parque Piracicaba/TVS e 415
Vida Nova/ TVS terão ajustes nos
horários de domingo. A partir de
segunda-feira, 27/06, a linha 405
– Paredão Vermelho terá acréscimento de viagens nos dias úteis e
vai aumentar seu trajeto para também atender o Canal Torto.

"I NTERPIRA 2022"

EEP será homenageada pelo
título de campeã dos jogos
A moção de aplausos 107/22,
do vereador Thiago Ribeiro (PSC),
que homenageia a Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), pelo
título de campeã dos jogos “Interpira 2022”, foi aprovada durante a
27ª reunião ordinária, realizada
nesta segunda-feira (23). O campeonato esportivo reuniu cerca de
1.400 pessoas entre alunos, formandos, torcida e atletas da EEP, Esalq,
FOP/Unicamp, Fatec, Fatep, Medicina Anhembi Morumbi e IFSP (Instituto Federal de Piracicaba).
A competições foram realizadas no complexo esportivo do XV

de Novembro, nas modalidades:
futebol de campo (masculino), futsal (masculino e feminino), handball (masculino e feminino), vôlei
(masculino e feminino), basquete
(masculino e feminino), natação
com cinco provas em cada formato
(masculino e feminino) e truco.
De acordo com a propositura, o presidente da Atlética
EEP, Bruno Rafael de Souza
Ferreira, 100 atletas da EEP
participaram do campeonato "e
todos deram o melhor para representar a faculdade e ganhar
cada jogo que disputavam".

I NDÚSTRIAS M ARRUCCI

Empresa será homenageada
pelos 55 anos de fundação
Os 55 anos das Indústrias
Marruci Ltda. serão comemorados
em breve devido à aprovação do
requerimento 113/2022, de autoria
do vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), que prevê a entrega de moção de aplausos à empresa. A propositura foi apreciada na noite
desta quinta-feira (23) durante a
27ª reunião ordinária do ano.
A indústria foi fundada por
Adelmo Marrucci em 31 de maio
de 1967. No ano de 1983, a Mar-

rucci cria a sua divisão de fundição de ferro e aço, com a finalidade na fabricação de peças
fundidas e usinadas em ferro e
aço, atendendo a sua divisão hidráulica e fornecendo fundidos
para vários segmentos.
A sede está localizada em uma
área de 27.044 metros em Piracicaba (SP), com aproximadamente
250 funcionários. A entrega da
honraria acontecerá em data a ser
agendada pelo parlamentar.

cou em prática o projeto Vertentes,
lançado em 2021 e apoiado pela
Fundação Caterpillar, que proporciona oportunidades de desenvolvimento profissional a jovens que
vivem em situação de vulnerabilidade social, com foco na inclusão
racial. Em Piracicaba, o projeto atende jovens de 16 a 24 anos de idade.
Os beneficiários estão cadastrados na rede de assistência social do município de Piracicaba, como
o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e são estudantes ou ex-alunos da rede pública de
educação. Por meio do projeto Vertentes, os jovens contam com até
350 horas de cursos de aperfeiçoamento profissional com capacitação em tecnologia e aulas síncronas no Instituto Formar.
O gerente administrativo do
Instituto Formar, Fábio do Amaral Sanches, afirma que a parceria com o Grupo +Unidos possibilita ampliar as oportunidades
para os jovens atendidos pelo instituto, além de contribuir para a
inclusão social e racial no ambiente de trabalho. “Com esta parceria, conseguimos melhorar os
nossos programas de formação
que conduzem à qualificação profissional, incluindo a formação de
competências para a vida.”
De acordo com a gerente de
projetos do Grupo +Unidos, Fernanda Dall’Antonia, para o sucesso do projeto, o Grupo conta com
parceiros locais que têm conhecimento do território. “A parceria
com o Instituto Formar tem sido

tituição conta com profissionais
especializados e faz conexões com o
mercado de trabalho local oferecendo uma formação completa que vai
além do conhecimento técnico para
que os jovens tenham as chamadas
competências necessárias para ter
sucesso no local de trabalho.”
O curso conta com grade curricular e atividades que preparam
o jovem para o mercado de trabalho. Comunicação digital, desenvolvimento pessoal e profissional, pacote office, métodos ágeis
entre outras disciplinas fazem
parte da formação ministrada.
Em junho, foi realizada a formatura da primeira turma do projeto e está programada para agosto a formatura da segunda turma,
totalizando 300 jovens atendidos
pelo programa. “É uma experiência muito boa para todos os jovens
que nunca tiveram condições de
fazer cursos profissionalizantes
para entrar no mundo de trabalho, pois no projeto aprendemos
muito, e passamos a entender
como é o mundo profissional para
chegarmos mais preparados na
prática. Já tive outras experiências, mas não com conteúdos tão
bons e profissionais como no Projeto Vertentes.”, pontua Larissa
Pontes Miguel, de 19 anos, uma
das beneficiárias do projeto.
Com o apoio da Fundação Caterpillar, será possível preparar os
jovens para ingressar no mercado
de trabalho. “Nossa fundação está
comprometida em construir comunidades fortes, resilientes e sustentáveis em todo o mundo. Fazemos
isso investindo em estratégias de

Ação tem parceria com Instituto Formar e Grupo +Unidos
e envolve cursos gratuitos de aprendizagem profissional
em tecnologia voltada ao mercado de trabalho

desenvolvimento da força de trabalho que ajudam os jovens desfavorecidos a adquirir as habilidades necessárias para ter sucesso em
suas carreiras. Por meio de treinamento vocacional – que alia a
aprendizagem com a prática de
uma profissão – orientado para o
setor e do apoio aos alunos para
seguir e ingressar em carreiras de
Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática (STEM), podemos
equipá-los com o conhecimento e
as habilidades certas para prosperar”, disse Asha Varghese, presidente da Fundação Caterpillar.
O projeto conta com o apoio

da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
“Sou muito grata por essa parceria
com o Grupo +Unidos através do
financiamento da Caterpillar Foundation. Acredito que o projeto terá
impactos muito importantes. Meu
compromisso também é conscientizar as empresas para que vejam
as possibilidades de empregabilidade e, assim, possamos ampliar
as oportunidades. Espero que a
partir dessa experiência possamos
criar outras e entregar cada vez
mais aos jovens em vulnerabilidade social.” Ressalta a secretária da
pasta, Euclídia Fioravante.

P RIMEIRO T EMPO

Vereador fala sobre atividades de mandato como suplente
O vereador Ciro César Romualdo, o Ciro da Van (Podemos), falou sobre o andamento das demandas da região de Santa Terezinha
solicitadas por ele a secretários
municipais. Ele participou do programa Primeiro Tempo, exibido
ao vivo, nesta quinta-feira (23),
pela TV Câmara de Piracicaba.
Na entrevista, Ciro da Van informou que já levou ao Poder Executivo a demanda sobre a construção de uma cobertura no local onde
os instrutores de moto e autoescola usa para as aulas práticas.
Ele também informou que solicitou a operação tapa-buraco em
ruas da região de Santa Teresinha
e que o pedido foi oficializado e já
está no cronograma da Secretaria
de Obras (Semob). Iluminação das
praças e manutenção de terrenos
próximos a escolas foi outra demanda apresentada por Ciro da Van.

TRANSPORTE ESCOLAR – O vereador falou das reivindicações dos motoristas de
vans escolares, que foram apresentadas por representantes de
categoria em reunião realizada no
início de junho. “A principal reivindicação era a faixa no solo,
exclusiva para vans escolares
porque os pais estacionam lá e os
motoristas não tem como estacionar e as crianças não conseguem
descer. Já existe a placa e agora
estamos pleiteando a indicação no
solo, estamos conversando com o
pessoal da Semuttran e pedimos
uma fiscalização mais ativa para
inibir os pais de pararem nos locais
exclusivos para vans”, afirmou.
O vereador também prestou
condolências às vítimas do ataque
em um ônibus, ocorrido na última
terça-feira (21), e elogiou os profissionais da segurança pública. “Nes-

Fabrice Desmonts

Ciro da Van foi o entrevistado do programa exibido pela TV Câmara

se momento só Deus para estar
confortando e consolando o coração dessas famílias. Quero aproveitar a oportunidade de dizer e agradecer aos heróis da segurança pú-

blica que em poucos minutos chegaram no local; os policiais, juntamente com o corpo de bombeiros e
os socorristas que evitaram uma
tragédia maior ainda”, disse.
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Reunião técnica desenvolve
ações para Estação “Ibicatu”

Câmara aprova reunião solene do
“Dia Municipal do Kickboxing”

Após a apresentação da área e do plano de manejo, foi criado um
grupo de trabalho de auxílio às primeiras ações de educação ambiental
Em reunião técnica na terça-feira, 21, representantes da
Prefeitura, professores, técnicos
e especialistas de instituições de
ensino, de ONGs, entidades de
classe e membros da sociedade
civil discutiram e definiram diretrizes para o desenvolvimento de
projetos de educação ambiental
para a Unidade de Conservação
Estação Ecológica Ibicatu (EEI).
O evento foi realizado pela
Fundação Florestal (FF), em parceria com a Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP) e Grupo
Multidisciplinar de Educação
Ambiental (GMEA), como parte
do calendário da Simapira 2022
(Semanas Integradas de Meio
Ambiente de Piracicaba).
“A reunião teve participação de
muitas pessoas e entidades interessadas na conservação de Ibicatu e
no desenvolvimento sustentável de
Piracicaba. A ação tem a importância de reunir esforços em torno
desses objetivos. A expectativa
agora é que a articulação institucional avance, com o despertar do
interesse da sociedade, para que
seja possível implementar o programa de educação ambiental”,
ressalta o gestor da EEI, professor Antonio Álvaro Buso Júnior.
Após a apresentação da área
e do plano de manejo aos participantes, foi criado um grupo de
trabalho que auxiliará a Estação

Ecológica na realização das primeiras ações de educação ambiental que estão previstas no plano de manejo da unidade.
Segundo Kelly Monaco Coletti, assessora de projetos pedagógicos de educação ambiental da
Secretaria Municipal de Educação
(SME) e primeira-secretária do
GMEA, o grupo de trabalho terá
a finalidade de articular pessoas
e instituições que possam contribuir com a Unidade de Conservação, por meio de ações que viabilizem a realização de atividades
e a elaboração de programas de
educação ambiental. “O grupo é
composto por cidadãos, representantes do poder público, iniciativa
privada, instituições de ensino,
conselhos municipais e organizações da sociedade civil”, explica.
O grupo de trabalho deve ainda elaborar um documento técnico, contendo os projetos de educação ambiental para a Estação
Ecológica. “Para elaborar esse documento, primeiramente, devemos fazer um diagnóstico da EEI
Ibicatu e de seu entorno. Depois
precisaremos avançar nas articulações com as instituições interessadas e mobilizar a participação e
o interesse social. Só então teremos condições de elaborar e implementar o programa de educação ambiental”, explica Buso.
A reunião também definiu

Encontro discutiu projetos de educação ambiental dedicados à área

outras duas ações: uma visita técnica na unidade de conservação,
para realização do diagnóstico, e
uma roda de conversa com os moradores e proprietários que residem na zona de amortecimento da
unidade, para identificar as demandas e oportunidades da educação ambiental na visão deles.
ESTAÇÃO – A Estação Ecológica Ibicatu é uma unidade de
conservação de proteção integral situada no município de Piracicaba,
com área de 76,40 hectares, localizada na região centro-oeste de Piracicaba. Com bioma de Mata Atlântica, tem grande importância para

a regularização climática, para manutenção dos recursos hídricos, para
a estabilidade do solo, abrigo e alimentação da fauna e como fonte de
diversos recursos vegetais da região.
Por ser uma unidade de conservação do grupo de Proteção Integral, tendo sido categorizada
como Estação Ecológica, somente
são permitidas pesquisas científicas e a visitação pública, via de
regra, é proibida, permitindo-se
somente quando com objetivos
educacionais e de acordo com o
que dispuser o Plano de Manejo,
nos termos do art. 9º, §2º da Lei
Federal nº 9.985/00 (SNUC).

T RIBUNA P OPULAR

Servidor do Semae fala sobre a perda água em prédios público
O servidor do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto),
José Carlos de Souza Magazine,
utilizou a tribuna popular da Câmara "Maria Benedita Pereira
Penezzi", durante a 27ª reunião
ordinária, realizada nesta quinta-feira (23), para falar sobre as
perdas físicas de água em prédios públicos, novos projetos para
a solução do problema e também
sobre a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da autarquia.
“A perda física de água que
está tendo dentro dos públicos
municipais é astronômica.
Lembrando que água é um bem
finito e está tendo rodízio nos
bairros para abastecimento.
Está se jogando água fora, porque os públicos municipais não
pagam água e, realmente, é uma
coisa extraordinária o descaso
da administração", afirmou.

Ele contou que flagrou um zelador conversando em um alambrado por 20 minutos, jogando
água fora. "Se for o caso, eu monto
o projeto e a gente faz mudanças
nos públicos municipais, inclusive
na Câmara. Eu fui ao zoológico e
localizei 97 vazamentos. A água que
entra, tratada, no zoológico, é jogada no lago. É água tratada, não
tem um peixe, é apenas cloro, e ninguém sobrevive no cloro", disse
APARTE - O vereador Wagner Oliveira, o Wagnão (Cidadania) disse ser inconstitucional a
elaboração de um projeto, por
parte dos vereadores, para fazer
a obrigatoriedade do pagamento
da água dos prédios públicos.
Rai de Almeida (PT) disse que
é muito bom debater a questão das
perdas nos prédios públicos. "Nós,
da CPI, vimos esse problema e levantamos como uma das questões

Fabrice Desmonts

PROJETO

Servidor do Semae, José Carlos Barbosa de Souza Magazine

a ser vista pelo senhor prefeito. O
Poder Executivo e as instituições
públicas precisam pagar por um
bem que é produzido pelo Semae.

Se a Prefeitura se isentar desse pagamento, ela tem que fazer com que
o Tesouro pague. O Semae não pode
arcar com esse prejuízo", afirmou.

três vidas foram tiradas. Além
disso, toda a frota de ônibus irá
receber nos seus itinerários as
palavras; empatia, paz, amor,
solidariedade e bondade.
Para o ato, os organizadores
estão solicitando 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. Segundo Mauricio Ribeiro, da Associação Memorial Amigos de Sião, "o ato tem efeito simbólico, de tributo às vítimas e respeito
aos familiares; por isso queremos
fazer da forma mais singela e simples, sem espaço para qualquer manifestação mais acalorada, seja ela
política ou social. O momento é de
luto, não de luta", explicou.

DE LEI

Moção apoia PL que restaura rol de
procedimentos em planos de saúde
A vereadora Ana Pavão (PL)
defende a aprovação do projeto de
lei 1608, de 2022, da deputada federal Kátia Sastre (PL), que restaura o rol de procedimentos nos planos de saúde no País. Ela apresentou a moção de apoio 109/2022, que
foi aprovada na noite desta quintafeira (23), durante a 27ª reunião ordinária da Câmara de Piracicaba.
Na propositura, a parlamentar destaca que o PL da deputada
federal propõe alterações à Lei
9.656/1998, conhecida como “Planos de Saúde”, para dispor sobre o
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Legislação e registro de colmeias:
inscrições terminam domingo (26)
Encerram-se neste domingo
(26) as inscrições para a roda de
conversa “Legislação e registro de
colmeias”, ofertada pela Escola do
Legislativo da Câmara Municipal
de Piracicaba. O evento ocorrerá
de forma on-line, através do aplicativo Zoom, na próxima terça-feira (28), das 14h às 15h30.
A roda de conversa, que faz
parte do eixo de educação para a
cidadania dentro da programação da Escola, tematizará a importância do registro da atividade do mel e as vantagens da regularização da ocupação. Haverá também, no conteúdo, apresentação da legislação vigente e
explicação de como realizar cadastro no Gedave (Gestão de
Defesa Animal e Vegetal), sistema do Governo do Estado de São

Paulo que concentra dados sobre a produção agropecuária.
As facilitadoras serão Elaine
Cristina Basso, engenheira agrônoma há 20 anos, com experiência em
diversos segmentos de certificação
e sustentabilidade e há três anos
CEO de Agtech; e Simone Dias, engenheira florestal há 20 anos com
atuação na área da educação ambiental, advocacy e sustentabilidade, além de gestora de Agtech.
O evento também será transmitido simultaneamente no canal
do Youtube da Escola do Legislativo e se destina a apicultores, meliponicultores, agricultores familiares e demais interessados no tema.
As inscrições podem ser feitas
no link “Escola do Legislativo” disponível no site oficial da Câmara
(www.camarapiracicaba.sp.gov.br).

Plenárias da região rural serão
na segunda, 27 e na terça, 28

TUPi agenda ato em memória às vítimas de crime em ônibus
para lembrar os nomes das vítimas e oportunizar à sociedade
como um todo um momento de
reflexão sobre a violência urbana.
A empresa TUPi fará a adesivação de mensagens que enaltecem a paz, o amor, a fraternidade, a generosidade, e tantos
outros valores que estão em falta no nosso cotidiano, no ponto
de ônibus onde, infelizmente,

E SCOLA

2021, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o reconhecimento e
filiação da WAKO como membro
oficial após longo processo, que
durou cerca de 25 anos. “Nos próximos eventos olímpicos, poderemos ter o kickboxing como modalidade de disputa e competição”, salienta o vereador Pedro Kawai.
No Brasil, a modalidade é
fomentada pela CBKB (Confederação Brasileira de Kickboxing)
desde 1990, tendo sido fundada
oficialmente em 1993 durante a
realização do 3° Campeonato
Brasileiro de Kickboxing, em
Cruz Alta, no Rio Grande do Sul,
com a finalidade de fomentar a
prática da modalidade no País.
Mundialmente, o Dia do Kickboxing é celebrado em 30 de
novembro. O dia entrou para a
história quando, em 2018, em
Tóquio, Japão, durante a reunião
anual do COI, a modalidade foi
oficialmente reconhecida e passou
a fazer parte da família olímpica.
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A TUPi – Transporte Urbano de Piracicaba, em parceria com
a AMAMOS - Associação Memorial Amigos de Sião e a Rádio Metropolitana, promovem na próxima terça-feira, 28, o Ato em Memória das Vítimas da Tragédia
em Piracicaba. O encontro, marcado para às 18h no ponto de
ônibus onde se deu a tragédia que
abalou a cidade, é uma iniciativa

Foi aprovado na Câmara
Municipal de Piracicaba a reunião solene em comemoração ao
Dia Municipal do Kickboxing,
em uma iniciativa do vereador
Pedro Kawai (PSDB), autor do
projeto de decreto legislativo 30/
2022, votado na noite desta
quinta-feira (23), durante a 27ª
reunião ordinária. O evento será
no dia 30 de novembro.
Ao justificar a proposta, Kawai destaca que o kickboxing é frequentemente praticado com defesa pessoal, condicionamento física
e como esporte de contato. “É considerada uma luta moderna”,
acrescenta, “essa prática foi criada
com base em outros tipos de origem asiática, mesclando alguns
movimentos, como é o caso do karatê”, destaca o parlamentar.
De acordo com a WAKO (Associação Mundial de Organizações
de Kickboxing, na sigla em inglês),
o esporte pode ser realizado em nível competitivo ou recreativo. Em

rol de procedimentos e eventos em
saúde suplementar. A proposta
surgiu após a decisão do STF (Superior Tribunal de Justiça) de
que as operadoras não são obrigadas a cobrir os procedimentos
médicos não previstos pela ANS
(Agência Nacional de Saúde).
Ana Pavão classifica como
“uma equivocada decisão do STJ”,
a partir da qual milhares de usuários de plano de saúde terão negados
tratamentos por não estarem no
rol da ANS, “isso incluiu especialmente pessoas com autismo, pesso-

as em tratamento de câncer e doenças raras”, salienta a vereadora.
A proposta que tramita na
Câmara dos Deputados altera o
artigo 10 da Lei 9.656/1998 e assinala, no parágrafo 13º, que “é obrigatória a cobertura de procedimentos não abrangidos pelo rol de
procedimentos e eventos em saúde
suplementar quando houver expressa indicação médica, ou do profissional de saúde que tenha competência para indicar realização de tratamento específico para as doenças
previstas na cobertura contratual”.

A região Rural receberá as últimas plenárias regionais do Orçamento Participativo, na segunda e terça-feira, dias 27 e 28/06.
As reuniões acontecerão na Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento (Sema), na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2.113, no
bairro Paulista. Na segunda e terça-feira, dias 20 e 21, as plenárias
foram realizadas na Biblioteca
Municipal e Centro Comunitário
da Vila Rezende, respetivamente,
relativas à região Centro.
As reuniões, coordenadas
pela Secretaria Municipal de Governo, estão abertas à participação da população e acontecem
sempre às segundas e terças-feiras, a partir das 19h. O objetivo é
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 adi-

tamento 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 - O Orçamento Participativo (OP) é um mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos de prefeituras municipais para assuntos
locais, por meio de processos de
participação da comunidade.
SERVIÇO
Plenárias do OP da região
Rural. Segunda e terça-feira,
27 e 28/06, no Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema), na avenida Dr. Paulo de Moraes,
2.113, no bairro Paulista.

R ECONHECIMENTO

“Medalha Dr. Marcus Vinicius
Ferraz de Arruda” é aprovada
O médico, cirurgião e pesquisador da medicina que mais
se destacar no desempenho das
suas funções durante o ano receberá a “Medalha Dr. Marcus
Vinicius Ferraz de Arruda” a ser
outorgada, anualmente, no mês
de maio. O projeto de decreto legislativo 7/2022 foi aprovado
durante a 27ª reunião ordinária
de 2022, nesta quinta-feira (23).
A medalha a que se refere o
projeto de decreto legislativo será
entregue em reunião solene previamente agendada e a indicação
dos homenageados ficará a cargo da Câmara Municipal de Piracicaba com apoio da Associação
Paulista de Medicina (APM).
A homenagem é de autoria da

vereadora Ana Pavão (PL). A parlamentar destaca no texto do PDL
que o Dr. Marcus Vinicius Ferraz
de Arruda foi um profissional atuante e um dos cardiologistas pioneiros em transplante cardíaco,
atribuindo a equipe do Hospital
Fornecedores de Cana o sucesso
desta conquista. “Seus esforços foram de fundamental importância
para garantir a cidade de Piracicaba integração ao seleto grupo de
cidades que realizam transplante
cardíaco, atribuindo a equipe o sucesso da conquista”, afirmou.
Na justificativa, Ana Pavão afirmou que a aprovação do PDL é “uma
vitória para deixar marcado o nome
do médico que fez o primeiro transplante de coração na nossa cidade”.
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Prefeitura executa 3ª etapa de
drenagem e pavimentação
Justino Lucente

E VENTO

Salão Internacional de Humor
tem 1.990 trabalhos inscritos
Obras enviadas para a 49ª edição do evento são de 365 artistas provenientes de 40 países

Antes de aplicar o concreto, equipes limpam o local e fazem
o assentamento dos tubos da galerias de águas pluviais

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Obras (Semob), executa a 3ª etapa
da drenagem e pavimentação na
comunidade Portelinha, no bairro
Monte Líbano. A empresa responsável é a Pontuali - Construtora e
Engenharia. O investimento na
obra é de R$ 1.141.101,32, com recursos do Finisa (Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento).
O prazo para finalização da obra é
a primeira quinzena de dezembro.
Para executar a obra, as equipes da empresa realizam a limpeza
das vias, o assentamento dos tubos
da galeria de águas pluviais, em seguida o nivelamento e então aplicam o concreto. Nesta etapa, serão
executados 520 metros de rede de
água pluvial e 4.890 metros quadrados de pavimento em concreto.

Maria Souza Silva é moradora da comunidade há aproximadamente cinco anos. Ela conta que
a pavimentação das vias vai melhorar a rotina dos moradores, em
especial em dias de chuva. “Essa
concreto vai melhorar muito pra
gente. Quando chove, a gente sofre demais, é muita sujeira que
desce. Nosso maior sonho era concretar aqui para nós”, comenta.
Já o comerciante Zilmar
Lisboa frequenta a comunidade diariamente e afirma que a
obra colabora para a qualidade
de vida de todos que passam por
ali. “A gente está super feliz com
esse benefício para a comunidade”, afirma. “A gente espera que
todos colaborem, façam sua parte porque assim vamos evoluir
mais e mais”, complementa.

O CORRÊNCIA

Patrulha Rural receberá homenagem
após recuperar tratores furtados
A Patrulha Rural da Guarda Civil Municipal de Piracicaba receberá voto de congratulações da Câmara Municipal de
Piracicaba por ter localizado e
recuperado dois tratores furtados em uma fazenda na cidade
de Charqueada/SP. A homenagem será entregue após aprovação, pelo plenário, do requerimento 482/2022, de autoria
do vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL), na 27ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (23).
A unidade composta pelos
guardas civis Anderson Rafael de
Moraes Massoni, Fernando Bertin e Jeferson Luis Sant´Anna foi
acionada no último dia 5 de junho para atender a ocorrência de
furto de três tratores da Fazenda
Dobrada, em Charqueada. Eles
pediram o auxílio da GCM de
Charqueada, que enviou as equipes compostas pelos guardas Rodrigues, Valdeci, Lincoln e Raul.
Em buscas pela fazenda, nas
proximidades foi localizado um

dos tratores. Então, passaram a
acompanhar os rastros deixados
pelos outros dois tratores e foram percorridos cerca de 32 quilômetros em estradas de terra,
passando pelos municípios de
Charqueada, Ipeúna e Itirapina.
Quando chegaram a uma
plantação de eucaliptos, localizaram galhos quebrados, rastros no
solo e “vestimenta” abandonada.
Realizaram buscas por diversos
talhões e encontraram mais um
trator. As buscas continuaram,
mas o terceiro trator não foi encontrado e dois tratores foram
devolvidos ao proprietário.
“Destaca-se mais uma vez
o trabalho da Guarda Civil Municipal no combate à criminalidade na cidade de Piracicaba,
demostrando o comprometimento dos guardas civis com a
segurança de nossos cidadãos e
o cumprimento de sua missão,
que é a proteção integral do cidadão de bem”, destacou o autor da homenagem, na moção.

Polônia, Portugal, Reino Unido,
Romênia, Rússia, Servia, Turquia,
Ucrânia, Uruguai e Uzbequista~o.
“Organizamos todas as obras
recebidas para enviar aos jurados de seleção e agora é a vez do
trabalho deles. O Salão com certeza vai ser muito lindo neste ano,
como em todos os outros, e estamos extremamente felizes por
voltarmos com as exposições presenciais, instigando o riso e a reflexão nas pessoas”, explicou o diretor do Salão, Junior Kadeshi.
Nesta edição, o Júri de Seleção é formado por Paulo Jindelt,
ilustrador, cartunista, caricaturista e premiado no Salão em 2015,
de Joinville (SC); Pedro Pimenta,
assessor e relações institucionais
da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo; Jota A, cartunista do Piauí que foi diversas vezes
premiado em Piracicaba; Luiz Marangoni, cartunista e autor das
tiras do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba; Dalila Lamour, diretora de Cultura da Prefeitura de Iracemápolis; Maria
Luziano, ilustradora e caricaturista, e Gabriela Borges, jornalista e
fundadora da Mina de HQ.
De acordo com o secretário da
Semac, Adolpho Queiroz, o Salão
de Humor de Piracicaba é uma das
mais antigas iniciativas do mundo
para dar visibilidade aos artistas.
“O Salão é uma tradição que no
próximo ano completará 50 anos
de orgulho à nossa cidade, sempre
promovendo artistas do mundo
inteiro, com espaços para apreciação, reflexão e discussão dos mais
diversos gêneros com diferentes
formas de humor”, falou.
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Escultura enviada por Synnove Hilkner

SALÃOZINHO – Continuam abertas até dia 10/07, as inscrições para o 20º Salãozinho de
Humor, direcionadas para pessoas entre 7 e 14 anos de idade. São

duas modalidades: desenhos e objetos tridimensionais (esculturas).
Regulamento e ficha de inscrição
estão no site do Salão (salao
internacionaldehumor.com.br).

C ALENDÁRIO

Câmara aprova mês sobre a saúde mental materna
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 27ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira (23),
a instituição, no calendário oficial
de eventos do município, a campanha “Maio Furta-cor”, dedicado às ações de conscientização e
incentivo ao cuidado e promoção
da saúde mental materna.
A campanha está prevista no
projeto de lei 100/2022, de autoria da vereadora Rai de Almeida
(PT), que foi aprovado, em primeira discussão, pelo plenário.
Na justificativa do projeto, a
autora explicou que o mês de maio
ter sido escolhido para a campanha
é por ser o de celebração do Dia das
Mães. Já a cor furta-cor denomina a
campanha em virtude da tonalidade que se altera de acordo com a luz
que recebe, não havendo uma cor

absoluta para quem lança o olhar.
O mês Maio Furta-Cor foi idealizado por Nicole Cristino, psicóloga clínica e perinatal, e Patrícia Piper,
médica psiquiatra e psicoterapeuta
com atuação na perinatalidade.
“É importante que se esclareça a relevância da dedicação à saúde mental das mães, porquanto,
apesar do forte estigma social em
torno de temas ligados à saúde
mental, há um alarmante aumento nos casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, suicídio entre
as mães”, justificou a vereadora.
Ela lembrou de que se estima
que uma em cada quatro mulheres sofram de depressão pós-parto e que mais da metade já sofria
da doença desde a gestação, porém não há diagnóstico e tratamento adequado a tempo.

“O cenário pandêmico tem
deixado um pesado fardo para as
mães: a precarização da vida recai sobre elas. Escolas fechadas
por mais de um ano, famílias
fragmentadas, tripla jornada de
trabalho, reduções e disparidades
salariais, desemprego, informalidade, aumento dos índices de violência doméstica e feminicídio
são apenas alguns dos fatores que
impactam na saúde mental materna”, colocou a vereadora.
Ela colocou ainda que há um
contingente de mulheres em idade reprodutiva que são portadoras de transtornos mentais e que
acabam vulnerabilizadas pelo estigma social relacionado ao transtorno mental e à maternidade.
Rai de Almeida salientou
que a campanha deverá buscar

parcerias para a realização de
palestras, rodas de conversa, entrevistas, lives, marchas, caminhadas, mamaços, rodas de dança mãe-bebê e ações gratuitas ao
longo de todo o mês de maio.
Na discussão do projeto de lei,
durante a 27ª reunião ordinária, a
vereadora afirmou que a gravidez
também traz para as mulheres ansiedade, angústia e preocupação
que muitas vezes desencadeia num
adoecimento. “Nós precisamos sensibilizar a sociedade porque não é
só a criança que precisa ser acolhida, nós precisamos também
acolher essa mulher porque às
vezes ela está com um problema
de depressão, angústia e ansiedade e as pessoas que estão em
seu entorno não conseguem perceber esse adoecimento”, afirmou.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

E VENTO

Etec será homenageada pela
14ª Semana Paulo Freire
Voto de Congratulações 488/
2022 aprovado na noite desta
quinta-feira (23), durante a 27ª
reunião ordinária, homenageará
a "Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso" pela realização da
14ª Semana Paulo Freire.
A semana Paulo Freire foi instituída pela lei nº 10.098 de 1998
no Estado de São Paulo, e na Etec
Deputado Ary Camargo Pedroso
ocorre desde 2009, consolidando,

SAÚDE

O 49º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba teve 1.990
trabalhos inscritos, de 365 artistas provenientes de 40 países. As
inscrições se encerraram no último dia 18/06. Agora, os integrantes do Júri de Seleção, responsável por selecionar todas as obras
para compor a mostra oficial do
Salão, receberão os trabalhos em
arquivo digital para escolherem
quais farão parte da edição 2022
de uma das vitrines de artes gráficas mais antigas e ininterruptas
do mundo. O evento é realizado
pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural) e Cedhu
(Centro Nacional de Documentação, Pesquisa, e Divulgação do
Humor Gráfico de Piracicaba).
A temática e técnica para produção das obras para o Salão são
livres. As categorias da mostra são
cartum, charge, caricatura, tiras/
HQ, Saúde Unimed (para trabalhos que abordem o tema saúde) e
o temático E-commerce. Neste ano,
alguns dos trabalhos inscritos fazem referência a artistas internacionais, como o ator Will Smith e o
cantor Freddie Mercury, além da
pandemia da Covid-19, meio ambiente, entre outros assuntos.
Entre os países representados
nas inscrições, além do Brasil, estão Afeganista~o, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austra´lia,
Azerbaijão, Be´lgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Chile, China,
Colo^mbia, Croácia, Cuba, Egito,
Espanha, Estônia, EUA, França,
Índia, Indone´sia, Ira~, Israel,
Ita´lia, Macedo^nia, Me´xico,
Montenegro, Nicara´gua, Peru,

neste ano, a 14ª edição entre eventos presenciais e online, informa a
justificativa da propositura.
Estão à frente da organização da Semana Paulo Freire, a coordenadora do projeto, Sandra
Tibério, a coordenadora pedagógica, Silvana Camolesi e a diretora da unidade, Gabriela Zanin de
Castro Vasconcellos. A honraria
será entregue em data ainda a ser
definida pelo parlamentar.

MENT
AL
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Câmara terá evento para
prevenção de suicídios
O requerimento 475/22, da
vereadora Silvia Morales (PV), do
mandato coletivo A Cidade é Sua,
que solicita realização de Reunião
Solene do “Dia Municipal da Prevenção ao Suicídio”, foi aprovado
durante a 27ª reunião ordinária,

realizada nesta quinta-feira (23). O
objetivo é de promover palestras,
debates, campanhas educativas,
entre outros, com o intuito de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil a
respeito da prevenção do suicídio.

Vereador homenageia profissional da área do marketing digital
O vereador Paulo Henrique
Paranhos Ribeiro (Republicanos) apresentou o requerimento
484/2022, que concede voto de
congratulações à empresária
Fernanda Santos, “pela excelência da experiência em Marketing
de Varejo e mídia digital”. A propositura foi aprovada na noite

desta quinta-feira (23), durante
a 27ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba.
No texto do requerimento, o
parlamentar relata que, com 20
anos de experiência no mercado,
Fernanda atuou em grandes companhias industriais e empresas do
varejo, sendo especialista em ma-

rketing para varejo pelo Provar
USP, em marketing de mídia digital pela ESPM e co-facilitadora da
metodologia Lego SeriousPlay.
Nascida em 22 de agosto de
1980, em São Paulo, Fernanda é
graduada em Propaganda e Marketing pela Universidade Paulista. Em seu currículo conta a atua-

ção como empresária e sócia-fundadora da Escola de Inspirações,
certificada pela Disney em diversos módulos. Atua ainda como formadora, facilitadora e especialista
em análise comportamental DISC,
gestão em carreira e engenharia de
cargos, tendo se tornado especialista em análise de comportamento.
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SOLIDARIEDADE
Pelo segundo ano consecutivo, as
112 agências da Sicredi União PR/
SP realizam a campanha ‘Coop tá on’
para incentivar as doações de roupas, cobertores, calçados, fraldas,
absorventes, sabonetes e bolsas de
sangue. Assim, a cooperativa envolve os mais de 1.300 colaboradores,
associados e a comunidade na iniciativa, que começou em 23 e maio e
segue até 27 de julho. As doações
serão encaminhadas para dezenas
de entidades escolhidas pelas próprias agências. No ano passado, a
campanha impactou 120 mil pessoas atendidas por 202 instituições.
Foram 77 toneladas de alimentos,
5,3 mil cobertores, 50 mil peças de
roupas e agasalhos, quase 500 doações de sangue e mais de 6,5 mil
itens de limpeza e higiene pessoal.
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Prefeitura recebe prêmio
de inteligência municipal
Premiação enaltece sistema de mapas informativos coordenado pelo Ipplap
A Prefeitura de Piracicaba
recebeu na quarta-feira, 22, o prêmio de Inteligência Municipal da
Geopixel em parceria com o Instituto Smart City Business America, empresa que desenvolve sistemas de geointeligência para prefeituras. A premiação se deve ao
sistema de Geoprocessamento
Corporativo, que é coordenado
pelo Ipplap (Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba) e disponibiliza ao público,
mapas informativos detalhados
da cidade no site geo.piracicaba.
sp.gov.br. A entrega do prêmio
aconteceu durante o evento EUGeopixel2022 – Encontro de Usuários, no Hotel Nacional Inn, em
São José dos Campos (SP).
Conforme Fábio Lazzerini, diretor executivo de Estudos Socioeconômicos, Informações e Desenvolvimento Urbano e Rural do Ipplap, que tem como presidente Sérgio Chaim, a premiação mostra
que Piracicaba é referência em geoprocessamento, que é o processamento informatizado de dados
georreferenciados, ou seja, sistema que utiliza imagens obtidas por
meio de fotografias aéreas ou por
imagens de satélite para a posterior representação cartográfica.
“Piracicaba é um exemplo
para o Brasil, é a número um no
país. Com o nosso sistema de geoprocessamento é possível ver a cidade em detalhes, com imagens
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Representantes de Piracicaba no EUGeopixel2022 – Encontro de Usuários

de satélites mais detalhadas que
as do Google Earth, para diversidade de usos, possibilitando melhor planejamento do município em
cima do espaço físico e de forma
sustentável, incluindo mobilidade
urbana, coleta de resíduos, entre
outras áreas de governança da cidade”, comentou ele, acrescentando que Piracicaba foi destaque entre 54 cidades de três estados brasileiros com elevado IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano).
Na ocasião do evento, a engenheira agrônoma Lidia d'Arce

Martins, do Ipplap, apresentou
aos participantes a palestra Inteligência Geográfica: Conectando
a Prefeitura e o Munícipe, na qual
explanou sobre o sistema de geoprocessamento oferecido pelo
Executivo envolvendo as secretarias de Finanças, Governo, Educação, Saúde, Mobilidade Urbana, Obras e Meio Ambiente.
Ainda conforme o diretor
Lazzerini, a cidade que executa
ações de forma estratégica, com
planejamento baseado em dados
de geoprocessamento, tem melhor

qualidade de vida. “As vantagens
são inúmeras para o desenvolvimento sustentável futuro e o município colhe frutos econômicos
sociais e ambientais”, afirmou.
Também participaram do
evento EUGeopixel2022 – Encontro de Usuários representantes da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba), Semuttran (Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes) e Sedema (Secretaria de Defesa do Meio Ambiente).

Contra preconceito religioso,
acontece Tambores de Axé
Evento organizado em parceria entre o Coletivo de Ogans e o
Programa Falando de Axé, o 1º
Tambores de Axé acontece neste
domingo, 26, no Centro Comunitário do Jardim Esplanada (rua
Augusto Furlan, 39), a partir das 9
horas. O evento é realizado pela
Secretaria Municipal de Ação Cultural, com apoio do Centro de Documentação Política e Cultura Negra e do Conepir, além do apoio de
terreiros de Umbanda e Candomblé, lojas de artigos religiosos de
Matriz Africana e da vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”.
A ideia do evento já vinha
sendo pensada há tempos e,
após uma conversa entre os
Ogans, Mestre Adriano Rigo,
Ricardo e Jhow, com Pai Ronaldo Almeida, apresentador do
Programa Falando de Axé, se
firmou a parceria. Ogan é o termo utilizado nas religiões de Matriz Africana para quem toca os
atabaques, tambores responsáveis
por chamar entidades, guias, encantados e Orixás na terra.
Para o Ogan e Mestre de Capoeira, Adriano Rigo, “esta iniciativa é de extrema importância
para mostrarmos à sociedade a
nossa cultura e desmistificar um
pouco o preconceito que religiosos de matriz africana tanto sofrem”. O mesmo pensamento é do
Ogan Ricardo. Para ele, Piracicaba e região ganham com um evento como esse. “Precisamos mostrar nossas divindades, nossos
Orixás, para fora do terreiro”.
Para Ogan Jhow, de Araras,
no momento em que vivemos casos extremamente violentos contra terreiros de matriz africana,
“é necessário nos unirmos entre

várias casas e irmãos para discutirmos nossas pautas e mostrarmos nossa religiosidade”.
Para Pai Ronaldo Almeida,
apresentador do Programa Falando de Axé, “o momento em
que passamos é crucial para um
evento como esse”. Ele destaca
que as diferenças devem ser
deixadas de lado e trabalhar no
que nos une, “que é a valorização do povo de santo”, acrescenta. Pai Ronaldo Almeida milita há mais de 15 anos pela liberdade religiosa plena e espera, com isso, ajudar o povo de
Matriz Africana a ter seu espaço de fala perante a sociedade.
A abertura do evento acontece com a saudação a Exú. Logo
em seguida, uma mesa de abertura com as autoridades, seguido de
debate composta por Babá Vanderson, de Araras, Iya Nika, de
Leme, e Mãe Luana, da Casa Espiritual Filhos de Oxalá – terreiro
de umbanda de Piracicaba com
mais de 40 anos de existência.
Terminada a mesa, será aberta a fala. Na hora do almoço acontece uma apresentação dos Ogans
que fizeram antecipadamente cadastro, tanto Umbanda, Candomblé e Jurema, em seguida uma
apresentação de capoeira e o encerramento com um Samba de
Roda, muito tradicional nos terreiros de matriz africana.
Durante todo o encontro,
acontece uma feira afro. A organização cadastrou empreendedores do Axé, trabalhadores que são
das religiões de matrizes africanas
que produzem artesanatos, roupas, comidas típicas como o acarajé, além de espetinhos, empadas
e bebidas. O evento é gratuito e
aberto a todos interessados.
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Médicos estudam caso de falência
súbita cardíaca, hepática e renais
"Paciente em questão deu entrada pela cardiologia com suspeita de enfarte, mas na verdade tratava-se de falência generalizada com desfecho trágico e triste"

Médicos da Santa Casa de Piracicaba, o cardiologista Humberto Passos, o nefrologista Alex
Gonçalves e a gastro/hepatologista Ana Claudia Oliveira, considerada hoje uma das maiores autoridades em fígado no Brasil, se
reuniram nesta semana no Salão
Nobre do Hospital para discutirem, junto a profissionais da Instituição, o caso de uma paciente
jovem com quadro de uma falência cardíaca hepática e renais súbitas em praticamente 24 horas.
“A complexidade desse caso
específico envolve um dado relacionado ao uso de fitoterápico
para emagrecimento. A paciente
em questão deu entrada pela cardiologia com suspeita de enfarte, mas na verdade tratava-se de
falência generalizada com desfecho trágico e triste. Por essa razão, discutimos todos esses aspectos ligados ao processo de
emagrecimento e uso de fitoterápicos, que não é sempre benéfico como muitos consideram”,
salienta Passos ao enfatizar que
o fato ocorrido recentemente no
Hospital reacende a necessidade de
se discutir um pouco mais e ampliar o conhecimento nesta área.
De acordo com ele, o uso indiscriminado e sem controle de fitoterápicos tem como prerrogativa o aumento cada vez maior da
possibilidade desse quadro clínico. “Infelizmente, essa paciente foi
a óbito por falência generalizada e
precisamos trazer isso à tona exatamente como aprendizado e como
possibilidade de assistência adequada ao quadro”, salientou.
O uso sem controle de fitoterápicos também ocasionou a morte da enfermeira Edmara Silva de
Abreu, de 42 anos, em São Paulo,
em fevereiro deste ano. O caso, na
época, teve repercussão nacional e,
desde então, a comunidade médica e científica tem intensificado e
propagado o perigo do consumo de
medicamentos - sejam eles sintéticos ou os ditos naturais - de forma
indiscriminada. Na época, a enfer-

meira havia sido diagnosticada
com uma hepatite fulminante decorrente do consumo de um composto de "ervas para emagrecimento". O produto, vendido em
cápsulas, se dizia "natural" e, na
composição, continha ervas como
chá verde, carqueja e mata verde,
substâncias hepatotóxicas, que
podem causar danos ao fígado.
Durante o encontro, o nefrologista Alex Gonçalves, que
também é referência em doença
renal crônica avançada e atuante no campo de doenças genéticas e raras, reforçou que é ”imprescindível discutir os agentes
que afetam o fígado, um órgão
extremamente importante em
termos de metabolismo e que tem
a função de sintetizar as substâncias que ingerimos e, quando afetado por alguma agressão aguda
ou crônica, traz sérias consequências, precisando em muitos
casos do transplante ou levando
o paciente à morte”, enfatiza.
"A hepatite aguda tem vários
fatores associados, inclusive o uso
de medicamento de forma inadvertida, a exemplo dos chamados naturais, os quais as pessoas acreditam não fazerem mal por serem
naturais. Há uma lista de fitoterápicos e chás utilizados para emagrecer e para o bem-estar, os chamados detox do fígado que, na verdade, são potenciais que levam à
lesão do órgão", salienta a gastro/
hepatologista Ana Claudia.
Ela alerta ainda que as pessoas precisam parar com a automedicação e entender o quão isso é
perigoso. "Antes de tudo, as pessoas precisam consultar seu médico,
se informar sobre o que vai ingerir,
o porquê, a quantidade exata e o
tempo dessa ingestão. Hoje em dia,
as pessoas usam o anti-inflamatório como se fosse um analgésico. Isso
tornou-se cultural e precisamos alertar a todos que há vários anti-inflamatórios extremamente tóxicos
para o fígado e que podem levar a
pessoa à morte dependendo da
quantidade e do tempo de uso”.

Fotos: Divulgação

Humberto Passos, Ana Claudia Oliveira, Eduardo Nicolela, Tiago Marim , Amauri Groppo e Alex Gonçalves

Humberto Passos, Ana Claudia Oliveira, Lais Lemos e Alex Gonçalves
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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.
------------------------------------------

JOVEM LUCAS FELIPE RODRIGUES faleceu dia 20 p.p., nesta cidade, contava 28 anos, filho do Sr. Marcio da Silva Rodrigues e da Sra. Cristiane
Felipe de França Lima. Deixa
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h30 no Cemitério
Municipal da Vila Rezende em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DELAZARO CIBIM
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos
finados Sr. João Delazaro e da
Sra. Catharina Perim, era viúva do Sr. Mario Cibim; deixa os
filhos: Sonia Maria Cibim Piazza, casada com o Sr. Edison
Luiz Piazza; Mario Donizete
Cibim, já falecido, deixando
viúva a Sra. Maria Teresa Delosso Cibim e Elaine Cibim
Gaiad de Camargo, casada
com o Sr. Marcos Augusto Gaiad de Camargo. Deixa netos,
bisneta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h00 do Velório
da Saudade, sala 03, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VITALINA DEMERIDA
GUEDES faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 71 anos,
filha dos finados Sr. Abdon de
Souza Guedes e da Sra. Firmina Maria da Conceição; deixa

os filhos: Reginaldo Guedes de
Souza; Renata Guedes de
Souza; Raquel Fernanda Guedes de Souza; Tais Daiane Guedes de Souza e Eder Renato
Guedes de Souza. Deixa genros, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h30 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSA PINHEIRO GÉA JOVENAZZO faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Matheus Pinheiro Garcia e da Sra. Rosa
Géa, era viúva do Sr. Raul Dacio Jovenazzo; deixa os filhos:
Wanderlei Jovenazzo; Jose Maria Jovenazzo; Valter Sebastião
Jovenazzo; Lourdes Jovenazzo
Melo; Rubens Tadeu Jovenazzo
e Antonio Martins Mateus Juvenaso. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE ANTONIO MOLINA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 73 anos, filho dos finados Sr. Manoel Molina e da
Sra. Trine Rodrigues Molina,

era casado com a Sra. Maria
Aparecida de Jesus Diniz Molina; deixa os filhos: Lucimara
Aparecida Molina, casada com
o Sr. Raimundo Cardoso dos
Santos; Juliana Aparecida Molina e Alexandre Jose Molina,
já falecido, deixando viúva a
Sra. Juliana de Oliveira Molina.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala 02, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IGNEZ CARVALHO DE
LOS SANTOS faleceu ontem,
nesta cidade, contava 84
anos, filha dos finados Sr. Antonio Joaquim Carvalho e da
Sra. Maria Chiaroto, era viúva
do Sr. Alberto Coe de Los Santos; deixa os filhos: Ilze Carvalho de Los Santos Gonçalves, casada com o Sr. Sergio
Duarte Gonçalves e Anderson
Carvalho de Los Santos. Deixa netas, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de
Cremação será realizada
hoje às 10h00 no Crematório
Unidas - Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA TROMBINI TEIXEIRA faleceu ontem nesta cidade, contava 97 anos, filha dos
finados Sr. Avelino Trombini e
da Sra. Avelina Antonia Ferrei-

ra, era viúva do Sr. Mario Teixeira; deixa os filhos: Antonio Rubens Teixeira, ja falecido; Clotilde Teixeira; Cemiramis Teixeira Rossi, casada com o Sr.
Alfredo Jose Rossi; Sandra
Maria Teixeira da Rosa, casada com o Sr. Ademir Cardoso
da Rosa; Helena Marli Teixeira
Paschoal, casada com o Sr.
Carlito Paschoal e Claudia Sueli Teixeira Godoy, casada com
o Sr. Francisco Carlos Godoy.
Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JAILSON FRANCISCO DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho da
Sra. Maria Eluza da Conceição,
ja falecida, era casado com a
Sra. Maria Jose da Silva; deixa
os filhos: Jeferson Francisco da
Silva, casado com a Sra. Stefani Santos; Jadson Wilian da Silva, casado com a Sra. Daniele
Puga Bragaia e Junior Francisco da Silva. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 15h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. BENEDITA LENI ASSUNÇÃO faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 71 anos de
idade e era casada com Sr. Irio
Silva. Era filha do Sr. Albertino
Assunção e da Sra. Mariana
Ferreira da Silva Assunção,
ambos falecidos. Deixa a filha:
Isabele Cristina Assunção
Gonçalves casada com Luis
Eduardo Gonçalves. Deixa ainda os netos: Marcos; Luis Henrique; Gabriele e Lara. O seu

sepultamento deu-se ontem
as 15:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório “C” do Cemitério Parque da Ressurreição, seguindo em auto fúnebre
para o Cemitério Municipal de
Vila Rezende, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. VALDO FERREIRA DOS
SANTOS faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 67

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

anos de idade e era casado
com a Sra. Sueli Ribeiro. Era filho do Sr. João Ferreira dos
Santos e da Sra. Terezinha Maria de Jesus. Deixa a filha: Daiane Ribeiro dos Santos. Deixou
ainda os enteados: Roseli Helena Ribeiro; Rosangela de Fatima Ribeiro; Glaucia Cristina
Ribeiro; Elaine Aparecida Ribeiro; Emerson Luis Ribeiro. Deixa ainda demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende
sala-02, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ORLANDO CHRISTIANO fa-

leceu ontem na cidade de Piracicaba aos 64 anos anos de
idade e era casado com a Sra.
Marlene Bertoncello Beira
Christiano. Era filho do Sr. Antônio Christiano e da Sra. Aparecida Cantareli Christiano, falecidos. Deixou os filhos: Junior
Christiano casado com Emannuelle Cury Barros Christiano
e Thiago Christiano. Deixa
também as netas: Kimberlly,
Wendy e Sabyne. Deixa demais parentes e amigos. O
seu sepultamento dar-se-a
dia 25/06/22 as 09:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério de Vila Rezende – sala 1, seguindo para a referida necrópole, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
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.
------------------------------------------

- 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

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Concorrência Pública - Registro de Preços nº 04/2022 - Objeto: Contratação de
serviços de recuperação estrutural de vias públicas, pavimentação asfáltica e galerias pluviais. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes dos licitantes com a
documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de Compras e
Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do dia 27/
07/2022. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 27/07/2022, na
Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O
edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas . São
Pedro, 24 de junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está reaberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 14/2022, Processo:
364/2022, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática, conforme
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. As propostas serão acolhidas com
início no dia 27/06/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 08/07/2022. O início da
sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 08/07/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por
meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br
. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações,
sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 24 de junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 43/2022 - Processo: 1135/2022 Objeto: Aquisição de Combustível – gasolina comum e etanol- Início da Sessão Pública: 11/ 07/ 2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito
a Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223
ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São
Pedro, 24 de junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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REPERCUSSÃO

Turismo é destaque no Conexidades
Laranjal Paulista foi representada pela equipe da secretaria municipal de cultura e turismo, em espaço reservado no estande da AMITESP
Divulgação
Fotos: Divulgação

As atrações turísticas do
município e toda tradição histórico-cultural da Festa de São
João Batista foram destaques na
quinta edição do Conexidades,
evento idealizado pela UVESP União dos Vereadores do Estado de São Paulo, com o objetivo
de reunir parceiros públicos e
privados para debates e reflexões
sobre o futuro das cidades.
Laranjal Paulista foi repre-

sentada pela equipe da secretaria
municipal de cultura e turismo,
em espaço reservado no estande
da AMITESP – Associação das
Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São
Paulo, que apresentou o novo
guia turístico e um encarte com
a programação e a abordagem
histórica da Festa de São João
Batista. O evento aconteceu no
dia 8 de junho, no Guarujá.

Divulgação

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA
Laranjal Paulista está em
festa e repleta de orgulho! O
aluno Pedro Bertoni Brisotti,
do 9º ano da Escola "João
Salto", ganhou a medalha de
prata na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP).

Na premiação, o colégio foi
representado também pela
diretora Yedda Ghizzi Mariano e pela professora do estudante premiado, Eliane
Novaes Meucci. Parabéns a
todos pela conquista!

Laranjal Paulista teve espaço especial no evento

I MUNIZAÇÃO

C OVID -19

Vacina está disponível Vacina da Gripe está
disponível À população
para novo público
A quarta dose da vacina contra a COVID-19 já está disponível
para pessoas a partir dos 40 anos
em Laranjal Paulista. O intervalo
de aplicação é de quatro meses após
a terceira dose. Para se imunizar,
é necessário comparecer no Cen-

CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA
A Corrida de São João Batista também foi destaque
no domingo (19) de festa em
Laranjal Paulista. Mais de
250 atletas participaram da
prova, que teve um novo trajeto. No novo percurso, a
largada aconteceu na Praça Armando de Salles Oliveira. Depois, passou pela

Rua Suaidan Abud, pela
Rua Guilherme Marconi,
Rua Governador Pedro de
Toledo, Rua Mário Belotto,
Rua Marcelo Longhi, Rua Ermenegildo Zanella e, por último, pela Avenida da Saudade. Foram 78 metros de variação de elevação, em um percurso repleto de desafios.

tro Administrativo Municipal, que
fica na Rua Hélio Rodrigues Pires, 54, Centro. O atendimento é
das 7h às 16h. A vacinação também
acontece diretamente nas unidades básicas de saúde, das 13h às
16h, de segunda a sexta-feira.

Na última semana, a vacina contra a Gripe passou a ser
disponível para toda a população em Laranjal Paulista. A
imunização acontece no Centro
Administrativo, que fica na
Rua Hélio Rodrigues Pires, 54,

ao lado da Praça do Poço Artesiano. O atendimento no local
é das 7h às 16h. Aqueles que
preferirem, também podem se
vacinar no posto de saúde mais
próximo de sua casa, com atendimento das 13h às 16h.
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1- Varejões Municipais completam 40 anos em 2022. 2- Varejões se destacam pelo preço, qualidade e variedade de produtos

S EMA

Varejões Municipais, bons preços e
diversidade de produtos há 40 anos
Primeiro Varejão, no Centro, foi inaugurado em 26 de junho de 1982; atualmente, são 21 equipamentos espalhados por todo o município

Há 40 anos, em 26 de junho
de 1982, era inaugurado o primeiro Varejão Municipal de Piracicaba. A iniciativa, que sempre foi a
de ajudar no escoamento da produção local e ofertar alimentos de
qualidade e com economia à população, é coordenada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento).
O Varejão Municipal do Centro, o primeiro a ser inaugurado,
começou onde hoje é o Terminal
Central de Integração (TCI), em
espaço da Estação Sorocabana.
Com o passar dos anos, a Prefeitura percebeu a necessidade de
melhorar a infraestrutura desses espaços para atender melhor
os permissionários e o público.
Assim, em agosto de 1990, o
Varejão Municipal do Centro começou a funcionar em espaço próprio, onde está até hoje, em galpão
na rua Santa Cruz, 1.260. A construção desses galpões, pela equipe da Sema, foi ampliada e hoje já
são 21 pontos espalhados pela cidade, a fim de atender também a
todas as regiões de Piracicaba.
Dona Lourdes Aparecida de
Fátima Lásaro foi uma das primeiras permissionárias cadastradas pela Sema para comercializar nos varejões, em outubro
de 1982. Por incentivo de seu
pai, voltou para o sítio da família, no bairro Campestre, e co-

meçou a se dedicar à agricultura, até se tornar sua principal
fonte de renda. Hoje, ela é produtora orgânica certificada e
continua comercializando nos
varejões, atividade que a própria
diz ser prazerosa e gratificante.
“Sabe quando a gente gosta? É gostoso, principalmente
pelas amizades que a gente faz”,
conta Lourdes, que, desde o início levou seus filhos para acompanhá-la nas vendas e até hoje
continuam trabalhando juntos, como a filha Thaís Lásaro,
que “cresceu no varejão”.
“O varejão fez parte da minha
história. Hoje, eu e minha mãe nos
complementamos: eu trabalho
mais na parte da plantação e ela
na parte das vendas”, relata Thaís. “Eu aprendi que no varejão você
começa a saber de onde vem o seu
produto. Você conhece a origem
dele, a história da pessoa que está
por trás da banca. Não é só ir lá e
pagar, mas você conhece a história da sua alimentação”, ressalta.
História semelhante acontece
com o agricultor familiar e presidente da Coopihort (Cooperativa
Piracicabana de Horticultores),
Vanderlei Sanches, que tem sua
plantação no bairro Kobayat Líbano. Ele conta que começou a ajudar seus pais no varejão ainda jovem, em 1983. Hoje, tem a ajuda
da mulher e dos dois filhos para
continuar o trabalho na roça e le-
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var os produtos frescos aos seus
consumidores fiéis do varejão.
“Eu tenho clientes, por incrível que pareça, que são desde quando eu comecei no varejão. O atendimento é nosso
grande diferencial: eles não são
simples compradores, mas são
nossos amigos", diz Sanches.
Segundo ele, o trabalho, apesar de cansativo, vale a pena por
estar do lado da família e conviver em um ambiente de trabalho
acolhedor. “No varejão um depende do outro: o tomateiro, o bananeiro, o verdureiro, o pasteleiro,
todos se complementam, formando um ponto de abastecimento
muito forte e muito bom", explica.
PREÇO BOM E AMIZADES - Nesses 40 anos de história, o que não falta são consumidores assíduos e entusiastas da
compra de produtos locais, com
qualidade e preço justo, como o
comerciante aposentado Carlos
Rodrigues Rocha, de 75 anos, que
desde que se mudou de Campinas para Piracicaba, há 17 anos,
frequenta o varejão semanalmente para fazer suas compras.
“Praticamente virou uma
rotina pra mim. Às vezes o sábado fica diferente quando eu não
posso vir ao varejão e ver o pessoal, trocar uma ideia. Prefiro
comprar aqui não só pelos preços e variedades dos produtos,
mas pelo diálogo, pelo fato que

você acaba sendo amigo de todo
mundo e isso faz bem pra gente”,
conta Carlos, que já muito conhecido entre os permissionários.
VARIEDADE - A consolidação dos Varejões Municipais como
uma política pública efetiva de
abastecimento alimentar na cidade justifica a permanência, até
hoje, de 21 varejões que, juntos,
abrem 25 vezes por semana, comercializando cerca de 800 toneladas de alimentos por mês.
Nos varejões o consumidor
tem à disposição bancas de legumes, frutas nacionais e importadas, verduras, cereais e tubérculos, frios e laticínios, pescados,
aves e ovos, milho verde e derivados, como a famosa pamonha,
utilidades domésticas e plantas,
produtos artesanais como pães,
bolos e doces, além da tradicional praça de alimentação com
pastel, caldo de cana e açaí.
De acordo com a Sema, há
aproximadamente 160 permissionários cadastrados, entre produtores rurais e comerciantes de
produtos oriundos do município
e de outras regiões. Além deste
número, trabalham nos varejões
auxiliares e fornecedores, o que
gera aproximadamente 1.000
empregos diretos e indiretos.
Para Nancy Thame, secretária da Sema, “40 anos de história confirmam a consolidação
desta iniciativa inovadora que

visa levar produtos de qualidade e preço justo à população e
dar forças ao trabalho dos agricultores locais”, ressalta.
ECONOMIA GARANTIDA - Além de gerar emprego e
renda, os Varejões Municipais
garantem compras até 25% mais
baratas em frutas, legumes, verduras, tubérculos e cereais. Essa
economia é garantida pela Sema,
que coordena e faz o controle de
preços dos varejões para que fiquem mais baratos em relação
aos preços da iniciativa privada.
Semanalmente, a equipe da
secretaria faz a cotação de valores nos atacados (Entreposto Ceasa de Campinas e Piracicaba),
em alguns produtores rurais e em
supermercados e varejões privados, sempre às quartas e sextasfeiras, para acompanhamento da
sazonalidade dos produtos.
“A cotação é feita seguindo
uma tabela de 30 produtos,
usando como base a melhor
classificação dos alimentos, ou
seja, de tamanho padrão, de colheita vigorosa, sempre visando
a qualidade e melhor preço ao
consumidor”, explica Eliane
Souza, diretora do Departamento de Abastecimento da Sema.
A tabela com os preços é enviada aos permissionários dos varejões, para que sigam os valores préestabelecidos. Para garantir o cumprimento dos valores, os fiscais da

Sema passam diariamente nas
bancas para fazer a verificação.
“Ainda que haja a tabela
de preços, os valores podem sofrer alteração sem aviso prévio, por conta de imprevistos
climáticos, que podem interferir na disponibilidade de alguns
produtos”, ressalta Eliane.
SEMANA DE FESTA Para comemorar esta data especial, a partir deste domingo, 26/06,
até 2/07, os consumidores terão à
disposição promoções exclusivas e
sorteios de vale-compras, visitando qualquer um dos 21 espaços
distribuídos pelo município.
Nesta segunda-feira, 27/06,
acontece a Cerimônia de Comemoração do Aniversário dos Varejões,
às 15h, no Varejão Municipal do
Centro (rua Santa Cruz, 1.260),
com homenagens aos permissionários, apresentação musical da
dupla sertaneja Pedro e Pedrinho,
exibição de documentário especial
de aniversário e café comunitário.
A comemoração dos 40 anos
dos Varejões Municipais também
contará com o resultado do concurso de receitas Do Campo à
Mesa, aberto neste mês, no qual
se inscreveram profissionais e
amadores da culinária com receitas doces e salgadas que contenham produtos adquiridos nos
varejões do município. Entre os
prêmios estão cestas de frutas,
verduras e legumes dos varejões.
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A Justiça e a operação contra
o “gabinete paralelo” do MEC
Marcelo Aith

A

Justiça brasileira carece de mais
desembargadores imparciais e que
seguem as regras processuais como Ney Bello. No final da manhã
da última quinta-feira
(23), o eminente desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, deferiu o pedido de
liminar e determinou a imediata
soltura do ex-ministro da educação Milton Ribeiro e dos demais envolvidos na Operação da
Polícia Federal, que investiga a
prática de tráfico de influência e
corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), vinculado ao
Ministério da Educação (MEC).
Um dos resultados desta
operação foi a prisão preventiva
do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, na última quarta,
dia 22 de junho, em Santos. Segundo a PF, um sofisticado esquema foi montado pelo que a
entidade classifica como “organização criminosa” dentro do MEC.
Para além da discussão quanto a gravidade dos fatos narrados
na representação da Polícia Federal (“fummus comissi delicti”), que
envolvem o ex-ministro da Educação, para se decretar a prisão
preventiva de qualquer pessoa penalmente imputável, a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 do Código
Processual Penal, deve ser incabível. Ou seja, a decretação da prisão preventiva deve ser a última
opção, quando foi inadequada a
substituição por outra medida
cautelar (art. 282, §6º, do CPP).
Ademais, há que ser preenchidos os requisitos e pressupostos
previstos nos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal. Consoante estabelece o artigo 312, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei
penal”, O chamado periculum libertatis, que é o perigo que decorre do
estado de liberdade do alvo da preventiva, como o risco para a ordem
pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da
lei penal. Além disso, esse perigo
deve ser atual, contemporâneo e
não passado, distante ou futuro.
A garantia da ordem pública
teria sentido, na espécie, por exemplo, para impedir a reiteração criminosa do alvo da prisão preventiva. O ex-ministro Milton Ribeiro, como é de conhecimento público e notório, foi exonerado em 28
de março de 2022, portanto, em
tese, não poderia estar a praticar
novos delitos contra a administração pública - prática de tráfico de
influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação.
Já a conveniência para a instrução criminal está ligada, intimamente, a obstrução da apuração dos
fatos. Ou seja, seria adequada a decretação da preventiva se o ex-ministro estivesse agindo com escopo
de destruir provas ou dificultando
o acesso a elas. Não há qualquer indicação que Milton Ribeiro estivesse praticando qualquer ato inconveniente para a instrução criminal,
que pudesse ensejar essa severa medida constritiva à liberdade.
Além disso, não há qualquer
sinal que o ex-ministro estivesse na
iminência de se evadir do distrito
da culpa, ou seja, que estivesse se
preparando para fugir do país, por
exemplo. Pelo contrário, ele foi facilmente encontrado no endereço
constante nos cadastros públicos.
Outro flagrante de ilegalidade decorreu da ausência da
apresentação, ao ex-ministro e
a sua defesa, dos elementos ensejadores da prisão preventiva.
O desembargador Ney Bello,
com precisão, destacou que: “Noutro lanço, também é indubitável
que não se conheceram os fundamentos do decreto prisional no mo-

mento da prisão, o que
malfere a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal,
além de vários de seus
precedentes jurisprudenciais, que asseguram à defesa o acesso
amplo de todos os meios de prova já documentados, consignando
ser "assegurado o acesso do investigado aos elementos
de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013guarda
perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14, que garante
ao defensor legalmente constituído 'o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou
administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de
provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas,
consequentemente, as informações
e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso
mesmo, não documentados no
próprio inquérito ou processo judicial' (...)". (STF. Pet 6164 AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe de 21/09/2016)”.

O perigo de deixar
alguém em
liberdade deve ser
contemporâneo
e não passado
De outra parte, a ausência de
contemporaneidade dos fatos imputados ao ex-ministro é latente.
Para que se determinar a prisão
preventiva o risco a ordem pública, a ordem econômica, a garantia
da instrução criminal e a aplicação da lei penal tem que ser atuais, não podem se pautar em fatos
pretéritos. Os fatos apontados ao
ex-ministro são de meses atrás e
decorrentes da condição de ministro de Estado. Dessa forma, o perigo de deixar alguém em liberdade deve ser contemporâneo e não
passado. Além disso, deve ser um
perigo concreto, realizável, e não
hipotético, fruto de mera ilação.
Nesse sentido é a lição do
mestre Aury Lopes Júnior: “Para
uma prisão preventiva seja decretada, é necessário que o periculum libertatis seja atual, presente, não passado e tampouco
futuro e incerto”. No RHC 67.534/
RJ, o Min. Sebastião Reis Junior
afirma a necessidade de “atualidade e contemporaneidade dos
fatos”. No HC 126.815/MG, o Min.
Marco Aurélio utilizou a necessidade de “análise atual do risco
que funda a medida gravosa”.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, respeitado o disposto no §3º do artigo
282 do Código de Processo Penal,
(ressalvados os casos de urgência
ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de
medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se
manifestar no prazo de cinco dias,
acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os
casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha
elementos do caso concreto que
justifiquem essa medida excepcional), já seriam suficientes para
impedir qualquer eventual prática
delitiva na espécie. Totalmente descabida e desnecessária a prisão do
ex-ministro. Uma mácula indelével na vida de qualquer pessoa que
passa por esse constrangimento.
Justiça se faz com independência, imparcialidade, seguindo
as regras processuais e os princípios constitucionais. O magistrado quando veste a toga deveria
se despir das amarras morais e
ideológicas e decidir com prudência, evitando-se, assim, que suas
idiossincrasias afetem a vida de
pessoas honesta ou desonestas,
culpadas ou inocentes. Infelizmente, não é assim que se portam muitos magistrados do país!
———

Marcelo Aith, advogado, mestrando em Direito Penal pela PUC-SP
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Criança não é mãe
Alexandre Padilha

A

perversidade cometida por uma
juíza do estado
de Santa Catarina com
uma criança de 11 anos
que engravidou após
sofrer estupro, causou
repulsa e indignação. É
igualmente cruel o fato
da equipe médica de um hospital
se recusar a fazer a interrupção
da gravidez, mesmo ela sendo permitida no Código Penal em casos
de violência sexual, sem estabelecer o período da gestação ou a necessidade de ordem judicial.
É absolutamente asqueroso
que uma juíza determine que uma
criança deva gestar o resultado de
um estupro e a aprisione em um
abrigo para que seja evitado um
aborto legal, que é um direito dela.
A Lei do acolhimento a víti-

mas de violência instituída em minha gestão
no Ministério da Saúde em 2013, obriga todos os serviços do SUS
a acolher às vítimas
dessa situação e encaminha-las a hospitais
de referência que oferecem o atendimento de
interrupção da gravidez no tempo adequado. Isso é lei.
É direito de toda mulher interromper a gravidez decorrente
de violência sexual, quando a
mãe corre risco de vida ou quando o feto for anencefálico. Essa
criança tinha dois desses critérios, o estupro e o risco de vida.
É revoltante acompanhar casos como esse, onde o sentimento
e a vida de uma criança vítima de
um estupro são colocadas em segundo lugar. A luta pela aprovação dessa lei é um direito das mu-

É direito de
toda mulher
interromper
a gravidez
decorrente
de violência
sexual (...)
lheres e crianças. Este caso que
veio à tona não é uma exceção.
Um levantamento feito pela
revista Gênero e Número mostrou que, em 2018, 21 mil crianças até 14 anos - idade onde relação sexual é considerada estupro
de vulnerável - tiveram filhos no
Brasil. E entre 2017 e 2020, mais
de 74 mil crianças de 10 a 14 anos
- média de 50 por dia - foram estupradas, segundo dados apresentados pela Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Como deputado federal, en-

sob o comando do ex-governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Outros olhos e armadilhas

O

título deste artigo nos remete aos idos dos anos
80, tempos estes em que
a cantora Marina Lima embalava os romances pós ditadura.
Na música 'Virgem', a cantora e compositora fazia questão de externar aos ouvintes
que tudo funcionava independente do amor que ela sentia.
"As coisas não precisam de você,
quem disse que eu tinha que precisar?... O Hotel Marina quando acende não é por nós dois e
nem lembra o nosso amor."
Algum tempo atrás pude
descansar e curtir bons momentos em frente ao famoso
hotel Marina na praia do Leblon no Rio de Janeiro...
Naquele momento o imponente Hotel Marina, com 150
apartamentos com vista para
o mar e em um dos endereços
mais caros do mundo, estava
visivelmente se deteriorando
e soube mais adiante que um
dos mais icônicos hotéis da
orla do Leblon fora vendido.
Pelas imagens recentes que obtive na internet, o Hotel Marina está agora sendo revigorado devidamente à sua altura.
O TEMPO E AS
MUDANÇAS
Nestes mesmos tempos, vi de
perto as Unidades de Polícia Pacificadora - as UPP's instaladas
nos morros cariocas. O projeto
da Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro instituia
polícias comunitárias nos morros e comunidades, principalmente na capital do Estado,
como forma de desarticular quadrilhas que, antes, controlavam
estes territórios como verdadeiros Estados paralelos. Inicialmente considerei eficiente o projeto porque graças a ele pude subir e descer os morros por diversas vezes. Hoje, após a instalação de 38 UPPs, o modelo que
representou nos últimos anos
a esperança de um Rio mais seguro se mostrou esgotado e colecionou uma série de fracassos e escândalos. Porém, é preciso também considerar que
graças às UPP's, algumas comunidades chegaram a ficar
mais de seis anos sem tiroteios.
A VELHA ROTINA
SEMPRE VOLTA
O mais nova chacina do Rio
aconteceu em 24 de maio, na
comunidade Vila Cruzeiro.
E a população brasileira está
tão entorpecida com os problemas diários pra garantir sua sobrevivência que poucos são os
que ainda se atém e se chocam
com casos como estes. Casos em
que as forças policiais sobem os
morros atirando e matando, casos em que ao menos 16 de 21
homens mortos na chacina não
tinham mandado de prisão em
aberto, segundo levantamento
feito pelo UOL no site do CNJ
(Conselho Nacional de Justiça).
O QUE EXPLICA
A OPERAÇÃO?
O que justifica a violência de

invadir atirando e matando num
julgamento sumário? É importante destacarmos diversos pontos:
1°) o número divergente de mortos que foram relatados entre a
Polícia Civil e Militar; 2°) participaram da operação o Bope (Batalhão de Operações Especiais) e a
PRF (Polícia Rodoviária Federal)
e nenhum dos mortos eram das
forças policiais; 3°) é importante
lembrar que, há três meses, oito
pessoas foram mortas no mesmo
território, também durante incursões das forças de segurança.
Agora a mesma pergunta
de sempre: Se fosse num bairro de classe média ou nobre,
isso aconteceria?
O MUNDO QUER
RESPOSTAS
A Anistia Internacional Brasil oficiou o governo do estado do
Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, cobrando explicações sobre a chacina ocorrida.
O Governador do Rio de
Janeiro, Cláudio Castro, deve
ao mundo as explicações.
QUEREMOS
EXPLICAÇÕES
Quando falamos de violência
policial, é impossível esquecermos
de outro nome: o ex-governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin.
Fundador do PSDB (Partido da
Social Democracia Brasileira), Alckimin, governou o Estado mais
rico da Federação por 4 vezes e
recentemente se filiou ao PSB Partido Socialista Brasileiro.
HISTÓRIA
Os mesmos socialistas que já
abrigaram Miguel Arraes, João
Mangabeira, Ariano Suassuna,
José Lins do Rêgo e Rubem Braga,
hoje abrigam Alckimin. E agora
a pergunta que não quer calar II
é: quem assistiu a cena de Geraldo Alckmin ouvindo e aplaudindo o hino da "Internacional Socialista" se esqueceu da também
truculenta polícia de Alckmin?
RECORDAR É VIVER
Faço questão de recordar!
Começo trazendo novamente os
fatos acontecidos no ano de 2016,
em que o ex-governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin,
foi condenado pela justiça paulista a rever as ações da Polícia Militar (PM) no Estado. Junto com a
condenação, veio também a proibição do uso de armas de fogo,
balas de borracha e gás lacrimogêneo contra cidadãos que estiverem exercendo seu livre direito à
manifestação. O governo de Geraldo Alckmin (PSDB) também foi
multado em R$ 8 milhões por danos morais sociais em ações policiais em 2013, nas chamadas Jornadas de Junho. A ação ajuizada
pela Defensoria Pública estadual
determinava que o valor deveria
ser revertido ao fundo de proteção aos direitos difusos.
CADA CASO É UM CASO
Por isso, faço questão de trazer aqui os registros mais graves
de violência policial acontecidos

VIOLÊNCIA CONTRA
ESTUDANTES
O ano era 2015, Alckimin estava em seu quarto mandato e os
episódios mais graves de violência
policial foram registrados contra
os estudantes secundaristas, que
ocuparam mais de 200 escolas ao
redor do Estado de São Paulo
contra o projeto de reorganização escolar, promovido pelo governador. Por causa das prisões
sem justificativa e da violência
desproporcional, a popularidade
de Alckmin caiu gravemente. Foi
o suficiente para ele se render e
suspender o projeto de reorganização escolar, o que se tornou
sua primeira grande derrota
como governador de São Paulo.
MOVIMENTO
PASSE LIVRE
Após a derrota para os secundaristas, Alckmin não poderia
mais perder nas ruas e em popularidade. Porém, as manifestações do Movimento Passe Livre MPL, contra o aumento das passagens na tarifa do ônibus em
metrô, naquele ano, indicavam
que seu desejo não seria fácil.
Logo na primeira manifestação,
cerca de 30 mil pessoas saíram às
ruas. Terminando, claro, em repressão e pancadaria. Mas o pior
estava por vir. Para eliminar de
vez a mobilização contra a tarifa,
Alckmin utilizou do seu então secretário de Segurança Pública,
Alexandre de Moraes, para distorcer aspectos da Constituição
Nacional, em detrimento da liberdade de manifestação no Estado.
A distorção determinava que o
MPL só poderia se mobilizar caso
avise a Polícia Militar e a Secretarias de Segurança Pública sobre
seu trajeto, no mínimo horas antes do ato acontecer. Obviamente
que isso não aconteceu! E o resultado foram dezenas de feridos,
e entre jornalistas e fotógrafos
que também foram perseguidos
pela polícia. Os números oficiais
apontavam que mais de 30 profissionais da imprensa foram
agredidos e sofreram lesões durante as manifestações do MPL.
MAIS AGRESSÕES
A jornada de lutas pela
merenda também resultou
em violência policial.
Por causa da falta de merenda nas ETECs, estudantes se mobilizaram com manifestações em
mais de 20 ocupações ao redor do
Estado, incluindo o Centro Paula
Souza, e posteriormente a Alesp
(Assembleia Legislativa). Além de
algumas manifestações terminarem em repressão policial, a reintegração de posse do Centro Paula
Souza foi marcada pela grave atuação da Polícia Militar contra os
jovens estudantes. Vários alunos
foram tirados do local arrastados pelo chão, enquanto ouviam
ameaças por parte de PMs.
VIOLÊNCIA NOS
PROTESTOS
Diante de tantos registros fotográficos de jovens sagrando, arrastados pelas ruas, algemados e
agredidos pela tropa de elite da
cavalaria de Alckmin, foram justamente os protestos contra o presidente Michel Temer que levaram
a denúncia formal contra o governador de São Paulo para as Nações Unidas. Muito além da repressão policial, uma verdadeira

caminhei representação ao Conselho Nacional do Ministério Público e de Justiça que têm responsabilidadede fiscalizar a atuação de
juízes e promotores, a investigação destes atos. Também enviei um
requerimento de informação ao
Ministério da Saúde cobrando que
medidas estão sendo feitas para o
cumprimento da lei. Cerca de 60
hospitais de referência realizavam
esse acolhimento, esse número caiu
para 30, queremos saber o que o
Ministério tem feito diante disso.
Vou apresentar um Projeto de
Lei para exigir aquilo que deveria
ser óbvio: que o sistema de Justiça brasileiro, juízes e promotores,
tenham postura humanizada em
casos de violência sexual como esta
na lei que obriga isso no SUS.

———

Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

perseguição e caçada contra manifestantes começou desde a primeira manifestação que não foi
permitida pela Polícia Militar e
cercou os manifestantes em frente ao prédio da Fiesp, atacando
com bombas de efeito moral e gás
lacrimogêneo. Nos dias seguintes, o padrão continuou e a violência também: com prisões sem
justificativa de dezenas de manifestantes, principalmente secundaristas e jovens menores
de idade, realizadas pela Polícia Militar de Geraldo Alckmin.
PARA NÃO
ESQUECERMOS
Os casos mais conhecidos
envolveram 26 estudantes que
foram apontados como possíveis
vândalos por um infiltrado do
Exército nas manifestações. Além
da estudante Deborah Fabri, que
ficou cega de um olho. A repressão policial também atingiu novamente a imprensa: fotógrafos
foram alvo de balas de borracha,
estilhaços de bomba de efeito
moral, além dos cassetetes da
polícia. Gustavo Oliveira da
Agência Democratize, por exemplo, ficou ferido na perna e outros tiveram casos ainda mais
graves: Fernando Fernandes foi
atingido por uma bala de borracha na boca, enquanto o fotógrafo Vinicius Gomes foi agredido
por policiais, que quebraram sua
câmera e ainda o levaram preso.
MAIS AGRESSÕES
E VÍTIMAS
A ação desproporcional da
PM nas manifestações também
afetou os comércios e a população local: diversos bares e restaurantes foram alvos da polícia
por causa da concentração de
pessoas. Nestes casos, policiais
chegaram a disparar spray de
pimenta contra os clientes.
É NOSSO
DEVER LUTAR!
Como a história não nos permite mentir, é fácil constatar que
balas de borracha, cassetetes,
bombas de gás lacrimogênio e
prisões arbitrárias foram as marcas registradas e as respostas da
Polícia Militar do ex-governador
Geraldo Alckmin às manifestações populares. Mais fácil ainda
é constatar que Alckmin não suporta o contraditório. E a nossa
luta é para que não permitamos
cada vez mais retrocessos e perdas de direitos já adquiridos
com muita luta, suor e sangue.
Diante de tudo isso, é nosso dever lutar contra o crescente processo de criminalização dos direitos de protesto em nosso país.
Sempre nos lembrando de
que: o direito à manifestação e
ao livre pensamento estão garantidos no art. 5º da Constituição
Federal de 1988 e estes direitos
são os pilares da democracia.
QUEM CANTA SEUS
MALES ESPANTA?
Fecho este primeiro artigo,
que pertence a uma série que produzirei, cantando justamente a
música 'Virgem' de Marina Lima.
Dedico minha cantoria ao senhor
ex-governador Geraldo Alckmin
e pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula: 'As coisas
não precisam de você. Quem disse que eu tinha que precisar?'
———
Carolina Angelelli, précandidata a deputada
estadual (PSD)
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QUE

FELICIDADE SENTI!
Aracy Duarte Ferrari
“Situações de vida que
mexem com a sensibilidade”

Época em que os meios de comunicação – rádio, TV, celular, internet e outros –
estão bem desenvolvidos e adentram o espaço, irei relatar uma situação corriqueira que
hoje ocorre com pouca frequência, mas que
me fez sentir felicíssima. Em meu interior
exclamei: “que bom o que estou sentindo!”.
Difícil expressar em palavras, mas tentarei.
Em um almoço dominical com a família,
um dos netos, com 14 anos, alto, bonito, inteligente e observador participava com todos da “conversa vai, conversa vem”. Expressões gestuais, semblantes participativos, muita atenção e até fortes abraços com
Na despedida, este neto adolescente,
que reside em outro município, despediu-se
dos tios e primos. No momento de despedir-se da avó, esta que vos escreve, beijou-lhe as mãos com carinho e simplicidade.
Que felicidade!! Não consigo escrever mais… resta-me agradecer ao
Senhor!

Elisabete Bortolin

Leda Coletti
O menino de rua caminhando
tal relógio sem prumo, vacilante
perambulando ao léu e com seu bando,
é na cidade grande, itinerante.

Bom dia alegria esperançosa
De ver seu sonho manifestar
Num único dia de realização
Para tudo poder conquistar.

Usa maconha, crack, cheira cola
enrola-se em jornal quando está frio,
não gosta de estudar, nem ir à escola,
é chamado por todos de vadio.

Um amor forte e leal
Justo, firme e verdadeiro
É como uma joia preciosa
Que conhece o valor do co-herdeiro.

Quando tem fome esmola um trocado,
também busca no lixo esparramado
algo para comer ali na rua.

A herança de Deus para nós
Inclui tudo que nossa alma alcançar
Devemos expandir o cálice
Para muita luz abraçar.

Exibindo farrapos em seus trajes,
indiferente ao receber ultrajes,
dorme na praça e tem por teto a lua.

ooOoo

VESTIDO DE FESTA
Maria Madalena TTricanico
ricanico de Car v alho
Tinha vagas lembranças do seu tempo de jovem quando queria vestidos novos, feitos sob medidas, pela vizinha da
casa da esquerda, excelente modista.
Tinha roupas bonitas, mas todas já usadas
presente de uma prima mais abastada.
Queria um vestido de seu gosto. Ir à
loja e escolher a fazenda da moda, os aviamentos e os acessórios. Vestidos de missa,
de festas, para quadrar o jardim em frente
da Catedral de Santo Antônio, para flertar
com os rapazes e quem sabe arrumar um
namorado, noivo e um bom casamento.
Como era bom vestir uma roupa nova, olhar no espelho e se ver feliz
para admiração das colegas.
- Outro vestido novo?
- Que nada, bem! Reforma! Lembra aquela saia rodada que eu ganhei
da minha prima e que me deixava gorda? Desmanchei e fiz este tubinho
tão na moda!
Com certeza viveu esta época como todas as mocinhas que queriam
arrumar um bom casamento, portanto se esmeravam na aparência e hoje
vivem no Lar com todas as necessidades básicas supridas e várias deficiências físicas, saúde delicada e cheia de lembranças.
Não sei se houve casamento, filhos, família, parentes...
Tentei. Fiz perguntas para ver se ela queria conversar, contar alguma
coisa sobre seu passado, presente ou preocupação pelo futuro. O que sei
é que vestidos e roupas bonitas não sai de sua memória.
- Você tem um vestido novo para mim?
- Como você se chama? Alguém pergunta.
- Eu quero roupas para me trocar! Meu armário está vazio! Responde
ela rapidamente.
Sentada em sua cadeira de rodas, com seu vestido de seda estampado de flores miúdas e de fundo rosa clarinho, bem penteada, olhar inquieto, mas, a voz calma não demonstrando nenhuma perturbação física.
-Vestido bonito e de seda! Você só tem este?
- Não! Lógico que não tenho só este vestido de seda! Tenho bastante
roupa “lá nas minhas coisas”! Tem dia que são minhas e tem dias que eu
acho que é de alguém que esqueceu lá e vai voltar para buscar, então não
mexo em nada.
Quando crianças vivemos a fase de capitação e oblação. Captamos a
posse dos nossos brinquedos, os beijos e carinhos recebidos e só depois
dos três anos, mais ou menos, passamos a distribuir beijos, carinhos,
brinquedos e guloseimas. Na maturidade teremos os dois sentimentos
alternados e sem uma definição clara?

ooOoo

CONFLITOS

ooOoo

QUADRINHAS

DA

NOITE
Lídia Sendin

A noite não tem fronteiras;
Portas abertas ao léu,
Entramos de mil maneiras
Quando olhamos para o céu.
Do alto do firmamento,
A lua, a noite espia,
Suave como um lamento
Caminha e espera o dia.

Raquel Delvaje
Metade da minha alma quer a lucidez
A outra metade quer a loucura.
Metade quer o sorriso cotidiano
A outra metade quer a solidão.
Metade quer a paz dos que sonham no travesseiro
A outra metade quer a devassidão das ruas geladas.
Metade é alva como a neve
A outra metade tem o vermelho que corrompe.
Uma metade minha é obscura
A outra metade é verve.
Sou assim, guiada por um anjo do céu
E puxada por um anjo caído.

Quando a neblina aparece,
No fim da noite gelada,
O sol levanta e aquece,
Na árvore, a passarada.
A noite abriga um segredo,
Guardado pelo negrume.
Por entre o arvoredo
Pisca a luz do vagalume.
A noite é da amizade
Do amor e da seresta.
De nostalgia e saudade,
De brilho e de muita festa.
A noite pode ser triste
Escura e tenebrosa
Porém o dia existe,
Cheio de luz gloriosa

ooOoo

O AMOR
Plinio Montagner
Algumas das citações que mais sobejam sobre o amor são inquestionáveis, como
estas, bem populares: vida sem amor não
vale a pena ser vivida; o amor acontece quando menos se espera; o amor verdadeiro, puro,
inocente, só acontece uma vez na vida; o
primeiro amor nunca morre; a vida sem amor
não tem graça, etc., etc.
Resumindo - o amor é a melhor coisa
que pode acontecer a uma pessoa.
Mas tudo tem um preço, embora subjetivo, o amor é um bem caríssimo, se nos
lembrarmos das tragédias, epopeias e odisseias de Ulisses e Penélope,
Romeu e Julieta, Páris e Helena, entre outros protagonistas.
O amor é um tema universal. Inexplicável.
Os convivas do banquete platônico (séc. 4 a.C.) garantiam que no Olimpo não havia amor. Mas Platão não era doido. Então os deuses não amam?
No – O Banquete - o filósofo conclui que só se ama aquilo que não foi
possuído. E como os deuses têm tudo, não pode haver amor no Olimpo. A
tese é que o amor existe, mas apenas quando há um desejo por algo ainda
não conquistado, ou seja, a posse do novo.
Sendo os deuses seres perfeitos, nada lhes falta nem pode lhes faltar.
Mas aos humanos falta muito, por isto não lhes resta outra opção além de
amar. Assim sendo, os deuses não precisam amar nem serem amados.
Mas, qual é o objeto do amor? É o corpo do outro? A mente? A
beleza? A posse? – ou a posse de uma companhia?
Aí está novamente o paradoxo platônico. Se os humanos se tornassem deuses o amor perderia o sentido. Se Eros, o deus do amor que por
princípio deseja o que não lhe pertence, e desvaloriza após a conquista, o
amor não existiria nem antes da conquista.
Nada é conquistado sem que haja o fator interesse, ou motivo.
Aceita essa definição, o amor não seria uma virtude, mas uma simples constatação de nosso egoísmo.
O outro estremecimento amoroso é a paixão, que é mais forte do que
o amor e a amizade, porém é efêmera porque logo se dissipa. A paixão,
particularmente, só renascerá se houver interesse por um novo objeto, ou
pessoa. E começa tudo de novo.
A posse, ou a ilusão de sua posse, depois de conseguida a curiosidade fica diminuída pela saciedade da vitória ou do uso. Daí a citação de
Sêneca: “Nada será bastante para quem acha pouco o suficiente”.
Ah! O amor, quanta filosofia!
Há quem ama o poder, a política, o ter, a posição social, as riquezas,
o gato, o cãozinho, os bens materiais.
Muitos amores são perigosos e extasiantes, mas podem ser do bem e do mal.
A insatisfação constante do ser humano pelo novo pelo melhor deixao malvado, vulnerável e sempre insatisfeito, pois não sossega o espírito
iniciando um novo caso ou uma nova conquista.
Manter o amor é uma dívida que nunca é quitada. Há quem afirme
haver felicidade sem envolvimento amoroso porque o homem se torna
mais livre do que aquele que ama.
De qualquer modo é difícil haver amor romântico que não aflige pelo medo de perder.
Explicar o sentimento amoroso não é tarefa dos mortais. Nem o Platão, nem Aristófanes conseguiram decifrá-lo.

CANTINHO INFANTIL
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DO

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
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O livro "Pantano de Sangue", de
Pedro Bandeira nos apresenta um problema sério que acontece no Pantanal Matogrossense, a destruição do
meio ambiente.
A matança dos jacarés, índios,
formiga-paradas, a investigação de
um assassinato, fazem parte desta
história cheia de surpresas que cinco
adolescentes, conhecidos como Karas, irão enfrentar. Serve muito a
pena para reflexão e tem um final impressionante.
Recomendamos !
Faixa etária: 12 a 15 anos, 190
páginas
Encontramos esse livro na nossa
querida Biblioteca Pública Municipal
ou ainda online em: http://livros-online-now.blogspot.com/2014/03/
pantano-de-sangue.html?m=1

NOTÍCIAS:
• A Academia Piracicabana de
Letras, através do seu presidente Vitor Pires Vencovsky, convoca os membros efetivos em dia
com suas obrigações, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada neste sábado, 25 de
junho, com a seguinte Ordem do
Dia: eleição da próxima diretoria e conselho fiscal para o triênio 2022/2025. Houve apenas
uma chapa inscrita. Com início
às 16 h, na sede da APL/IHGP,
rua José Martins de Toledo, 109 – Jaraguá, com a presença de 2/3 dos
acadêmicos, ou às 16h30 com qualquer número de presentes.
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DEPRESSÃO
Luiz Tarantini

Luiz Tarantini é repórter
esportivo, comentarista
esportivo, marketing
comercial, colunista e
louco pelo Nhô-Quim

Bom dia amigos leitores e
torcedores do XV de Piracicaba, a emoção já toma conta de
toda a equipe Passe de Letra/
Difusora AM 650, a partir de
01/07/2022, voltamos a transmitir os jogos do Nhô-Quim já
em sequencia da série A2 2022.
Agora na copa paulista, a sensação é de estar "passando de
ano", e levando o conhecimento
adquirido com Gerson Mendes
nosso saudoso e eterno mestre.
Muitos ouvintes da Rádio
Difusora AM 650, ligam na emissora, ou quando nos encontram
pelas ruas da cidade ou até mes-

mo no shopping Piracicaba aonde
trabalho também, agradecendo
pelo retorno, por ter mantido a
declamação de Wlaker Blaz na
abertura da jornada esportiva e a
frase icônica de Gerson Mendes
"Mas se tem futebol no rádio, tem
alegria no povo", entre tantas outras coisas que nos fazem seguir
em frente, driblando as dificuldades financeiras e dando o "Passe de Letra" para todos os integrantes da equipe e ouvintes.
Além de estarmos mais uma
vez com a transmissão dos jogos do XVZÂO em competições
estaduais, ainda figuramos no
jornal A Tribuna Piracicabana,
nas redes sociais, no jornal "A
Voz dos Bairros" do amigo Maestro Cido, no jornal "O Verdadeiro" de Rio das Pedras e para a
honra e glória única de nosso senhor Jesus Cristo, estamos figurando no mais importante e tradicional canal de TV de Piracicaba e região, todas as segundas feiras, as 22:00rhs, o programa
"Passe de Letra" com as informações do Nhô-Quim e do esporte
no geral é na TV ATIVA, canais
26UHF, 21 NET e 19 VIVO, ao
amigo e "big boss" Marcos Go-

doy e ao diretor geral Elvécio
Lazari nosso "muito obrigado".
O "Passe de Letra" é uma família formada por amigos que foram chegando, mostrando suas
qualidades sua honestidade, tendo a verdade como único norte, e
principalmente com a honra de
nunca ter "emprestado" ou "vendido" suas opiniões e pensamentos. Cada um dos integrantes tem
uma especialidade pontual, que
através dos veículos de comunicação que estamos figurando conseguem passar um pouco de aprendizado aos nossos seguidores, telespectadores e leitores de uma forma "diferente", alegre, descontraída, mas bem direta e verdadeira
de comentar tudo sobre o esporte
e principalmente do alvinegro
mais importante do planeta.
Luiz Tarantini é o apresentador e repórter, João Luis Almenida é historiador corredor de rua e
repórter, Jonas Tadeu Parisotto
comentarista e especialista em direito desportivo, Marlon Tadeu
Ferreira, com mais de trezentas
partidas com a camisa do NhôQuim é nosso comentarista técnico, Rafael Toleto o "talibã", fisioterapeuta, Tony Costa o narrador

"emoção" do rádio, José Rodrigues o "bisteca" nosso plantão esportivo, Edson Severo comentarista de arbitragem, Daniel Campo é
sem dúvida "a voz do torcedor",
Marlon Pedroso professor de boxe
e ex-pugilista, Pablo Franco psicólogo com especialidade na mentoria e desenvolvimento da cabeça
do atleta profissional, Ronan Costa especialista em jogos virtuais,
Renata e Roberta Bonfíglio tirando dúvidas jurpidicas dos ouvintes e DR. Renato Bonfíglio ex-presidente do XV de Piracicaba que
nos trás a visão "macro" de tudo
que envolve o futebol do interior.
Assim é formada a equipe do
Passe de Letra para fazer sempre
o melhor em notícias, transmissões
e leituras com o mais alto nível de
verdade de informações para os
ouvintes, telespectadores e leitores. Nossa família não para de crescer e logo teremos ainda mais especialistas em modalidades esportivas que irão agradara a todos
que estão conosco, nos seguem,
assistem, ouvem e leem nosso trabalho. MUITO OBRIGADO!
Mande seu recado pelo e-mail:
luizcollection@yahoo.com.br ou
pelo Whatsapp (19) 99639-2028.

FRANCISCO GODOY
João Luis de Almeida

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,
corredor e quinzista sofredor

Bom dia caros leitores!
Tenho acompanhado pela mídia, principalmente pela nossa querida Tribuna brilhantemente dirigida por Evaldo Vicente, os questionamentos sobre a instituição de medalha de mérito estudantil apresentada pelo vereador Fabricio Polezi e o contraponto ao
nome pretendido (Olavo de Carvalho) a ser dado a premiação
destinada a jovens estudantes.
A vereadora Rai após fala realizada na tribuna da casa pelo
professor aposentado da Esalq,
Sérgio de Oliveira Moraes, apresentou substitutivo para que o

projeto mudasse o nome e assim
homenagear Luiz de Queiroz.
Sem querer entrar no mérito dos nomes apresentados,
uma medalha que estimula o
esforço pelo aprendizado
sempre será bem-vinda.
Já disse por diversas vezes que
o XV foi desde seu nascedouro um
celeiro de artistas, poetas, escritores, músicos, professores, políticos. Observando a discussão acima me lembrei de uma personalidade que se destacou muito cedo
pelo alvinegro e seria merecedor
dessa honraria se levasse o seu
nome (não estou propondo nada,
apenas foi uma lembrança).
Francisco Godoy nasceu
em Araras em 1911, surgiu
para o futebol do Nhô Quim em
março de 1926, com seus 15
anos, ao disputar um torneio
interno realizado entre sócios
e jogadores daquela época!
Em 1927, já jogando pelas
equipes de base do XV, se revoltou com outros rapazes, por ser
negado-lhes, por um zelador do
campo da Regente, trocar-se nos
vestiários do clube, pois o mesmo

julgava que os jovens deviam se
trocar ao ar livre. Sem apoio da
direção quinzista, abandonaram
o alvinegro e foram defender o
Palestra Itália do Bairro Alto (hoje
o Clube de Regatas Palmeiras).
Lá jogando pelo quadro principal, apesar da pouca idade, conquistaram o Campeonato Regional
de 1927 pela APEA (Associação
Paulista de Esportes Atléticos).
Godoy acabou votando ao
XV em 1928, estreou no quadro principal jogando contra o
Ypiranga da Vila Rezende na
vitória do alvinegro por 5x2 e
deixou por 2 vezes sua marca
na cidadela adversária.
Antes de marcar seu nome
para sempre na história do futebol paulista assinalando um
dos gols na vitória de virada
sobre o Cravinhos, por 2x1, que
deu o título de campeão do Interior de 1931 ao Nhô Quim (título hoje reconhecido pela FPF
como Campeão Paulista da A2),
Godoy com apenas 19 anos formou-se professor na Escola Normal em 27 de novembro de 1930!
No ano de 1932, Godoy junto

a outros destacados piracicabanos
e atletas do XV daquela época (Venerando Ribeiro do Valle, Antônio Leme, Geraldo Toledo dentre
outros) abandonaram o campo de
futebol e adentraram o campo de
luta frente a ditadura de Vargas,
participando como combatentes na
Revolução Constitucionalista.
Ao voltar são e salvo das batalhas, dedicou-se integralmente
ao magistério, foi professor de educação física por longos anos no
Sud Mennucci, diretor substituto na Escola Normal, lecionou
também no Colégio Assunção e
Colégio Piracicabano, foi secretário de educação do Município
e também de promoção social da
cidade, além de vereador!
Francisco Godoy também recebeu no ano de 1989 o título de
Cidadão Piracicabano, faleceu em
15 de dezembro de 1999. Em sua
curta carreira como jogador do
XV, além de campeão da Cidade,
conquistou o Bicampeonato Regional (30/31) e Campeão do Interior de 31 (Paulista da A2), de 1928
a 1932 jogou 67 jogos pela equipe
principal e marcou 32 gols!

PRECISAMOS FALAR SOBRE BIA HADDAD MAIA
Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta,
fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Fala galera, hoje a nossa coluna vai falar sobre tênis, mais especificamente uma tenista brasileira.
Quando falamos de tênis, a
maioria dos brasileiros que não
seguem o esporte vão se lembrar
somente de Gustavo Kuerten, o
Guga, que foi um fenômeno, o
maior jogador da historia do país,
numero 1 do mundo, e a única

pessoa que fez a maioria dos brasileiros acompanhar o esporte durante o fim dos anos 90 e primeira
metade da década de 2000. Tirando essa época, talvez os mais
apaixonados por esporte em geral
conhecem nomes como Nadal, Federer e Djokovic, e ate acompanham as finais dos Grand Slams
ocasionalmente, mas o tênis não é
um esporte muito falado aqui desde os tempos áureos de Guga, porque será? A resposta é simples, o
brasileiro comum gosta de ganhar,
não gosta de esportes exceto futebol, se não tem um brasileiro brilhando e ganhando então o esporte não interessa para ele, aconteceu isso com o tênis pós Guga, a
F1 pós Piquet e Senna, basquete
pós Oscar e Hortencia, Natação
pós Cielo, e assim por diante.
Porem agora o tênis tem um

motivo que pode fazer o esporte
voltar a ser falado, e esse motivo
se chama Beatriz Haddad Maia. A
tenista brasileira acabou de conquistar 2 títulos de WTA 250 consecutivos, em Nottingham e Birmingham, são 10 vitórias consecutivas, e agora ela chegou à 29ª
posição no ranking da WTA, a
melhor de uma brasileira na
WTA desde Maria Esther Bueno,
que é dona de 7 títulos de Grand
Slams e um nome que deveria ser
lembrado e reverenciado muito
mais em nosso país, mas esse é
assunto para outra coluna.
Voltando para Bia Haddad
Maia, a paulista de 26 anos tem
tudo para ir mais longe, tem todos
os requisitos par ser Top 10 do
mundo, esta no seu auge fisico em
mental, esses dois títulos nas ultimas 2 semanas vieram com vitori-

as muito solidas contra tenistas
que ja foram numero 1 do mundo,
contra vencedoras de Grand Slams e melhores ranqueadas de Bia.
Não foram vitorias simples, são
torneios respeitados em uma superfície difícil como é a grama.
Bia será cabeça de chave de
um Grand Slam pela primeira
vez, em Wimbledon que começa
na próxima semana, é o nível
mais alto do tênis mundial, talvez esperar um título ou semifinal seja sonhar alto demais ainda, mas podemos esperar uma boa
performance da brasileira, que ja
esta sendo mais falada nos últimos dias e com todo merecimento
pelo seu trabalho e esforço essa
temporada, mas que espero que
seja muito mais, independente de
seus resultados, porque ela representa muito bem o nosso país.

NO ESPORTE
Daniel Campos

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

Fala amigos torcedores
apaixonados um prazer vir estar aqui novamente e dessa vez
para conversar com você caro
leitor (a) sobre um assunto muito comum dentro da vida e não
podia deixar de ser diferente no
esporte uma doença que pode
tirar vidas que é DEPRESSÃO.
A depressão nos esportes
era considerada um tabu até
poucos anos. Muitos atletas tinham dificuldade para expressar seus sentimentos e insatisfações, principalmente quando
estavam próximos de enfrentar
uma competição importante,
como é o caso das Olimpíadas.
Muitas vezes, a doença surge
nos atletas por uma grande cobrança, seja dele mesmo ou de
outras pessoas. É claro que, depois
de passar vários anos treinando
de maneira contínua, espera-se que
os resultados sejam positivos. No
entanto, nos momentos decisivos,
há muitos fatores que podem influenciar no resultado. O resultado são quadros de depressão que,
se não tratados corretamente aos
primeiros sinais, poderão desencadear outros problemas de ordem
psicológica, e até mesmo o envolvimento com drogas, na busca
para aliviar a pressão sentida.
A partir deste momento os
atletas podem entrar em um caminho muito difícil. Temos muitos exemplos de atletas com depressão como o jogador Iniesta ex
Barcelona quando tinha 25 anos,

logo depois de vencer sua segunda Liga dos Campeões com o
Barcelona em 2009 e coincidindo com a morte por parada cardíaca de seu amigo do Espanyol
Dani Jarque, a quem ele mais
tarde dedicaria seu gol na final
da Copa do Mundo de 2010.
Também temos exemplos aqui
no Brasil como Nilmar Uma Copa
do Mundo no currículo, idolatria
no Inter, admiração no Corinthians, sucesso na Europa e cobiçado por gigantes brasileiros. Nilmar tinha tudo o que pode ser
desejado por um atleta profissional, mas não escapou da depressão. Contratado pelo Santos em
2017, jogou poucas vezes antes de
abandonar a carreira para tratar
a doença. A sequência de lesões
mexeu com o psicológico do agora ex-jogador, que já deixou claro que não pretende mais voltar,
mas está praticamente curado.
Thiago Ribeiro outro caso
que envolve mais um atleta que
atuou por grandes do futebol brasileiro, foi artilheiro de Libertadores, com passagem pela Europa, e que também conviveu com a
depressão. Alex meia que jogou
no Internacional de Porto Alegre,
Corinthians Campeão de praticamente tudo com o Inter, da Copa
Libertadores com o Corinthians e
com passagem pela Seleção, Alex
sentiu os sintomas da depressão
quando deixou o Colorado, no fim
de 2016, e percebeu que não voltaria mais ao futebol. Problema
que afeta o mundo do esporte
precisa de atenção não é brincadeira precisa ser tratado.
Por hoje é isso um grande
abraço a todos leitores não deixe de acompanhar o Passe de
Letra, é cultura, esporte e informação pela Rádio Difusora
AM 650, Jornal A Tribuna Piracicabana e TV Ativa.

ARBITRAGEM
BRASILEIRA
Edson Severo

Edson Severo é árbitro de
futebol e Organizador Esportivo

Com a Radical mudança na
comissão de arbitragem da CBF
(Confederação Brasileira de Futebol), e todos os seus membros,
acredito em uma grande melhora,
e já começamos a observar o efeito
dessas mudanças na rodada do
meio de semana pela Copa do Brasil. Principalmente o VAR que teve
atuação bem mais discreta, onde
acredito que a realidade e obrigação do VAR que é auxiliar o trio
de arbitragem em lances fora do
alcance dos olhos destes. Com estas mudanças e a competência
desta nova comissão chefiada pelo
ex- árbitro "Wilson Luiz Seneme", acredito que quem ganha
com isso são as equipes e torcedores ao assistir partidas de futebol com menos erros e paralisações para se tomar decisões o
que inibe a omissão por parte

dos árbitros, dando total responsabilidade para o VAR com comando, competência e qualidade.
Já na arbitragem do futebol amador de Piracicaba, com
tatos jogos hoje em nossa cidade
e na região, sem diálogo entre os
dirigentes e organizadoras de ligas e associações, além de campeonatos realizados fora de nosso município, a dificuldade e
falta de árbitros de mais qualidade e de uma remuneração
merecida torna-se mais difícil a
motivação de muitos árbitros.
Piracicaba necessita "urgente" de novos cursos, e uma reunião com o Atual Secretário de
Esporte Hermes Balbino e os dirigentes das ligas e associações e
também representantes de arbitragem realizada na última terça feira 21, possa se planejarem e
melhorar mais o nível das futuros campeonatos amador em
nossa cidade e torcemos para que
cada vez mais, possamos ter
competições mais bem organizadas, com segurança tanto pras
equipes arbitragem, jogadores
e torcedores, assim fará com
que o futebol amador aqui em
Piracicaba cresça ainda mais.
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

X Encontro Mundial das Famílias
na Diocese de Piracicaba
A Diocese de Piracicaba tem
realizado nesta semana, entre
quarta-feira (22) e este domingo (26), iniciativas locais por
ocasião do X Encontro Mundial
das Famílias, que, a pedido do
Papa Francisco, neste ano, acontece de forma “inédita e multicêntrica”, com programações
em dioceses de todo mundo.
No mesmo período, em
Roma, sede principal do evento, tem ocorrido o Festival das
Famílias e o Congresso teológico-pastoral. O tema do X Encontro Mundial das Famílias,
escolhido pelo próprio Papa, é:
“Amor em família: vocação e
caminho de santidade”.
Na Diocese de Piracicaba,
o bispo Dom Devair Araújo da
Fonseca celebrou a missa de
abertura, quarta-feira, na Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, em Piracicaba, e celebra
neste domingo a missa de encerramento do evento, na Catedral da cidade. A participação
diocesana no Encontro Mundial
incluiu outras celebrações, recitação do santo terço e live sobre
o tema central proposto.
Em mensagem divulgada
por Dom Devair, no dia 22 de
junho, em razão do encontro
deste ano, o bispo diocesano incentivou a Igreja local a, cada vez
mais, apresentar a “Misericórdia
de Deus” às famílias e recordou
a missão da Pastoral Familiar no
desenvolvimento deste trabalho.
Eis a mensagem:
“No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se
de especial gravidade, porque se
trata da célula básica da sociedade, o espaço onde se aprende
a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais

transmitem a fé aos seus filhos”
(Evangelii Gaudium 66).
A família é e sempre será a
base da sociedade, porque é
nela que fazemos as primeiras
experiências consistentes de
relacionamento humano. Na
família, se experimenta o amor
materno e paterno e também
se desenvolvem as relações fraternas. A família é ainda o primeiro lugar onde se tornam
conhecidas a fé, as virtudes e
os costumes sociais. Mas, ao
longo do tempo, a família vem
sofrendo não só mudanças,
mas ataques e afrontas contra
sua estrutura e estabilidade.
A Igreja pensa a família a
partir do projeto de Deus, desde
a criação até a sua constituição e
finalidade. Frente às mudanças
e transformações pelas quais
passam as famílias, é preciso reafirmar a doutrina e apresentar
cada vez mais a Misericórdia de
Deus. A Pastoral Familiar tem
a difícil e importante tarefa de
encontrar os caminhos e meios
para chegar às famílias, com
suas alegrias e dores. Algumas
famílias estão cansadas, outras
feridas, outras desestruturadas, mas todas elas necessitam
experimentar o Amor de Deus.
Ao assumir a natureza humana, Jesus, o Filho de Deus,
nasceu em uma família e dela
recebeu acolhida e proteção. Para
a Igreja, a Sagrada Família é
motivo de louvor a Deus e exemplo de aceitação do projeto de
Deus. As famílias continuam
sendo um farol de esperança para
o mundo. Que a Sagrada Família interceda pelas nossas famílias, para que perseverem no caminho de santidade, buscando,
em tudo, a vontade de Deus.

IGREJA EM NOTÍCIAS
NACIONAL I – A Pastoral Familiar da Diocese de Piracicaba
realizou também neste mês de
junho, entre os dias 3 e 21 de
junho, uma série de encontros
preparatórios para a Semana
Nacional da Família 2022, que
será em agosto. As formações tiveram como objetivo motivar as
pastorais e movimentos paroquiais para o planejamento e a
realização da Semana Nacional nas paróquias, além de promover união e integração entre as famílias e comunidade.

NACIONAL III – O subsídio
“Hora da Família”, que também
tem como tema “Amor familiar,
vocação e caminho de santidade”, foi utilizado como base para
as formações. De acordo com o
diácono Wagner Perez, coordenador da Pastoral Familiar na
Diocese ao lado da esposa Maria
de Fátima Camargo Perez, os encontros preparatórios para a Semana Nacional da Família deste
ano ocorreram por iniciativa e
sugestão de Dom Devair Araújo
da Fonseca, bispo diocesano.

NACIONAL II – Os encontros preparatórios aconteceram em todas as regiões pastorais da Diocese de Piracicaba. As formações tiveram como
assessor o padre Adalton Roberto Demarchi, que é o coordenador da Equipe Diocesana
para Defesa da Vida e da Família e pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste.

DOE SANGUE – A Diocese de
Piracicaba iniciou um movimento de incentivo à doação de sangue, como gesto concreto de solidariedade dos fiéis a todas as
vítimas de violência que estão
hospitalizadas. "Deus é a fonte
de toda vida e nós, unidos em
Cristo, por amor ao próximo,
podemos ser instrumentos do
Alto para gerar, promover e salvar vidas", disse Dom Devair.

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

TRENZINHO TURÍSTICO

SERTÃOZINHO EM P
AUT
A
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Parque Ecológico de Sertãozinho.

Trenzinho Turístico de Piracicaba.

Foto Eduardo Zambianco

Os frequentadores da famosa Rua do Porto, em Piracicaba,
aos sábados, domingos e feriados, têm a chance de um passeio no Trenzinho Turístico Maria Fumaça, o qual faz passeios
pelos principais pontos turísticos da cidade. O proprietário,
após obter a concessão, deu um acabamento diferenciado
na parte externa e interna da composição, com mecânica
moderna, maior potência no motor, suspensão a ar para
maior conforto dos passageiros e duas telas de vídeo para
outras informações. A saída dos passeios acontece em frente ao ‘Casarão do Turismo’, na mesma Rua do Porto. Cada
passeio comporta até 43 pessoas. É uma ótima opção de
lazer em Piracicaba, e uma porcentagem do que é arrecadado é revertida para o Fundo Municipal de Turismo.

Foto Alf Ribeiro

A prefeitura de Sertãozinho tem se preocupado em cuidar do
seu potencial turístico, a começar pelo Parque do Cristo Salvador, considerado o cartão postal da cidade. Tem, ainda, um
belo Parque Ecológico e de Lazer, tanto quanto um Centro
Olímpico. Um prédio histórico abriga o Centro Municipal de
Memória. A cidade faz parte do Caminho da Fé, e realiza a
“Fenasucro”, o maior evento mundial do setor sucro-energético, com feira tecnológica e agropecuária. Outros eventos atraem turistas de todas as partes: O Rodeio de Sertãozinho; a
Feira Nacional do Livro; a Festa da Paz; a Parada Gay; o Feirão de
Sertãozinho; a Festa do Peão de Cruz das Posses, entre os melhores. O Município mantém também uma excelente banda marcial, que reúne jovens da cidade: a Banda Marcial da Juventude.
TERRA DA AVENTURA

A FEST
A DO DIVINO
FESTA

Prédio do antigo Consulado Português, em Botucatu.

A festividade inclui o Rio Piracicaba

A ‘Festa do Divino’ em Piracicaba começou no ano de 1826,
portanto lá se vão 196 anos de tradição. Neste ano, acontece nos dias 14, 15, 16 e 17 de julho. Além da programação
religiosa, o evento inclui festanças folclóricas, grupos de
viola, leilões e comida das boas. A programação festiva
acontece a partir do dia 14 com missa às 9h00’, derrubada
dos barcos e, ao meio-dia, bistecada do almoço. Dia 15, a
banda União Operária e Leilões. Dia 16, jantar com atrações musicais. Haverá Congada. No dia 17 haverá apresentação da Congada do Divino, e em seguida a procissão tradicional. Participe você também dessa festança toda.

Foto Paulo Li

A cidade de Botucatu está numa região privilegiada, no Centro
do Estado de São Paulo, e nela destaca-se a “Cuesta”, nome
devido à formação semelhante existente na Espanha. Trata-se
de uma forma de relevo com sua escarpa e o seu reverso com
desníveis de até 350 m. Num dos topos da “Cuesta” tem uma
rampa de Voo Livre, aberta nos finais de semana. É cobrado
ingresso. A 15 km do centro da cidade tem uma cachoeira com
duas quedas, na Fazenda Pavuna. Uma com 80m e outra com
20m. O acesso é feito por trilha em mata natural com dificuldade
de nível médio e, por isso, a visitação é com monitoramento.
Variadas espécies de flora podem ser ali observadas. A prefeitura de Botucatu mantém uma Secretaria de Turismo (14) 38111490, bem como um Posto de Informações Turísticas que funciona todos os dias a partir das 9 horas, com telefone (14) 38111432. O endereço do Posto é Av. José Pedretti Neto, 161.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------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
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