Piracicaba registra queda de 18,6%
em acidentes de trânsito com vítimas
No acumulado de janeiro a maio deste ano, cidade teve 554 acidentes com vítimas; já no mesmo período de 2021 foram 681
Divulgação

RODANDO
O pré-candidato a deputado federal Fernando Favoreto
(PSC) conta que já perdeu as contas de quantos locais visitou durante essa fase de campanha.
Segunda (27), esteve em São
Paulo e se encontrou com o comunicador Roberto Justus, que
faz programa de televisão e ensina jovens empresários. Foi em
seu escritório e o assunto, claro,
foi política eleitoral, eleição, e por
aí vai. “A visita foi para conhecer um de seus muitos empreendimentos e aprender um pouco
mais”, garante Fernando Favoreto, que é presidente do Conselho de Pastores de Piracicaba.
NA PRAÇA
O palco da Praça José Bonifácio quase despencou no sábado, 25, de tantas autoridades,
apoiadores, organizadores e parceiros do Clube Nipo Brasileiro,
responsável pela organização do
Festival “Japão na Praça”. Do
Centro Cívico, estiveram o prefeito Luciano Almeida e os secretários Adolpho Queiroz, da Cultura,
e Paulo Silva, de Obras. A secretária Nancy Thame, da Sema, também passou pelo evento, junto da
vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo “A Cidade É Sua”.
DEPUTADOS
Entre os deputados, marcaram presença Kim Kataguri (federal, pelo União Brasil) e os es-

taduais Alex de Madureira (PL)
e Roberto Morais (Cidadania).
VEREADORES
Estavam por lá também o presidente da Câmara, Gilmar Rotta,
Pedro Kawai e o líder do governo,
Josef Borges, e que se somaram a
outros apoiadores da festa e representantes da sociedade civil.
VELA
Capiau ficou escondido por
lá e ouviu do vereador Pedro Kawai que ele não se sente traído
porque o ex-prefeito Barjas Negri, além de apoia-lo para estadual, também está apoiando outros candidatos na cidade. “Ele
sempre foi assim”, explicou. “Acende velas para vários santos em
tempos de campanhas eleitorais.”
PALMAS
O prefeito Luciano Almeida
puxou as palmas no palco quando o secretário de Cultura falou
que os jornais da cidade tinham
trazido naquele dia duas importantes notícias internacionais
para a cidade, o Festival Japão
na Praça e os mais de 40 países

presentes, entre os quase dois
mil cartunistas inscritos, no
Salão de Humor deste ano.
ARAPUCA
Também foi no sábado que o
presidente do PDT Piracicaba, Max
Pavanelo, terminou o dia de trabalho comendo cuscuz com o pré-candidato a governador pelo partido,
Elvis Cezar, e outros convidados.
Ele recepcionou os trabalhistas no
tradicional Restaurante Arapuca.
PLURAL
O empresário Jairinho Mattos reforça o seu compromisso
com a pluralidade e o debate democrático, hoje, 29, ao entrevistar, em formato on-line, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será no programa "Comentaristas da Educadora", a partir
do meio-dia. O Capiau, idoso e
cansado, sabe o quanto se é,
muitas vezes, mal compreendido
ao fazer jornalismo com imparcialidade e voltado para o bem
comum. Parabéns, Jairinho!
Edição: 18 páginas
Divulgação

ANIVERSÁRIO — I
Um grupo de amigos esteve
domingo (26) em visita ao ex-prefeito e ex-deputado federal Adilson
Benedicto Maluf, pela passagem
dos seus 78 anos. Responsável por
várias obras pontuais em que Piracicaba ampliou seu desenvolvimento na década de 1970 — foi prefeito
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em dois mandatos de 1973 a 1976 e
de 1983 a 1988 —, Adilson, carinhosamente chamado de Totó, é
referência na história da cidade e
região. O Capiau registra um abraço especial ao amigo de sempre.
ANIVERSÁRIO — II
Foram vários os amigos lá na

casa de Adilson Maluf e o prefeito
Luciano Almeida (União Brasil) liderou a caravana que foi dar abraços e desejar muitas felicidades ao
ex-prefeito. A primeira vez que Adilson foi prefeito contava com 28
anos de idade e levou para a Prefeitura a experiência e estudos de
engenharia feitos em Taubaté.

Piracicaba continua com bons
índices de segurança no trânsito
nas vias municipais, administradas pela Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran). De acordo com o
Infosiga, plataforma do Governo
do Estado voltada para segurança no trânsito, até maio deste ano,
comparado com o mesmo período
do ano passado, Piracicaba registrou queda de 18,6% no número
de acidentes com vítimas, registrando o menor número desde
2019 – quando o Infosiga iniciou
a disponibilização desses dados.
No acumulado de janeiro a
maio deste ano, Piracicaba registrou 554 acidentes com vítimas. Já
no mesmo período de 2021 foram
681 nos cinco primeiros meses.
Uma redução de 126 acidentes de
um ano para outro. Em relação aos
óbitos, as vias municipais também
apresentam queda. Em abril e maio
de 2021, foram registrados três e
dois óbitos, respectivamente. Já
em 2022, em abril foi registrado
um óbito e em maio, nenhum.
A Semuttran trabalha diariamente em três frentes: engenharia de trânsito, educação no trânsito e fiscalização nas vias. Em
maio, essas ações foram intensificadas devido ao movimento Maio
Amarelo, que tem por objetivo
conscientizar sobre segurança e
redução de acidentes no trânsito.
“Nosso trabalho até aqui tem
surtido efeito muito importante.
Mas nosso objetivo é continuar a
reduzir acidentes e óbitos nas vias

Justino Lucente/CCS

Piracicaba registra queda de 18,6% no número de acidentes
com vítimas nos cinco primeiros meses de 2022

municipais ano após ano, seguindo as premissas da meta proposta
pela ONU (Organização das Nações
Unidas) que correspondente à década de 2020 a 2030, de reduzir
em 50% os acidentes em vias municipais”, afirma a titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira.
Uma das ações intensificadas
foi o projeto Vias Seguras, visando
a mudança de hábito e a promoção
de mais segurança no trânsito. O
projeto é realizado com agentes de
operação de Trânsito e Transportes da Semuttran e da Guarda Civil Municipal (GCM) e consiste na
presença e orientação dos motoristas e motocicletas, principalmente
nos horários de pico, em pontos que
apresentam índice de acidentes e
que já estão sinalizados. O objetivo
é inibir irregularidades, como celular e direção, avanço do sinal vermelho e conversão proibida.
Durante o Maio Amarelo a

Semuttran também lançou a
campanha Lonjura que Salva Vidas, que foca no distanciamento
de 1,5 metro durante a ultrapassagem de ciclistas, constituída
pela divulgação de artes visuais
pela cidade e redes sociais, visando a conscientização, além de passeios ciclísticos. A partir de julho
serão realizadas novas ações. A
Semuttran também trabalha no
projeto CicloVidas, que já implantou 20Km de novas ciclofaixas.
“Essa modalidade de transporte
vem crescendo na cidade e o principal meio de evitar acidentes é a
conscientização”, enfatiza Jane.
Em articulação da Semuttran
com o Estado, Piracicaba vai receber projetos de melhorias viárias
no valor de R$ 5,5 milhões, do Programa Respeito à Vida. O Estado
já aprovou o repasse por meio de
serviços em publicação no Diário
Oficial do Estado (DOE) em 09/06.
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Cúpula das Américas
Bolsonaro
José Osmir
Bertazzoni

D

esta vez com
uso de capacete
(item não obrigatório naquele estado
americano), não poderiam faltar as mussolinicas motoceatas
promocionais de Bolsonaro durante um evento internacional: Cúpula das Américas
em Los Angeles, Califórnia, que
terminou no dia 10 de junho.
Um evento “democrático”
nascido sob a exigência da exclusão unilateral, pelos Estados
Unidos (país anfitrião), de Nicarágua, Cuba e Venezuela: rotulados pelo governo Biden como
regimes antidemocráticos, onde
os direitos humanos são violados maciça e sistematicamente.
Não entraremos no mérito
das acusações, visto que sequer
para se defenderem os líderes
desses países foram chamados,
um processo de condenação internacional sem a prática do contraditório e da ampla defesa.
O México, por seu presidente
Andrés Manuel Lopéz Obrador,
recusou-se a aderir a essa situação
injusta; também a Bolívia (Luis
Arce) e Honduras (Xiomara Castro). Nem Najib Bukele e Alejandro
Giammattei, respectivamente presidentes de El Salvador e Guatemala, foram à Califórnia, por estarem em conflito aberto com Biden,
enquanto o presidente do Uruguai,
Luis Lacalle Pou, foi impedido por
atestar positivo da Covid-19.
Bolsonaro, presidente do
Brasil, último país a reconhecer
a eleição Biden, exigiu um encontro exclusivo (encontro bilateral com Biden), à margem da
cúpula, isso como condição para
participar com asdelegações
brasileiras em Los Angeles.
Joe Biden havia, inicialmente, rejeitado a condição “sine qua
non” do seu homólogo brasileiro,
defensor ferrenho de Donald
Trump, mas, no dia 8 de junho,
dadas as inúmeras ausências (faltaram até 9 presidentes dos 35
países pertencentes à Organização dos Estados Americanos OSA), concordou com a reunião.
Segundo informações da
Casa Branca, Biden não deu a
devida atenção ao Presidente do
Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e
defendeu às claras o sistema eleitoral brasileiro, livrando-o de quaisquer suspeitas internacionais.
Para não ser diferente, Bolsonaro apareceu na Califórnia,
atrasado, como sempre, mas a
tempo de fazer seu discurso vazio (oco) na sexta-feira 10, dia em
que também foi apresentado o
projeto de migração coordenada
e ordenada, texto que já entrou
para a história como o "Los Angeles Declaração". Este documento é certamente o grande objetivo
que Biden queria alcançar nesta
cúpula politicamente "manca",
onde se falava de uma solução
para a crise migratória sem, no
entanto, contar com a presença de
nenhum dos presidentes dos países centro-americanos que constituem um dos focos do fenômeno.
"Nenhum país deve assumir
sozinho o fardo dos fluxos migratórios", disse Biden, ao apresentar o texto da declaração de
Los Angeles com seus pares no
continente. “Devemos parar com
a dinâmica perigosa e ilegal com
a qual as pessoas estão migrando. A migração ilegal não é aceitável e vamos proteger nossas
fronteiras”, acrescentou.
Enquanto essas palavras ressoavam no Centro de Convenções,
no centro de Los Angeles, chegaram notícias de uma enorme nova
caravana, cerca de 5.000 pessoas,
composta principalmente por venezuelanos, que havia iniciado a mar-

cha do sul do México
(Chiapas) para chegar
à fronteira norte com
os Estados Unidos.
A sociedade civil
das Américas também
desempenhou um papel
importante na cúpula,
apresentando petições
coordenadas aos representantes diplomáticos
dos Estados do continente americano sobre temas cruciais, como os
desafios da mudança climática,
igualdade de gênero, entre outros.
Nesse sentido, uma das grandes
petições que descumpriu e que
encontrou o aval e apoio do presidente da Colômbia, Iván Duque, e do secretário-geral da
OSA, Luís Almagro, diz respeito
à criação de um novo tratado
global para erradicar a violência
contra as mulheres e meninas.

Só em 2020,
cerca de 81.000
mulheres e
meninas foram
assassinadas:
uma a cada seis
minutos e meio
De fato, uma delegação da aliança Every Woman Treaty participou da cúpula: uma coalizão global de mais de 1.700 ativistas dos
direitos das mulheres de 128 países diferentes e apoiada por 840
organizações. Uma aliança internacional que trabalha desde 2013
para alcançar um padrão global
vinculante sobre a eliminação da
violência contra mulheres e meninas, e que, após anos de consultas
e ativismo, lançou um projeto de
tratado em novembro de 2021, que
representa um ponto de partida
para os estados discutirem e aprovarem um novo quadro jurídico
global vinculativo sobre o assunto.
O apelo, como mencionado,
foi aceito por Iván Duque que, em
seu discurso de encerramento,
sexta-feira 10, declarou: "Hoje
quero me referir à defesa ilimitada dos direitos humanos e, em particular, saudar todas as vozes que
temos uma voz forte para que adotemos este tratado internacional
para rejeitar todas as formas de violência contra mulheres e meninas.
É aí que se concentra um dos maiores dramas da nossa região…”.
Luís Almagro também enfatizou que "temos a responsabilidade de promover e proteger os
direitos fundamentais das mulheres e meninas em toda a sua diversidade, o direito de cada indivíduo a ser livre de todas as formas de violência [...] Devemos nos
comprometer urgentemente a promovendo um novo tratado global
autônomo para acabar com a violência contra mulheres e meninas”.
Das Américas, portanto, em
um cenário de grande simbolismo,
essas duas importantes vozes juntam-se a dos Prêmios Nobel da Paz
Jody Williams, Shirin Ebadi e Tawakkol Karman, à do ex-relator
especial da ONU para violência contra a mulher Rashida Manjoo, e
dos presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e da Nigéria, Muhammadu
Buhari. Um movimento global e
plural que clama por ações urgentes para acabar com a violência
contra mulheres e meninas, uma
violência que a ONU Mulheres
chama de “pandemia sombria” e
que a OMS classifica como “devastadoramente generalizada”.
Basta registrar que os números da ONU dizem que uma em
cada três mulheres no mundo sofre violência e que, só em 2020,
cerca de 81.000 mulheres e meninas foram assassinadas: uma
a cada seis minutos e meio.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado
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Atentado no ônibus de Piracicaba
Camilo Irineu
Quartarollo

A

ntes de tudo
nossas condolências e
homenagens aos heróis que puseram
seus corpos na frente para tentar deter
o homicida e pedir
socorro. Nossa gratidão eterna pelas vidas que salvaram.
O ocorrido é tão traumático e próximo que a gente fica
meio congelado na dor ao falar
disso. Não é questão de explorar polêmicas, mas as pessoas
públicas, as autoridades têm de
se debruçar sobre o problema da
segurança preventiva. A polícia
agiu correta e eficientemente no
local, mas o transporte coletivo
deveria ter mais opções seguras
nos terminais e dentro dos coletivos. Os usuários mais distantes de seu percurso de trabalho
têm, necessariamente, de usar
desse meio de transporte, senta-

dos ou em pé, pelo bilhete pago, e caro – de preferência sentados e com
segurança garantida.
O agressor entrou
no Terminal Central e,
ato contínuo,subiu incólume no ônibus portando uma faca cujo tamanho não se esconde, e
ninguém para o deter.
A questão da existência do
Cobrador de ônibus, figura antiga e folclórica, é dispensável
pela catraca eletrônica, mas não
seria o caso de algum profissional habilitado, treinado em defesa pessoal, para assegurar o
tráfego tranquilo do coletivo?
Dificilmente o meliante passaria pelo detector de metais de
um banco ou entraria em eventos com seguranças, não acredito que passasse pela fiscalização
de um aeroporto, nem entrasse
na Câmara Municipal desta cidade, com suas discussões intermináveis ou eventos importantes.
Em segurança, a mera repressão

O gestor público
teria de colocar
isso na pauta
cívica – Armas
não e, espíritos,
desarmados
atinge os efeitos do crime, mas a
prevenção, mesmo despercebida,
é o combate eficiente. A exemplo
da prevenção, sabemos que figuras públicas e autoridades têm as
suas bem resguardadas, servindose de meios eficazes e discretos.
Não se trata de “leões de chácara”, que são pessoas que se postam à porta de festas ou
shows,impedindo tumultos. Refirome à vigilância, a qual nem precisa
ser notada, mas presente e bem treinada. Há que se ter mecanismos
de inibir o porte de arma branca
ou não e, ademais, uma faca de
açougueiro – que foi fotografada,
a qual não se camufla facilmente.É
assustador alguém entrar armado
num ônibus. As reclamações dos
usuários nas redes sociais foram

tanto ao terminal mal vigiado
quanto ao interior dos ônibus
lotados em Piracicaba-SP.
A meu ver o cidadão deve
andar desarmado, livre e com a
proteção constitucional do Estado. O porte de armas devia ser
aos que dela fazem uso profissional, como policiais e seguranças.
Passou disso é problema. Mesmo
na rua, com os ânimos exaltados
a arma pode causar desgraça.
Podem mesmo ser letais por motivos fúteis como ultrapassagens
no trânsito, pelo susto de uma
buzinada, dizeres publicitários
em veículos e até mesmo por um
olhar ou gesto de mãos.
O gestor público teria de
colocar isso na pauta cívica
– Armas não e, espíritos, desarmados. Infelizmente, até
pelo principal mandatário do
país faz apologia às armas.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente, escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

A Rebelião das Massas
Almir Pazzianotto
Pinto

O

título é retirado da obra prima de José Ortega Y Gasset, escrita
na década de 1930
para anunciar que a
humanidade começava
a viver sob o império
das massas: “As cidades estão cheias de gente. As casas cheias de inquilinos. Os hotéis cheios de hóspedes. Os trens
cheios de viajantes. Os cafés, cheios de consumidores. Os passeios,
cheios de transeuntes. As salas
dos médicos famosos, cheias de
enfermos. Os espetáculos, desde
que não sejam muito extemporâneos, cheios de expectadores. As
praias cheias de banhistas. O que
antes não era problema, começa
a sê-lo quase decontínuo: encontrar lugar” (Ed. Livro IberoAmericano, RJ, 1959, pág. 56).
Se estivesse vivo,Ortega Y Gasset poderia acrescentar as paradas
LGVB, as manifestações pacíficas
ou violentas de torcidas organizadas, ou, na outra ponta,as filas nos
hospitais, as ondas de refugiados
que deixam famílias e casas em
busca de liberdade, os moradores de rua emilhões de desempregados à procura de trabalho.
O Brasil convive com a rebelião das massas. A desorganização social, a crise econômica, a falência das instituições, a irresistível pressão exercida peloaumento da população,ampliou a visibilidade damultidão. Se antes já

existia, “passava inadvertida, ocupava o fundo do cenário social”,
como escreve Ortega Y
Gasset. Hoje, com a facilidade proporcionada
pelas redes sociais, politizou-se e se transformou no personagem
principal de peça dramática. A massa está
simultaneamente em
todos os lugares. “A voz das multidões tornou-se preponderante”,
escreveu Gustave Le Bon em Psicologia das Multidões. (Ed. Martins Fontes, SP, 2008, pág. 20).
Na disputade outubro de
2018 as massas, ou multidões,
desempenharam papel primordial. Atropelaram os principais
partidos e viraram as costas às
velhasoligarquias, para eleger
Presidente da República o capitão paraquedista Jair Messias
Bolsonaro, representante do nanico Partido Social Liberal (PSL),
membro do baixo clero na Câmara dos Deputados. Poucos meses antes corria por fora, considerado “cavalo paraguaio”. A punhalada no dia 6 de setembro, o
internou entre a vida e a morte em
hospital de Juiz de Fora, afastando-o da campanha para lhe conceder a vitória sobre Fernando Haddad. Tão desconhecido quanto
ele era o candidato à vice-presidência, general Hamilton Mourão.
O panorama atual guarda semelhança com a campanha anterior. Lula leva vantagem no Norte-Nordeste. Bolsonaro tem melhor desempenho nos estados e

As multidões
“acumulam não a
inteligência, mas
a mediocridade”
(Le Bon)
municípios desenvolvidos, com
menor concentração de massas.
A bipolaridade Lula Bolsonaro
parece-me definitiva. Já não vejo
tempo para que Ciro Gomes levante voo e ofereça perigo aos
dois líderes nas pesquisas. Simone Tebet, com graves dificuldades para unir o MDB e atrair o
PSDB, estacionou no patamar
de 1% das intenções de votos.
Como em 2018, as eleições
tendem a favorecer quem conseguir atrair o apoio das massas.
Jair Bolsonaro sofre forte combate das esquerdas. Resta-lhe insistir na capitalização dos votos da
direita conservadora, da classe
média, do agronegócio, dos empresários, dos militares federais e
estaduais, dos eleitores esparsos e
indefinidos, apavorados, porém,
pela falta de segurança e recrudescimento da corrupção. Seu terreno favorável resulta do temor ao
petismo, devastador dos fundos de
pensão, das finanças públicas e
privadas. Lula é a reação ao Brasil
jovem, renovado, que clama por
modernização. Estacionou nas
décadas de 1970 e 1980, quando
foi o aglutinador do movimento
operário no ABCD. Não o avisaram de que o século 21 é a ruptura com o século 20, para abrir
as portas à nova era na história
do desenvolvimento humano.

No terreno das relações do
trabalho pouco aprendeu. Não
consegue entender o significado da
globalização, das novas modalidades de produção e de trabalho. Ignora que o operário da sua época é
espécie em extinção, tragado pelo
computador e pela robotização.
Propõe revogar a reforma trabalhista. Defende a imutabilidade da
CLT, a estabilidade absoluta no
emprego, a greve em atividades
essenciais, nas estatais, no serviço
público. Quando o vejo discursar
lembro-me das paralisações de
1979 e 1980, e das assembleias no
Estádio da Vila Euclides, quando
anunciava o apocalipse para empregadores nacionais e multinacionais. Ou da campanha insidiosa
contra o presidente Sarney, assolado por milhares de paralisações
de cunho político-partidário.
Conseguirão as massas avaliar de forma objetiva as candidaturas? Creio que não. As multidões
“acumulam não a inteligência,
mas a mediocridade” (Le Bon, pág.
34). “Até aqui – escreveu o sociólogo francês – as civilizações foram criadas e guiadas por uma
pequena aristocracia intelectual,
nunca pelas multidões. Estas têm
poder apenas para destruir. Seu
domínio sempre representa uma
fase de desordem” (pág. 23).
———

Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi Ministro do Trabalho, e presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST). OsDivergentes,
Brasília, DF, 27/6/2022

Pedro I: o constitucional puro
José Renato Nalini

C

elebrar 200 anos
da independência é algo que nos
foi gratuitamente propiciado. Então é legítimo explorar a multidiversidade do Regente
que livrou o Brasil de
Portugal, para que os
jovens saibam que nossa Pátria já teve motivo para se
orgulhar de seus governantes.
Ele era considerado anglomaníaco e assim se autodenominou num dos artigos que escreveu. Isso ocorreu em 1823, momento em que o Brasil elaborava
sua própria primeira Constituição.
Admirava as instituições políticas inglesas, principalmente porque os excessos da Revolução Francesa de 1789 as tornaram modelares para os publicistas. A carta-artigo de Pedro I foi publicada no
“Diário do Governo” de número 33,
no dia 11 de fevereiro de 1823.
Ele começa assim: “Como
amante da causa santa deste Império e sua prosperidade, sempre
que tenho ocasião me lisonjeio
muito de dar aquelas boas notícias que podem interessar ao público, aterrando ao mesmo tempo os
infames sequazes do Partido desorganizador das Cortes Demagógicas de Portugal, vulgarmente conhecidos por “Pés-de-chumbo”. Estes eram assim chamados,
porque recusaram a nacionalidade brasileira que lhes foi ofereci-

da logo que proclamada a independência.
Em seguida, Pedro
menciona o levantamento do embargo que persistia, a requerimento de
Portugal, para que a Inglaterra não exportasse
armamento para o Brasil e a subsequente compra brasileira de duas mil
armas. Aduz que a Inglaterra preferia vender para o Brasil, pois aqui receberia seu pagamento, enquanto Portugal “não tem nem
para comer”. Por isso a Inglaterra
preferia negociar com o Brasil e a
emprestar para o Brasil, no vulto
de quinze mil libras esterlinas.
Diz o Imperador que os brasileiros devem estar satisfeitos ao verificar o crédito de que o Império
gozava na Europa e o bom conceito
em que o Brasil se encontrava. Para
não perde-lo, é mister continuar “a
marchar na ordem em que temos
marchado, e que a nossa Assembleia, (a primeira Constituinte Brasileira, que se reuniria a 3 de maio
de 1823), faça uma Constituição
que não tenha os erros da de Portugal (concluída pelas Cortes a 23
de setembro de 1822)”. Uma
Constituição que não seja simplesmente teórica ou retórica, o
que a tornaria impraticável, “mas,
sim, que seja tirada das que a experiência nos tem mostrado que podem subsistir, fazendo a felicidade
das Nações que só aspiram a ser
bem governadas, a ter a segurança
individual e de propriedade”.

A clarividência do
jovem monarca
deveria ter servido
de norte a todos os
outros chefes de
Estado brasileiro
A clarividência do jovem monarca deveria ter servido de norte
a todos os outros chefes de Estado brasileiro, o que – lamentavelmente – não ocorreu. Ele tinha
exata noção do que deveria ser
uma Constituição: “Em suma, necessitamos de uma Constituição
que seja acomodada ao País e que
os Povos a entendem, tomem de
cor (digo que não tenha 240 artigos) e que eles se possam executar,
porque, aliás, nada está feito e os
horrores surgirão do meio da paz
fraternal que entre nós existe”.
Quando ele cita 240 artigos,
refere o projeto do deputado Antonio Carlos Ribeiro de Andrada
Machado e Silva, que tinha 272
artigos. E a crítica à Constituição
Portuguesa, que esteve em vigor
apenas durante sete meses, de
outubro de 1822 a maio de 1823,
era consistir em documento retórico, insuficiente para reger a
vida concreta dos cidadãos.
Um jovem Imperador dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte, com o seu projeto de 272
artigos e outorgou a Constituição Imperial de 1824, com 179
dispositivos, dos quais muitos
ainda se mostram superiores aos
vigentes a partir de 5.10.1988.

A essa altura, havia resistência à separação entre Brasil e Portugal e Pedro I enfrentaria tais belicosidades, ciente
de que ainda nenhum Estado
soberano reconhecera a independência por ele proclamada.
Por isso o tom pessimista
dos “horrores” que ainda surgiriam, com o fecho bem candente: “O Brasil será confundido
nas ruínas e os nossos inimigos
folgarão com a nossa desgraça”.
Não foi isso o que aconteceu, felizmente. O Brasil se afirmou e conseguiu preservar o seu
Império até 1889, quando um
golpe destituiu o magnânimo estadista Pedro II, que por quase
meio século reinou e obteve o respeito da comunidade internacional, por sua erudição, sua antevisão do que ocorreria e que
mereceu inqualificável ingratidão daqueles aos quais mais havia servido e beneficiado.
Nada como o tempo como
instrumento de reavaliação de
condutas e de opções. Pena que
ele não consiga aprimorar a natureza humana, que reincide em
erros e parece fadada, no Brasil
de hoje, a um nefasto retrocesso.
———
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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QUESTIONAMENTOS
No Reino Unido, palestrando para estudantes de universidades, no Fórum Brasil UK, Luís
Roberto Barroso foi interrompido por pessoas que estavam na
plateia. Ele se mostrou incomodado e rebateu: “Esse é um dos
problemas que estamos vivendo
no Brasil, déficit imenso de civilidade”. O ministro do STF falava sobre dificuldades que enfrentou e citou “a volta do voto impresso”. Interrompido com a palavra “mentira”, também ouviu
que não é possível confiar nas
urnas, pois o pleito será presidi-

do por quem soltou o ladrão. São
reflexos dapostura do STF por se
envolver nos assuntos do legislativo e executivo. Os ministros não
acostumados com críticas ou
questionamentos presenciais, poderão ser obrigados a conviver
comessa nova realidade marcada pelo confronto e desconforto.
PONTO FINAL
Aliados de Marina Silva
(Rede) querem vê-la puxando votos para a legenda, recusando convite para ser
vice de Haddad na disputa
pelo Governo de São Paulo.

35 anos do
Shopping Piracicaba
José Luiz Guidotti Jr.

F

undado em 22 de
outubro de 1987,
o Shopping Piracicaba, que neste ano
completa seus 35 anos
de atividades, nasceu
da articulação da compra da área que foi intermediada pelo então
prefeito Adilson Benedito Maluf,
do MDB, ao lado do empresário Romeu Chap Chap. Os nomes dos pioneiros constam de placa alusiva
ao evento numa das entradas. Atualmente administrado pela BRMALLS, o Shopping Piracicaba é
considerado o maior e mais completo centro de compras e entretenimento da região. Um símbolo
que se concretizou antes mesmo
de a cidade ter conquistado, em
2021, o título de cidade sede da Região Metropolitana de Piracicaba.
São mais de 255 lojas, numa
área de 44 mil metros quadrados,
com marcas consagradas que compõem um panorama completo de
tendências; moderna praça de alimentação, com mais de 50 lojas;
ambiente climatizado; amplo estacionamento com opção de vagas
cobertas; opções de lazer e entretenimento para toda família. Das 12
lojas-âncoras (C&A, Casas Bahia,
Lojas Americanas, Marisa, Nobel
Mega Store, Preçolândia, Renner,
Ri Happy, Riachuelo, Tok & Stok
e, mais recentemente, o Magazine Luiza, o Magalu), sete salas
de cinema (com opção de filmes
3D) únicas na cidade, além de
uma academia de ginástica e diversões eletrônicas. O Shopping
Piracicaba sedia também a única
sede da Polícia Federal para emissão de passaportes na região.
São cerca de 750 mil pessoas
que passam por lá todos os meses,
mais de sete milhões por ano, e
cerca de 30% do seu público oriundo de outras cidades, que juntas
com Piracicaba somam mais de
1.700.000 habitantes, como Limeira, Americana, Santa Bárbara
do Oeste, Laranjal Paulista, Tietê,
que não pertencem ao novo conceito de Região Metropolitana de
Piracicaba, unindo-se às demais
que pertencem a nossa RMP, como
Rio Claro, Araras, Capivari, Cerquilho, São Pedro, Rio das Pedras,

Cordeirópolis, Iracemápolis, Conchas,
Charqueada, Saltinho,
Águas de São Pedro,
Pirassununga e Leme.
Além de celebrar o
Natal, o Shopping possui também intensa programação cultural, com
exposições de artes, artesanato, moda, e é local propício também para receber
parques de diversões, entre outros.
Estreou sua programação cultural
no dia 8 de março deste ano com a
exposição de humor gráfico intitulada Batom, Lápis e TPM, com
trabalhos de 40 artistas nacionais e internacionais, uma das
mais expressivas mostras mundiais, valorizando o trabalho feminino no campo do humor gráfico.

A Adilson Maluf,
coube, também,
a antevisão de
futuro, de por
aqui instalar um
parque industrial
moderno e
diferenciado
Em sua livraria tradicional, é
possível encontrar obras de autores piracicabanos e sempre estão
passando por lá os melhores e mais
prestigiados eventos literários da
cidade e de autores da região.
Enfim, foi a visão de futuro
de Adilson Maluf e sua equipe que
se antecederam ao conceito de Região Metropolitana e criaram um
dos símbolos de maior referência
ao comércio, lazer e cultura, muito antes de nos percebermos como
região metropolitana. A Adilson
Maluf coube, também, a antevisão de futuro, de por aqui instalar um parque industrial moderno e diferenciado, o Distrito Industrial Unileste, que trouxe
nova vida a Piracicaba. Mais do
que gratidão, devemos a ele a
inspiração por tudo o que já conquistamos e proporcionamos ao
povo piracicabano e da região.
———
José Luiz Guidotti Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur)

Lula dá entrevista hoje ao vivo
nos Comentaristas da Educadora
A entrevista acontece ao vivo nesta quarta-feira (29), das 12h15 às 13 horas
O pré-candidato a presidente
da República pelo PT, Luiz Inácio
Lula da Silva, Lula, dará entrevista exclusiva ao programa “Os Comentaristas”, Rádio Educadora de
Piracicaba, AM 1060, nesta quarta
(29). A entrevista será das 12h15
às 13 horas, informa o diretor da
emissora, Jairinho Mattos, que
comandará a participação do expresidente no programa, ao lado
do âncora dos “Os Comentaristas”, Paulo Eduardo Carlim.
Para Jairinho Mattos, entrevistar os pré-candidatos que lideram as pesquisas de intenções
de votos para presidência da República faz parte da história democrática de quase 55 anos da
Rádio Educadora, marcada pelo
pluralismo de ideias. “Acho importante esta entrevista para que
os nossos ouvintes possam conhecer melhor as propostas de
cada pré-candidato. Serão 45 minutos de entrevistas”, conta.
A primeira mulher de Piracicaba eleita para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, a deputada
estadual Professora Bebel (PT), que
está acompanhando de perto os
preparativos para esta entrevista,
diz que esta é uma grande oportunidade para que a população de

Piracicaba e região possa conhecer
mais as propostas do pré-candidato Lula, tanto para o país, como o
Estado de São Paulo e a cidade.
Bebel lembra que o PT tem história em Piracicaba, tendo sido governo municipal por dois mandatos, através do professor José Machado e que atualmente tem a vereadora Rai de Almeida na Câmara Municipal, além do seu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que
tem atuado também em prol da cidade. “O Lula tem uma ligação
muito forte com Piracicaba, inclusive foi o presidente que mais valorizou a educação infantil, o ensino
fundamental e médio, criando o
Fundeb, que graças a luta das lideranças do movimento da educação, em que a Apeoesp esteve na
vanguarda, se transformou em
Fundeb Permanente, garantindo
recursos para que os municípios
possam continuar investindo no
fortalecimento da educação e dos
seus profissionais em todo país,
assim como valorizou as universidades públicas federais e criou o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, instalado no
bairro Santa Rosa”, destaca.
A deputada Professora Bebel
lembra ainda que foi o governo

Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel com o ex-presidente Lula,
que concederá entrevista à Rádio Educadora, nesta quarta

Lula que trabalhou para que a coreana Hyundai decidisse investir
no Brasil e, posteriormente, se instalasse em Piracicaba, atraindo
para o município mais de 20 outras empresas, como sua fornecedora, contribuindo para mudar o
aspecto econômico da cidade, cri-

ando um polo automobilístico e
gerando milhares de novos empregos, assim como garantiu, através do PAC, a revitalização de toda
orla do Rio Piracicaba e a construção de centenas de moradias
populares, através do programa
“Minha Casa, Minha Vida”.

E VENTO
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Reintegrações de posse são tema de reunião na Câmara Câmara
As vereadoras Silvia Morales,
do Mandato Coletivo “A Cidade é
Sua” (PV) e Rai de Almeida (PT)
estiveram reunidas nesta sexta-feira (24) com os advogados Caio
Garcia, Marcela Bragaia e Thiago
Brito, a fim de discutirem possibilidades de implemento de novas políticas públicas de habitação de interesse social na cidade. Também
participaram da reunião os munícipes Nei, liderança da comunidade Vitória, e Sobral, representante da comunidade Renascer.
As comunidades na ocasião
representadas reivindicam a atuação das parlamentares na pauta
habitacional, especificamente
acerca das diversas ações de reintegração de posse que podem vir
a ser executadas, num mesmo período, em todo o Município.
“A situação é emergencial,
sobre a qual é dever do Poder Público Municipal garantir que os
conflitos fundiários não conduzam a uma situação de calamidade e caos social”, explicou o Dr.
Caio Garcia, representante legal
da comunidade Renascer.
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme a ADPF 828 TPISEGUNDA/DF, em que o relator
Ministro Luís Roberto Barroso faz
um apelo ao legislador para que seja
estabelecido um regime de transição, a fim de evitar que a realização das reintegrações por todo o
país se torne uma crise humanitária. “A conjuntura demanda absolu-

Divulgação

Líderes comunitários, advogados e as parlamentares Sílvia Morales
e Rai de Almeida discutiram sobre habitação de interesse social

to empenho de todos os órgãos do
poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados” é o apelo do Ministro.
A vereadora Rai de Almeida
(PT) se posicionou a favor da luta e
do movimento por moradia popular e explicou o processo legislativo, levantando também as limitações para a atuação do Poder Legislativo municipal no sentido de
suspender o cumprimento das decisões judiciais, ainda que em caráter liminar, que venham a ocorrer.
A vereadora Silvia Morales,
do Mandato Coletivo (PV), se posicionou dizendo que a desapropriação das áreas para a regularização de cada núcleo seria o melhor caminho, partindo da premissa de priorizar que os ocupantes
permaneçam onde estão. Dessa
forma, seriam evitados os impactos sociais decorrentes do desfazimento do núcleo, bem como gas-

tos e recursos público para acolhimento da população que ficará
desalojada. De igual modo, Rai
reforça a necessidade de um esforço conjunto para manter a comunidade no território com o qual
já se estabeleceu identificação.
“O ideal é que haja a desapropriação, mas caso venham a ocorrer as reintegrações é necessário
que os procedimentos adotados
garantam os direitos individuais e
coletivos da população, que deve ser
acolhida em condições dignas de saúde e moradia, até que os ocupantes
sejam adequadamente realocados”, argumentou Silvia Morales.
As parlamentares resolveram
encaminhar no sentido de que seja
intentada mais uma reunião com
o presidente da Emdhap, visando-se construir caminhos para políticas públicas que, de fato, atendam às necessidades da população ocupante desses núcleos.

realiza
audiência
sobre Estatuto
da GCM
Com o objetivo de conhecer e
discutir o estatuto da Guarda Civil de Piracicaba, uma nova audiência pública será realizada,
hoje, 29, às 14h, na Câmara Municipal de Piracicaba, com transmissão, ao vivo, pela TV Câmara
(sintonizada nos canais 11.3 em
sinal aberto digital, 4 da Claro/
Net e 9 da Vivo Fibra), no site
camarapiracicaba.sp.gov.br/tv e
no Facebook e YouTube da Câmara.
O comandante da Guarda
Civil, Sidney Miguel Nunes, o secretário de governo Carlos Beltrame, e o procurador geral do município, Guilherme Monaco de
Mello, foram convocados para
participar da audiência pública
que teve iniciativa do vereador
Gustavo Pompeo (Avante), autor
do requerimento 219/2022. De
acordo com Pompeo, a Guarda Civil de Piracicaba “tem que ter um
estatuto” e que o mesmo já foi redigido e está aguardando aprovação.
Em novembro de 2021, foi realizada uma audiência pública
para discutir a revisão do Estatuto da Guarda Civil Municipal.

Regulamentação para trabalho remoto
Marina Fischer

A

pandemia de Covid-19 impulsionou diversas
mudanças na sociedade, tanto no campo
pessoal como no profissional. A adoção do teletrabalho (informalmente chamado de
home office) surge nesse cenário
como uma medida de combate à
proliferação do vírus, de forma
inesperada impossibilitando organização e preparo prévio das
empresas e dos trabalhadores.
Apesar da Lei 13.467/2017
(Lei da Reforma Trabalhista) dispor sobre o teletrabalho, dada a
baixa adesão do regime à época de
sua publicação, muitos pontos deixaram de ser especificados. De forma que, com a eclosão da pandemia, a sociedade passou a ansiar
por particularidades que não foram tratadas na reforma de 2017.
Como resultado, o Governo Federal foi pressionado a dispor sobre

as particularidades trazidas ao mercado de
trabalho pelo isolamento social. Assim, foram
editadas Medidas Provisórias para, por exemplo, flexibilizar a adoção
do trabalho remoto,
permitindo ao empregador alterar o regime de
contratação, independentemente da concordância do
empregado, como previsto na CLT.
Contudo, passados mais de dois
anos do início da pandemia, o teletrabalho ainda não possui uma
regulamentação mais específica
sobre, por exemplo, as responsabilidades efetivas de fiscalização e
controle. Ou seja, apesar de ser
largamente adotado, o regime de
teletrabalho ainda não conta com
uma regulamentação particular.
Com o aparente controle da
pandemia, outra modalidade passou a ser amplamente adotada: o
trabalho híbrido. Contudo, assim
como no modelo de teletrabalho, o
regime também não conta com re-

A contínua edição
e prorrogação
de medidas
provisórias é
maléfica para
as relações
de trabalho
gulamentação específica. Não temos uma definição, por exemplo,
do número de dias de trabalho
presencial semanal que descaracterizam o possível regime de teletrabalho firmado entre empregado e empregador. Em meio ao cenário de indeterminação jurídica,
temas como controle de jornada
de trabalho, prestação de horas
extras, a responsabilidade do empregador pelo fornecimento, disponibilização e custeio de equipamentos utilizados para execução
das atividades, ficam relegados à
incerteza. Também questões relacionadas à saúde, segurança e
medicina do trabalho estão obscuras, é difícil averiguar culpa em

acidentes de trabalho, por exemplo.
Outra grande lacuna é o direito à
desconexão. É necessário limitar o
acionamento do trabalhador através de ligações, mensagens de
WhatsApp e e-mails fora da jornada de trabalho. Uma vez que, mesmo que não exista obrigação explícita do trabalhador atender ao chamado, a ação pode gerar preocupação e ansiedade no trabalhador.
Visando evitar a continuidade do estado de insegurança jurídica, é imperioso que se estabeleçam regras definitivas para os
regimes de teletrabalho e híbrido. A contínua edição e prorrogação de medidas provisórias é
maléfica para o funcionamento
das relações de trabalho, impedindo com que empregados e empregadores possam operar de
forma transparente e segura.
———
Marina Fischer, mestre
em Direito e Desenvolvimento pela FGV, professora de Administração na UniPaulistana
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PDB anuncia programação
para o próximo mês de julho
Calendário terá ensaios, jogos e festivais de basquete, futebol, ginástica rítmica e handebol

Com oito atividades agendadas, o Programa Desporto de Base
(PDB) divulgou nesta segundafeira, 27, a programação de eventos para o mês de julho. A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), oferece aulas gratuitas para crianças
e adolescentes de 7 a 17 anos. O
cronograma inclui ensaios, jogos
e festivais de basquetebol, futebol, ginástica rítmica e handebol,
além de duas etapas de handbeach, que também é conhecido
como handebol de areia.
A programação começa no
próximo fim de semana, com o
Festival de Basquete que será promovido no sábado, 02/07, pela
Associação Regional de Basquete
(ARB), das 8h às 13h, no Ginásio
Municipal Waldemar Blatkauskas. No mesmo dia acontece o
Festival de Handebol, das 8h às
12h, no Ginásio Municipal Roberto Filetti, no bairro Vila Sônia. As
atividades serão conduzidas pelos
professores Ana Cristina e Maria
Rosana, e Andréa Spinosa, respectivamente. No domingo, 03/07, o
ginásio Waldemar Blatkauskas

ARRAIÁ

DO

recebe o Ensaio Geral de Ginástica Rítmica, sob o comando da
professora Maria Rosana, nos
períodos da manhã e tarde.
No fim de semana seguinte,
mais três eventos estão programados, com destaque para o jogo de
handebol entre a equipe infantil
do PDB contra Tietê, no dia 09/
07, às 18h, válido pela fase de classificação da Liga de Handebol do
Estado de São Paulo. A partida
acontece no Complexo Esportivo
José Carlos Callado Hebling, no
Parque Prezotto, com entrada
gratuita ao público. No dia seguinte, 10/07, serão realizados festivais de futebol (Santa Teresinha)
e ginástica rítmica (Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas).
Completam a programação julina
do PDB duas etapas de handbeach nos dias 23 e 24. A atividade
ainda não tem local definido.
Todos os eventos são destinados aos alunos do PDB, que
atualmente é coordenado pelo
professor Ronaldo Lucentini,
possui 18 profissionais de educação física e oferece 12 modalidades esportivas de forma gratuita: atletismo, basquete, futebol,
futsal, ginástica artística, ginás-

Leonardo Moniz/Selam

Edson Rontani Jr Alex Salvaia e Vitor Vencovsky

O Festival de Vôlei encerrou as atividades 'juninas' do PDB

tica acrobática, handebol, karatê, natação, pedestrianismo, voleibol e vôlei de praia. As aulas são
gratuitas e acontecem em mais de
15 núcleos espalhados pela cidade. Mais informações sobre como
participar estão disponíveis pelo
WhatsApp (19) 99954-4105.
VOLEIBOL - Foi realizado
no último domingo, 26/06, no miniginásio Garcia Neto, o Festival de
Voleibol do PDB para crianças e
adolescentes de 13 a 17 anos. No
total, a ação reuniu 80 alunos dos
núcleos Bairro Alto e Jaraguá, além

de 16 alunos convidados da cidade
de Saltinho. As atividades ficaram
sob responsabilidade dos professores Abílio Bortoleto e Lilian Pexe
Vito. "O festival segue a ideia de
fomentar a modalidade e dar continuidade ao processo educacional,
com a formação integral do ser
humano. Além disso, estamos fazendo o aperfeiçoamento de parte dos alunos para a migração
aos demais níveis do PDB (2 e
3), visando competições, mas
sempre agindo com intervenções
educativas", disse Bortoleto.

GALLO

Depois de dois anos, pela pandemia, escola faz festa
A Escola Estadual Monsenhor
Jerônymo Gallo realizou, sexta (24),
das 9h30 às 16h, a tão esperada
Festa Junina, após dois anos de
pausa devido a pandemia. O Arraial Junino foi todo decorado com
bandeirinhas e adereços confeccionados pelos alunos para a Culminância das Eletivas e Clubes Juvenis, o que animou muito a festa.
O evento teve início com diversas apresentações das Eletivas
e Clubes Juvenis, pelos alunos participantes, com o objetivo de ressaltar e valorizar o protagonismo
dos estudantes, fechando esse ciclo de Projetos neste semestre.
O “Arraiá do Gallo” contou
com o apoio do diretor Marcelo
Medice Grossi, da vice-diretora
Fátima Bento de Oliveira Zampin, de toda a Equipe Gestora,
professores e colaboradores.
Durante o evento houve exposições de trabalhos desenvolvidos
ao longo do semestre e também
barracas montadas com cupcakes,
pastéis, pipoca, refrigerantes, tudo
realizado ao som de muita música
e uma animação contagiante.
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José Otávio Menten, Daniela Sampaio, Edson Rontani Jr,
Nancy Thame, Luciano Almeida e Urbano Ribeiral

Otávio Menten, Edson Rontani Jr Daniela Sampaio Urbano Ribeiral

IHGP

Lançado livro sobre
Floresta Estacional
O Museu Prudente de Morais abrigou, na última sextafeira, o lançamento do livro
“Floresta Estacional: Guia da
Mata Atlântica”, obra conjunta de estudiosos na qual foi incluído um estudo sobre o Jardim Botânico de Piracicaba. O

coordenador da obra, professor Vinícius Castro Souza, da
ESALQ-USP, não pôde estar
presente por motivos de saúde,
mas fez seu pronunciamento via
online. O evento foi organizado
pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP).

P ROGRAMA

As ações desenvolvidas no
“Arraiá do Gallo” resultaram de um
trabalho realizado por toda Equipe
da escola, incentivando a participação dos estudantes do Ensino
fundamental 2 e Ensino Médio.
Para engrandecer o evento
foi realizada a tradicional quadrilha composta por professores e alunos, até com a realização do “casório”, o que trouxe
muita graça e animação à festa.

Alunos de pós-graduação da
EEP visitam a ETE Bela Vista
Divulgação

Grupo de alunos de pós graduação visitou a ETE Bela Vista

C ONGRA
TULAÇÕES
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E XTRAORDINÁRIA

Câmara aprova voto ao Câmara vota empréstimo de
Setor de Direito Animal R$ 50 milhões ao Município
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 28ª reunião
ordinária, nesta segunda-feira
(27), o requerimento 499/2022, de
autoria da vereadora Alessandra
Bellucci (Republicanos), que concede voto de congratulações ao
Setor de Direito Animal da Guarda Civil pelo primeiro ano de atividades, celebrado em 30 de maio.
De acordo com a parlamentar,
no período, foram registradas 587
denúncias de maus-tratos, das
quais 158 procedentes, além de 50
animais apreendidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses ou a lares temporários e protetores. Esses números, segundo os
responsáveis, se devem à conscientização dos munícipes que denunciam e a uma divulgação maciça
sobre os direitos dos animais.
Ela lembrou que, para que a

equipe passasse a atender ocorrências desse âmbito, foram realizadas capacitações sobre as leis
e penalidades envolvendo as questões de maus-tratos, posse responsável e as cinco liberdades dos
animais. O decreto 13.963/2011,
que regulamenta a Lei Complementar 265/2010, garante poder
de autuação para o setor. O órgão também adotou o Protocolo
de Perícia em Bem-Estar Animal,
que contém informações, como
diagnósticos de maus-tratos, indicadores comportamentais e alimentação, entre outros.
O voto de congratulações
será entregue ao comandante da
Guarda Civil, Sidney Miguel da
Silva Nunes, à encarregada inspetora Valdirene Aparecida Osti
e à coordenadora do Setor de Direito Animal, Renata Caetano.

A Câmara Municipal de Piracicaba realiza, hoje, 29, a partir
das 16h30, a 13ª reunião extraordinária de 2022 para votar o
projeto de lei 137/2022, do Executivo, que autoriza a Administração a captar até R$ 50 milhões
em operações de crédito junto ao
Banco Empreendedor Desenvolve SP, instituição financeira do
Governo do Estado de São Paulo.
A convocação da reunião extraordinária foi anunciada na
tarde de segunda-feira (27),
quando foram realizadas as 11ª
e 12ª extras para votação de proposituras voltadas à autorização
de repasses de emendas e abertura de crédito suplementar.
De acordo com a proposta
do Executivo, os recursos serão
utilizados através da Secretaria Municipal de Obras para investimentos em infraestrutura

e saneamento, sendo que as dotações orçamentárias são para
pavimentação em vias públicas,
projeto de eficiência energética, extensão e reforço de rede
de água e instalação de adutoras, reforma e ampliação das
estações de tratamento de
água (ETAs), entre outras.
A reunião extraordinária
será transmitida, ao vivo, pela
TV Câmara, nos canais 11.3 em
sinal aberto, 4 da Claro/Net e 9
da Vivo/Fibra, com retransmissão nas mídias sociais, no Facebook e no Youtube, e no
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
Para acompanhar presencialmente, é preciso se apresentar
documento com foto na recepção da Câmara (rua Alferes
José Caetano, 834) e ter acesso à Galeria do Plenário
“Francisco Antonio Coelho”.

A ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Bela Vista recebeu, na manhã do último sábado (25), através do programa
Portas Abertas, a visita de alunos do Curso de Pós-Graduação
em Infraestrutura de Saneamento Básico da Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), acompanhados do professor Daniel
Manzi. O grupo foi recebido pela
supervisora de Operações da Mirante, Amanda Miquelani, pelo
supervisor de ETE, Diego Cesar
Alli, e pela coordenadora de Comunicação e Responsabilidade
Social, Maria Aparecida Draheim.
Durante o tour pela unidade, os alunos conheceram a estrutura física e tecnológica da
ETE Bela Vista. “Apresentamos
as etapas do tratamento de lodos
ativados, assim como detalhes
operacionais dessa concepção e
seus benefícios ao meio ambiente”, explicou Amanda. Eles também
puderam ver de perto o Secador de
Lodo à luz solar que, desde 2020, é
responsável por reduzir para um
terço o volume de todo o lodo gerado em Piracicaba – aproximadamente 1.200 toneladas/ano.

“Para nós, é uma grande
oportunidade de apresentar aos
alunos, que são de várias cidades
do Estado de São Paulo, obras e
operações de vanguarda no saneamento, como a ETE Bela Vista, construída e operada pela Mirante”, disse Daniel. O professor
ministra as disciplinas Abastecimento de Água Tratada, Captação de Água Bruta e Coleta e
Transporte de Esgoto Sanitário
em cursos de pós-graduação.
De acordo com Maria Aparecida, o programa Portas Abertas,
que está sendo retomado após dois
anos de pandemia, integra as ações
desenvolvidas pela área de Responsabilidade Social, que visa promover o acesso direto da população
aos processos operacionais. “As visitas estudo proporcionam uma
visão de desenvolvimento e estimulam um pensar e fazer sobre o
meio ambiente vinculado ao diálogo entre saberes, proporcionando a interação entre a sociedade,
a Mirante e o meio ambiente".
Após a visita à ETE Bela Vista, os alunos foram conhecer o
funcionamento de uma Estação
Elevatória de Esgoto (EEE).
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Deputada Professora Bebel
defende CPI para investigar
o Ministério da Educação
Divulgação

TRIBUNA

POPULAR

Empresário defende a flexibilização
dos limites da “lei do silêncio”
Carlos Roberto Martins dos Santos ocupou a tribuna popular durante
a 28ª reunião ordinária da Câmara, na noite desta segunda-feira (27)

A Professora Bebel diz que não se pode admitir o desvio
de nenhum dinheiro público, sobretudo da educação

Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), a instalação da
CPI do MEC (Ministério da Educação e Cultura) é uma necessidade e
tem que ser prioridade para todos
os brasileiros e brasileiras que querem ver nosso país superar a triste
realidade que vivemos. É que a prisão, na semana passada, do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pela Polícia Federal, que já está
em liberdade, e todas as revelações
que vêm sendo feitas sobre o esquema de corrupção no Ministério
da Educação – apontando inclusive para o possível envolvimento
do presidente da República, Jair
Bolsonaro – tornam ainda mais
inadiável a CPI, para que todos os
fatos possam vir à tona e os culpados identificados e punidos.
Bebel diz que não se pode admitir o desvio de nenhum dinheiro público. “Desviar dinheiro da
educação, sobretudo, é atacar a
mais importante política pública, comprometendo o futuro de
milhões de crianças e jovens e da
própria nação”, enfatiza a parlamentar que postou em suas re-
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des sociais os endereços eletrônicos dos senadores federais.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou que
o requerimento para a criação
da CPI do MEC já conta com
28 assinaturas de senadores,
uma a mais do que o mínimo necessário ao registro do pedido de
instalação. O parlamentar afirmou que espera conseguir mais
apoios nos próximos dias.
Para o senador da Rede, é possível que a CPI seja instalada ainda
neste semestre, antes do recesso
parlamentar, que começa em julho.
Mas ele reconheceu que os trabalhos de investigação só devem ter
início em agosto, após o recesso. “Há
alguma dúvida de que houve um
esquema tenebroso de tráfico de
influência no âmbito do Ministério
da Educação?”, questionou Randolfe, ao defender que a CPI, se instalada, investigue não só as denúncias contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, mas também
as suspeitas de irregularidades no
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

QUEIROZ

Campus comemora 30 anos
do serviço de fisioterapia
Gerhard Waller

Unidade USP Piracicaba é o único campus a possuir o serviço
para atendimento da comunidade e de dependentes diretos

A comunidade do Campus
USP Luiz de Queiroz irá comemorar os 30 anos do Serviço de Fisioterapia (SERVFISIO), neste final
de junho. Fatos significativos serão ressaltados durante essa passagem como, por exemplo, o caso
da Unidade USP Piracicaba ser o
único Campus a possuir o serviço
para atendimento da comunidade e de dependentes diretos.
Além da exclusividade, outros aspectos se referem ao tratamento personalizado e orientações específicas abordando a saúde no trabalho e nas atividades
de vida diária, permitindo condição de vida com qualidade, tanto
no trabalho quanto na sociedade.
Criado em 1992, o serviço contava com o trabalho de estagiários
do último ano do curso de Fisioterapia da Unimep, via convênio existente entre Esalq/USP e Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), junto a fisioterapeuta encarregada do setor. Esse impulso ampliou
e incrementou a reabilitação e a realização de atividades de prevenção
de doenças e promoção da saúde.
Com o convênio extinto,
uma nova fase agregou aos atendimentos conhecimentos atualizados em métodos e técnicas devido
a chegada de alunos de pós-graduação em Fisioterapia. Desta feita, esses pós-graduandos possuíam bolsas de estudos oferecidas
pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq).

Entre 2011 e 2012, estudos
realizados no SERVFISIO, mostraram a necessidade da criação
de um projeto que abrangesse as
questões da reabilitação no âmbito da saúde do trabalhador.
Dessa forma, em 2013, foi criado
o Projeto de Reabilitação Profissional que promoveu a reabilitação e readaptação dos funcionários do campus com restrições
para suas atividades laborais.
Em 2016, após a construção
do prédio do SERVFISIO, foi possível ampliar a atuação da Fisioterapia, tanto nos programas de reabilitação como na esfera da prevenção
de doenças e promoção da saúde.
Hoje, os projetos “Reabilitação
Profissional” e o recém-criado
“Vida Saudável pós Covid-19” estão inseridos no Programa “Ações
em Saúde”, coordenado pelo Serviço de Fisioterapia com apoio do
Centro de Serviços Compartilhados
em Recursos Humanos, Serviços
Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e representatividade das unidades e departamentos.
MOÇÃO DE APLAUSOS Para registrar a data, durante a
cerimônia em comemoração aos 30
anos do SERVFISIO, a Câmara entregará a Moção de Aplausos 75/
2022, hoje, 29, a partir das 9h30,
no Museu e Centro de Ciências,
Educação e Artes “Luiz de Queiroz”. A homenagem é de autoria
do vereador Pedro Kawai (PSDB).

O empresário Carlos Roberto Martins dos Santos defendeu
a flexibilização dos limites da chamada “lei do silêncio”, que estabelece regras sobre emissão de decibéis no Município. “Acreditamos que para haver um consenso sobre os limites sonoros e o
funcionamento de casas noturnas, assim como outras cidades
fizeram, Piracicaba precisa desta
flexibilização”, disse, ao ocupar a
tribuna popular da Câmara, na
noite desta segunda-feira (27),
durante a 28ª reunião ordinária.
Ele destacou que por conta das
características de Piracicaba –
“com uma malha viária que permite fácil acesso e uma vida cultural
pulsante”, pontuou – decidiu investimento em um empreendimento voltado ao esporte, cultura e gastronomia. “Hoje geramos cerca de
50 empregos, entre cozinheiros,
baristas, profissionais de limpeza,
atendentes, profissionais do marketing e da música”, enumerou.
Carlos lembrou que o setor
ainda sofre os impactos da pandemia e pediu o apoio do Legislativo piracicabano para “podermos trabalhar”, como enfatizou. “Encontramos uma certa
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resistência da população, e até
certa intolerância, porque já fomos alvos de denúncias falsas e
que atinge a todos os envolvidos
no empreendimento”, disse.
“A cidade evoluiu e defendemos os estabelecimentos legalizados e cumpridores da lei. Para tanto, precisamos de uma política pública com regras claras, sem qualquer perturbação ao sossego da
vizinhança, mas que desde que
seja equânime, que isso não esteja acima do trabalho e do empreendimento estabelecido”, disse.
MÚSICO - Na mesma noite,
o músico Walter Sampaio Bueno
Ferreira Júnior, o Juca Ferreira,
também tratou do assunto na Câmara. Ele defendeu, no discurso,
que entre os setores que mais empregam e movimentam a economia
no País, estão os de entretenimento e cultura. O músico lembrou ainda que o segmento foi o que mais
sofreu com a pandemia. “A impressão que tenho é que não existem
iniciativas que valorizem o nosso
setor. Tínhamos alguns projetos na
cidade como a Movimentação Cultural e o Som do Meio Dia e outros.
O que aconteceu com esses projetos? Acabaram?”, questionou. "O

Fabrice Desmonts

Carlos defendeu a flexibilização da "lei do silêncio"

que ouço da sociedade é: ao invés
de investir nesse setor, por que
não se investe em saúde? Mas já
é comprovado que, quando se investe em cultura e entretenimento,
o retorno é infinitamente maior".
Ele lembrou que a cidade possui espaços que poderiam ser explorados pelo setor, com iniciativas
de inclusão cultural, como a praça
Boyes. No entanto, houve um impedimento de realização de feira
cultural no espaço, sem explicação.
Para o orador, é necessária

uma revisão da Lei do Silêncio. “A
referida lei garante o direito de um
lado e cria empecilhos de outros.
Leis precisam ser criadas para respeitarmos os limites de cada um”,
afirmou. “Comerciantes e músicos
tiram o sustento de seus ofícios por
meio da música. Uma parcela de
nossa sociedade acaba sendo prejudicada e por isso pedimos a flexibilização da Lei do Silêncio a fim de
garantir empregos e nossas tradições. Não deixem o samba morrer,
não deixem o samba acabar”.
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Palestra aborda criação de abelhas sem ferrão e dicas para jardinagem
A “Criação de Abelhas Sem
Ferrão (urbanas) e dicas para
jardim”, foi o tema de palestra
presencial presencial e interativa promovida, na última sextafeira (24), pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal promoveu. No encontro, os inscritos puderam conhecer algumas
espécies de abelhas sem ferrão e
os tipos de flores que as atraem.
A atividade contou com a presença dos palestrantes Carlos Jesus De Souza, criador de abelhas, e
da engenheira florestal Simone
Dias. A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo ‘A Cidade É Sua’, foi quem a mediou.
O evento abordou tópicos
como: dicas para criação de abelhas sem ferrão nativas no ambiente urbano; maneiras de alimentar as abelhas; e formas de escolher e planejar seu jardim baseado
em atrair e alimentar as abelhas sem
ferrão. Além disso, para demonstrar a dinâmica das colmeias,
duas caixas de abelha sem ferrão
foram apresentadas ao público.
Os cuidados com as abelhas
urbanas integram, segundo Simone, parte da ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) da
Agenda 2030, elaborada pela ONU
(Organização das Nações Unidas),
e prevê uma série de ações efetivas
até o ano de 2030 voltadas à sobrevivência do planeta. “Toda vez
que temos um encontro para dar
orientação ao mundo com relação
a como caminhar e onde chegar,

existem essas agendas, como teve
anteriormente a Rio 92”, explicou.
O Brasil é um dos países signatários que se comprometeram
com a adoção de práticas menos
nocivas ao meio ambiente. “Como
princípio, é preciso seguir o máximo dos 17 objetivos propostos, divididos em segmentos e áreas para
poder reduzir a fome e a desigualdade; melhorar a questão do meio
ambiente; a questão do clima e promover a paz”, detalhou Simone.
A engenheira florestal também
destacou que as diversas espécies
de abelhas existentes no mundo
estão diretamente ligadas à soberania alimentar: “a produção local
depende das abelhas. A horta não
irá para frente e não terá variedade se não tiver abelhas nativas.
Falar de abelhas sem ferrão em
ambiente urbano, é falar sobre
agricultura sustentável”, disse.
Também é preciso, de acordo
com ela, que exista um olhar das
cidades para a arborização urbana. “Existem cidades que são um
ambiente estéril, você vê a mesma
espécie de árvore de fora a fora e,
nesses lugares, quase não vemos
abelhas, pois elas não têm condições
de ficar”, pontuou a palestrante.
Jataí - Carlos Jesus De Souza
contou que, há quatro anos, passou a criar abelhas sem ferrão em
sua casa. “A primeira abelha que
eu tive foi uma Jataí, que a maioria
conhece porque é uma abelha pequena e muito comum”, comentou.
A pequena espécie, segundo
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Atividade contou com a presença dos palestrantes Carlos Jesus de
Souza, criador de abelhas, e da engenheira florestal Simone Dias

Carlos, pode encontrada em quase
todo território nacional, no entanto, por ser muito pequena, não produz grande quantidade de mel.
“Um enxame de Jataí consegue
produzir, no máximo, 600ml de
mel por ano”, informou.
O criador explicou que a palavra “jataí” tem origem indígena,
vem da língua tupi “yata’ i”. Já
melipona, de acordo com o criador,
é uma palavra de origem grega, que
vem de méli = mel, pónos = trabalho. É daí que surge o termo melipolinicultura, utilizado para caracterizar a atividade de produção de
mel a partir de abelhas sem ferrão.
Carlos ressaltou que, no Brasil,
existem cerca de 240 espécies diferentes de abelhas catalogadas. “É
importante dizer que as abelhas sem
ferrões produzem mel, mesmo em

quantidades menores. Em um enxame dessas abelhas, podemos chegar em até seis mil indivíduos, o que
chamamos de matriz”, detalhou.
Na sequência, o criador demostrou como funcionam as caixas criadoras da abelhas, conhecidas como "meliponários". Os enxames, segundo Carlos, passam
por uma subdivisão na primavera, onde algumas abelhas saem
para a natureza para formar novas colônias. "Os módulos dentro
das caixas se dividam em ninho,
sobreninho e melgueira, sendo a
última parte o local destinado à
postura do mel", detalhou.
Ao final da palestra, todos
os inscritos receberam gomos de
mel, produzidos por abelhas sem
ferrão, e também mudas de flores que atraem as espécies.
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Câmara homenageia Unimed por diretoria e novo centro
O vereador Ary Pedroso Jr.
(Solidariedade) procedeu a entrega do requerimento 143/2022,
de voto de congratulações, contemplando a nova diretoria da
Unimed, eleita para o mandato
2022/2024. O parlamentar também entregou a moção de aplausos 232/2021, homenageando o
médico Carlos Youssef, eleito
entre os 100 mais influentes da
década da saúde no Brasil.
A entrega das homenagens ocorreu no último sábado (25), durante
a inauguração do novo prédio do
Centro Comercial e Saúde Ocupacional Unimed Piracicaba, localizado na
Travessa Espanha, Cidade Jardim.
O evento contou com a presença de toda diretoria da cooperativa, médicos cooperados e autoridades, entre eles o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida (União
Brasil), o presidente da Câmara

Divulgação

Vereador Ary Pedroso Jr. parabeniza a nova diretoria, além de homenagear o
médico Carlos Youssef e contemplar a inauguração de novo prédio da cooperativa

Gilmar Rotta, e os deputados estaduais Alex de Madureira (PL) e
Roberto Morais (Cidadania), além
de empresários e imprensa local.

O presidente da Unimed,
Carlos Joussef agradeceu as
homenagens em nome de toda
diretoria e lembrou que o

parlamentar é um antigo
parceiro da cooperativa, inclusive diretor comercial desse prédio recém-inaugurado.
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Prefeitura celebra 40 anos
dos varejões municipais

Vereador Kawai constata
necessidade de manutenção
Assessoria Parlamentar

Evento celebrativo, direcionado aos permissionários dos varejões,
aconteceu no Varejão Central, reunindo cerca de 100 pessoas
Com festa, homenagens e
anúncio do vencedor do concurso
de receitas Do Campo à Mesa, a
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento), comemorou na tarde de segundafeira, 27, os 40 anos dos varejões
municipais. O evento celebrativo,
direcionado aos permissionários
dos varejões, teve a presença do
prefeito Luciano Almeida e aconteceu no Varejão Central, reunindo cerca de 100 pessoas, com música ao vivo, café comunitário e
entrega de prêmios aos finalistas
e ao vencedor do concurso culinário, o analista de implantação
de novas tecnologias Reginaldo
Tomé dos Santos, autor da receita de abóbora seca recheada com
carne de porco e cream cheese.
“Os Varejões Municipais estão entre os projetos mais lindos
que temos no município. Piracicaba tem uma extensão rural enorme e incentivamos que haja a produção local. Enviamos, inclusive,
um Projeto de Lei à Câmara Municipal para o desenvolvimento de
um selo de produtor local a ser
ampliado para a Região Metropolitana de Piracicaba. Espero poder
ampliar qualquer projeto que parta da nossa terra”, disse o prefeito.
Conforme a secretária da
Sema, Nancy Thame, os varejões
municipais configuram uma política pública permanente importante para a cidade. “Os varejões nasceram de uma necessidade da própria população, durante uma crise de abastecimento que o país enfrentou, e hoje perpassam por vários governos devido à importância que têm, oferecendo produtos
de qualidade, a preço justo, e gerando emprego e renda”, falou.
Também estiveram presentes
na festividade o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gilmar Rotta; o comandante da
Guarda Civil Municipal de Piracicaba, Sidney Miguel da Silva Nunes; a secretária da Smads (Secre-

Isabela Borghese

Pedro Kawai solicita a atenção da Prefeitura no Castelinho

Cerca de 100 pessoas participaram da festividade

taria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social), Euclidia
Maria Fioravante; a diretora de
turismo da Semdettur (Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo),
Rose Massarutto, e a vereadora
Silvia Maria Morales, que entregou moção de aplausos dos 40
anos dos Varejões Municipais para
a secretária Nancy e a diretora dos
varejões, Eliane Oliveira de Souza.
A celebração teve, ainda,
show da dupla sertaneja Pedro e
Pedrinho, exibição de documentário e homenagem aos permissionários, representados pela agricultora orgânica Lourdes Aparecida de Fátima Lásaro, uma das
primeiras permissionárias cadastradas pela Sema, e o agricultor
familiar e presidente da Coopihort
(Cooperativa Piracicabana de Horticultores), Vanderlei Sanches.
“Enquanto a cidade dorme,
os permissionários já estão se
preparando para fornecer o que
é essencial às pessoas, que são
os alimentos. Eles precisam ser
valorizados, porque são fundamentais para a nossa comunidade”, disse a diretora dos varejões.
CONCURSO – Antes do
início da festa dos 40 anos dos
varejões municipais, os jurados
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do concurso de receitas Do Campo à Mesa degustaram as cinco
preparações finalistas e escolheram o vencedor. O júri foi formado por Natália Gebrim, nutricionista; Eliane Souza, diretora dos
varejões; Maurício Cantoni, jornalista, e Iara Aparecida Stoco,
técnica agrícola e comerciante de
ovos nos Varejões Municipais.
Estavam disputando a final a
Salada da Preguiça, enviada por
Gabriela de Souza (que não pôde
comparecer por problemas de saúde); croquete de pinhão, de Matheus Proetti; nhoque de inhame
com pesto de manjericão, de Sandra Borelli; tempu-talos, inscrita
por Jacqueline Volpi, e a abóbora
seca recheada com carne de porco
e cream cheese, de Reginaldo Santos, que foi a receita vencedora.
De acordo com Santos, a receita de abóbora foi produzida
para o Dia dos Namorados e depois aprimorada para a inscrição
no concurso. “Foi minha namorada, inclusive, que me mandou o
link do concurso. Ela é a provadora oficial das minhas criações. Eu
sempre gostei muito de cozinhar,
mas trabalho na área de tecnologia, porém, a pandemia serviu
para que eu descobrisse novas habilidades e agora estou fazendo

cursos na área da gastronomia
para, quem sabe um dia, essa ser
minha principal fonte de renda”,
contou ele, que foi premiado com
uma churrasqueira elétrica e uma
cesta de frutas, verduras e legumes dos varejões, que também foi
entregue a todos os finalistas.
HISTÓRIA - O primeiro Varejão Municipal de Piracicaba foi
inaugurado em 26 de junho de
1982. Ele ficava onde hoje é o TCI
(Terminal Central de Integração),
em espaço da Estação Sorocabana.
Com o passar dos anos, a Prefeitura percebeu a necessidade de melhorar a infraestrutura do local e,
então, 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. Atualmente, são 21 espaços destinados ao
varejões na cidade, a fim de atender todas as regiões de Piracicaba, com aproximadamente 160
permissionários cadastrados comercializando cerca de 800 toneladas de alimentos por mês.
PROMOÇÕES - Para comemorar as quatro décadas
dos varejões, até dia 2 de julho os consumidores terão à
disposição promoções exclusivas e sorteios de vale-compras.

P IRA G O !

Problemas no transporte Aplicativo de mobilidade
motivam fala de vereador receberá homenagem
O vereador Cassio Luiz (PL), o
‘Cassio Fala Pira’, fez uso dos 10
minutos de fala regimental, durante a 28ª reunião ordinária que aconteceu nesta quinta-feira (27), para
questionar a falta de horários de
circulação das linhas de ônibus no
município. “Fizemos ofícios e encaminhamentos sobre linhas de ônibus que atendem os bairros Água
Branca, Ártemis, Lago Azul, Parque Piracicaba, Fatec, Santa Rosa e
Uninorte. O que importa é que a
população seja atendida e respeitada e tomara que voltem as linhas de
ônibus. A população paga caro pela
passagem e merece respeito”, disse.
O parlamentar também deu
destaque à falta de profissionais da
saúde nas unidades de atendimento da cidade. “A questão de saúde é
uma área que me preocupa bastan-

te. Hoje estive com alguns profissionais da saúde - esses profissionais
estão muito preocupados com os
boatos sobre o consórcio. Estamos
muito preocupados com essa questão e sabemos do nosso comprometimento com a população, com Piracicaba - não só os profissionais de
saúde e servidores públicos - não
podemos deixar as pessoas com a
pulga atrás da orelha”, disse ele.
Cassio Luiz disse ainda que
a falta de médicos é constante.
“Precisamos fazer um programa
para discutir o problema da saúde - não se resolve nada e os médicos querendo pedir as contas.
Precisamos discutir isso agora para
que na próxima legislatura não
tenha esse problema. Temos que
resolver essa questão, nós estamos
falando de vidas”, pontuou.

De autoria do vereador Acácio
Godoy (PP), foi aprovado nesta segunda-feira (27), na 28ª reunião ordinária, o requerimento 498/2022,
que presta voto de congratulações
ao aplicativo de viagens "PiraGo!"
No texto, o parlamentar destaca que a empresa começou suas
atividades em fevereiro de 2020,
“passou por diversos desafios com
a chegada da pandemia e, neste período, precisou se reinventar por
diversas vezes, para conseguir manter a sobrevivência. Atualmente a
plataforma conta com mais de 2,5
mil motoristas cadastrados e mais
de 11 mil passageiros cadastrados”.
De início, o aplicativo funcionava para delivery de atendimento a mercados e empresas no

translado de produtos e seus colaboradores. De acordo com o diretor executivo da plataforma, Judson Cordeiro, “foi preciso gerar
demanda aos motoristas pois foi
um período em que caíram drasticamente as viagens e, depois, criar
diversos serviços para atendimento
da sociedade piracicabana com mais
segurança para as mulheres passageiras e motoristas”, comentou.
Desde 2020, a empresa apoia
a associação “EuToNaFé”, que realiza projetos sociais. “Temos um
serviço com o nome da instituição
e, ao passageiro que escolher este
serviço, será revertido o valor de
R$ 0,25 por corrida para a associação, e um dos serviços da associação”, explicou Judson.

Em visita ao bairro Castelinho,
o vereador Pedro Kawai (PSDB)
constatou a necessidade de uma
atenção maior, por parte da Prefeitura, em relação à conservação do
sistema de lazer, localizado à rua
Hildebrando Seixas Siqueira, entre
as ruas Dr. Lula e Mem de Sá.
No local, o vereador verificou que é necessário realizar a
manutenção no alambrado do
campo de futebol, restaurar o
piso e as tabelas de basquetebol
da quadra poliesportiva, e proceder à poda de árvores, a fim
de que o local possa ficar melhor iluminado para a prática de
atividades esportivas, recreativas e de lazer, durante à noite.
O vereador explicou que esta
não é a primeira vez que pede
para que o atual governo dê uma
atenção especial ao local. Em fevereiro de 2020, o parlamentar
já havia apresentado a Indicação
nº 572/2020, nesse sentido. “Fui

morador no Castelinho por muitos anos, e tenho um carinho
muito especial pelo bairro, principalmente pelo sistema de lazer,
para o qual solicitei a instalação
da academia ao ar livre, ea sua denominação como Dr. José Correa
de Moraes, através de uma lei de
minha autoria”, lembrou Kawai.
Além do complexo esportivo
e de lazer, o vereador verificou,
ainda, que na rua Dr. Lula, há
buracos profundos junto à sarjeta, que podem provocar a queda de veículos e de pessoas. Por
isso, também protocolou a Indicação nº 1874/2022, que sugere
a realização da operação tapa
buraco em toda a sua extensão.
Kawai disse esperar que a
prefeitura, através das secretarias municipais de Obras e de Defesa do Meio Ambiente, acolha os
pedidos, porque “expressam uma
justa reivindicação dos moradores e comerciantes do bairro”.

C ORINTHIANS

Fiel Torcida Piracicaba será
homenageada pelos 33 anos
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou o requerimento 493/2022 que concede voto
de congratulações à Fiel Torcida Piracicaba (FTP) pelos 33
anos de fundação. A propositura é da vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo
“A Cidade É Sua”, e foi votada
na segunda-feira (27), durante
a 28ª reunião ordinária. “Sou
corintiana desde pequena e, para
mim, é um orgulho fazer parte
deste time”, disse a parlamentar.
Ela recordou que a FTP foi
criada dentro de sua casa. “Meu
pai era muito corintiano e meu irmão fundou a subsede da Gaviões, em 1999. No início funcionava em nossa casa e depois passou
a ter em outros locais”, ao enfatizar que a torcida organizou campanhas, como de arrecadação de
agasalho e de brinquedos, Samba
Solidário, entre outros. “É um movimento de resgate histórico e que
continua com alguns trabalhos
sociais nestes 33 anos”, disse.
O vereador Acácio Godoy
(PP) também declarou o voto ao
requerimento 493/2022. “É uma
questão quase sentimental, familiar”, destacou, “foram campanhas para os mais humildes e
carentes que agora têm feito toda
uma recuperação histórica e acaba recuperando um pouco de
cada um de nós”, disse. “O empreendedor é massacrado por
impostos e obrigações fiscais, mas,
mesmo assim, encontra espaço
para campanhas sociais”, disse.
HISTÓRIA - A FTP - Fiel
Torcida Piracicaba começou em
meados de 1988 quando seus fundadores se conheceram e começaram a se reunir para acompanhar
os jogos do Corinthians ainda pela
TV na casa de Fernando Morales,
mais conhecido como “Fedô”. Logo,
a casa virou a Sede da Fiel de Pira
(primeiro nome da torcida) e em
1989 quando os fundadores Alex
Falcão Nani, Fábio Xavier de Moraes e Fernando Morales se tornaram sócios da Gaviões da Fiel, a
FTP começou a representar os Gaviões da Fiel na cidade. A ideia sempre foi a de levar o nome do Corinthians em qualquer que seja o lugar, fazer uma torcida forte no in-

terior e assim representar a cidade
nos estádios do Brasil, além de
ter um local para os corintianos
se encontrarem e se organizarem.
A sede ficou em um quartinho dos fundos da casa durante
seis anos (de 1989 a 1995), mas
devido ao crescimento da torcida, em 1995, foi criado o primeiro Ponto de Encontro Oficial dos
Gaviões em Piracicaba, funcionando de 1995 a 1997. Após uma
pausa de um ano e meio, os torcedores voltaram a se reunir na
casa do torcedor Fedô. E em julho de 1999, já com a experiência
assídua de 10 anos de arquibancada, decidiram com o aval da diretoria dos Gaviões, abrir a primeira subsede de Torcida Organizada em Piracicaba, a Gaviões da
Fiel Subsede Piracicaba, batizada
de Rafael Nobre Genaro (Gordão),
uma homenagem a esse torcedor
corintiano que morreu em um trágico acidente de transito em 1998.
A subsede organizou 18 campanhas do agasalho, 16 campanhas contra a fome, 17 campanhas
do brinquedo, 12 sambas solidários, sopão para moradores de rua
no inverno, distribuição de doces e
brinquedos no natal, aulas de xadrez, inclusão digital, bateria mirim e capoeira para crianças carentes, reggae do brinquedo, samba do
cachorro, além de diversas oficinas
e atividades em prol da sociedade
como participação nas caminhadas
pela PAZ, bingos beneficentes e
campanhas contra drogas e violência e projeto de Coleta Seletiva de
Lixo, inclusive recolhendo óleo de
cozinha para ser reutilizado.
Voltado para o associado,
foram realizadas atividades
como a Noites da Picanha, Noites da Lasanha, Churrascão de
Natal, Festas dos Aniversariantes do Mês, Festas Junina, Torneios de Truco, Bilhar, Tênis de
Mesa, Pebolin, Futebol e o tradicional Amigo Fiel Secreto.
Atualmente, a FTP é um
movimento de resgate ideológico denominado FTP Raízes, com
encontros esporádicos para relembrar a grandiosa história,
além de reunir toda a família
corintiana para falar do Sport
Club Corinthians Paulista.
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EMENDA

H ELICÓPTERO Á GUIA

Equipe recebe homenagem por
socorro realizado na Bahia
Divulgação

Saúde recebe mais ambulância
para transporte de pacientes
Veículo foi recebido no último dia 24, e já está incorporado à frota da Prefeitura

Tripulação do helicóptero Águia 20, da Base de Aviação de Piracicaba
da PM atuou no socorro às vítimas das enchentes na Bahia

O vereador Josef Borges (Solidariedade) entregou, nesta segunda-feira (27), o voto de congratulações à equipe do helicóptero Águia 20, da Base de Aviação
de Piracicaba da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, por ter atuado no socorro às vítimas das enchentes no sul da Bahia, na última
semana do ano de 2021. A homenagem foi aprovada pelo plenário
através do requerimento 30/2022,
de autoria do parlamentar.
As chuvas atingiram cerca de
430 mil pessoas no sul da Bahia
naqueles dias, das quais 16 mil ficaram desalojadas e 24 morreram.
Em função disso, a PM de São Paulo preparou uma força-tarefa para
auxiliar as vítimas e incluiu nessa
missão cinco tripulantes da Base
de Aviação de Piracicaba. A equipe foi para Ilhéus, na Bahia, no
dia 26 de dezembro e retornou a
Piracicaba no dia 2 de janeiro.
As forças de segurança que
atuaram na Bahia promoveram 39
missões, apoiaram 12 vítimas, transportaram 71 passageiros para diversos cenários, principalmente no salvamento de pessoas isoladas pelas
enchentes e no transporte de socorristas, alimentos e medicamentos.
A entrega da homenagem
contou com a participação de toda
a equipe do helicóptero Águia 20,
do comandante da base, major PM
Fabrício Padovani Rasera, do excomandante do 10º Baep (Batalhão
de Ações Especiais de Polícia) e excomandante da base, tenente-coronel Edgard Marcos Gaspar, atualmente no Comando de Policiamento de Área Metropolitana-4 (Zona
Leste de São Paulo) e do empresário
Maurício Alexandrino de Souza.
O subcomandante da base,
capitão PM Thiago José Tomazela, que comandou a operação, relatou que a missão foi bem complexa e trabalhosa por envolver o
planejamento do transporte da
equipe e materiais de salvamento
até a Bahia. “Ficamos muito honrados, foi muito gratificante poder voar para servir aqueles que
mais estavam precisando naquele
momento”, contou. “É um povo
muito acolhedor que, mesmo diante das dificuldades, muitas vezes sem comida e sem teto, é muito feliz e nos recepcionou muito
bem. Foi uma missão abençoada”.
O 2º sargento PM Rodrigo
Maciel da Silva, que participou da
operação, disse que a equipe já se
colocou de prontidão assim que
chegaram as primeiras notícias sobre a tragédia, no dia de Natal. No
dia 26 de dezembro, a equipe se
mobilizou para a Bahia, onde encontrou um cenário devastador e

a atuação de várias aeronaves de
outros Estados. Após informações
prestadas pelas autoridades locais,
os oficiais atuaram principalmente
no transporte de ajuda humanitária, como alimentos, medicamentos, além de bombeiros e profissionais de saúde. “É impressionando
a diferença que faz o apoio de uma
aeronave em uma situação como
essa. Conseguimos transportar pessoas para prestar ajuda em lugares que jamais conseguiriam chegar por terra”, afirmou o sargento.
A equipe passou o Ano Novo
no desempenho da missão. “Além
da questão profissional, que nos
proporcionou uma experiência gratificante representando o nosso
Estado, também fica a questão pessoal, de fazer a diferença na vida
das pessoas”, analisou o sargento
Maciel. Ele destacou um caso específico, que foi o socorro a um senhor que estava ilhado havia uma
semana e se recusava a deixar a
propriedade onde vivia e os animais
que garantiam seu sustento. “Conseguimos pousar no local, mas o
senhor estava em uma situação
precária, quase sem alimento e sem
água. Parte da casa dele já havia
sido levada pela água. Tivemos
que trabalhar o psicológico, convencê-lo de que corria riscos no local.
Ele fez uma mochila e o levamos
para um local seguro”, contou.
O vereador Josef Borges falou,
na solenidade, sobre a importância
de entregar a homenagem pelo trabalho eficiente da guarnição. “A
equipe desenvolve um trabalho importante para a sociedade de Piracicaba e também lá fora”, afirmou. O
comandante da base, major Rasera, agradeceu à Câmara e ao vereador pelo reconhecimento. “Em um
momento de vulnerabilidade de pessoas de outro Estado, o Comando da
PM teve a capacidade de mobilização de uma tripulação altamente treinada para atendimento no dia de Natal. Todos abriram mão do convívio
familiar para socorrer o próximo e,
de uma forma motivada, prestaram
um excelente serviço”, afirmou. O
tenente-coronel Gaspar, também
parabenizou a equipe. “Em 12 anos
de base, nos tornamos referência
para as demais bases em termos de
profissionalismo para desempenhar funções fora e atender a população da nossa região”, colocou.
A tripulação de Piracicaba que
integrou a força-tarefa é formada
pelo subcomandante da base, capitão PM Thiago José Tomazela,
capitão PM Leonardo Alvarenga
Carili Martins, 1º sargento PM
Pedro Henrique Dias, 2º sargento
PM Rodrigo Maciel da Silva e cabo
PM Orlando Fabrício Gennari.

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Saúde, recebeu mais uma ambulância nova
para transportar pacientes que fazem tratamentos e consultas em
outras cidades. O veículo foi entregue pelo Governo do Estado de São
Paulo na sexta-feira, 24/06, por
meio de emenda do deputado Milton Robeiro Filho, com articulação
do secretário municipal de Administração, Dorival José Maistro.
Da marca Renault, o veículo
é uma ambulância de suporte básico que vai atender pacientes acamados em tratamento de hemodiálise, hiperbárico e de oncologia, realização de exames como
raio-x e em laboratórios, dentro
e fora da cidade. O valor do investimento é de R$ 263.860,00.
Para o secretário de Saúde,
dar condições para que os pacientes da cidade tenham mais conforto durante a viagem para realização de exames e procedimentos médicos de média e alta complexidade fora de Piracicaba é
muito importante tendo em vista
que as principais cidades que recebem pacientes de Piracicaba são

Campinas, Leme, Limeira, Rio
Claro, Pirassununga, Botucatu,
São Paulo, Bauru, Barretos, Araras e Santa Bárbara d’Oeste. “Sabemos que não é fácil para os pacientes, muitos deles precisam
fazer viagens duas a três vezes
por semana para tratamentos diversos. Por isso estamos na luta
pela melhoria da frota para garantir esse conforto. Gostaria de
agradecer ao secretário Maistro
pelo empenho em nos ajudar com
a vinda de mais uma van e também agradeço ao deputado Milton que atendeu ao pedido da Prefeitura”, disse Filemon Silvano.
O veículo foi incorporado à
frota do Serviço Integrado de
Transporte Social da Saúde (SITSS)
e, de acordo com Donisete Aparecido Oliveira, coordenador do serviço, o trabalho de renovação da
frota tem sido mais ágil desde o
ano passado. “Estamos conseguindo deixar veículos mais novos e
confortáveis para o transporte de
pacientes. A nossa meta, a curto
prazo, é ter 100% da nossa frota
com veículos novos”, destacou.
Atualmente, o SITSS tem

Donisete Oliveira

Donisete Oliveira e Rogério Munia, do SITSS, receberam a ambulância

uma frota de sete ambulâncias de
atendimento básico e acamados,
nove vans – sendo oito para 16
lugares e uma para 21 passageiros –, além de 63 automóveis. O
serviço transporta 200 pessoas,
em média, entre pacientes e acompanhantes, todos os meses. No

início do mês, a Secretaria de Saúde já havia recebido uma van
nova com 16 lugares também para
transporte de pacientes, por meio
de emenda do deputado Rodrigo
Gambale, com articulação do
também deputado Alex de Madureira e da vereadora Ana Pavão.

N OVA G ERAÇÃO

Hyundai Creta ganha comando de voz para abertura do teto solar
A Hyundai anuncia nesta semana a chegada da linha 2023 do
Hyundai Creta Nova Geração. O
modelo continua elevando a experiência de condução trazendo ao
mercado brasileiro uma combinação única de conforto, segurança,
tecnologia e sofisticação. O SUV recebeu atualizações e traz como principal novidade o comando de voz
para abertura do teto solar nas configurações Platinum, Ultimate e na
recém-lançada versão N Line.
A funcionalidade de comando de voz para abertura do teto
solar é inédita para a categoria
no Brasil. Atualmente, os comandos de voz já estão disponíveis em
uma série de ações do Hyundai

Creta Nova Geração, como ligar e
desligar o ar-condicionado, ativar a ventilação do banco do
motorista e abrir e fechar o vidro
do motorista, por exemplo.
“Desde seu lançamento, o
Hyundai Creta Nova Geração se
estabeleceu como um grande sucesso. O público tem reconhecido neste veículo a oferta de itens
que antes só estavam presentes
em modelos de segmentos superiores. Os recursos que nosso
SUV apresenta não têm precedentes na categoria e agora temos a oportunidade de, mais
uma vez, superar as expectativas
e oferecer outra novidade, também inédita entre os concorren-

Divulgação

Funcionalidade é inédita para a categoria no Brasil

tes: o comando de voz para abertura do teto solar. Com a linha
2023 do Hyundai Creta, seguimos
nossa estratégia de trazer conteúdo premium para nossos clientes

e tornar ainda mais prazerosa a
experiência de condução” explica
Gerardo Carmona, vice-presidente comercial da Hyundai para as
Américas Central e do Sul.
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PRIMEIRA
Chegando o dia do reencontro do XV com sua torcida. Mais uma
Copa Paulista, e o nosso alvinegro enfrenta nesta sexta (1), no
“Barão da Serra Negra” o Lemense. Expectativa não só pela volta,
mas devido a muitas novidades, aliás, uma rotina a cada início de
campeonato. O XV vai apresentar seu novo e já conhecido técnico
(Cleber Gaúcho) e um elenco totalmente modificado. Boa sorte ao
nosso time que tem Douglas Pimenta como seu gestor.
PRAÇAS REMODELADAS
O prefeito Luciano Almeida
imagina e fala de um novo centro
para Piracicaba, ou seja, as praças Catedral e José Bonifácio reformuladas e movimentadas, principalmente no período da noite.
Para isso, as casas comerciais teriam que voltar, considerando que
a já estabelecida franquia mexicana Oxxo (aberta 24 horas ao
lado da Catedral) serve como uma
leve amostra sobre possível volta
dos bons tempos. A propósito,
você é a favor ou contra a reabertura da rua São José, interrompida
pela praça onde existia a fonte?
PERSONALIDADE ÚNICA
Uma distinção nobre; felicidade e júbilo eternos: assim imaginamos a importante e merecida homenagem prestada ao professor Ricardo Della Coletta, da
Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Na Finlândia, num
evento que acontece a cada cinco anos, o professor da Unicamp
foi o primeiro brasileiro, o único
da América Latina, a receber o
título de Doutor Honoris Causa,
pela contribuição em pesquisa
na área de biologia do câncer
oral. Honraria inesquecível.
ELE MERECE
Amanhã (30), festa na Educadora (AM 1060): aniversário de
Valdir Guimarães. Respeitado e
querido, em se tratando das lendárias músicas e consagrados interpretes, ninguém entende e
sabe mais que o Valdirzão. Os
anos dourados da música estão
na memória de Valdir Guimarães,
hoje também fazendo parte do
elenco dos “Comentaristas da
Educadora”, programa jornalístico
diário das 12 às 13hs30. Abraços
e muita saúde e sucesso para o
Valdir Guimarães, um competente
profissional e grande amigo.
A USENTE P
ALPIT
ANDO
PALPIT
ALPITANDO
O Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (17.a edição)
não terá presenças na sua organização da Associação Piracicabana de Teatro (Apite) e do Movimento Artístico Liberdade Liberdade (MLL). Alegam como motivo, discordância com o desmonte
do Conselho Municipal de Política Cultural. E, avisam (ou comunicam), que mesmo ausentes, vão
avaliar o evento, podendo questionar. Ausências lamentadas. Poderiam fazer diferente: protestar,
até lançar nota de repúdio, no entanto, participar. Ficaria melhor.
Teriam todas os motivos e direitos
para conceituar. Reza o bom senso que, se não participa ou ajuda,
perde a razão para ponderar.
DINHEIRO LIBERADO
A Câmara Municipal de Piracicaba em sessões extraordinárias aprovou segunda-feira (28),
vários repasses do governo para
a prefeitura, entre eles, dois de
autoria do deputado estadual
Roberto Morais (Cidadania): 350
mil reis serão investidos na reforma do vestiário do estádio “Barão da Serra Negra” e um (1) milhão na construção da unidade de

saúde no bairro Tatuapé. A propósito, parlamentares aceleram desde segunda-feira (28), discussão
e aprovação de matérias, pois
sexta-feira (30) termina junho e
com julho começa o recesso.
DESPEDIDA SENTIDA
Maria Lúcia Pacini se despediu. Mulher iluminada, tinha na
solidariedade e caridade, momentos marcantes em sua vida.
Inúmeras vezes, em boas e inesquecíveis conversas, ela nos
transmitiu experiências e ensinamentos que a sua vivência espiritual proporcionava. Fica uma
grande saudade e também bons
e memoráveis exemplos. Nossos
sentimentos, abraço e carinho ao
esposo, querido amigo Vladir Pacini, e aos filhos Patrícia e Ricardo. Maria Lúcia com certeza
brilha intensamente lá no céu.
50 ANOS
Ainda não é agora, mas em
2023, a festa vai ser grande e diferenciada para o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O
famoso evento que vive este ano a
sua 49.a edição, com abertura em
agosto, recebeu 1,990 trabalhos,
somando 365 artistas, de toda
parte do mundo, ou seja, de 40
países. Acontecimento notável e
importante que propagada internacionalmente a Noiva da Colina.
ANIVERSARIANTE
E AMIGOS
Adilson Maluf recebeu na
noite de segunda-feira (28), amigos que foram abraça-lo no dia
do seu aniversário: 78 anos. Repartiram o bolo com o aniversariante e a esposa Rosa, o seu irmão
Hadir Maluf, prefeito Luciano Almeida, Mário Luiz, Adolpho Queiroz, Fábio Sterde, Gentil Chaim,
Dito Gianetti, Rude Piaza, Sérgio
Chaim, Chico Bonassi e Calil. Parabéns ao competente, querido
eterno prefeito Adilson Maluf.
FICAM RESPINGOS?
O nebuloso caso envolvendo o Ministério da Educação
que acabou indo parar na Polícia Federal, mesmo que levemente, envolve Piracicaba.
Lembramos que o prefeito Luciano Almeida já deu sua versão,
explicou e não existe motivo para
dúvidas. Nada para preocupar. O
detalhe: quando você, mesmo involuntariamente se envolve com
impostores, as consequências
são inevitáveis. Preço da fatalidade ou até mesmo do azar.
D ATA NO
VA
NOV
Quem também cortou bolo
ontem (29), foi Pedro Mello, exsecretário de saúde e esporte. O
estumado médico mantém o ritmo acelerado de sempre, cuidando (e muito bem de vidas) e, nas
folgas se apresentando no futebol social do Clube de Campo,
onde domingo (26) seu time (Ccp
Master) conquistou o título. Elenco campeão: Bila, Billato, Setten, Nivaldo, Walter, Pedro Mello, Gê, Matsubara e Fran. Saúde e vida longa ao corintiano e
querido amigo Pedro Mello.

FOCO
O XV está de volta e, com ele, a
equipe de esporte da Jovem Pan
Piracicaba. E, na FM 99.5, quem
cuida do XV, sabe tudo do alvinegro, é Marcelo Sá. No passado um
excelente operador de áudio, Marcelo um dia decidiu falar no microfone e deu certo. Mais do que certo: uma mudança perfeita. Dizia
ele, que seria apenas um cronista
esportivo, mas hoje além de radialista tornou-se jornalista e brilha
também no jornalismo, apresentando o Jornal da Manhã (edição local) ao lado de Roberto Morais, diariamente também (diariamente) o
Tarde News. A preocupação é sempre a de fazer o melhor: persegue
a notícia, vive os bastidores, fazendo questão de entender e conhecer seus mistérios. Assim é Marcelo Sá: um profissional as vezes
genioso, mas leal; pragmático, por jamais contrariar seus pensamentos ou convicções. Ouvindo Marcelo Sá, o quinzista pode se sentir
bem informado, acima de tudo pela autenticidade, nunca abrindo
mão da sinceridade. Boa sorte (sempre) e sucesso ao Marcelo Sá.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Palmeiras e Corinthians em campo no ano 1968. Com a rivalidade de sempre. Ademar Pantera no ataque e Ditão na defesa,
sempre dividindo bolas com toda a vontade do mundo. Até que
num lance onde ninguém aliviou, aconteceu uma trombada levando os dois muito fortes fisicamente, ao chão. Imediatamente
começou a discussão, mas a turma do “deixa disso” entrou em
ação. Porém, de repente, Ditão partiu para cima do Pantera e o
árbitro Olten Ayres de Abreu o expulsou. Já no vestiário explicou
aos colegas: “Estava tudo bem, resolvido. Mas, ele me chamou
de poliglota e se tem uma coisa que não aceito é colocar a
família no meio, principalmente a mãe. Então, não aguentei”.
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E MBARQUE/ DESEMBARQUE

Câmara aprova vagas para vans escolares
Projeto de lei 71/2022, de Laércio Trevisan Jr., foi aprovado na noite desta segunda (27), durante a 28ª reunião ordinária

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta segunda-feira (27), a demarcação de vagas de embarque/desembarque para vans escolares
em frente das unidades de ensino. A criação do local para facilitar a entrada e saída de estudantes se deu com a votação do
projeto de lei 71/2022, do verea-

dor Laércio Trevisan Jr. (PL),
durante a 28ª reunião ordinária.
“Hoje, as vans não têm essa
demarcação oficial, mas precisamos avançar”, disse Trevisan
Jr., ao lembrar que é uma demanda dos profissionais da área
de transporte escolar, assim
como outras categorias, como a
de motociclistas, solicitaram a

demarcação de espaço para espera nos semáforos da cidade.
Profissional do transporte
escolar, o vereador Ciro Romualdo, o Ciro da Van (Podemos), destacou a importância da aprovação do projeto de lei para a categoria. “É real essa necessidade de
estacionamento exclusivo e o principal motivo é a segurança dos

alunos”, disse, ao lembrar que
enfrentam série de dificuldades,
principalmente por conta de motoristas que estacionam veículos
de passeio em frente às escolas,
aguardando os filhos. “Tem condutores que chegam até a chorar,
porque dá desespero”, enfatizou.
Conforme o PL 71/2022, o
Município fica obrigado a demar-

car vagas de estacionamento exclusivo para veículos de transporte
escolar em frente às unidades escolares, públicas e particulares,
para fins de embarque e desembarque de alunos. A lei define que
serão duas vagas para escolas
com até 300 alunos e três vagas
para escolas com mais de 300.
O direito à utilização das va-

gas exclusivas fica restrito aos veículos sinalizados e com cadastro
junto à Semuttran (Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes), sendo utilizada apenas para o tempo
necessário e o motorista não poderá sair do seu assento enquanto durar o período para embarque e desembarque dos alunos.
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MEIO AMBIENTE

S IMAPIRA

Câmara rejeita audiência pública
para discutir APPs de marginais

Horto de Tupi recebe oficina
sobre saneamento básico
Divulgação

Objetivo do requerimento era discutir, em audiência pública, PLC que trata dos
limites das APPs marginais de qualquer curso d'água natural em área urbana
Com placar de 12 votos contrários e 10 votos favoráveis, a Câmara Municipal de Piracicaba rejeitou o requerimento 505/2022,
que convocava audiência pública
para discutir a proposta de alteração da Lei Complementar 421/2020
para a delimitação de APPs (Áreas
de Preservação Permanente) nas
marginais dos cursos d’água nas
áreas urbanas da cidade. O requerimento, de autoria dos vereadores Silvia Morales, do Mandato
coletivo “A Cidade É Sua” (PV),
Paulo Camolesi (PDT) e do líder
de governo, Josef Borges (Solidariedade), foi votado em regime de

urgência, na 28ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (27).
O objetivo do requerimento
era discutir, em audiência pública
que seria realizada no dia 17 de
agosto, o projeto de lei complementar 2/2022, de autoria da vereadora Sílvia Morales (PV), que trata da alteração. Segundo a autora
da proposta, a matéria atende ao
que está previsto no Código Florestal, que determina que os municípios passem a definir os limites das áreas de preservação permanente marginais de qualquer
curso d'água natural em área urbana. O objetivo, segundo a par-

lamentar, é manter os parâmetros
mínimos de proteção de APP’s estabelecidos no Código Florestal,
reafirmando a proibição de parcelamentos do solo nessas áreas.
O requerimento analisado
na sessão de segunda-feira convocava o secretário de Obras,
Paulo Silva, e o presidente do
IPPLAP (Instituto de Pesquisas
e Planejamento de Piracicaba),
Sérgio Maluf Chaim, além de
convidar o prefeito Luciano Almeida (União Brasil) para a audiência pública. No entanto, a matéria foi rejeitada pela maioria.
Na justificativa de voto, a ve-

readora Silvia Morales (PV) criticou a rejeição da audiência. Ela
lembrou que a discussão do projeto foi um pedido do Poder Executivo e que a matéria recebeu parecer favorável da CLJR (Comissão
de Legislação, Justiça e Redação)
sem solicitação de realização da
audiência pública. “ O pedido partiu do Poder Executivo, através do
líder de governo, e nós pedimos
para fazer audiência pública para
cumprir o rito legal e agora a audiência não será feita? Não dá
para entender esta Casa”, lamentou. Confira, nesta página, a justificativa de voto da vereadora.

S EMANA M UNICIP
AL
UNICIPAL

Vereador participa de evento de políticas sobre as drogas
Na manhã de segunda-feira
(27) aconteceu a abertura da “XX
Semana Municipal de Políticas sobre Drogas”, no Barracão 14 do
Engenho Central. Cerca de 80 pessoas entre participantes e autoridades locais estiveram na cerimônia, que contou com a exposição
de trabalhos artísticos produzidos
por usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e a entrega
de materiais informativos dos
Narcóticos Anônimos (NAA).
A iniciativa do evento é do
Conselho Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas (Comad), da
Secretaria Municipal Assistência
e Desenvolvimento Social (Smads) e da Secretaria Municipal de
Ação Cultural (Semac), e conta
com o apoio dos vereadores Gustavo Pompeo (Avante) e Silvia
Morales (PV), do mandato coletivo "A Cidade É Sua" e do Rotary Club "Luiz de Queiroz".
Durante o encontro dos membros do Comad, o grupo sugeriu a
realização de uma semana intitulada "Cuidar de Nós para Cuidar
de Todos”, com o intuito de debater
políticas públicas voltadas a coibir o
consumo o uso de álcool e outras
drogas e de pensar em ações voltadas a aprimorar a prestação dos
serviços à população piracicabana.
Além do vereador e dos
membros do Comad, o evento

Divulgação

Abertura aconteceu na segunda-feira, dia 27, e contou com cerca de 80 pessoas

também contou com a presença
do prefeito Luciano Almeida
(União Brasil), da secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), Euclidia
Fioravante, de representantes das
Secretarias Municipais da Educação e Saúde e de Pablo Carajol, do
Mandato Coletivo "A cidade é sua".
"No encontro, debatemos
com os participantes em cima de
três eixos norteadores “O que temos? O que queremos? O que vamos construir?", disse Gustavo
Pompeo, que explicou que o grupo
busca entender "como podemos

desenvolver políticas públicas para
melhorar o atendimento da rede".
Ele também frisou que os serviços prestados aos dependentes
químicos "são essenciais", e lembrou que "cada caso é único". Gustavo Pompeo também lembrou que
"o sucesso para a recuperação de
um adicto vem de formas variadas", e que "a dependência química
é física, mental e espiritual, por isso
deve ser tratada de maneira ampla”.
De forma semelhante, Euclidia Fioravante afirmou que "vivemos em um momento de crescimento da dependência química", e

que a Semana é um instrumento
de debate que permite a ampla discussão sobre o tema. Ela ainda reforçou a necessidade "ainda maior
do fortalecimento da rede e de políticas públicas efetivas que apresentem resultados concretos em
conformidade com os direitos humanos e as diretrizes internacionais”, disse a titular da Smads.
O evento contou com a palestra do doutorando em ciências sociais e antropólogo Matheus Nunes, que falou sobre o
papel, na Política Nacional, das
comunidades terapêuticas.

C AMP
ANHA
AMPANHA

A Prefeitura, por intermédio
da Sedema (Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente), realizou no sábado, 25, oficina de
saneamento básico na Estação
Experimental de Tupi, o Horto de
Tupi. A ação integrou o Programa Vem Pro Horto, dentro do Simapira. O grupo Raízes de Tupi/
OCA/Esalq, o Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e a Fundação Florestal (FF) também atuaram na organização do evento,
que contou ainda 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.
Com cerca de 20 participantes, a oficina foi iniciada com um
café da manhã e alongamento.
Em seguida, os integrantes do
Raízes de Tupi realizaram um diálogo com os presentes sobre o
que são tecnologias sociais voltadas ao saneamento ambiental e
mostraram diversas estruturas
que podem ser utilizadas, especialmente nas áreas rurais, onde não
há ligação com a rede de esgoto.
Também foi dialogado sobre
o saneamento rural no distrito de
Tupi, a partir do diagnóstico sobre o tema feito pelo grupo e as
contribuições dos moradores do
local. No final, os participantes
puderam fazer uma trilha até o
ribeirão Tijuco Preto, que abordou
a relação entre a floresta e a água,
bem como a importância da Estação Experimental de Tupi como
mata ciliar daquele ribeirão.
A estudante de Engenharia
Florestal, Letícia de Souza Fazio,
integrante do Raízes de Tupi, falou
sobre a sua satisfação em participar da organização da atividade.
“Foi rica a troca de conhecimento e
experiências. No final os participantes avaliaram a oficina com uma
palavra, sendo que foram citadas
palavras como: conhecimento,

aprendizagem, comunicação, felicidade, entre outras”, disse.
Rafael Barty Dextro, doutorando em Ciências no Centro de
Energia Nuclear na Agricultura
(Cena), elogiou o evento: “Acho que
foi muito importante, porque a extensão universitária associada à
educação ambiental é o primeiro
passo para trazer uma conexão
entre as pessoas e o meio ambiente
e é por meio dessa conexão que as
pessoas conseguem se sentir incluídas e entendem a importância de
cuidar da natureza”, destaca.
CAMINHADA HISTÓRICA - A próxima atividade do programa Vem por Horto será a Caminhada Histórica 2, no dia 9 de
julho, com concentração em frente
à Igreja São José de Tupi, às 8h.
Nessa atividade, realizada em parceria com a Associação dos Moradores do Distrito de Tupi, os participantes poderão conhecer um
pouco mais sobre a história do local com o historiador Antônio Carlos Angolini, e também sobre o horto, com a engenheira ambiental e
gestora da área, Rosa Maria Galera Gonçalves. Não é necessário fazer inscrição para participar desse
evento, que faz parte das comemorações de 100 anos do bairro Tupi.
O Vem pro Horto é um programa de educação ambiental que
busca aproximar a comunidade do
Horto e torná-lo cada vez mais um
espaço educador sustentável. É realizado pela Sedema, Instituto de
Pesquisas Ambientais, Fundação
Florestal e OCA/Esalq/USP, com
diversos parceiros, sendo que a sua
programação é construída de forma participativa no início de cada
ano e divulgada nas redes sociais
(https://www.facebook.com/
estacao.experimentaldetupi e https:/
/www.instagram.com/hortodetupi/).
A programação completa
da Simapira pode ser acessada
em: https://sedema.wixsite.
com/sedema/semana.

E NCONTRO

Rede Drogal adota segundo quarto SUS na Santa Casa de Piracicaba
A Mesa Diretora da Santa
Casa de Piracicaba acompanhou a
visita que representantes da Rede
Drogal fizeram na segunda-feira,
27, ao quarto 102 da Maternidade
da Instituição, que foi reestruturado dentro da campanha Adote Um
Quarto SUS e Faça a Diferença.
“Lançamos essa campanha
em 2012 e, dez anos depois, podemos afirmar que a iniciativa foi vitoriosa, pois com a adoção deste
segundo quarto pela Drogal, a Santa Casa praticamente conclui o processo de adoção de todos os 64 quartos que disponibiliza atualmente
para internações pelo SUS- Sistema Único de Saúde”, disse o provedor João Orlando Pavão, lembrando que a empresa já havia adotado o quarto 237 da Unidade B
logo no início da campanha.
Ele recebeu a equipe Drogal ao
lado do vice-provedor Alexandre
Valvano Neto, da administradora
Vanda Petean e do coordenador do
Setor de Captação de Recursos do
Hospital, Marcos Andrade, e explicou que os dois últimos quartos da
campanha também já foram adotados, mas ainda não foram entregues, pois estão em obras para troca de todos os móveis, instalação
de TV LCD, remodelação de piso
e pintura, nova tubulação de gases medicinais, adequação do
banheiro e instalação de camas
elétricas que ampliam a autonomia do paciente e facilitam o
trabalho da equipe de saúde.
“Só conseguimos esse resultado porque contamos com a parceria e apoio de empresas como a
Drogal, que entendem a dificuldade pela qual passam as insti-

Oficina de Saneamento Básico abordou tecnologias voltadas ao tema

tuições filantrópicas do Brasil e
fazem a sua parte no sentido de
ajudar o mais carente”, disse o
provedor ao reforçar os agradecimentos à Família Lessa e lembrar que iniciativas como esta ajudam a mudar a cidade e o país.
Segundo o diretor administrativo da Rede Drogal, Roberto
Lessa, a adoção de dois quartos
se deve à qualidade do programa
apresentado pela Santa Casa.
“Sabemos que o Hospital direciona mais de 80% de todos os seus
serviços ao SUS e estamos aqui
para fazer a nossa parte, mostrando na prática nosso compromisso com a saúde da população”, disse Lessa. Segundo ele, esta é uma
forma de ampliar o alcance do serviço que a Drogal desenvolve todos os dias e, ao mesmo tempo, homenagear um dos sócios fundadores da rede e sua esposa, já que o
quarto traz os nomes de Paulo e
Maria Célia Cançado Lessa.
Para o diretor comercial da
Rede, Ricardo Cançado, o aspecto social também justifica a iniciativa. “Cada um fazendo um pouco, é possivel fazer muito”, observou referindo-se ao quarto como
mais uma grande conquista no
sentido de auxiliar a Santa Casa.
Opinião semelhante tem o diretor administrativo Marcelo Cançado. Ele ressaltou a satisfação da
Rede Drogal em poder ajudar a
Santa Casa que, segundo ele, desenvolve um trabalho fantástico
há 168 anos na cidade. “Diante
desta convicção, queremos estimular outras empresas e empresários a apoiar programas importantes de nossa cidade”, revelou.

Divulgação

Paulo Serra reflete sobre a
medicina dentro da política
Divulgação

Primeiro encontro “Dr. Paulo Serra e Amigos” ocorreu no dia 24

1- Família Cançado Lessa e membros da mesa diretora no
interior do quarto adotado. 2- Equipe Drogal visita a obra
entregue do segundo quarto SUS adotado pela empresa

Também participaram da visita Vânia Lessa, esposa de Roberto
Lessa; suas filhas Roberta e Elisa;
e o gerente de Marketing, Alex
Camargo. “O quarto ficou maravilhoso; estamos certos de que as
pessoas que por aqui passarão vão
ter um conforto ainda maior neste lugar reformado e adequado
para poder atender da melhor
maneira possível”, disseram.

A enfermeira-coordenadora
Janaina Felippe Higashi revela a importância da adoção de quartos na
Unidade, lembrando que a maternidade da Santa Casa mantém Pronto Atendimento Obstétrico e é referência regional para partos de alto
risco, atendendo gestantes de Piracicaba e outras 25 cidades. “Mantemos 35 leitos SUS e realizamos uma
média de 180 partos/mês”, disse.

No último dia 24, aconteceu
o primeiro encontro “Dr. Paulo
Serra e Amigos”, o qual teve
como convidado especial Caíque
Mafra, pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos e
que falou sobre segurança pública. Já o médico cardiologista, exvereador e agora pré-candidato
a deputado federal pelo Republicanos ministrou uma palestra
sobre saúde pública e a importância da medicina na política.
O evento reuniu cerca de 100
pessoas, entre líderes e autoridades
de diversos segmentos, como o comunitário, religioso, empresariado,
influenciador digital, entre outros.
Ao fim da palestra, Serra citou o ex-deputado federal Enéas
Carneiro. “Tenho orgulho de ter
sido aluno deste grande sábio, que
era tido como louco, mas o que ele
realmente queria era uma política

voltada ao povo e não ao político”, disse. “Ou se muda o modelo
político atual do qual tudo decorre, ou continuaremos nessa marcha de tartaruga”, acrescentou.
O pastor Felipe Gonçalves
destacou o apoio ao trabalho de
Paulo Serra. “Além de ser médico, conhecer as necessidades
do povo e ter experiência, ele tem
princípios e de palavra, e honrar a palavra hoje é algo que
quase ninguém faz”, disse.
O líder comunitário do Santa Fé, Jorge Ribeiro, disse que
sempre admirou Paulo Serra e
elogiou o seu trabalho enquanto
vereador. “Tem uma grande bagagem, conhece tudo sobre o
Executivo e o Legislativo, é uma
pessoa muito inteligente, tenho
orgulho em tê-lo como amigo e
ser convidado a participar de um
evento como esse”, enfatizou.
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A MERICANA

Escritora Vania Zanaga
lança “As flores de Bia”
Será lançado hoje, 29, em
Americana, o livro “A Flores de
Bia – um amor transcendental”,
de Vania Miano Zanaga, publicado pela Jacintha Editores. A obra
é composta de narrativas e reflexões que reconstituem o curto e
luminoso percurso de vida da
menina Beatriz Miano Zanaga, filha da autora. Falecida em 2019,
Bia tinha o diagnóstico de síndrome de down e enfrentou desde muito pequena – ao lado da
família – o preconceito e adoecimento sem, no entanto, deixar de
estampar um sorriso à altura da
enorme disposição pela vida.
O livro, em sua origem, nasce dos relatos da autora, mãe de
Bia, impregnados pela indizível
dor da perda da filha. Ao serem
trazidos a público, esses relatos
convertem-se em sentimentos
sublimados em uma obra vívida,
que emana espiritualidade e ensinamentos. Assim é que Vania se
desvela, página a página de seu livro, inscrevendo-se como escritora
e mãe que compartilha o perfume
das flores que exala do amor que
Bia irradiou – e segue irradiando.
Durante as finalizações da
publicação, a frase “ninguém é
sábio demais que não precise
aprender” aflorou repetidas vezes em Vania. “Eu sentia perfeitamente a presença da Bia junto
a mim”, recorda. Foi como se a
filha “insistisse na relevância do
livro, pela necessidade que todos

Divulgação

Livro que traz relatos da
inspiradora trajetória da
menina Bia Zanaga

temos em estar sempre nos desenvolvendo”, conta a autora.
Nesse sentido é que a vida e o
legado de Bia vicejam de maneira
inspiradora ao longo das páginas
de As Flores de Bia. “A percepção
que Vania retira do vivenciado com
sua princesa floresce do que Bia iluminou, transfigurando a própria
autora em um aprendizado que
ela busca repartir aqui com o leitor”, revela o jornalista e psicanalista Heitor Amilcar, editorchefe da Jacintha Editores e responsável pela publicação do livro.
A entrada é franca e toda
renda com a venda dos livros
será revertida para instituições
sociais. A OAB de Americana fica
na rua Cristovão Colombo, 155.

Rai é contra projeto de lei que
busca empréstimo ao Semae

V OTO

Comissão Parlamentar de Inquérito que, na Câmara, investigou
problemas no Semae – fica certo
que o Semae e a prefeitura ainda
não fizeram o “dever de casa” e
já partiram para fazer empréstimo oneroso a fim de se suprir a
falta de recursos financeiros que
resulta de suas próprias ineficiências na gestão da autarquia.
A vereadora Rai de Almeida
lembra ainda que, conforme apurou e apontou a CPI em seu relatório, a autarquia municipal tem o
dever de cobrar – por exemplo –
pelo valor do uso da água pelos
órgãos e entes públicos da Administração Municipal (inclusive do
própria Câmara Municipal), uma
vez que o valor das isenções oferecidas pelo município a esses órgãos
chega a 87 milhões entre os anos
de 2016 e 2021. “De imediato, por
fim as isenções de órgãos e próprios públicos da municipalidade já
seria um caminho seguro para que
esse empréstimo proposto pelo Executivo não precise ser feito”.
A vereadora não está convencida da oportunidade e da necessidade de tal empréstimo ora proposto pelo Executivo via projeto de
lei e, por isso, deverá votar contra. Ela adianta que, caso seja
aprovada tal proposta, irá de imediato informar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do
Estado para que pondere e acompanhe esse fato, que no entender
da parlamentar é disparatado.

DE CONGRA
TULAÇÕES
CONGRATULAÇÕES

Empresa de comércio e montagem
de máquinas será homenageada
Os 14 anos de serviços prestados pela empresa piracicabana RG
Maq – Comércio de Máquinas de
Moagem Ltda será reconhecido
através de voto de congratulações
aprovado na noite desta segundafeira (27), durante a 28ª reunião ordinária de 2022. A iniciativa da homenagem é do vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania),
autor do requerimento 501/2022.
O texto do requerimento destaca que a RG Maq iniciou suas
atividades em 26 de junho de 2008,
através dos sócios administradores Geraldo Donizete Facirolli e
Rosana Aparecida Alves Facirolli.
A empresa atende clientes nacionais e internacionais e sua principal atividade é a fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios, atuando no ramo de caldeiraria, máquinas para reciclagem, resíduos de construção civil, máqui-

Moradores acusam Emdhap
de não cumprir proposta
Empresa pública passou a notificar os proprietários de pequenos
comércios do bairro a adequar os contratos para áreas comerciais

O POSIÇÃO

A vereadora Rai de Almeida
(PT) demonstrou “perplexidade”
ao ver o projeto de lei 137/2022,
do Executivo, que será votado,
hoje, 29, às 16h30, em reunião extraordinária na Câmara Municipal de Piracicaba. Pela propositura, a Prefeitura busca autorização
legislativa para a contratação de
empréstimo de R$ 50 milhões perante o Banco Empreendedor Desenvolve-SP com a finalidade de ser
utilizado pelo Semae, em investimento de infraestrutura de saneamento que, contudo, o prefeito Luciano Almeida (União Brasil) não
informou à Câmara quais são.
O projeto aponta apenas que
tal empréstimo onerará os orçamentos de 2023 em diante, cuja
devolução em parcelas se estenderá até dezembro de 2030 – sendo que os juros a serem pagos
serão de 13,5% ao ano e somarão
algo em torno de 530 mil reais.
Para a vereadora, causa espanto o fato de que em apenas
pouco mais de um mês de concluídos os trabalhos da CPI do Semae – que, dentre outras coisas,
apontou alto índice de inadimplências e uma despropositada renúncia de receita, além de fraudes (cujas notificações, de 2018 a 2021,
ultrapassam as 12 mil) –, o Executivo agora apresente um projeto solicitando autorização para um
novo empréstimo bancário.
Nesse sentido, aponta a vereadora – que foi presidente da

H ABIT
AÇÃO
ABITAÇÃO

nas para reciclagem de madeira,
moagem de vidro, cerâmica vermelha e branca, mineração de calcário e plantio de fertilizantes.
Atualmente, a RG Maq – Comércio de Máquinas de Moagem
Ltda está localizada no Centro
Comercial Agrícola Taquaral,
próxima a CEAGESP - Ceasa de
Piracicaba e conta com 30 funcionários e colaboradores e aproximadamente 300 clientes.
“A empresa trabalha visando
uma maior satisfação de seus clientes, e se destaca pela sua constante busca em inovações tecnológicas, aprimorando a excelência no
atendimento, produtos e serviços
prestados”, elogiou Paraná.
O voto de congratulações
será entregue aos sócios fundadores e administradores Geraldo Donizete Facirolli e Rosana Aparecida Alves Facirolli.

Três moradores do bairro Bosques do Lenheiro procuraram a
vereadora Rai de Almeida (PT)
para denunciar, o que consideram
descaso, o posicionamento da
Emdhap (Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de
Piracicaba) de não cumprir acordo
firmado com eles em audiência
pública promovida no dia 26 de
maio deste ano no plenário "Francisco Antônio Coelho" da Câmara
Municipal de Piracicaba (SP).
Estritamente residencial, a
Emdhap passou a notificar os
proprietários de imóveis que expandiram a metragem das edificações com a construção de
pequenos comércios e não regularizaram as obras no cadastro da Prefeitura Municipal.
O aposentado Benedito Cavalcante de Miranda, proprietário do comércio de uma porta,
como ele mesmo define, afirma
que foi à sede da Emdhap para
apanhar o boleto de prestação da
casa própria. Ele denuncia que a
empresa pública não entregou o
carnê para a quitação das parcelas
mensais e ainda exigiu que ele assinasse um documento se comprometendo a encerrar as atividades.
“Há quatro meses eu estou
com as prestações atrasadas e a
Emdhap não entrega os boletos
para eu pagar. Queriam que eu
assinasse um documento em
branco para eu fechar o meu comércio. Na audiência (pública)
eles disseram que iriam resolver
o problema”, explica Miranda.
Juarez de Oliveira, outro comerciante do local que trabalha

no ramo de comercialização de
água mineral, revelou que a
Emdhap queria que ele fizesse um
novo contrato de 180 parcelas, no
valor de R$ 360,00 aproximadamente, para o pagamento da casa
com o acréscimo da área comercial. “Porém eu já paguei R$ 7 mil
reais de prestações e esse valor não
serviria para abater parcelas do
novo contrato”, complementa.
O mesmo caso se aplica a
Helenice de Jesus Santos, outra
pequena comerciante do Bosque
dos Lenheiros. O comércio, diz
Lena – como é conhecida no
Bosque – é pequeno e não justifica a cobrança dessa forma.
PROPOSTA – Quando da
audiência pública realizada, recentemente, Oliveira apresentou à
Emdhap a proposta de pagar, primeiramente, as parcelas da casa
própria para, posteriormente, iniciar o pagamento da diferença da
área residencial para comercial. Ele
alega que houve esse encaminhamento durante o encontro e que o
procedimento não foi cumprido.
Outra preocupação dos moradores é o fato de estarem recebendo os boletos da prestação do imóvel por meio de uma financeira.
“Antes a cobrança chegava por
meio da Caixa Econômica Federal”,
argumenta Lena. "Será que estamos pagando, realmente, a nossa
casa?”, questiona a moradora.
O presidente da Emdhap, Sérgio Maluf Chaim, no dia da audiência pública, enfatizou que é do
interesse da Prefeitura regularizar
os casos de imóveis residenciais que
passaram a ter uso comercial, me-

Fabrice Desmonts

Rai: "Vamos buscar informações na Emdhap e na Caixa Econômica
Federal para buscarmos a melhor alternativa para os moradores"

diante a atualização do contrato de
financiamento, mas alertou para a
pressão vinda do Ministério Público e a necessidade de a adequação
ocorrer antes que a Justiça se manifeste de forma definitiva.
"É possível haver comércios
e igrejas, desde que haja uma diferenciação na base de cálculo do
contrato. Todos os que não fizeram essa adequação precisam
adequar a base de cálculo, porque também não é justo pagar [o
financiamento] como uma casa
normal e auferir lucros [com o
comércio nela]", ponderou Vivian, ressaltando que as prestações
obedecem ao valor venal dos imóveis. "Não é aleatório; é o valor
venal declarado anualmente por
decreto, em que há classificação
do uso dos imóveis, numa tabela
que é pública. Não é algo imposto
pela Emdhap; é algo calculado por
metro quadrado e, por isso, vai

variar de imóvel para imóvel",
completou o titular da Emdhap.
Ao ouvir as manifestações, a
vereadora Rai de Almeida fez dois
encaminhamentos durante a reunião: o primeiro é de conhecer todos os procedimentos realizados
com a Caixa Econômica Federal,
principalmente, no que se refere aos
financiamentos dos mutuários e a
transferência dos contratos do banco oficial para uma financeira.
O outro direcionamento será
para buscar informações de valores que já foram pagos pelos
proprietários dos imóveis.“Em
razão do que foi discutido na audiência pública, vamos questionar a Emdhap do porquê de alguns encaminhamentos feitos
nesse encontro não estarem sendo levados a efeito. Além disso,
vamos buscar alternativas para
melhorar a situação desses moradores”, concluiu a parlamentar.

JOMI

Prefeito visita campeões e destaca título regional
O prefeito Luciano Almeida
visitou o Engenho Central, ontem,
28, e se reuniu com representantes
da seleção piracicabana que conquistou o título da fase regional dos
Jogos da Melhor Idade (Jomi), em
Lençóis Paulista. Participaram do
encontro o secretário de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam), Hermes Balbino, o chefe da
delegação Clevis Spada, o chefe do
setor de Eventos, Alexandre Nascimento, as mesatenistas Areadne
Aquemi e Maria Mieko e os jogadores de vôlei adaptado Edson
Moreto e Paulo Moreto. O Jomi é
organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
A fase final estadual da competição será entre os dias 8 e 13 de
julho, em Pindamonhangaba.

“P REVENÇÃO

NA

Na reunião com o grupo, o
prefeito parabenizou os atletas e
destacou o fato de a delegação que
participou do Jomi ser formada
por pessoas ligadas ao esporte de
Piracicaba. "Não acreditamos na
vitória a qualquer custo, contratando profissionais para atingir os
resultados. O que aconteceu em
Lençóis Paulista foi diferente, Piracicaba foi representada pelos piracicabanos, pelas pessoas que
têm conexão com a cidade. O título nos dá ainda mais a certeza
de que temos que incentivar o esporte aqui, principalmente na terceira idade. Agora vamos participar de um evento grande, a fase
final estadual. Como esportista,
estou muito feliz de ver essa iniciativa dar certo", afirmou Luciano.

Q UEBRAD
A”
UEBRADA

Leonardo Moniz/Selam

Luciano visitou representantes da delegação campeã do Jomi

P ROCESSO

SELETIVO

Projeto participa de oficina Classificação para professores
em evento no Engenho Central substitutos é divulgada
O educador social do projeto
“Prevenção na Quebrada”, Eberton
Silva participa hoje, 29, a partir das
8h, das oficinas de construção de
poesias junto com as artistas Gabriela “Vênus” e Luana “Lua”,
como parte do terceiro dia de atividades da XX Semana Municipal de
Políticas Sobre Drogas, organizada pelo Comad (Conselho Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas).
A atividade coordenada por
Eberton também será acompanhada por outras oficinas artísticas,
como a de linguagens de Artes Visuais, com Gustavo Machado, e a
apresentação do Teatro do Oprimido, com Felipe Nunes. A Semana Municipal começou na segunda-feira, 27, e segue até amanhã,
30, com atividades no Engenho
Central. O tema é “Vamos cuidar
de nós, para cuidar de todes! (o
que temos? o que queremos? o
que vamos construir)”. As atividades são abertas à população.
Realizado pelo Caphiv (Centro
de Apoio HIV/Aids e Hepatites Virais), o projeto “Prevenção na Quebrada” tem assento no Comado,

representado por Michelle Benedito, e atua com diversas ações com
o objetivo de contribuir com a diminuição e vulnerabilidade de HIV/
AIDS, Hepatites Virais e demais ISTs
(Infecções Sexualmente Transmissíveis), trabalhando a partir da autonomia e do empoderamento, com
a conscientização sobre a redução
de danos no uso de álcool e outras
drogas, além dos Direitos Humanos, tendo como público-alvo a
população em situação de rua.
“É muito importante, para nós,
que os profissionais que atuam na
área técnica dos nossos projetos
possam levar para outros públicos
um pouco daquilo que fazemos diariamente com o público com quem
atuamos”, avalia Paulo Soares,
fundador e presidente do Caphiv.
COMAD - O Conselho Municipal Sobre Álcool e outras Drogas
é 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.

A edição de 24/06 do Diário
Oficial de Piracicaba trouxe a
classificação oficial do processo
seletivo para professores substitutos temporários que atuarão
nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino. Divididas em
lista geral ou ampla, por ordem
alfabética ou por aqueles que se
declararam afrodescendentes, a
classificação conta com 502 nomes aptos para convocação.
A Educação buscava preencher com esse processo 160 vagas para professor substituto
temporário, divididas em 80
para professor substituto de
educação infantil e os demais
para professor substituto de
ensino fundamental, ambos
com carga horária de 150 horas
mensais, no entanto, mediante
as necessidades de contratação
de pessoal, o prefeito Luciano
Almeida autorizou a chamada de
186 professores do fundamental
e 195 da educação infantil.
As provas, realizadas em 08/
05, contaram com 50 questões
objetivas, divididas em língua

portuguesa, matemática e de conhecimento pedagógico e legislação, além da execução de uma
redação em Língua Portuguesa.
A homologação do processo
seletivo será publicada no Diário
Oficial do Município, nos próximos
dias e posteriormente dará início
à convocação dos profissionais.
“Estamos ansiosos e trabalhando para que o processo
seja homologado o mais rápido possível e contar com esse
importante reforço através da
convocação dos professores
temporários. Serão convocados quase 300 professores que
atuarão diretamente com os
nossos alunos, garantindo o
pleno atendimento a todos”,
destaca o secretário municipal
de Educação, Bruno Roza.
Todo o processo é de responsabilidade da Fundação
para Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho – VUNESP. Para
mais informações sobre o processo seletivo acesse: www.
piracicaba.sp.gov.br/editais/1.
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E DUCAÇÃO

HORTO

“Estamos trabalhando
para suprir a falta de
servidores”, diz secretário

DE

TUPI

Sema finaliza a ponte
da Trilha do Limoeiro
Divulgação

Bruno Roza, Secretária da Educação, destaca ações da pasta para mitigar
déficit do quadro do magistério municipal e no administrativo da SME
O secretário municipal de
Educação de Piracicaba, Bruno
Roza, afirma que a pasta vem
trabalhando para suprir a necessidade de servidores para garantir o pleno funcionamento
das unidades escolares e demais
estruturas administrativas.
“A educação, assim como outras pastas da Prefeitura, sofre
com a falta de profissionais, muito em consequência da Lei Federal 173/2020, que vedava a realização de concursos públicos e a
contratação de novos servidores.
Esse é um retrato não só de Piracicaba, mas de diversos municípios de todo o país”, frisa Roza.
O chefe da pasta ainda afirma
que tem trabalhado para que esse
cenário mude o mais rápido possível. “Em 2022 já realizamos processo seletivo para a contratação
de professores temporários substitutos, e, estamos com concurso público para a efetivação de diversas
outras funções em curso”, pontua.
Sobre o processo seletivo mencionado por Roza, a SME pretendia convocar 160 professores substitutos temporários, divididos em
80 para professor substituto de

educação infantil e os demais
para professor substituto de ensino fundamental, no entanto, mediante as necessidades de contratação de pessoal, o prefeito Luciano Almeida autorizou a chamada
de 186 professores do fundamental e 195 da educação infantil.
Realizado pela Fundação Vunesp, o referido processo seletivo
será homologado nos próximos
dias e teve a sua classificação divulgada no Diário Oficial de Piracicaba no último dia 24/06.
Já sobre o concurso público,
na mesma edição do DOM de 24/
06, foi divulgada a lista de profissionais aptos a realizarem as provas que acontecem em 03/07, bem
como o local, as salas e o horário
de realização da avaliação.
Serão contemplados no Concurso 02/2022, sete cargos, sendo
divididos em: professor de Ensino
Fundamental (30 vagas), professor de Educação Infantil (10 vagas), professor de Educação Física
(5 vagas), secretário de escola (1
vaga), escriturário (10 vagas), orientador de alunos (13 vagas) e auxiliar de ação educativa (20 vagas).
Sobre o concurso, Roza ainda

Divulgação

Sema finaliza ponte da Trilha do Limoeiro, no Horto Florestal de Tupi

Bruno tem trabalhado para mudar cenário “o mais rápido possível”

destaca que, inicialmente, serão convocados 89 novos servidores, mas
serão realizadas novas convocações
conforme as necessidades da Rede.
“Em nenhum momento afirmamos que não sofríamos com a
falta de pessoal dentro e fora das
salas de aula. Fomos afetados di-

retamente pelo déficit de servidores e estamos buscando alternativas até que os processos não se findem a fim de garantir o bom atendimento aos nossos alunos. A Educação de Piracicaba tem trabalhado muito para a solução definitiva
sobre esse assunto”, finaliza.

“E DUIR S C ARPP
ARI ”
ARPPARI

Alunos participam do projeto Cururu
Para resgatar e preservar a
cultura regional, o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba
(Misp), mantido pela Prefeitura,
por meio da Secretaria da Ação
Cultural (Semac) realizou no último dia 22, no Teatro Erotides de
Campos, mais uma apresentação
do projeto Cururu, desta vez para
66 alunos da Escola Estadual
Prof. Eduir Benedicto Scarppari.
O projeto Cururu se destaca por levar um gênero musical
tão predominante na região às
escolas. Nele, duplas de cantores com viola e/ou violão expressam uma série de fatos alternadamente em forma de versos rimados variáveis ligados às
experiências, imaginações ou
histórias que podem ser apre-

Divulgação

Alunos da Escola Estadual participam do projeto Cururu

sentadas por meio de cânticos
em forma séria ou irônica.
A apresentação que empolgou
e promoveu a interação dos alunos
foi realizada pelos cururuzeiros
Toninho da Viola e seus convidados: Maurinho Bortoleto, Dirceu
Quiode e Carlinhos Silva. “Adorei.

A apresentação possibilita a participação de todas as pessoas em um
show de cultura”, disse Julia
Eduarda Pires Soares, 11 anos.
Para Lavínia Fernandes, 11
anos, e Thiago Rodrigo Fernando de Oliveira, 13 anos, a
apresentação foi emocionante,

porque resgatou a tradição e a
cultura piracicabanas. Já Diego Gabriel de Souza Quintino,
12 anos, achou o projeto muito
informativo. “Gostei muito de
eles terem chamado a gente ao
palco para participar também.
Esse pessoal é incrível!”.

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), entregou na última sexta-feira, 24, a reconstrução da ponte da
Trilha do Limoeiro, no Horto Florestal de Tupi. A equipe começou
os trabalhos em 13 de junho, com a
retirada de madeiras danificadas
pelas chuvas que atingiram a região nos primeiros meses do ano,
que, com a elevação da água do rio,
danificou parcialmente a ponte. A
reforma foi concluída em oito dias.
Dessa vez, a Sema colocou mais

reforços com cabos de aço nos esteios, feitos com madeira de eucalipto. Segundo os funcionários do
Horto Florestal de Tupi, a ponte
é muito utilizada principalmente
para caminhadas e para acesso
dos profissionais do espaço.
ESTRADAS - Na última semana, a equipe da Sema realizou
reparos na estrada do Casarin
(PIR 017W), no bairro Monte
Branco, na PIR 13L, que fica no
bairro Santa Isabel, e no distrito
de Tupi realizou manutenção nas
estradas PIR 17L e PIR 001/013L.

Qualquer semelhança é
mera coincidência ou...
Agnaldo Pedroso

O

lá, nesta história que vou lhes
contar as pessoas serão conhecidas apenas pela primeira letra
do nome para preservar
suas identidades.
Meu nome é Sr. (P),
tenho uma esposa Sra.
(I), e tenho três filhos (PF), (M) e (C),
além claro de muitos funcionários.
Tenho uma casa, minha casa
é muito grande, tenho 26 quartos e uma suíte máster, um quintal muito grande, tem plantas diversas e inclusive um riachinho
que corta o quintal, além de algumas aves e animais silvestres.
Estava acontecendo algumas
subtrações de bens materiais da minha casa por alguns funcionários.
Foi quando surgiu o Sr. (J)
dizendo que iria arrumar a
casa, eu inocentemente acreditei e contratei este sr.
Quando ele chegou disse que
precisa de um auxiliar, indiquei
três nomes para ele, mas ele escolheu alguém que era de sua confiança, para mim sem problemas.
Veio um amigo seu chamado (A).
Com o passar do tempo Sr.
(J) começou a querer interferir
na vida de (PF), (M) e (C). Na
maneira de vestir, na implicância por serem maior de idade,
pois, estava na hora de irem embora de casa entre outras coisas.
Meus filhos (PF) e (C) até que
se simpatizaram com (J), mas (M)
não foi muito na onda dele não.
Mas, o que me preocupou, foi
ele ter demitido meu jardineiro,
disse que era para economizar.
Logo vi meu jardim falecendo, animais machucados e passando fome.
Minha esposa Sra. (I) estava
indignada, inclusive os vizinhos.
Não aguentando tal descaso com o
jardim, comentou que o jardim precisava de maiores cuidados, falou
para (M). Este ficou preocupado,

falou para (PF) e este disse que não tinha ferramenta e a ração era de
baixa qualidade para os
animais. (M) comentou
com o auxiliar (A), pois
o sr. (J) quase não ficava na casa. O sr. (A) disse que estava tudo normal. Já o (C) costumava
ganhar guloseimas do sr.
(J), então não se preocupou muito
com o jardim e defendeu sr. (J).

Foi quando surgiu
o Sr
Sr.. (J) dizendo
que iria arrumar
a casa, eu
inocentemente
acreditei e
e sr
contrat
ei est
contratei
este
sr..
O que é estranho, é o Sr. (J)
achar que a casa é dele, pois, começou a trazer seus familiares e
amigos para minha casa, ocupando todos os quartos.
A casa estava tão cheia que
pegamos uma doença contagiosa. Chamamos o médico e foi
recomendado que todos deveriam tomar vacina. O sr. (J) não
quis tomar e disse para ninguém tomar, pois assim todos
pegam e a doença logo acaba.
Dou todo louvar a minha esposa Sra. (I), ela consegue ver o
que está acontecendo, ela tem voz
e com isso acaba convencendo a
todos a tomarem a vacina e mostrar quem realmente é o sr. (J).
Eu sou dono desta casa, sou
quem paga o salário dele, peço esclarecimento para ele e não me explica nada. Enfim, com estas historias e outras mais, já se vão para
quase 4 anos que estou com o sr.
(J), tudo tem limite, estou seriamente pensando em demiti-lo.
———
Agnaldo Pedroso, radialista/locutor. Instagram: @guinapedroso

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 29/2022 - Processo: 8302022 Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de infra-estrutura
de rede de fibra óptica, para implantação de novos links em pontos de derivação de fibra óptica da rede de transmissão de dados - Início da Sessão Pública: 13/ 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, 28 de
junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 44/2022 - Processo: 1152/2022
- Objeto: Aquisição de Óleo Diesel – S-10- Início da Sessão Pública: 12/
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,
28 de junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
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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.
------------------------------------------

SR. DURVAL PINHEIRO faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 89 anos, filho dos finados Sr. Lauro Pinheiro e da
Sra. Adalgisa Iori Pinheiro, era
casado com a Sra. Francisca
de Paula Pinheiro; deixa os filhos: Vania Donizete Rosa
Machado, casada com o Sr.
Wlamir Rosa Machado;
Oswaldo de Jesus Bruno, casado com a Sra. Fabiana Machado Bruno; Mario Ademar
Bruno, casado com a Sra. Tania Mara Camargo e Rosangela Melo Alencar, casada
com o Sr. Claures Melo Alencar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação
foi realizada ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala
Diamante do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LAUDELINO JOSE SANTANA faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos
finados Sr. Olimpio Jose Santana e da Sra. Aparecida Torres Santana, era casado com
a Sra. Maria de Lima Santana;
deixa os filhos: Alexandre de
Lima Santana; Claudio de
Lima Santana; Fabiana de
Lima Santana; Fabio de Lima
Santana; Sergio de Lima Santana e Daniel de Lima Santana. Deixa netos, 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. OTAVIANO SOUZA DE ARAUJO faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos
finados Sr. Almiro Ferreira de
Araujo e da Sra. Eulalia de Souza Araujo, era casado com a Sra.
Maria Lideia da Fonseca Araujo; deixa os filhos: Luis Otavio
Fonseca de Araujo, casado com
a Sra. Andrea Cristina Chinelatto Araujo; Luis Henrique Fonseca de Araujo, casado com a
Sra. Monica Komatsu Araujo e
Yara Regina Araujo Richter, casada com o Sr. Oswaldo Richter
Filho. Deixa netos, irmã, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala Rubi do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OZORIO PEREIRA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 86
anos, filho dos finados Sr. Jose
Pereira e da Sra. Ricardina Cecilia Pereira, era viúvo da Sra.
Maria Aparecida Carvalho Pereira; deixa os filhos: Mara Regina
Pereira, viúva do Sr. Jose Miguel; Jose Carlos Pereira, casado com a Sra. Andrea Pereira; Sandra Helena Pereira; Tania Cristina Pereira Alcarde, casada com o Sr. Antonio Carlos
Alcarde e Fernanda Cecilia Pereira Pupin, casada com o Sr.
Fernando Lorenzi Pupin. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 sala “A” do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. HIRDETTE FERREIRA
BASSINELLO faleceu ontem na
cidade de Piracicaba aos 83
anos de idade e era viúva do
Sr. Ulisses Bassinello. Era filha do Sr. Cesario Ferreira e
da Sra. Amantino Fonseca Ferreira, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Ulisses Alexandre
Bassinello c/c Cassia Silva
Rosa Bassinello, Rosangela
Valnora Bassinello, Audrey
Vanessa Bassinello c/c Thiago Chaves, Rosana Pucili Bassinello Saraiva c/c Manoel de
Deus Saraiva. Deixou 6 netos.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da
Saudade -sala 7, para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IZAIRA RODRIGUES APOLINARIO faleceu ontem na cidade de Iracemapolis, aos 64
anos de idade, e era casada
com o Sr. Adabel Apolinario. Era
filha do Sr. Nilson Rodrigues da
Costa e da Sra. Amelia da Silva
Costa. Deixa os filhos: Viviane
Apolinario; Valquiria Apolinario;
Jackson Apolinario; Jeferson
Apolinario; Wesley Apolinario;
Nilson Apolinario; Manoel Apolinario. Deixa ainda netos e
bisnetos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do velório Municipal, seguindo para
o Cemitério Municipal daquela localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ODAIR STENICO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba
aos 67 anos anos de idade e
era casado com a Sra. Leonor
Leiko Kanazawa Stenico. Era filho do Sr. Aurelio Stenico e da
Sra. Doralice Baldessin Stenico. Deixa as filhas: Andrea
Mayumi Stenico, e Kelly Keiko
Stenico casada com Marcos Ikegame. Deixa também netas,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 1, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. OSCAR PAZETI faleceu dia
27 pp na cidade de Piracicaba,
aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Teresa Formis
Pazeti. Era filho do Sr. Romano
Pazeti e da Sra. Adelaide Caetano, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Luciana Cristina Pazeti
casada com Richard Weliton
Menochelli; Wilson Jose Pazeti. Deixou ainda as netas: Millena e Helena e demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Saltinho onde
o seu sepultamento deu-se
ontem as 10:00 hs, no Cemitério Municipal, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA MONTEBELLO

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

SPIRONELLO faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 91
anos de idade e era viúva do
Sr. Luiz Spironello.
Era filho
do Sr. Carlos Montebello e Sra
Carolina da Silva, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Luiz
Roberto Spironello, falecido,
Vera Aparecida Spironello Milani casada com João Batista
Milani, Sônia Maria Spironello,
Francisco Carlos Spironello
casado com Claudilene, Maria
Angélica Spironello viúva de
Adalberto Marques da Silva e
Antonio César Spironello casado com Kátia Felícia da Silva
Spironello. Deixa netos e bisnetos. O seu sepultamento
dar-se-a hoje as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 6, seguindo para o Cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. BENEDITO BICHERI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 80 anos de idade e era casada com Sra. Maria Dulcelina
Ramos Bicheri. Era filho do Sr.
Ernesto Bicheri e Sra Umbelina G. Bicheri, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Marcelo Bicheri casado com Melissa M. Bicheri, Ariadne Viccino Bicheri
casada com João Ricardo Viccino e Giancarlo Bicheri casado com Sarita Oliveira Bicheri.
Deixa 6 netos demais parentes e amigos. O seu corpo será
transladado do Velório da Saudade-sala 6, às 17:00 para o
Crematório Bom Jesus - Unidas, onde a família convida para
celebrar o Cerimonial de Cremação dia 29 às 18:30hs. ( GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SR. MANOEL ALVES COSTA faleceu anteontem na cidade de
São Pedro aos 91 anos de idade Era casado com a Sra.Maria
de Lourdes Costa.Era filho dos
finados Sr.João Alves da Costa e da Sra.Rita Guilhermina
da Conceição.Deixa os filhos:
Maria de Jesus e Maria Elizabeth. Deixa demais parentes.
O seu sepultamento deu se
ontem ás 16:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –sala 2 seguindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. DECIO BRAZ PEDROLLI faleceu anteontem na cidade de
Águas de São Pedro aos 87
anos de idade e era viúvo da
Sra.Maria Luiza Pecorari Pedrolli Era filho dos finados Sr.Dante
Pedrolli e da Sra.Maria Ramiro
Pedrolli .Deixa os filhos :Henrique Cesar e Maria Ines .Deixa
netos e demais parentes.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de Charqueada e o
seu sepultamento deu se ontem ás 16:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
seguindo para o Cemitério daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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KALINE VOLPATO FEZ
UM SINALZINHO E JÁ É
SUCESSO NAS PLATAFORMAS MUSICAIS
Kaline Volpato mais uma vez brilhou
no lançamento do seu novo single
"Sinalzinho" que já se tornou hit e
está na boca do povo. O evento
aconteceu na última terça feira, dia
21, no Bar do Hotel Beira Rio em Piracicaba e contou com grandes nomes do cenário local como Juliano
Fantazia e Luciana Paula que foram
os apresentadores, a digital influencer Jessika Simões entre outros nobres empresários que apoiaram e o
público que participou ativamente interagindo com a cantora. O evento
esteve entre os assuntos mais comentados da noite por tudo que proporcionou aos convidados e garantindo sucesso merecido e resultados
positivos a artista.
Cliks Pirarazzi

CURTIDINHA

Daniel Moura, secretario
de cultura da cidade de
Jumirim que também é ator e
produtor cultural, postou um
vídeo nas suas redes sociais
declamando um trecho do
belíssimo poema “A memória
eterniza o que realmente
importa” de Adélia Prado.

Maika Celli está de volta as
atividades depois de um período onde
esteve em recuperação pela sua saúde.
A idealizadora do Projeto Vitiligo – meu
lugar ao sol, recebeu o convite para
apresentar o evento Vitiligo Day Brasil.
Maika está no Rio de Janeiro e está
sendo bastante acarinhada, recebeu
muitos mimos inclusive do coreografo
Carlinhos de Jesus.

Anderson Junke está no
Estado do Amazonas para
adquirir novas experiências,
primeiramente para ter noção
um pouco maior da dimensão
continental do país. O jornalista
está visitando comunidades
Ribeirinhas para composição do
projeto Cultura nas escolas.

Ivan Teixeira, secretario de cultura da
cidade de São Pedro recebeu a artista e
palestrante Rita von Hunty que ministrou
debates sobre diversidade, inclusão,
cidadania, respeito e orgulho para uma plateia
de mais de 300 participantes.

Diogenes Moura agradeceu pelo
convite em expressar sua arte nas
garrafas da Bombay Sapphire Brasil. O
artista enalteceu a oportunidade por
proporcionar a grande experiencia e
pelo apoio ao seu trabalho artístico.

Anderson Oliveira viajou para
Viena, com objetivo de participar da
Wiener Schule Conducting
Competition, onde terá a
oportunidade de reger a Vienna
Haydn Symphony Orchestra, na
famosa Sala de Concertos,
Musikverein.

INTROITO
CELEBRIDADES,
PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região
estão em destaques na sessão Curtidinhas. A Pirarazzi esteve na cobertura do tradicional Arraiá
do Clube Cristóvão Colombo e no lançamento do
novo single da cantora Kaline Volpato. A coluna
também apresenta em suas páginas a agenda
cultural e as famosas curtidinhas.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi, promova sua imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10
anos de existência, lançamos uma proposta para você
dar mais visibilidade ao seu trabalho num conceituado
jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais
prestigiada coluna da região, a Pirarazzi. Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos
por renomadas personalidades e empresas do cenário local. o presente que estamos oferecendo é a sua
participação no perfil da coluna, onde você terá MEIA
PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Para coberturas de eventos entrar em contato no
WhatsApp (19) 99663 9903 ou no e-mail
pirarazzi@gmail.com

Erik Santos se declarou para sua
esposa Raquel Dias através da
postagem de uma foto onde os dois
aparecem comemorando a passagem
de mais um ano. Na legenda o
dançarino do grupo “Axé 40 graus”
descreve da saudade da amada.

Antônio Vieira curtiu o convite para
participar como acompanhante de Thomas
Nader que foi convidado para estar
presente na entrega do Prêmio Biscoito 2022
pelo reconhecimento as personalidades no
mês do orgulho LGBTQIAP+.

PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 161 junho/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

Tomás Lucas está a todo vapor com os
preparativos para a volta do evento Amor a criança
especial que acontecerá dia 29 de setembro no Clube
dos Metalúrgicos, com as presenças já confirmadas
da Banda Fala Mansa, Tony Angeli, Matheus
Minas & Leandro e Fiofhó de Belém.

J. J. Ortiz comemorou suas apresentações no
último final de semana na cidade de Rio Claro.
O maestro e pianista ofereceu boa música
regado a jantar e almoço no Restaurante Bravi
em boa companhia.

Os bailarinos do
Grupo Axé
pegando fogo
estão sendo
bastante
cogitados para
participação nos
eventos da
cidade,
recentemente
estiveram no
evento da
Kaline
Volpato, festa
junina da Vida
nova e estarão
no Noart Julino
dia 9 de julho no
Gran Espaço
Bem viver.

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura local. A Pirarazzi
ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo.

Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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FIOFHÓ NA TRADICIONAL FESTA
JUNINA DO CRISTOVÃO
Fiofhó estreou com seu novo figurino junino assinado
pela coreografa de dança indiana, Adriana Zamarim no
Arraiá do Clube Cristóvão Colombo no ultimo sábado. A
apresentadora recebeu muitos elogios pela performance
representando uma noivinha caipira ao lado da drag queen Labelly Askovitty. No evento diversas personalidades da
terrinha entre eles a diretoria do clube e o grande público
que prestigiou a tradicional festa. Agradecimento ao
presidente, Tatinho Pereira e Regina - diretora de marketing. Clicks Ricardo Roberto Raya

CAMPINAS CELEBRA O DIA DO
ORGULHO LGBT COM PARADA
NAS RUAS
Várias personalidades do mundo LGBT da região
estiveram presentes na 22 Parada LGBTQIA+ de
Campinas celebrando o dia do orgulho LGBT, 28
de junho. A drag queen Helloa Meireles foi a apresentadora e declarou o seguinte: "Que venham
as novas gerações e que saibam que apenas queremos viver, amar e principalmente sermos respeitados". A artista ainda enfatizou que: Só gratidão,
é esse meu sentimento nesse momento GRATIDÃO.... Voltamos após 2 anos e conseguimos realizar um evento gigante e lindo, isso graças a um
presidente corajoso e competente, Douglas Holanda, artistas talentosos e toda uma equipe por
trás maravilhosa e principalmente ao grande público que compareceu.... Obrigado! Obrigado! Obrigado! Vocês são demais! E que venha 2023. Beijos". Nas imagens artistas que estiveram presentes prestigiando o evento.
* Helloa Meireles
* Bruno Silva
* Jaqueline Ramirez
* Pretty Lupon Rogerio Prado
* Thalita Petrovanni
* Leila Pezzotti
* Priscilla Tonini
* Dee Monteiro
* Hemylly Lupon
* Jurandir Silva Batista
Fotos reproduzidas das redes sociais

SHOW EM HOMENAGEM A ALDIR
BLANC NO GARAPA
Regina Angela Basaglia prestigiou e postou fotos do show com Sandra Rodrigues ao lado de
Ramon Saci e Wagner Silva no ultimo domingo
no Ponto de Cultura Garapa em homenagem a
Aldir Blanc. Sandra que é a grande aniversariante do mês junino estava radiante ao lado dos
excepcionais músicos da terrinha.
Foto reprodução redes sociais

JULIA SIMÕES
COMEMORA
ANIVERSÁRIO
AO LADO DE
AMIGOS
Julia Simões nunca
foi tão acarinhada
quanto foi nas comemorações do
seu aniversário no
último sábado no
Bar Primo Luiz. A
cantora recebeu
seus amigos entre
eles o musico Otiniel Aleixo (Legal)
e Bruno Chamochumbi entre outras personalidades numa noite
agradabilíssima que
contou com muita
música e descontração.
Fotos reprodução redes
sociais

FUGA, DO CÊNICO A REFLEXÃO SOLO COM ELSON DE BELÉM

Adaptação do conto A terceira margem do rio de
Guimarães Rosa. A terceira margem do rio, da obra
Primeiras estórias, de Guimarães Rosa, é narrado
em primeira pessoa e é o mais famoso e o mais aberto conto do autor. Existe no conto uma intertextualidade bíblica com Noé. Desde os primeiros passos do
ator em cena, o público vai se deparar com o insólito
da obra rosiana: o que vem a ser a montagem de
Fuga - do cênico a reflexão, adaptada do conto A
terceira margem do rio, produzida pela Pirarazzi entretenimento para apresentações em espaços diversos. A expressão provoca o entendimento a fim de
despertá-lo para o mundo do inconsciente, do abstrato. A terceira margem em cena vai ser aquilo que
não se vê, que não se toca, que não se conhece.
Direção e interpretação Elson de Belém
Assessoria e produção Fabiana dos Santos
Sonoplastia Luciano Vasconcelos
Próximas apresentações:
Dia 01 de julho (sexta feira), às 19 h no auditório do
Museu Prudente de Moraes
Dia 23 de julho (sábado), às 17 h no palco do Armazém
Maria Dirce Camargo - Estação da Paulista, como parte
das comemorações do centenário do espaço cultural.
Fotos da apresentação desta segunda feira na Biblioteca
de Piracicaba como parte das comemorações do aniversario de Guimarães Rosa.
Classificação livre
Entrada franca
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FLASHES DO FESTIVAL & TRADIÇÕES
NORDESTINAS REALIZADO NO JARDIM
PÉROLA EM SANTA BÁRBARA D'OESTE
O evento contou com uma grande e representativa quantidade de público e a presença de
autoridades como o prefeito da cidade, Rafael Piovezan e do secretário de cultura e turismo, Evandro Felix, entre outras.
Imagens de Cláudio Mariano/Santa Bárbara em Foco
Fonte: Portal de notícias Região Hoje

BATUQUE DE UMBIGADA
ARRASTA O POVO NO
SITIO SOLEDADE
Mais um registro do excepcional fotografo
Antônio Donizeti Adraetano, no evento de Batuque de Umbigada do Sitio Soledade em Piracicaba. Vários mestres estiveram presentes
em mais um encontro da cultura popular reunindo o melhor da raiz africana.

AGENDINHA SEMANAL BEM VIVER
Oficina de férias estão com inscrições aberta
no período da manhã, tarde e integral
Dia 2/7
Aula inaugural
Às 16 horas
Teatro Terapêutico Com Élson de Belém
Aberta para visita a exposição Perfil- Mulher em
Você.
Carmelina Toledo Piza
Quarta e sexta feira
12h:00 às 17h:30
Sábado às 12h:00 até 16h:00
Sábado:
14h00
Desenho
A primeira aula é experimental e gratuita.

PALESTRA ABORDOU A TÉCNICA DA HIPNOSE COMO BENEFÍCIO PARA O CORPO E A ALMA

O Gran Espaço Bem viver recebeu no
último sábado, o hipnologo Adriano Sbravatti que ministrou palestra sobre hipnose e tudo que a técnica oferece em termos de benefícios para as pessoas que
procuram. Diversas pessoas participaram da
palestra com interesse de conhecerem
esta nova técnica. Entre as metodologias
aplicadas estão: história da hipnose, teoria e pratica, níveis de transe, induções
rápidas e instantâneas, estrutura da hipnose, técnicas de rapport, pré-talk, aprofundamento, PNL terapêutica, hipnose
clássica e hipnose ericksoniana.
Click Ricardo Roberto Raya

14h00
Coral
A primeira aula é experimental e gratuita
Faça a inscrição das atividades que desejar pelo
WhatsApp (19) 991985781 com a Chris
Assessoria MKT/imprensa: Pirarazzi entretenimento by Elson de Belém
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