BOICOTE
A Associação Piracicabana de
Teatro, a Apite, e o movimento
“Liberdade Liberdade” anunciaram, no início desta semana, boicote à organização do Festival
Nacional de Teatro de Piracicaba, o Fentepira, que neste ano
chega à 17ª edição em 2022. A
recusa, como aponta em documento assinado pelos grupos, é
referente à “transgressão de metas” por parte do Executivo ao alterar o Comcult (Conselho Municipal de Política Cultural), permitindo a entrada de membros sem
a ligação com o setor. Abacaxi de
casca grossa para o secretário
Adolpho Queiroz descasacar.
BALANÇO
O vereador Ciro César Romualdo, o Ciro da Van (Podemos), usou o tempo regimental,
na segunda-feira (27), para fazer um balanço da atividade parlamentar. Esta é a última semana do vereador na Câmara – ele
é suplente do vereador Paulo
Campos (Podemos), que encerra
o período de licença não remunerada. Ciro da Van agradeceu
a Deus pela oportunidade e pelo
aprendizado no período. “O atendimento das demandas é burocrático e o vereador depende do
Executivo, mas meus pedidos
estão no cronograma”, disse.
PATRIOTA
Como alguns acusam esse
Capiau de ser ‘partidário’, vale
um comentário: o belo trabalho
do vereador Anilton Rissato, do
Patriota. Sempre focado e educado, nesta semana, ele apresentou um balanço do mandato,
com inúmeras atividades, como
pedido de linhas de ônibus, construção de calçadas em escola,
operação tapa-buracos, necessidade de corte de matos, entre
tantas outras demandas, sempre
focadas na região Norte, onde
fica o Parque Orlanda, bairro de
sua atuação. Há patriotas de diferentes maneiras, ou diferentes maneiras de ser patriota.
CAPIAU
Aproveitando o tema, o Capiau lembra que jornal, para esta
casa, é ser neutro, não imparcial.
A neutralidade dá tranqüilidade
para que a liberdade de expressão
do pensamento caminhe sem judicialização, enquanto a imparcialidade permite que o Capiau,
também, a seu modo, manifeste
seu pensamento. É preciso explicar mais? Ou uma pizza basta?
UMA NOTA SÓ
As críticas do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) à Administração Municipal são de “uma
nota só”: a secretária municipal
Nancy Thame (Agricultura e
Abastecimento). O Capiau, idoso
e cansado (e novamente um pouco enfermo, mas melhorando),
acredita que tudo faz parte da
política, mas sugere, novamente, que o tema possa ser trazido
à tona com uma audiência pública, onde a titular da Sema
possa explicar o plano na Pasta.
É só uma dica. E Nancy sabe explicar bem, didática que é.
IDEIAS
O vereador Aldisa Marques,
o Paraná (Cidadania), está cheio
de ideias para o Executivo. Na
segunda-feira (27), ele sugeriu
que sejam disponibilizados nos
terminais de ônibus intérpretes
de Libras (Língua Brasileira de
Sinais) para atender surdos e
painéis em Braille para as pessoas com deficiência visual.
Também sugere que a Prefeitura estude a construção de um
centro de convenções no Município. Boas ideias, vereador!

PREFEITURA

FORMA — I
A forma como a Administração Municipal de Piracicaba está
tratando as concessões públicas
demonstra certa incoerência. Enquanto que, para o elevador do
Mirante, está sendo proposto um
prazo de 20 anos, para a Zona
Azul, inicialmente, era de 10 anos,
enquanto que para o setor do
transporte urbano apenas cinco
anos. Da zona azul, posteriormente, foi reduzido para cinco anos.

Prefeitura apresenta projetos de
asfalto de vicinais para o DER
Entre as demandas apresentadas estão duplicação da estrada Tupi-Santa Isabel,
pavimentação da estrada Canal do Torto e ampliação da pista do Aeroporto Municipal
Guilherme Valdanha/CCS

FORMA — II
No entanto, o prazo é considerado muito curto para o setor do transporte urbano, uma
vez que o investimento necessário será de aproximadamente
R$ 115 milhões, considerando
que serão necessários 120 novos
ônibus, que custam cada um
cerca de R$ 620 mil, de acordo
com empresários que atuam no
setor, além da construção de
uma nova garagem para abrigar
os veículos do sistema. É questão de tempo para analisar isso.
INCOERÊNCIA?
Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Transporte Urbano de Piracicaba, João Soares, essa incoerência pode causar transtornos aos
usuários, principalmente com o
custo da passagem a ser cobrada no sistema. É que todo este
custo terá que ser diluído num
prazo de apenas cinco anos. O
ideal era 10 anos, pelo menos,
prorrogáveis por igual período.
PIRACICABANA
Ao se lembrar de algumas lideranças do seu partido, durante
entrevista aos Comentaristas da
Rádio Educadora, na última quarta, o ex-presidente Lula (PT) chegou a se referir a deputada estadual Professora Bebel se confundiu e disse que ela era de São Pedro. No entanto, o diretor da Rádio Educadora de Piracicaba, Jairinho Mattos, ainda durante o
programa, já com a entrevista encerrada, lembrou que Bebel é de
Piracicaba. Aliás, a deputada é
nascida no distrito de Artemis,
uma piracicabana da gema que
ganhou dimensão estadual.
REPERCUSSÃO
Aliás, continua repercutindo
a entrevista exclusiva do pré-candidato Lula ao Palácio do Planalto. Bem ligado a Piracicaba, desde os tempos de sindicato, Lula
tem, hoje, como seu principal advogado um piracicabano. “O pai e
a mãe do meu advogado moram
em Piracicaba e meu advogado é
de Piracicaba”, afirmou Lula, referindo-se a Zanin, de tradicional família de Cristiano Zanin
Martins. Palmas ao defensor.
MDB
Apesar de poucos comentários em Piracicaba em relação à
candidatura do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), o candidato Fernando Favoreto, agora no PSC, deixou o grande partido que enfrentou a Ditadura de
64. Hoje, o MDB local está acomodado, sem candidato definido,
e um nome que pode apontar na
região é do ex-prefeito de Santa
Bárbara D’Oeste, Dênis Andia,
que é pré-candidato a deputado
federal. Mas está em paz o partido do ex-presidente Michel Temer na cidade. Pura harmonia.
DESACELERANDO
Não citando nomes, mas observando a realidade política na
Região, é certo que vários candidatos estão tirando o pé do acelerador desta pré-campanha. É fácil
entender: tudo custa caro, há despesas de rotina que pensam no
bolso do pré-candidato e ninguém
é milionário suficiente para estar
gastando à vontade. Por isso,
nota-se uma diminuição no ritmo,
o que não é pecado muito menos
crime. É a prudência que domina
os políticos, já experientes e também menos experiências. Em resumo: bateu no bolso, pesa.
Edição: 14 páginas
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O prefeito Luciano Almeida
apresentou ontem (30), ao DERSP (Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado de São Paulo) e à Secretaria de Estado de
Logística e Transporte projetos
de pavimentação e recuperação
asfálticas de vicinais. Estavam
presentes na reunião as secretárias de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran),
Jane Franco de Oliveira, de Agricultura e Abastecimento, Nancy
Thame, e o secretário de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva,
além do coordenador de apoio
aos municípios da Secretaria de
Estado de Logística e Transporte, Clodoaldo Pacce Filho, da representante da diretoria regional
do DER, Elaine Zancopo Carnieri, e do assessor da Secretaria de
Estado de Logística e Transporte, Michel Ricardo Carcelen.
O prefeito e os secretários apresentaram aos representantes do
Estado cerca de dez demandas
e, dessas, seis foram elencadas
como prioritárias. São elas a pavimentação da PIR-013L, estrada Tupi – Santa Isabel. A recuperação e ampliação da pista do
Aeroporto Municipal Comendador Pedro Morganti. A recuperação asfáltica do antigo anel
viário, avenida Comendador
Leopoldo Dedini, que liga a rodovia Luiz de Queiroz (SP-304)
à rodovia Deputado Laércio
Corte (Piracicaba-Limeira).

Emdhap
temvaga de
estágio para
Serviço Social
A Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba) está com vaga
de estágio para Serviço Social. Interessados devem enviar currículo para o e-mail rh.emdhap@
emdhap.sp.gov.br até dia 8 de julho. Para se candidatar à vaga é
necessário estar na graduação em
Serviço Social, ter boa redação e
domínio do Pacote MS Office. Criada em 1990, por meio da Lei
Municipal n. 3.238/90, a Emdhap
nasceu com o intuito de elaborar e
executar políticas públicas da habitação no município. Com mais
de 30 anos de fundação, a Empresa Municipal de Desenvolvimento
Habitacional implantou diversos
núcleos habitacionais, removeu
famílias de áreas de risco para lotes urbanizados, viabilizou projetos e deu assistência técnica a
obras, bem como forneceu plantas para construção de casas.

Prefeitura apresenta projetos de pavimentação e recuperação asfáltica de vicinais para o DER-SP

DEMANDAS — Também
estão entre as demandas a pavimentação das estradas da Madeireira (PIR 017/290), Francisco
Perez Gonzalez (PIR 290) e do Canal Torto (PIR 011W). A duplicação da estrada municipal Messias
José Baptista (PIR 176), que liga a
rodovia Geraldo de Barros (SP-304
– Km 174 + 50 metros) até o bairro Bela Vista. E a recuperação do

pavimento da estrada PIR 330,
que dá acesso aos bairros Santana
e Santa Olímpia. As informações e
projetos dessas demandas serão
formalizadas ainda hoje por meio
de ofício ao DER-SP. O prefeito
Luciano Almeida também irá entregá-las ao governador Rodrigo
Garcia amanhã, sexta-feira, 1º/07,
em encontro em Guarulhos.
“Essas são demandas impor-

tantes para Piracicaba, por isso
nos organizamos para apresentar os projetos ao DER-SP e vamos continuar atuando para
atendê-las junto ao Estado. A
duplicação da PIR-013L, por
exemplo, é uma demanda que
está há aproximadamente dez
anos entre as solicitações dos moradores no Orçamento Participativo”, afirma Luciano Almeida.
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Vencer firmado no Cristo
e com o coração feliz!
Paiva Netto

M

inhas Irmãs e
meus Amigos,
minhas Amigas e meus Irmãos,
Cidadãos do Espírito,
meu desejo e todo
meu empenho legionário da Boa Vontade é este: servir a Jesus, servindo às Suas criaturas, por
meio das seguras admoestações
das Escrituras Sagradas:
“Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que
faz o seu senhor; mas tenho-vos
chamado amigos, porque tudo
quanto aprendi com meu Pai vos
tenho dado a conhecer” (Evangelho, segundo João, 15:15).
Em nosso caminhar, quando
nos deparamos com a necessidade de superação de gigantescos
desafios, nos firmamos no conforto dessas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ampliam
nossas forças para seguirmos em
frente. Já tive a imensa felicidade
de afirmar que o Divino Mestre é
uma Escola Viva de Libertação
para os habitantes da Terra e do
Céu da Terra. Com o pensamento
compenetrado Nele, a Sabedoria
das Estrelas fartamente descerá
sobre todos nós. Ele é a certeza que
não frustra, o Grande Amigo que
não abandona amigo no meio do
caminho, Aquele que nos revela
tudo acerca da Cidadania do Espírito. Não me canso de repetir.
Dentre as inúmeras adversidades que haveremos de sobrepujar, podemos incluir, no rol das
maiores, o Armagedom (Apocalipse, 16:16) e a Grande Tribulação
(Boa Nova de Jesus, segundo Mateus, 24:15 a 28; Marcos, 13:14 a
23; e Apocalipse, 7:14), que em
meus textos sempre estudamos.
Jesus e a Sua Volta Triunfal
No entanto, não devemos
temer as dificuldades que aparecem durante o percurso e as
que teremos de enfrentar, pois
há esperança: Jesus voltará,
com Poder e Grande Glória!
“Disse o Cristo de Deus: Eis
que venho sem demora, e comigo
está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas
obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o
Primeiro e o Último, o Princípio e o
Fim” (Apocalipse, 22:12 e 13).
“Pois assim como o relâmpago irrompe do oriente e fuzila até o
ocidente, iluminando todo o céu de
uma extremidade à outra, assim
será o dia da vinda do Filho de
Deus” (Evangelho de Jesus, segundo Mateus, 24:27, e Lucas, 17:24).
“Não vos deixarei órfãos,
voltarei a vós outros(Boa Nova,
segundo João, 14:18) e estarei
convosco, todos os dias, até o
fim dos tempos” (Evangelho,
consoante Mateus, 28:20).
“Eis que Jesus vem com as
nuvens, e todos os olhos O contemplarão, até mesmo aqueles que O
traspassaram. E todas as nações da
Terra se lamentarão sobre Ele. Certamente. Amém!” (Apocalipse, 1:7).
Não bastasse essa solene promessa — sendo o retorno majestoso de Jesus o maior dos galardões
—, registrada em versículos tanto
da Boa Nova quanto do Apocalipse e que nos robustece para marchar adiante das tormentas, o Senhor da Paz ainda nos nutre a
Alma com o sinete da vitória em
Deus: “Eu vos tenho falado estas
coisas para que tenhais paz em
mim. No mundo tereis tribulações.
Tende, porém, bom ânimo, pois Eu
venci o mundo” (Evangelho do
Cristo, segundo João, 16:33).
Toda a nossa vida está sin-

gularizada no supremo
objetivo da Religião de
Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é preparar os caminhos da
Volta Triunfal de Jesus
ao planeta Terra. Esse
é o mais extraordinário prêmio para os que
vencem, com o Cristo,
o Armagedom e a Grande Tribulação. Por isso, em documento a
mim encaminhado pelo Legionário da Boa Vontade Silmar de Almeida, despachei o seguinte:

(...) o Senhor da
Paz ainda nos
nutre a Alma
com o sinete da
vitória em Deus
Clamarei a atenção de todos
para o fato de que, em qualquer
tempo de qualquer ano, sob qualquer circunstância, não podemos
esquecer que o maior acontecimento da História da humanidade, que
está para ocorrer, é o Glorioso Retorno do Divino Mestre — razão
pela qual estão na Terra as Instituições da Boa Vontade de Deus.
Abro aqui o primeiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do
Cristo e do Espírito Santo (1987)
e leio: “A Vitória da Vida”.
Sempre apreciei muito esse
poema do saudoso jornalista
Bastos Tigre (1882-1957) e levava-o muito a sério quando o
Irmão Zarur ou o próprio autor o declamavam. Encontra-se
também transcrito na Antologia da Boa Vontade (1955):
A Vitória da Vida
“Pobre de ti se pensas
ser vencido!
Tua derrota é caso decidido.
Queres vencer, mas,
como em ti não crês,
Tua descrença esmaga-te de vez.
Se imaginas perder,
perdido estás.
Quem não confia em si
marcha pra trás;
A força que te impele
para a frente
É a decisão firmada
em tua mente.
Muita empresa esboroa-se
em fracasso
Inda muito antes
do primeiro passo;
Muito covarde tem capitulado
Antes de haver a luta começado;
Pensa em grande, e os
teus feitos crescerão;
Pensa em pequeno, e irás
depressa ao chão.
O querer é o poder arquipotente.
É a decisão firmada
em tua mente.
Fraco é aquele que fraco
se imagina;
Olha ao alto o que ao alto
se destina;
A confiança em si mesmo
é a trajetória
Que leva aos altos cimos
da Vitória.
Nem sempre o que mais corre
a meta alcança,
Nem mais longe o mais forte
o disco lança,
Mas o que, certo em si,
vai firme e em frente,
Com a decisão firmada
em sua mente…”
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com
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Alê Bragion

Palavra vã

N

unca me imaginei tendo
outro nome de
batismo. Acho mesmo
que meu pai e minha
mãe acertaram em
cheio nesse quesito.
Um bebê obeso, escorpiano (da gema, com
sol, lua e nuvens em
escorpião) não poderia não se chamar Alexandre –
claro, inspiração clássica extraída de Alexandre, “O Grande”.
Hoje, aos 122 quilinhos bem pesados, penso que não me veria
associado a nomes curtinhos
como Edi, por exemplo, ou por
nomes bíblicos pacíficos como
José – ou ainda por influências místicas como Arjuna. Alexandre, acho, tem peso, tem tamanho e massageia o ego escorpiano – preciso confessar.
Pensando bem, é incrível
perceber como algumas pessoas
têm essa capacidade de acertar
na escolha do nome dos outros.
Carlos Drummond, por exemplo.
Será que Drummond seria poeta
se não se chamasse Carlos Drummond? Quer nome mais poético
que esse? O cara já nasceu poeta.
Já pensou em Drummond se
chamando Alexandre? Não dá.
Poeta Alexandre Drummond?
Não funciona. Drummond tinha
mesmo de ser Drummond. Ou
melhor, Carlos Drummond, po-

eta e gauche na vida.
Na mesma linha vai Vinícius, o de Moraes, poeta e compositor. Não é
um nome lindo? O destino já vem pronto! Vinícius de Moraes é
nome que tem sonoridade marítima interna
(iss...ciiii..oosss
...aesss... ). É musical,
quase canção. Já pensou se Vinícius se chamasse Carlos? Não dá.
O editor aqui, diretor deste
matutino, também não poderia
ter outro nome. Quer nome melhor que Evaldo para dono de
jornal? Jornalista Evaldo Vicente! Não soa bem? É perfeito! Tem
seriedade, credibilidade, inspira
respeito. Já pensou se Evaldo se
chamasse Vinícius? Não funciona. Vinícius Vicente? Não passa.
Vinícius Vicente tem cara de
cantor das antigas, de música romântica a la Vicente Celestino
(aliás, outro nome perfeitamente ajustado à pessoa). Jesustambém é um nome desses difíceis
de errar. Quem se chama Jesus
parece já carregar um freio moral ou espiritual que o inibe a ser
mal na vida. Pense aí: quantos
políticos chamados Jesus você
conhece? E ladrões? E assassinos? Punguistas? Larápios? Não.
Nunca tive o privilégio de vivenciar a encarnação do paradoxo
ao conhecer um Jesus ruim.

Ave, mestre!
Que Adão,
Deus e o
Diabo te ouçam
Já é velha (e não é minha) a
piada que diz que Adão, o patriarca, foi o primeiro grande linguista da história – porque, dotado de uma rara criatividade
poética e imaginação fenomenal,
teria sido ele quem, segundo o
Gênesis, deu nome a todas as coisas criadas por Deus. Já pensou?
Baita invencionice verbal a dele!
Dá até para imaginar: Adão andando pelo paraíso, pondo nome
nas coisas(“isso é uma árvore,
isso um camelo, isso um pônei...”).
Acho que Adão também acertou
quase cem por cento nos nomes
que deu. Certamente, Adão não
falava português – já o Diabo,
com certeza, sim – e a linguística
religiosa nos conta que o episódio
da Torre de Babel foi o que deu
força à criação divina para que
surgissem as línguas. Se invenção adônica ou babelísticas (para
inventar também aqui algumas
palavras), ninguém pode negar
que nada parece nominar melhor
uma vaca do que a palavra vaca.
Outra palavra divina que, ao
menos para mim, soajusta e perfeitaé linguiça. Arroz, idem. Chuveiro, então, nem se fale. Já pensou se chuveiro se chamasse lin-

guiça e linguiça arroz? Não funcionaria. A palavra arroz tem
cara, som e tamanho da “coisa”
arroz. Linguiça, a mesma batida – ao falar linguiça até parece
que escuto o barulhinho dela
fritando na panela (aliás, panela é outra palavra ótima para o
que designa).O diabo deve também ter dado uma força para
que as palavras formem forma
– lembrando, porém, que o Diabo é justamente aquele de quem
não se pode dizer o nome. Afinal, diabólicas que são, algumas
palavras geram confusão e bagunçam a mente. “Vã” e “van”
estão nessa minha lista. Quando vejo uma van pelas ruas, logo
lembro do verso "toda palavra
vã", de Djavan (olha a van aí
até no nome!). Se uma van surge carregada de alunos, falo
em segredo a mim mesmo o
péssimo trocadilho: “lá vai a
nossa vã filosofia”. Horrível.
E falando em coisas horríveis e vãs, encerro aqui me lembrando do poema concreto do
mestre Augusto de Campos –
que profetizando um futuro
mais concreto, como sua poesia, escreveu: “Já ir, já vai, já
foi.” Ave, mestre! Que Adão,
Deus e o Diabo te ouçam.
———
Alexandre Bragion,
cronista em vão deste
matutino desde 2017

Vida em condomínio
Ana Paula
Cipriano Oliveira

S

erá que a administração do condomínio por meio
do(a) síndico(a) pode
impedir a utilização
de áreas comuns dos
condomínios por parte de moradores locatários? Moradores não quites
com o pagamento do condomínio podem ter seu direito de usar
áreas comuns bloqueado pelo(a)
síndico(a)/administração?
Este é um assunto muito subjetivo e delicado ao mesmo tempo.
Há 5 anos atuo como subsíndica
de um condomínio de 9 blocosno
Jardim S. Francisco, município de
Piracicaba e há anos 3 como conselheira fiscal desde a última Assembleia realizada em novembro/
2021não houve a transição formal
doex-síndico para o atual, reunião
esta marcada por uma série de irregularidades, calúnias, gritos
além que se possa imaginar. Em 7
meses de gestão do atual sínico
master estabeleceu literalmente o
caos no residencial e temos vivenciado atitudes absurdas e autocráticas por partedele que cerceia
os direitos e deveres de vários moradores, além de “burlar” a minuta da convenção, o código civil
e brasileiro e a Constituição.
É claro que quando compramos um imóvel sabe-se ou pelo
menos é esperado que a pessoa
saiba das suas responsabilidades
(direitos e deveres e vida em comunidade). Que precisa pagar
além de água, luz, gás, entre outros gastos. No caso, de um condomínio tem a cota mensal con-

dominial, IPTU, despesas extras de implantação, de novas
melhorias votado em
assembleia, salário
do(a) síndico(a) e subsíndicos, entre outros.
O(a) síndico(a) não é
"dono(a)" do condomínio, é digamos um
curador, um gerente
por tempo determinado e não
pode sair pela comunidade ditando regras “inventadas” da sua cabeça (deve seguir a ata da convenção, o regimento interno se houver (a qual todos estarão submetidos), e, se for empático(a)o(a)
síndico(a) tem o dever de consultar seus pares para manter a harmonia e a boa vivência do lugar.
[...]são direitos dos moradores: usar, usufruir e dispor livremente de suas unidades; usar as
partes comuns de acordo com seu
destino e contato que não exclua a
utilização dos demais; votar nas
deliberações da assembleia e delas
participar se estiver em dia com o
condomínio; caso não, pode participar, porém não poderá opinar e
nem votar, ou seja, ninguém pode
proibir a presença de um inadimplente. Por este motivo, existem
regras previstas em lei e nos documentos internos do condomínio
com o objetivo de estabelecer diretrizes gerais de comportamento;
bem como a convivência o mais
respeitosa possível entre os condôminos e a administração. O código civil brasileiro estabelece a partir do Art. 1.335 os direitos acima
citados inclusive o em relação a
assembleia, sendo assim, os
inadimplentes, perdem o direito
ao voto nas assembleias realiza-

É muito
importante que
o(a) síndico(a)
esteja sempre
bem assessorado
das no condomínio por falta de
pagamento, todavia, tem o direito
de participar sem opinar e votar.
Quando a unidade autônoma
é locada a um terceiro, o condomínio e muito menos o(a) síndico(a)
pode impedir a utilização das áreas comuns, isso porque o direito
de propriedade passa a ser do inquilino, isto é, o proprietário ao
alugar o imóvel transmite o poder de utilização do imóvel pelo
período de duração da locação.
De acordo com a estudante
do curso MBA em Gestão Condominial pela UNYLEYA, Bruna O.
de Araújo, em relação a unidade
inadimplente também se trata da
mesma situação de ferir o direito
de propriedade do morador. O uso
das áreas comuns não se relaciona a estar ou não quite com as cotas, por lei a unidade abrange a fração ideal ao que se refere ao apartamento e uma parte das áreas comuns do condomínio, ou seja, cada
unidade é “dona” de um pedaço
da área comum do condomínio.
Nos dois casos, mesmo que a
norma esteja prevista em convenção, regulamento interno ou ata de
assembleia, será anulável, e dependendo, pode causar uma ação judicial em cima do condomínio e/ou
síndico(a), finaliza ARAÚJO (2022).
A lei de no 12.607/2002 que
altera o art. 1.331 do código civil já
permite que os condôminos tenham o direito de alugar suas vagas de garagem a outros morado-

res (somente) e estabelece também
que mediante a voto da maioria
"absoluta" dos membros, o síndico possa ser destituído do cargo
caso pratique irregularidades, falta de prestação de contas, improbidade administrativas etc. O morador tem direito de reclamar de perturbações internas como som auto
depois das 22:00 horas, circular livremente pelas dependências do
empreendimento, recorrer de eventuais penalidades, entre outros. No
entanto, bem como os direitos o
código civil também estabelece os
deveres do art. 1.331 que são: contribuir para as despesas do condomínio de forma fracionária ideais,
salvo disposição contrária em convenção; não comprometer a estrutura com obras que possam causar
insegurança da edificação; não alterar cor da fachada e demais pontos externos do empreendimento
e ter noção de vivência coletiva a
não perturbar sossego alheio, ou
seja, mais do que prever boas condutas e penalidades, a criação de
normas visa à boa convivência
com os demais moradores, para
impedir a falta de respeito ao
próximo e o que é comum a todos.
Por isso, é muito importante
que o(a) síndico(a) esteja sempre
bem assessorado para que não cometa nenhum equívoco durante
sua gestão, visto que, impor uma
restrição desta natureza, pode resultar em um processo de danos
morais contra o condomínio e contra o(a) próprio(a) síndico(a).
———
Ana Paula Cipriano Oliveira, socióloga e filósofa, especialista em administração hoteleira, mestre em turismo e hotelaria

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.

Eu sou dono
desta casa,
sou quem paga
o salário dele
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).
O que é estranho,é o Sr. (J)
achar que a casa é dele, pois,
começou a trazer seus familia-

res 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
@guinapedroso
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PEQUENOS PRODUTORES

ALEXA JÁ SE
MODERNIZANDO
A Alexa (vem de Alexandria), atraente assistente inteligente, vai conquistando seu
espaço, virando uma “febre”
no mercado de consumo. Criada em 2014 pela Amazon, o
aparelho prepara-se para sofrer suas primeiras mudanças,
mantendo-o frequentemente
atualizado. A Alexa não grava, apenas responde perguntas (tarefas fáceis). Ganhou o
nome Alexa pelo fato de a consoante “x” poder ser detectada com a alta precisão pelo
aparelho, e chegando em 2021

ao Brasil, recebeu a voz de Talita Taliberti. Agora, a Amazon
desenvolve um sistema para
permitir que o aparelho imite
qualquer voz depois de ouvir
em menos de um minuto. A
empresa quer ter na Alexa (vários modelos) um presente
cada vez mais inteligente.
PONTO FINAL
Assessores de Jair Bolsonaro receberam informações dos
institutos de pesquisa, que o segredo para o desempenho do
Presidente da República nas pesquisas, está ligado diretamente
aos preços, ou seja, a economia.

Pré-candidatos Elvis
Cezar e Antonio Neto:
a esperança pode
vencer a polarização
Max Pavanello

A

rebeldia da es
perança marcou
o encontro com
os pré-candidatos pelo
PDT (Partido Democrático Trabalhista),
Elvis Cezar, ao Governo do Estado de São
Paulo, e Antonio Neto,
à Câmara Federal, no último sábado, dia 25 de junho. Recebidos
pelo nosso Diretório – PDT de Piracicaba – os pré-candidatos expuseram aos nossos filiados e
simpatizantes do Partido, a importância de se canalizar a raiva
à atual política no cenário nacional para a escolha de projetos,
planos de governo que priorizem
educação; geração de empregos;
inclusão social de negros, indígenas, mulheres, juventude; políticas de empreendedorismo, como
as que fazem parte da pauta dos
trabalhistas do nosso Partido.
Com esperança em uma sociedade melhor e rebeldia para ser
a alternativa a todo o caos político atual, tanto Elvis Cezar como
Antonio Neto reforçam que, para
sair da polarização, é preciso a
apresentação das propostas do
PDT nas eleições de 2022 à Presidência da República, Senado, Câmara Federal, governos estaduais e assembleias legislativas em
todos os estados brasileiros.
Em sintonia de propostas, os
pré-candidatos a governador do
Estado de São Paulo e a deputado
federal, frisaram a urgência da implementação de políticas públicas,
principalmente, a pessoas mais
pobres, com debate das ações e escuta da sociedade, dos cidadãos,
como ocorreu no encontro promovido pelo nosso Diretório no último sábado.E Elvis destacou a importância de ter Ciro Gomes como
pré-candidato à Presidência da República, pelo seu desempenho durante o período em que foi governador do Ceará e sua participação
na construção de políticas públicas em prol daquele estado.
Com a força da rebeldia, o
PDT está fortalecido para as disputas das eleições deste ano. Elvis foi vereador, prefeito duas
vezes de Santana de Parnaíba,
sendo reeleito em 2016 entre os
15% que conseguiram se reeleger
no Brasil, naquele ano. Terminou
com quase 90%de aprovação da
segunda maior cidade empregadora do Estado de São Paulo, a
mais segura, referência em combate à mortalidade infanto-materno no Brasil, além de índices
relevantes em educação. Em 2017,
Santana de Parnaíba tornou-se a
primeira cidade no Estado com sistema inteligente em iluminação.
Elvis defende a importância

da criação de política
estratégica de crédito
para retomada do processo de reindustrialização estadual; redução de impostos e tarifas de pedágios; crédito
principalmente para
mulheres empreendedoras; central de controle de indicadores dos
municípios paulistas em relação ao
Ideb (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica), vagas em
creches; hospitais integrados, assim como a segurança pública.

Com a força da
rebeldia, o PDT
está fortalecido
para as disputas
das eleições
deste ano
Já Antonio Neto, analista de
sistemas e presidente licenciado da
CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) edo Sindicato dos Trabalhadores da Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo,
enfatizou o compromisso que o
PDT sempre teve com a educação,
desde quando Brizola era, na década de 1960, governador do Rio
Grande o Sul, que na época distribuiu calçados a todas as crianças
da rede estadual, com o objetivo
de garantir a dignidade aos alunos. Neto destacou o slogan atual
do PDT, “Rebeldia daesperança”,
de se canalizar o sentimento em
ações positivas à sociedade. Neto
frisou que “não adianta rebeldia
sem causa e a esperança é causa, é
o projeto para o Brasil”. Para ele, é
preciso ter compromisso com deputados que possam ajudar a
transformar o Brasil.
Em prol de uma sociedade
diversa, o pré-candidato a deputado federal também destacou o
compromisso do PDT com todas
as camadas – crianças, mulheres,
negros, indígenas, diversidade de
gêneros.Neto lembrou o quão é
importanteo compromisso com a
classe operária, com os trabalhadores, com o povo mais pobre.
A vinda dos pré-candidatos
a Piracicaba trouxe ânimo e esperança a todos nós, homens e mulheres em sua mais ampla diversidade, que lutamos por um município, um Estado, um País mais
justo, onde a equidade seja praticada para que todos possam estar inseridos numa sociedade
melhor, com oportunidades trabalhistas a todas as pessoas.
Acreditamos: a esperança
pode vencer a polarização!
———
Max Pavanello, advogado e presidente do
PDT de Piracicaba

Assembleia de São Paulo
aprova ataque à Reforma
Agrária. PT vota contra
O Projeto de Lei 277 é conhecido como “PL da grilagem”
de terras, de autoria de deputados bolsonaristas e do PSDB
A Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp)
aprovou na noite de quarta
(29) o Projeto de Lei 277, conhecido como “PL da grilagem”
de terras, de autoria de deputados bolsonaristas e do PSDB.
A bancada do PT votou contrária à propositura e, de acordo
com a deputada estadual Professora Bebel (PT), a aprovação
será questionada na Justiça.
O projeto aprovado estabelece que a partir da sua regulamentação, as terras do governo, onde
hoje vivem assentados que produzem alimentos para o povo brasileiro, poderão ser vendidas. “Isso
irá favorecer a concentração de
terras nas mãos dos latifundiários e implantação de monoculturas voltadas para a exportação,
como a cana de açúcar, por exemplo”, crítica a deputada Bebel.
De acordo com a parlamentar, essa mesma medida havia sido
excluída do PL 410, anteriormente aprovado pela Alesp. “Ocorre
que esta lei nem foi regulamentada e o mesmo dispositivo foi
retomado em novo projeto. Portanto, nós do Partido dos Trabalhadores, obviamente, votamos
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A deputada Bebel se dirige a trabalhadores do MST que estiveram na Alesp
para acompanhar a votação do projeto de deputados bolsonaristas e do PSDB

contra e iremos questionar na justiça a legalidade dessa lei”, disse.
Apesar da aprovação da
propositura, a Professora Bebel
disse a trabalhadores do MST,

que estiveram acompanhando a
sessão, que o momento é de muita luta para garantir o respeito a
todos os paulistas e brasileiros.
“Falta muito pouco para eleger-

mos Lula presidente e Fernando
Haddad governador do Estado
de São Paulo. O Brasil terá novamente o combate à fome e á miséria como prioridade”, enfatizou.
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PDB participa de Festival de Basquete Feminino Sub-12
A equipe feminina do Programa Desporto de Base (PDB)
participa neste sábado, 2, do
Festival de Basquete Sub-12 da
Associação Regional de Basquetebol (ARB). O evento começa às
8h e tem entrada gratuita no
Ginásio Municipal Waldemar
Blatkauskas. Além do time piracicabano, composto por 20 meninas que integram o programa desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), a iniciativa reunirá representantes de mais cinco
cidades: Americana, Cordeirópolis, Itatiba, Itupeva e Palmital.
O festival não tem caráter
competitivo. O principal objetivo,
segundo Ana Cristina Christofoletti, professora do PDB, é incentivar o convívio entre as participantes. "A preocupação não é ganhar
ou perder, e sim a integração das
meninas. Além disso, a proposta
visa estimular a atividade motora, o desenvolvimento esportivo
e o amor ao esporte. A pandemia, neste sentido, também trou-

xe dificuldades, pois as crianças
ficaram muito vinculadas ao celular e ao uso da internet. Agora,
com elas retornando, o que queremos com esses festivais é criar
vínculos com outras meninas da
mesma faixa etária", afirmou.
A atividade do próximo fim
de semana terá provas de habilidade e fundamentos, manejo de
bola e, no final, dois jogos de três
quartos corridos e adaptados
para a faixa etária. Todos receberão medalhas de participação
e lanches fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
No festival, a equipe piracicabana usará uniformes cedidos
pelo Caldeirão Futebol Clube.
"Montamos o nosso time com
meninas iniciantes, que têm quase três meses de basquete. A nossa preocupação é que elas vivenciem essa atividade, participem
dos joguinhos. Serão 20 meninas
participando. Acredito que as crianças precisam se divertir, precisam gostar cada vez mais do esporte. Nossos treinos envolvem recreação e jogos lúdicos, e com o
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Os treinos do PDB envolvem atividades lúdicas

tempo nós podemos desenvolver
tanto a aptidão física quanto o
treinamento para cada uma. Da
quantidade nós encontramos a
qualidade, por isso é tão importante promover o encantamento", completou a professora.
As aulas do PDB para meninas e meninos iniciantes no basquete acontecem às segundas e
quartas-feiras no Ginásio Muni-

cipal Waldemar Blatkauskas, e às
terças e quintas-feiras no campus
Taquaral da Unimep, sempre nos
períodos da manhã e tarde, com a
professora Ana Cristina Christofoletti. As atividades são gratuitas. Mais informações sobre inscrições e horários das aulas estão
disponíveis no Instagram da Selam (@selampiracicaba) ou via
WhatsApp: (19) 99954-4105.
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Sedema abre inscrições para cursos de podcast e vídeos para internet
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba (Sedema),
abriu inscrições para o Projeto
Ecoar – Educação, Comunicação,
Ambiente e Resíduos, que vai realizar os cursos de podcast e vídeos para a internet. Ambos são
gratuitos e serão realizados de
forma semipresencial (aulas online e um encontro presencial em
cada curso). Os interessados podem se inscrever preenchendo o
formulário até o dia 03/07.
A iniciativa é realizada pela
Sedema em conjunto com o GMEA
(Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental) e Aiôn Socioambiental, com apoio da Tempo
D Comunicação e Cultura e Oca
(Laboratório de Educação e Política Ambiental) da Esalq/USP.
Os cursos acontecem entre os
meses de julho e setembro e ambas as formações são baseadas na
educomunicação e têm como
tema consumo consciente e resíduos sólidos. Serão abordadas
ferramentas de produção de roteiro, captação e edição, além de

ensinamentos sobre educação
ambiental, intervenção socioambiental e transformação social.
“O objetivo dos cursos é fomentar intervenções socioambientais sobre consumo consciente e
resíduos sólidos, por meio da produção de materiais educativos
audiovisuais, sendo vídeos e podcast. Um dos destaques é o processo formativo, utilizando a educomunicação como ferramenta na
criação desses materiais. Essa abordagem permite que os participantes aprendam sobre o tema resíduos ao passo em que constroem
os materiais audiovisuais, também
aprendendo as técnicas para a elaboração de vídeos e podcast. Além
disso, os produtos desse curso poderão ser utilizados em outros processos formativos realizados pelo
Núcleo de Educação Ambiental
da Sedema e GMEA”, destaca
Laís Ferraz de Camargo, educadora ambiental do NEA/Sedema.
O curso de podcast acontece
às terças-feiras, das 19h às 21h30,
com aulas online entre os dias 26
de julho e 20 de setembro. Have-

rá, ainda, um encontro presencial, em um sábado, além de tutorias e videoaulas complementares.
Já o curso de vídeos para
internet acontece às quintas-feiras, também das 19h às 21h30,
com aulas online entre os dias
28 de julho e 22 de setembro. A
estrutura é a mesma, com um
encontro presencial, em um sábado, além de tutoriais e videoaulas complementares.
Os inscritos passarão por um
processo de seleção, em que será
dada prioridade para pessoas que
moram em Piracicaba, preferencialmente, em diferentes regiões do
município. Não há limite de idade, mas é necessário ter alguma
familiaridade com ferramentas
básicas de tecnologia, como internet e smartphones e ter interesse pela área socioambiental.
Compõem a equipe do projeto Ecoar: Rachel Trovarelli
(gestora ambiental e doutora em
ciências ambientais), Rafael Bitencourt (jornalista e educomunicador) e Bruno Garcia (engenheiro e educador ambiental).

“Ambos os cursos visam formar pessoas para atuarem no
campo socioambiental por meio da
educomunicação. A produção coletiva e educadora de vídeos e podcasts tem como objetivo dar voz e
mobilizar as comunidades em que
vivemos para realização de intervenções socioambientais de maneira a transformar esses territórios. Estamos buscando caminhos
para construir sociedades mais
sustentáveis e justas, partindo
da temática resíduos sólidos e
consumo consciente. Ao longo
dos cursos, trabalharemos com
vídeoaulas, atividades de reflexão e diálogos em grupos e atividades práticas”, explica Rachel
Trovarelli, coordenadora do projeto pela Aiôn Socioambiental.
SERVIÇO
Projeto Ecoar – Educação,
Comunicação, Ambiente e
Resíduos. Inscrições até 3/
7 pelo formulário https://
bit.ly/ecoarpiracicaba. Mais
informações: instagram.
com/ecoarpiracicaba.
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Frigorífico Angelelli adota
dois últimos quartos SUS E

Trinta passos em
marcha-a-ré

José Renato Nalini

Após dez anos da campanha Adote Um Quarto SUS, Santa Casa de Piracicaba
completa a renovação dos 64 quartos destinados ao atendimento SUS
O Frigorífico Angelelli adotou os dois últimos quartos da
Campanha Adote Um Quarto
SUS e Faça a Diferença, lançada
pela Santa Casa de Piracicaba em
2012. Com isso, a campanha, que
tem como objetivo reestruturar
completamente os 64 quartos
que o Hospital disponibiliza
para internações de pacientes
pelo Sistema Único de Saúde, chega ao fim, após exatos dez anos.
Ao todo, o Frigorífico Angelelli adotou três quartos; um em
2012, na Unidade A; e dois quartos em 2022, na Maternidade.
“Ano passado nossa empresa completou 50 anos de atividades e a
adoção dos quartos foi uma forma de agradecer a população da
cidade e saber que com essa nossa
ação, os pacientes poderão ter um
quarto mais moderno e com instalações e equipamentos totalmente
novos”, disse Elisangela Angelelli,
uma das gestoras da empresa.
De acordo com Kelly Angelelli, também gestora, a decisão de
adotar os dois últimos quartos
também foi uma forma de agradecer a todos os profissionais de
saúde que atuaram diuturnamente durante a pandemia. “Sabemos
o quanto essas equipes se esforçaram para salvar centenas de vidas. Então, a reestruturação desses quartos também é uma maneira de agradecê-los”, disse.
Para o provedor da Santa
Casa de Piracicaba, João Orlando
Pavão, a finalização desta campanha é motivo de comemoração e
gratidão a todos que adotaram
quartos SUS na Instituição ao lon-

go desses dez anos. “Instituímos a
campanha, justamente, com o desafio de criar medida alternativa
para a geração de receitas adicionais com vistas à completa reformulação desses espaços”, disse.
Segundo ele, além de ampliar
o nível de conforto e bem-estar dos
pacientes durante o período de
internação hospitalar, as melhorias promovidas pela remodelação dos quartos dinamizam o trabalho da equipe multiprofissional.
“Não conseguiríamos esse feito
sem o apoio da comunidade, que
mais uma vez atendeu ao clamor
da Santa Casa, beneficiando as
milhares de pessoas que já passaram por um dos quartos SUS reformados", disse o provedor.
FRIGORÍFICO ANGELELLI - O Frigorífico Angelelli foi
fundado em 02 de agosto de 1971
por sete irmãos que moravam no
Bairro Chicó (Antonio, Dorival,
Bento, Vital, Eliseu, Benedito e
Hélio Angelelli). Localizada no bairro de Santa Teresinha, a empresa
hoje emprega cerca de 500 funcionários e atua no abate de suínos
e bovinos. “Somos uma empresa
familiar e atualmente, nossos filhos e sobrinhos também comandam o Frigorífico, cada um em um
setor. Aqui também temos funcionários que começaram conosco e
hoje os filhos deles também trabalham na empresa”, disse um dos
fundadores Hélio Angelelli.
QUEM JÁ ADOTOU? Adotaram quartos SUS as empresas Pollo Engenharia, Grupo Supricel, Cavalinho Agropecuária,
Laboratório Previlab, Candura/
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m 1992, a cúpula do mundo civilizado reuniuse no Rio de Janeiro
para a Conferência das
Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Eram
tempos em que o Brasil
representava promissora perspectiva de se converter na potência
verde, exemplo de ecologia levada
a sério por governo e sociedade.

A cegueira e a
surdez quanto
ao aquecimento
global custam
vidas

Empresa completa 50 anos e a adoção dos quartos é
uma forma de agradecimento à população e à Santa Casa

Iplasa, Indústrias Reunidas de
Bebidas Tatuzinho/3 Fazendas,
Transportadora Rodomeu, Lubrasil Lubrificantes, Grupo Bom Jesus, Honda Aversa Motos, Lions
Independência, Caterpillar do Brasil, Rede Drogal Piracicaba, Relojoaria Scarpari, Friso de Ouro,
CHP, Nutricesta, Andorinhas,
Grande Bazar Santos, SLPar, Torcane, Elepira, Buldrinox, Lubrasil, TM Papéis e Embalagens, ISL,
Itapuan, TID, Rotisserie Bom Gosto, Rotary Internacional, SL Superligas, Frigorífico Angelelli,
Manetoni, Construtora Adolpho
Lindenberg, Uniodonto Piracicaba, CJ do Brasil Piracicaba, Grupo
Falando da Vida, Ecoterra, Associação ReUna, Arcelor Mittal,

Projeto Superação, Help Móvel e
verba do Ministério da Saúde.
Também integraram esse esforço coletivo em prol da Santa
Casa as entidades Acipi, Simespi,
Sindetrap e Fundação Mário Dedini; além das pessoas físicas Alcione Moya Aprilante, Joaquim
Mário Pires Ferreira, Maria Christina M. C. Seifarth de Freitas, Professora Laura Fernandes de Campos Ferarri, Joadir Carmignani,
Marina Gava de Assis D'Abronzo,
Isaldina Bicudo Piai e Olivio Pagotto Piai, Orivaldo Schnor, Família Marth, Família Ronsini e Famílias Antônio Angeleli e Donato
Miori. “A todos os parceiros, nossos agradecimentos e eterna gratidão”, disse João Orlando Pavão.

Trinta anos depois, o retrocesso é evidente. Em termos planetários, a emissão dos gases venenosos causadores do efeito estufa aumentou mais de 50%.
Aquilo que era vantagem competitiva, a nossa enorme floresta
tropical, veio a ser rudemente devastada. A cada mês, deste emblemático mas fatídico 2022, o recorde no extermínio é superado.
O Brasil passou de “esperança verde” para a condição
de “pária ambiental”. A pressão
internacional contra o Estado
brasileiro, grande exterminador do futuro, não surte efeito
porque o governo está mais interessado nessa matriz de pestilência chamada reeleição.
O tempo confirmará o equívoco brasileiro em se especializar
na produção de grãos que vão
alimentar gado no estrangeiro e

deixar com fome um
número crescente de seres humanos. Eram vinte milhões os que passavam fome há dois anos.
Hoje são trinta e três milhões. E o número continuará a crescer.
A redução de carbono seria meta alcançável se houvesse diminuição do desmatamento e se
pensasse menos em gado e mais
em gente. Não pode dar certo um
país que tem mais cabeças bovinas do que cabeças humanas. O
pior de tudo é que essa política
nefasta só enriquece grileiros e criminosos que exploram garimpo
em terras indígenas. É o que adverte o jornalista Marcelo Leite ao
analisar o fracasso do balanço da
Rio-92: “A carta branca a grileiros, garimpeiros, madeireiros e
demais quadrilheiros da Amazônia brasileira, no atual governo,
encheu de radicais armados as
bordas do mais ameaçado estoque florestal de carbono. Ainda
que não ocorra conflagração, o
desmatamento demorará a recuar, mesmo não vindo a reeleição”.
A cegueira e a surdez quanto
ao aquecimento global custam vidas e, sem dúvida, comprometem
o futuro da humanidade, conduzindo-a a um final catastrófico.
———
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

OBRA

Muro de arrimo do Ginásio
Municipal é finalizado
Isabela Borghese/CCS

A QUISIÇÃO

PL prevê 30% da agricultura familiar em compras públicas
Está em tramitação para votação na Câmara Municipal de
Piracicaba o Projeto de Lei 141/
2022, da Prefeitura de Piracicaba, que institui o Programa Municipal de Aquisição da Agricultura Familiar de Piracicaba, que,
se aprovado, vai exigir a aquisição de pelo menos 30% de produtos provenientes da agricultura familiar do município em compras públicas de alimentos.
Esta porcentagem mínima
deve ser empregada nas compras
de alimentos para abastecimento da Rede Municipal de Ensino,
bem como a rede filantrópica, comunitária e confessional de ensino, que recebem recursos públicos, como também para a rede
socioassistencial e do Banco de
Alimentos, equipamentos de alimentação e nutrição e demais
instituições públicas com fornecimento regular de refeições.
Entre os objetivos do programa, elencados pela Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento), está o fomento à
produção da agricultura familiar,
orgânica e agroecológica no município, promover e fortalecer práticas de segurança alimentar e nutricional local e garantir o acesso a

alimentos adequados e saudáveis.
Ainda de acordo com o projeto de lei, um grupo gestor com
membros da Sema, da DAN (Divisão de Alimentação e Nutrição),
da Secretaria de Educação, e da
Smads (Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social) atuarão como órgão colegiado deliberativo com o objetivo de orientar e acompanhar a
implementação do programa.
Thaís Lásaro, agricultora
familiar orgânica e agroecológica do Sítio São Benedito, disse
que com a aprovação do projeto
de lei os agricultores terão mais
tranquilidade em produzir alimentos, pois terão a abertura de
uma nova oportunidade de venda. “Isso nos fortalece e dá mais
estímulo para as pessoas continuarem trabalhando no campo,
aumenta a diversidade de cultura agrícola para atender este
mercado, além de ajudar na
economia local, pois o dinheiro
circula no próprio município”,
conta Thais, que também reforça que a iniciativa garante alimentos mais frescos e com menos impacto ao meio ambiente.
O agricultor familiar e presidente da Coopihort (Cooperativa

A NHANGUERA

P REVENÇÃO

Thais Passos/SEMA

Novo muro de arrimo do Ginásio Waldemar Blatkauskas é finalizado

Projeto fomentará a agricultura local de Piracicaba

Piracicabana de Horticultores),
Vanderlei Sanches, ressalta que
essa iniciativa vai ajudar muito
os pequenos agricultores. “De
nada adianta produzir se não tivermos onde vender, então este
projeto de lei vai beneficiar não
só a população, como também nós,
agricultores, com mais emprego e
renda para nossa profissão."
“Atualmente, a única compra
feita com requisito mínimo à agricultura familiar é para a Merenda Escolar, por conta da lei federal 11.947/2009 que institui o Pro-

grama Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), que exige a compra de pelo menos 30% de agricultura familiar. A ausência de
demais compras no município é
justamente pela falta de uma lei
que exija isso, e, com a aprovação
desta que estamos propondo,
conseguiremos ampliar para toda
entidade pública que recebe verba para compra de alimentos,
como o Banco de Alimentos, entidades sociais e filantrópicas, Corpo de Bombeiros, etc”, explica a
secretária Nancy Thame, da Sema.

Linha 228 terá
Câmara promove abertura da campanha Julho Amarelo
horários especiais
A Câmara Municipal de Pi- cessidade da campanha foi jus- de, vem cumprindo uma série de
racicaba promove hoje (1), às 10 tificada em função do número metas e ações integradas de preno domingo
horas, a abertura da campanha de pessoas infectadas sem ter venção e controle nos níveis de
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), vai oferecer no domingo, 03/07, horários especiais na linha 228 - Anhanguera para atender aos candidatos que vão prestar o concurso
público 002/2022, da Secretaria
Municipal da Educação, no campus Anhanguera Piracicaba. Os
horários estão disponíveis no site
da empresa TUPi (https://www.
tupitransporte.com.br/), no botão
Comunicados, ou no link https://
www.tupitransporte.com.br/
comunicados?lightbox=
dataItem-l4zzwdlv.

“Julho Amarelo”, destinada à
prevenção, testagem e adesão ao
tratamento de hepatites virais.
O evento será realizado na sala
de reuniões “Walter F. da Silva”, no segundo andar do prédio anexo da Câmara. A atividade está prevista no requerimento 263/2022, de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
aprovado pelo plenário da Casa.
A campanha Julho Amarelo foi instituída pela Câmara
através do decreto legislativo 8/
2015, de autoria do ex-vereador
João Manoel dos Santos. A ne-

conhecimento da doença, já que
as hepatites, inicialmente silenciosas, demoram vários anos
para desenvolver complicações.
Desde 2010, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) reconheceu as hepatites virais como
um tópico de grande relevância
para a saúde pública mundial e
instituiu a data de 28 de Julho
como o Dia Mundial de Luta
Contra as Hepatites Virais. Desde então, o Ministério da Saúde,
por meio do Departamento de
DST, AIDS e Hepatites Virais da
Secretaria de Vigilância em Saú-

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para o enfrentamento
das hepatites virais no Brasil.
A celebração do Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais tem por objetivo atrair atenção para o tema, incentivando o
diálogo entre os atores no campo
da saúde pública. O objetivo é que
a criação de novas políticas ou a
consolidação das já existentes impliquem diretamente no aumento da conscientização da população sobre o tema e na garantia
do acesso universal ao tratamento e prevenção dessas doenças.

O novo muro de arrimo do
Ginásio Municipal Waldemar
Blatkauskas foi finalizado. A
Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Obras (Semob), é responsável
pela obra. A próxima etapa consiste na recuperação da calçada
e do pavimento. A empresa responsável pelo serviço é a Construtora e Pavimentadora Concivi.
De acordo com a Semob,
para a execução da obra, o entulho do desmoronamento foi
retirado, em seguida foi feito o

envelopamento das adutoras
que passam ao lado do muro –
para protegê-las – e realizada a
fundação do muro com estacas
e a base com concreto armado.
As armações de ferro para a
continuidade da construção do
muro foram instaladas para então preenchê-las com concreto.
O muro de arrimo do Ginásio
e a calçada ao lado cederam no
início de fevereiro, com as fortes
chuvas, que também danificaram
o aterro e o pavimento de trecho
da avenida Independência.

S EMUTTRAN

Vinte e cinco vias e a Estação
têm sinalização reforçada
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), reforçou entre os dias 24/06 a 30/
06, a sinalização horizontal e
vertical em 25 pontos, entre
ruas e avenidas e na Estação
da Paulista. O serviço é realizado em ruas e avenidas com grande fluxo de veículos e próximas
a escolas, para garantir maior
segurança e fluidez do trânsito.
A ação faz parte da estratégia da Semuttran que realiza sistematicamente uma série
de serviços de revitalização e
reforço de sinalização de trânsito horizontal e vertical em
ruas e avenidas da cidade, com
objetivo de garantir mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebra-

do, faixa de canalização e desaceleração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran, a tinta especial utilizada
na sinalização horizontal contém microesferas de vidro, que
permite melhor visualização por
refletir a luz dos veículos. Quando necessário, os serviços também incluem a instalação de tachão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 34011110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens,
acidentes etc.) e 156 para
serviços gerais (solicitações
de sinalizações horizontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc).

A Tribuna Piracicabana
A5

Sexta-feira, 1º de julho de 2022

H ORÁRIO

DE ÔNIBUS

Bebel pede mudança para
atender o bairro Anhumas
Divulgação

P ATRIMÔNIO

Mês de julho marca as
comemorações do centenário
da Estação da Paulista
Programação inclui lançamento de livros, exposições e shows, entre outras atrações

A mudança no horário é principalmente para atender as
necessidades da comunidade escolar da EE Felipe Cardoso

Atendendo a pedido de professores, a deputada estadual
Professora Bebel (PT) está solicitando da secretária municipal de
Trânsito e Transportes, Jane
Franco de Oliveira, mudança no
horário do ônibus urbano que faz
o último horário da linha que serve o bairro de Anhumas. O pedido, feito através de ofício dirigido à secretária, é para que a saída do ônibus do bairro seja antecipada das 23h10 para as 22h40,
possibilitando assim que, principalmente, professores que lecionam da EE Felipe Cardoso, que
atende a comunidade escolar de
Anhumas, possam chegar a tempo no terminal do São Jorge para
fazer a integração e, assim, conseguirem retornar para suas casas.
A alegação dos professores é
de que, atualmente, as aulas na
EE Felipe Cardoso são encerradas
às 22h30 e o ônibus só deixa o bairro por volta das 23h10, impossibilitando os professores de retornarem as suas casas, pois não há
tempo para fazer conexão com
outras linhas no Terminal do São
Jorge, uma vez que a viagem é de
aproximadamente 40 minutos.
“Com isso, sem transporte, ficam
na dependência de carona, o que
nem sempre é encontrada”, relata a deputada no documento.
Bebel também relata que já

houve casos de professores, que
sem transporte para retornarem
às suas casas, tiveram que desembolsar R$ 80,00 com o pagamento do serviço de Uber.
“Também ocorreram casos de
familiares e amigos terem que
sair do centro da cidade para
buscar o professor que ficou sem
transporte”, contou a parlamentar no ofício endereçado à secretária de Trânsito e Transportes.
A deputada Professora Bebel
se recorda que, em agosto do ano
passado, solicitou que houvesse a
reintegração da linha de ônibus
que saía às 22h50 de Anhumas
para o Terminal do São Jorge,
uma vez que o último horário,
naquela época, que estava servindo o bairro era o das 20 horas e
esta linha da noite é utilizada tanto por professores como de alunos que residem ao longo da rodovia. “Aproximadamente 8 meses, a linha foi reestabelecida, porém às 23h10, o que não está garantindo o transporte dos professores. Diante disso, apelamos à
Vossa Senhoria para que reestabeleça o horário das 22h40, para
que o último ônibus deixe o bairro em direção ao Terminal Integrado do São Jorge”, solicita a
parlamentar, na expectativa de
que esse pleito da comunidade
escolar também seja atendido.

P ROGRAMA

tos, com função didática, cultural e histórica. O local também
abriga o polo do Projeto Guri,
programa de educação musical
e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de
São Paulo, e a Estação Idoso.
De acordo com diretor da Estação da Paulista, José Antonio
Pereira Franco, a programação
especial vem sendo pensada desde janeiro deste ano e é uma forma de destacar a importância do
espaço na história do município.
“A Semac fez uma programação
cultural para que essa comemoração seja feita com muita honra
e orgulho”, ressalta Franco.
ATIVIDADES – A programação do centenário, que
começa hoje, terá atividades e
eventos culturais, todos gratuitos, desde peças teatrais, exposição de fotos, orquestra, bandas (Guarda Civil, Sinfônica,
Mississipi e União Operária),
apresentações de dança, exibição de vídeos IHGP/ Museu
Paulista/Misp), lançamento de
livros, oficinas, moção de aplausos, homenagens e gastronomia,
com a presença de food trucks
no espaço, entre outras atividades artísticas e culturais.

que o programa ExportaSP é
uma oportunidade para que o
micro, pequeno, médio empresário, produtor rural ou mesmo as
startups se qualificarem para
exportação, ampliando possibilidades de novos mercados e
com isso aumentarem o faturamento, com menos dependência
das oscilações do mercado local.
“Cerca de 20% das empresas formadas no Exporta SP
exportaram pelo menos uma
vez depois da elaboração do
planejamento para exportação,
que é feito ao longo do treinamento”, destacou Guidotti.
PARA PARTICIPAR - Para
participar do Exporta SP, o interessado, depois de se cadastrar no
site da InvestSP, passa por um processo de seleção. A ideia é avaliar
o estágio no qual a empresa se encontra para acessar o mercado
externo. Se for selecionada, ela receberá o contato de um tutor que
irá prepará-la para cumprir todas as etapas do treinamento.

Divulgação

Estação da Paulista é tombada como patrimônio de Piracicaba

LANÇAMENTO

Livro resgata a história
das ferrovias brasileiras
Divulgação

CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
1º a 31/07 - Mostra Centenário da Estação da Paulista Entre Trilhos da História, realizada pelo Museu Prudente de
Moraes, Misp e IHGP. No Pavilhão Antonio Pacheco Ferraz.
Visitação das 6h às 19h30.
02/07 - Apresentação da Banda da Guarda Civil. Às 15h. –
Lançamento do livro Ferrovias do Agronegócio – Avaliação
das Políticas Públicas e Privadas do Sistema Ferroviário
Brasileiro, de Victor Vincovsky. Às 16h
03/07 - Apresentações de dança com Studio 415. Das 11h às 18h.

Exporta SP abre as inscrições
para 150 vagas de capacitação
O Programa Paulista de Capacitação para Exportações, o Exporta SP, está com inscrições abertas para a seleção de 150 micro,
pequenas e médias empresas, de
todas as regiões do Estado, interessadas em receber treinamento
para acessar o mercado internacional. Os empresários têm até o
dia 12/07 para fazer o cadastro
pelo site da InvestSP pelo link https://bit.ly/venhaexportar
O projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE),
gerido pela InvestSP, é o maior
programa de capacitação para exportações já executado no Estado
de São Paulo e tem o diferencial
de incluir em seu escopo de atuação startups e empresas do setor
de serviços. Ele visa descentralizar as ações de apoio à exportação e é realizado totalmente por
meio de plataformas on-line.
José Luiz Guidotti Jr., titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), ressaltou

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), preparou programação especial para comemorar os
100 anos da Estação da Paulista,
celebrados em 29 de Julho. A Estação da Paulista é um dos principais símbolos históricos do município e um dos mais importantes
cartões-postais. A programação,
que dura todo o mês de julho,
inclui lançamento de livros, exposições e shows, entre outras
atrações, e começa hoje, 1º. A
Prefeitura também criou um logotipo comemorativo à data.
A Estação da Paulista, hoje
um equipamento cultural mantido pela Prefeitura, teve papel
fundamental no desenvolvimento de Piracicaba, tanto para o
transporte de passageiros quanto para a economia, já que era
um dos principais canais de escoamento do açúcar produzido no
Engenho Central para a capital e
exterior. Era da Estação da Paulista, também, que partiam os combatentes para o front da Revolução Constitucionalista de 1932.
Hoje, a estrutura, que é tombada como patrimônio, abriga
vários cursos de arte, bem como
espaços destinados a manifestações culturais de vários segmen-

09/07 – Feira de adoção de animais. ONG SPPA (Sociedade
Piracicabana de Proteção aos Animais). Das 9h às 14h. - Exposição Constitucionalista. (esta exposição acontece no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes). Às 10h.
10/07 – Primeiro Festival de Cururu de Piracicaba. A partir das
14h. – Lançamento do E-book Estação da Paulista – Relatos de
uma História, de autoria do Esio Pezzato. Às 11h. – Misp exibe o
filme Almas de Ferro, produzido pela Câmara Municipal. Às 15h
17/07 - Apresentação da Banda Sinfônica de Piracicaba Professor Luis Claudio Alves. Às 15h.
23/07 – Show com a banda Mississipi. Às 15h. – Oficina
Terceira Margem do Rio. Com Elson de Belém. Às 17h. –
Lançamento do e-book Centenário da Estação da Paulista,
de Edilson Rodrigues de Moraes. Às 16h.
24/07 - Palestra sobre o Dia Internacional da Mulher Negra,
Latino Americana e Caribenha. Das 9h às 13h.
29/07 - *Dia do aniversário (todas as atividades ocorrem a partir
das 11h)*: – Chegada da comitiva do prefeito de Piracicaba
Luciano Almeida e secretários. – Apresentação da Banda União
Operária. – Lançamento do Livro Centenário da Paulista, do
ilustrador Antonio Godoy, história que mescla ficção e datas
comemorativas da Estação da Paulista.– Descerramento
da placa comemorativa aos 100 anos da Estação da Paulista. – Homenagem - patronos da Estação da Paulista. – Moção de Aplausos, de autoria do vereador Laércio Trevisan Jr.,
em homenagem ao centenário da Estação da Paulista.
30/07 – Oficina de Fantoche e Pintura, com Elson de Belém.
Das 16h às 18h. – Cama elástica para crianças. Das 9h às 13h.
31/07 – Oficina As Cores da Paulista. Das 14h às 17h. –
Orquestra Educacional de Piracicaba. Às 10h.
02, 03, 23, 24, 30 e 31/07 - FoodTrucks

Vitor Pires Vencovsky é autor de “Ferrovias do Agronegócio”

Ferrovias do Agronegócio,
escrito pelo piracicabano Vitor Pires Vencovsky, será lançado neste sábado, 2, como
parte das comemorações do
centenário da Estação da Paulista. O livro faz uma análise
do sistema ferroviário brasileiro no atual período, que teve
início em 1996 a partir do processo de privatização das empresas ferroviárias estatais.
A publicação apresenta as
grandes transformações verificadas nas ferrovias do país
a partir da mudança de um
sistema ferroviário estatal
para um sistema privado e
regulado pelo Estado, assim
como as principais motivações
que definiram a readequação
da malha antiga existente e a
construção da malha nova.
Faz um levantamento
dos principais agentes públicos e privados que, a partir de determinados interesses, passaram a definir os
discursos, os planos ferroviários, os investimentos, as cargas ferroviárias e as regiões
atendidas pelas ferrovias.
É uma atualização da
tese de doutorado “Ferrovia
e logística do agronegócio
globalizado: avaliação das
políticas públicas e privadas

do sistema ferroviário brasileiro” defendida pelo autor
em 2011 no Departamento
de Geografia do Instituto de
Geociências da Unicamp.
Após 10 anos da finalização da tese, verificou-se que
grande parte das conclusões
apresentadas ainda permaneciam válidas. Isso motivou a
atualização dos dados e informações e a republicação da
pesquisa em formato de livro.
A publicação apresenta
uma série de informações
para subsidiar as políticas
públicas relacionadas à logística e infraestrutura de transportes e ampliar os debates
para a construção de um sistema ferroviário brasileiro
mais abrangente, integrado,
inclusivo e justo socialmente.
SERVIÇO
Lançamento do livro “Ferrovias do Agronegócio”, neste sábado, 2, às 16h, na Estação da Paulista (avenida
Dr. Paulo de Moraes, 1580,
Paulista). Como comprar: o
livro já se encontra disponível para compra nos formatos e-book e impresso
no site http://ferroviae
sociedade.com.br ou nas
principais livrarias do país.
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Ópera Pagliacci será encenada no
Teatro Municipal “Dr. Losso Netto”

Educativa FM abre série de
entrevistas sobre 4ª edição
Denise Guimarães

Realização é da Prefeitura de Piracicaba, Consulado Geral da Itália em SP e
Instituto Italiano di Cultura San Paolo; evento será no domingo, 3, às 17h
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), o
Consulado Geral da Itália em
São Paulo e o Instituto Italiano
di Cultura San Paolo apresentam a ópera Pagliacci, com a Cia
Ópera São Paulo, no domingo,
3, às 17h, no Teatro Municipal
Dr. Losso Netto. Os ingressos
são gratuitos e devem ser retirados 1 hora antes do espetáculo.
A ópera tem um prólogo
onde um ator vem alertar o público: o que eles vão ver não
será uma série de palhaçadas,
e sim coisas da própria vida.
Mas não se assustem: eles apenas fingem o verdadeiro. A trama começa quando uma companhia de circo chega a uma
aldeia e o Palhaço principal
anuncia o espetáculo, do qual
sua mulher é a estrela. Adverte
que na peça ela pode ser cortejada, mas na vida real a coisa seria diferente. Acontece que ela
tem como amante um aldeão do
lugar. Os dois se encontram e
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Realização é da Prefeitura Municipal de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural

combinam de fugir naquela noite, mas são descobertos pelo marido. Vendo-se traído, ele entra
em desespero e jura vingar-se.
No elenco de Pagliacci estão
Nedda/Colombina - atriz e mulher
de Canio (soprano) Ana Beatriz
Machado, Canio/Pagliaccio - chefe da cia de teatro (tenor) Lucas
Melo, Tonio/Taddeo - comediante

(barítono) Willian Donizetti, Peppe/Arlecchino - comediante (tenor) Anibal Mancini, Silvio - um
camponês (barítono) Marcus Ouros, Ensemble Vocal Leoncavallo.
A direção musical é de Renan
Branco (piano), direção cênica de
André di Peroli e a assistência de
direção é de Gustavo Teodoro, cenografia, figurinos e legendas da

Cia Ópera São Paulo. A produção
é da Associação Amigos da Ópera, de Jacareí, e Cia Ópera São
Paulo. A direção-geral e artística
é de Paulo Abrão Esper, com coordenação Alberto Marcondes.
Realização: Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural, Consulado Geral da
Itália em São Paulo e Instituto
Italiano di Cultura San Paolo.
Correalização: Governo do Estado de São Paulo I Secretaria de
Cultura e Economia Criativa de
São Paulo I Amigos da Arte.
SERVIÇO
Ópera Pagliacci, com a Cia
Ópera São Paulo. No Teatro
Municipal Dr. Losso Netto.
Duração: 60 minutos. Entrada gratuita, sendo opcional a
doação de um 1 kg de alimento não-perecível que será destinado ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba). Ingressos devem ser
retirados 1 hora antes do espetáculo. Classificação: Livre.

C ÂMARA C ONVIDA

Programa entrevista Rodrigo Possebom, “o homem do tempo”
Conhecido como “o homem
do tempo”, o divulgador científico
Rodrigo Possebom é o entrevistado do primeiro bloco do programa
Câmara Convida desta sexta-feira, 1º. Graduando em geografia e
apaixonado por metereologia, ele
conta como uma brincadeira entre os amigos acabou se tornando
um trabalho que, diariamente, leva
previsões sobre o clima em Piracicaba e região em sua conta do Instagram (@rodrigo_possebom),
com mais de 17 mil seguidores.
“Eu comecei a me interessar pelo tema quando cursei
para ser piloto de avião, onde
você precisa saber muito sobre
geografia e meteorologia, a partir daí comecei a pesquisar os
meus amigos começaram a perguntar sobre previsões sobre o
clima, se iria chover, ou não, aí
desta brincadeira surgiu uma
página no Facebook”, explica,
ao informar que o perfil chegou a ter 200 mil seguidores.

Mais recentemente, migrou
para outra mídia social onde consegue levar informações embasadas para quem acompanha o trabalho. “Neste ramo, existe muita
captação de informação, de dados, são muitas coisas, que depois são colocadas em um programa de computador e a partir disso se faz análises”, disse. Possebom comenta, ainda, a importância do ser humano neste trabalho. “Embora existam os dados,
que são exatos, a experiência do
profissional faz diferença”, disse.
2º BLOCO - No segundo
bloco do programa Câmara Convida, o entrevistado é o vereador
Acácio Godoy (PP), que destacou
a atuação da Câmara na agilização de projetos que beneficiam a
cidade, como as recentes reuniões extraordinárias para votar
repasses de até R$ 83,5 milhões.
Também destacou o trabalho do
Fórum de Lideranças Negras da
Região Metropolitana de Pira-

C ORPORAÇÃO

Davi Negri

Esalqshow acontecerá entre os dias 5 a 7 de outubro, na Esalq

Na manhã de ontem, 30 a 4ª
edição do Esalqshow foi o destaque no programa Notícias 105, da
rádio Educativa FM. No estúdio,
os professores João Roberto Spotti Lopes e Marcos Kamogawa, da
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP), foram entrevistados pelos jornalistas Antônio Carlos Bonassi e
Adriana Passari. A conversa
marca a parceria entre a Educativa FM e a Esalq na divulgação
de conteúdos ligados à programação do Esalqshow, que será de 5 a
7 de outubro, em Piracicaba.
“Uma das caraterísticas do
Esalqshow é promover o diálogo com a sociedade e essa aproximação com a Educativa FM
dá maior visibilidade ao evento na nossa comunidade piracicabana”, comentou Spotti Lopes, vice-diretor da Esalq.
Em sua fala, Marcos Kamogawa apontou destaques da programação e convidou os ouvintes para estarem na Esalq no
próximo mês de outubro conhecendo um pouco mais as iniciativas da instituição. “A programação contemplará atividades para
a população em geral participar
e, principalmente, produtores e
agricultores terão a oportunidade
de conhecer novidades do setor
que podem ajudá-los a produzir
com mais sustentabilidade”.

Para o Diretor/Presidente da
Educativa FM, Antônio Carlos
Bonassi, a Esalq é uma referência
e o Esalqshow será uma grande
oportunidade de apresentação de
novas ferramentas voltadas às atividades agrícolas. “A Educativa
entra nessa parceria e leva o Esalqshow aos nossos ouvintes, já que
se trata de um evento com programação gratuita e destaca esse
ano a cadeia da cana, uma das
mais importantes atividades econômicas da nossa cidade”.
A parceria com a Educativa
contemplará outras entrevistas no
Notícias FM e, a partir desta quinta-feira, a emissora passa a veicular um spot promocional do Esalqshow durante a programação.
QUARTA EDIÇÃO DO
ESALQSHOW – Organização e
Curadoria da Esalq/USP com a
Parceira Institucional da Fundação de Estudos Agrários Luiz de
Queiroz (Fealq) | Apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Piracicaba por meio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur) e do Hub Piracicaba,
Arranjo Produtivo Local do Álcool (Apla) | Patrocinadores: Banco
BOCOM BBM (Cota Master); Dedini (Cota Prata); Centro de Tecnologia Canavieira - CTC, Fermentec e Koppert (Cota Bronze). Saiba
mais em www.esalqshow.org.br.

G UIMARÃES R OSA
Câmara Convida vai ao hoje, a partir do meio-dia, na TV Câmara

cicaba, que, no último sábado,
25, se reuniu em Piracicaba.
O Câmara Convida vai ao
ar às sextas-feiras, sempre ao
meio-dia, na TV Câmara, nos
canais 11.3 em TV aberta (sinal digital), 4 da Claro/Net, 9
da Vivo/Fibra, com retrans-

missão nas mídias sociais, no
Facebook e Youtube, e no
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
Os programas também são disponibilizados, na íntegra, no canal do Youtube do Departamento de Comunicação Social da Câmara Municipal de Piracicaba.

Monólogo “Fuga” será encenado
no Museu Prudente de Moraes
Divulgação

O FF - ROAD

Kawai representa Piracicaba no Piracicaba está confirmado na
1º ano do 5º Batalhão Ambiental 14ª edição da Transcatarina
Divulgação

Divulgação

Monólogo Fuga é interpretado e dirigido por Elson de Belém

Kawai foi um dos convidados para o evento, realizado em Campinas

Prova começa no dia 5 de julho, saindo da cidade de Fraiburgo-SC

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) representou Piracicaba,
na solenidade do 1º aniversário
do 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, realizado nesta
terça-feira (28), na sede do COPOM (Centro de Operações Policiais Militares), em Campinas.
O batalhão foi criado em junho do ano passado, a fim de ampliar a estrutura das unidades operacionais de policiamento florestal
e mananciais, e é responsável pela
fiscalização ambiental nas regiões
administrativas de Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Itapetininga,
atendendo a uma população de
mais de 10 milhões de habitantes.
Estiveram presentes na solenidade diversas autoridades civis e
militares, dentre as quais, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General João
Camilo Pires de Campos, o prefeito
de Campinas, Dario Jorge Giolo

Entre os dias 5 e 9 de julho,
Santa Catarina estará em destaque no automobilismo nacional,
com o Transcatarina que, neste
ano, chega à 14ª edição. São cerca de 700 pessoas – entre inscritos e staff –, de diversas regiões
do Brasil. Com largada de Fraiburgo, serão percorridos cerca de
800 quilômetros, com destino a
Jaraguá do Sul. As outras cidades anfitriãs são Canoinhas e São
Bento do Sul, levando os participantes em uma incrível viagem
pelas trilhas do Vale dos Imigrantes, Vale do Contestado (Planalto
Norte) e Vale dos Príncipes.
O grid já conta com 235 veículos inscritos (com os carros
de apoio são 300). As inscrições
seguem abertas pelo site
www.transcatarina.com.br, e as
categorias disponíveis são de Rally

Saadi; o coronel PM Renato Nery
Machado, subcomandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo; o coronel PM Rodrigo Eval Arena, comandante do CPI-2; o anfitrião coronel PM Dinael Carlos Martins, comandante do Policiamento
Ambiental do Estado de São Paulo.
Segundo Kawai, o fortalecimento das ações e a ampliação
da estrutura da Polícia Ambiental têm significado muito importante para todo o Estado de São
Paulo, em especial para a Região
Metropolitana de Piracicaba, que
ganha um olhar mais atento para
a fiscalização de nossas reservas
florestais e rios. “Com apenas um
ano de atividades, o 5º Batalhão
de Polícia Militar Ambiental já
executou várias ações importantes de fiscalização e autuação de
infrações contra o meio-ambiente, garantindo a manutenção do
nosso ecossistema”, disse.

de Regularidade (Master, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante
e Turismo Light), e Passeio (Passeio Radical 1, 2 e 3, Passeio Expedition e Adventure 1, 2 e 3).
Até o momento, são 14 estados e 114 municípios representados, e entre eles está Piracicaba,
com Rafael Capellari Razera inscrito na categoria Adventure 3.
É na Adventure que os apaixonados por 4x4 encontram o
off-road raiz, com obstáculos
pesados que, somente veículos
com tração nas quatro rodas e
bem-preparados (pneus, guincho e suspensão) são capazes
de transpor. Na Adventure 3,
serão desafiadas Trilha do
Tropeiro, Trilha da Enduma,
Trilha da Barragem, incluindo
as trilhas da cidade de Ibirama,
com parada em uma cachoeira.

O ator Elson de Belém encena hoje, 1º, às 19h, o monólogo
Fuga, do Cênico a Reflexão, adaptado do conto A Terceira Margem
do Rio, de Guimarães Rosa, no
Museu Prudente de Moraes. A
entrada é gratuita. 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.
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.
O ator é o pai, ao ir à procura
da terceira margem do rio, buscando o desconhecido dentro de
si mesmo; o isolamento é a única
maneira encontrada para procurar entender os mistérios da
alma, o incompreensível da vida.
A estranha história do homem
que abandona sua família para
viver em uma canoa e nunca
mais sair dela é ricamente inter-

pretada pelo ator para discorrer
sobre o medo do desconhecido.
“Nosso desejo é que o ator
consiga despertar no público catarse a ponto de todos sentirem as
dores e expectativas da personagem quando ele em cena demonstra não ser capaz de transcender,
de realizar seu salto. Na concepção desta obra cada marcação fazemos uma viagem em nossas vidas, e queremos em breve que todos também possam vasculhar
seus guardados da memória em
busca da terceira margem que
de fato existe”, completa Élson,
que também dirige o espetáculo.
SERVIÇO
Monólogo Fuga, do Cênico a
Reflexão. Hoje, 1º/07. Às 19h.
No Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes
(rua Santo Antônio, 641, Centro). Livre. Entrada gratuita.
Informações: (19) 3422-3069
- Email: mprudentede moraes
@piracicaba.sp.gov.br. Acesso a pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e ostomizados.
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O CORRÊNCIA

O RÇAMENTO

Canil, da GCM, realiza apreensão
de entorpecentes no Algodoal

Legislativo aprova empréstimo de
até R$ 50 mi para Semae e Obras

A equipe do Canil, da Guarda
Civil Municipal, realizou na tarde
de quarta-feira, 29, apreensão de
entorpecentes no bairro Algodoal,
no campo de areia da rua Eliza
Moura da Silva, 150. Ação foi motivada por denúncia que havia tráfico acontecendo nas proximidades da Escola Municipal Professora Rita de Cássia Paulucci Costa.
A equipe, formada pelos GCs Bombo e Heredia, se deslocou até a área
e, ao chegar lá, alguns indivíduos
se evadiram pelas ruas ao redor,
não sendo possível identificá-los.
O cão de faro Iron foi solto no local e detectou junto a um arbusto
no muro atrás da escola um embrulho contendo 24 unidades de
maconha, 52 de cocaína e 141 unidades de crack. A ocorrência foi
apresentada no 4°DP e foi determinada a apreensão do material.

Divulgação

Projeto de lei que autoriza município a tomar empréstimo junto a banco do Governo do
estado foi aprovado em dois turnos em reuniões extraordinárias nesta quarta-feira(29)

O cão policial Iron farejou os
entorpecentes em arbusto

E SPORTES

Selam realiza os 37º Jogos
Comunitários de Piracicaba
A Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras
(Selam) realiza entre os meses
de agosto e dezembro de 2022
a 37ª edição dos Jogos Comunitários de Piracicaba. A competição, que será mais enxuta
em comparação a anos anteriores, devido à pandemia da Covid-19, terá dez modalidades
em disputa: atletismo, basquetebol, damas, dominó, futebol
de campo, futsal, tênis de mesa,
voleibol, vôlei de areia e xadrez.
As inscrições para participar são gratuitas e devem ser
feitas até o dia 5/07. Mais informações podem ser obtidas no
setor de Desporto Comunitário
da Selam, que fica no Ginásio

Municipal Waldemar Blatkauskas,
ou pelo telefone (19) 3422-9297.
"Os Jogos celebram as atividades que acontecem no dia a dia
nas comunidades, liderados por
cidadãos voluntários, com crianças
e adolescentes. É uma atividade
muito especial para nós", afirmou
o professor Cláudio Guassi, responsável pela organização do evento.
Os Jogos Comunitários reúnem crianças, adolescentes, jovens
e adultos ligados a associações de
moradores, centros e entidades comunitárias de Piracicaba. O programa da Selam tem como objetivo principal proporcionar oportunidades para a integração social
entre as comunidades, por meio
do incentivo à prática esportiva.

I NTERESSE S OCIAL

Emdhap e CPFL reúnem-se para
discutir urbanização para núcleos
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba), realizou nesta semana reunião com
técnicos da CPFL Energia para
tratar da continuidade das obras
de urbanização dos Núcleos Habitacionais de Interesse Social
(NHIS) do município. Participaram da reunião, também, representantes da Semob (Secretaria
Municipal de Obras), Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto)
e Ipplap (Instituto de Pesquisas e
Planejamento de Piracicaba).
Na ocasião foram discutidas
ações de infraestrutura, como
iluminação, redes de água e esgoto e pavimentação para os nú-

cleos. “Após esta reunião, um
cronograma com todas as etapas
do processo de urbanização dos
Núcleos Habitacionais de Interesse Social da cidade deve ser
apresentado à Emdhap. As ações
de implantação das infraestruturas deverão ocorrer de forma
integrada entre todos os órgãos
envolvidos”, explicou o diretor
administrativo da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba), Jorge Henrique da Silva.
Conforme a assessora jurídica da Emdhap, Vívian Vilela, na sequência da urbanização ocorrem os procedimentos para a regularização fundiária dos núcleos habitacionais.

A contratação de empréstimos pelo Município no valor de até
R$ 50 milhões de reais junto ao
Banco Empreendedor Desenvolve
SP, do Governo do estado, para
serem empregados no Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto)
e na Semob (Secretaria Municipal
de Obras) foi a tônica 13ª e 14ª
sessões camarárias extraordinárias de 2022 do Legislativo piracicabano, realizadas na tarde e início de noite desta quarta-feira (29).
A pauta da ordem do dia foi
dedicada à análise do projeto de
lei 137/2022, do Executivo, com
mensagem modificativa, e buscava autorização legislativa para a
contratação da operação de crédito, junto ao Desenvolve SP, para o
período de 2023 a 2030. De acordo com a propositura, que foi aprovada em dois turnos nesta quarta-feira, o montante de até 50 milhões deverá ser empregado nas
seguintes ações: pavimentação de
vias públicas; infraestrutura e drenagens de águas pluviais; eficiência energética; construção e ampliação de reservatórios e estações
elevatórias; extensão e reforço de
rede de água e instalação de adutoras; e reforma e ampliação das
estações de tratamento de água.
O projeto de lei também traz
que os recursos do financiamento
“serão obrigatoriamente aplicados
na execução dos projetos integrantes dos programas da Desenvolve
SP, vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes”.
Em seu artigo 2º, a propositura autoriza o município a “ceder
ou vincular em garantia da operação de crédito de que trata esta
Lei, as cotas de repartição constitucional do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
- ICMS e/ou Fundo de Participação dos Municípios - FPM, até o
limite suficiente para o pagamento das prestações e demais encargos decorrentes desta Lei”.
Nas estimativas de impacto
orçamentário-financeiro encaminhadas em anexo ao projeto de
lei, para a linha “Desenvolve Municípios”, serão tomados pela administração direta R$ 25 milhões,
com taxa de juros mensal de
1,06% (13,50% ao ano), prazo de

96 meses, amortização de 72 meses e carência a partir de 2025.
Já para a linha de financiamento “Economia Verde Municípios”, aos R$ 25 milhões a serem tomados pelo Semae será
aplicada taxa de juros mensal de
1,08% (13,78% ao ano), 72 meses
de prazo e pagamento de amortização de 60 parcelas, “começando em janeiro de 2024”.
DISCUSSÕES – Para Rai de
Almeida (PT), a primeira vereadora da noite a subir à tribuna para
discutir o projeto, a propositura foi
encaminhada à Câmara “a toque
de caixa”, e não traz informações
detalhadas sobre onde, de fato, os
valores emprestados serão empenhados: "o que significa cada uma
destas dotações, onde serão utilizados esses recursos? É papel do Executivo nos informar", disse Rai.
Segundo a parlamentar, que
pediu maior atenção aos juros da
operação, a Prefeitura possui recursos suficientes em caixa para
arcar com os serviços pretendidos no projeto de lei: “vamos emprestar 50 milhões, vamos dar
uma carta em branco para o prefeito, pois não estão especificados os serviços nos quais serão
investidos, e o Município vai arcar juros na ordem de mais de
30 milhões de reais. É isso que
está sobre os nossos ombros. Salvo melhor juízo, e com todas as
ressalvas que precisam ser feitas,
não há necessidade de empréstimos. Temos excesso de arrecadação”, analisou a vereadora.
André Bandeira (PSDB),
presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, que
emitiu parecer favorável ao projeto, apresentou em seu discurso
dados de audiências públicas
apresentados pela Secretaria de
Finanças e que, segundo o parlamentar, comprovam a disponibilidade financeira em caixa, no
primeiro quadrimestre de 2022,
de mais de R$ 579 milhões de
reais. “Tem bastante dinheiro em
caixa, dá para investir muito na
cidade de Piracicaba”, analisou.
O vereador também criticou
a falta de informações mais detalhadas no projeto e salientou “que
o nome Semae não está escrito no

projeto, e metade dos recursos
vai para ele”. Ele ainda disse:
“essa gestão do Executivo praticamente não vai pagar quase
nada desse empréstimo, vai ficar
para as próximas gestões, pois há
um período de carência e, aí, começa-se a pagar. Mas, óbvio, nós
temos inflação ao longo desse período, e isso conta nos juros a serem pagos depois”, ponderou.
Zezinho Pereira (União Brasil), ao debater a propositura,
lembrou que “a população é quem
vai pagar essa conta” e considerou “lamentável” a rapidez na
tramitação da propositura, “sem
uma discussão, sem saber efetivamente o que vai melhorar com
esse dinheiro, pois a população vai
pagar esse dinheiro, com juros,
muito embora sejam juros razoáveis”, analisou o parlamentar.
Ao debater o projeto, Silvia
Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, também salientou a disponibilidade financeira da Prefeitura em caixa e criticou a falta do emprego destas verbas sobressalentes: “é visível que
a cidade está largada. Praças malcuidadas, buraco na cidade inteira, saúde um caos, falta de moradia, reintegrações de posse acontecendo, regularização fundiária
para acontecer, e nada acontece. E
sobra dinheiro. Tem dinheiro em
caixa e quer ainda mais dinheiro.
Quer mais dinheiro para quê? ”,
questionou a parlamentar que, na
sequência, também cobrou maior
detalhamento no emprego das
verbas pleiteadas via empréstimo.
Cássio Luiz Barbosa (PL), o
Cássio “Fala Pira”, lembrou que
“recentemente, em setembro do
ano passado, nós aprovamos R$
22 milhões para o Semae” e, em
seguida, criticou a qualidade dos
serviços prestados na cidade, em
especial em relação a buracos em
vias públicas e vazamentos de
água. Em relação ao valor dos
juros dos empréstimos, ele complementou: “serão R$ 32 milhões
e 400 mil reais. É a população é
quem vai pagar essa conta. Vai
acabar esse mandato e, quem assumir, vai assumir também o
ônus e o bônus”, afirmou.
Para o líder de governo na

Câmara, vereador Josef Borges
(Solidariedade), “o excesso de arrecadação que foi citado aqui, ele
é proveniente da inflação. Subiu a
inflação, subiu a arrecadação, porque o produto fica mais caro, recolhe-se mais ICMS, mas, na verdade, esse valor a mais, ele vai ser
usado para pagar contas que também vão ficar mais caras. Aí eu
fico imaginando: se o prefeito for
ouvir todos os que falaram aqui e
pegar todo o excesso e gastar tudo,
como ele vai pagar lá na frente”,
questionou. Para Josef os valores a
serem tomados via empréstimo resultarão em “investimentos que esses mesmos vereadores cobram”.
Na sequência, ao analisar o
projeto, Pedro Kawai (PSDB) defendeu que a obtenção de recursos para a cidade “é sempre bemvinda”. Ele, no entanto, frisou
que “é importante entendermos
como esse recurso público será
usado”, e questionou: “tem projeto para gastar esse dinheiro?”.
Para o parlamentar, “o Executivo tem perdido muito dinheiro a fundo perdido no último ano
e meio” e acrescentou: “dinheiro
público não foi feito para se ficar
economizando, foi feito para ser
investido (...) Empresa quanto
tem dinheiro em caixa, é lucro.
Dinheiro público em caixa é prejuízo para políticas públicas”.
Segundo Gustavo Pompeo
(Avante), último vereador a subir à tribuna para discutir a propositura, os investimentos previsto na propositura serão empregados, por exemplo, na pavimentação de vias públicas e na instalação de iluminação pública LED,
“e Piracicaba precisa muito disso”, analisou o parlamentar. Ainda segundo o vereador, “um desses investimentos é para chegar
em 30% de perda de água aqui
em Piracicaba”, acrescentou.
O projeto de lei 137/2022
foi aprovado em primeiro turno na 13ª sessão extraordinária por 12 votos favoráveis e 1
voto contrário e, na sequência,
aprovado em segunda discussão, na 14ª extraordinária, por
13 votos favoráveis e 1 contrário. Os votos contrários foram
da vereadora Rai de Almeida.

A NIMAÇÃO

Os fofinhos Minions voltam para contar a origem de Gru
Única estreia neste final de
semana , o longa de animação
"Minions 2: A Origem de Gru"
toma conta de cinco salas do
complexo de cinema do Shopping Piracicaba. Adorados por
crianças e adultos, esses fofinhos amarelos prometem repetir o grande sucesso do filme
original de 2015, que faturou
nas bilheterias mundiais mais
de 1 bilhão de dólares. Nesta
sequência das aventuras dos Minions, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser
um supervilão. A trama se passa
nos anos 1970, muito antes de
Gru se tornar o mestre do mal.
MINIONS 2: A ORIGEM
DE GRU (Minions - The Rise of
Gru), dirigido por Kyle Balsa, é
uma obra que serve como uma
derivagem (spin-off) para a franquia de animação "Meu Malvado Favorito" (Despicable Me) -pois narra parte da infância de
Gru -- assim como é uma continuação do do longa original
"Minions", lançado em 2015.
Nesta segunda aventura, os
Minions ajudam um Gru ainda criança em como se tornar um supervilão. Tudo se passa nos anos 1970,
enquanto Gru está crescendo no
subúrbio e muito antes de se tornar o mestre do mal. Fã de um
grupo de supervilões conhecido
como Vicious 6 (também conhecido como Sexteto Perverso), Gru
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Os adoráveis Minions estão de volta para contar a origem de
Gru e seu sonho em se tornar o maior supervilão do mundo

monta um plano para se tornar
malvado o suficiente para se juntar a eles. Para isso recebe apoio de
seus leais seguidores, os Minions.
Quando os Vicious 6 expulsam seu
líder -- o lendário lutador Wild
Knuckles -- , Gru participa de uma
entrevista para se tornar seu mais
novo membro. Mas a entrevista
não vai bem. E tudo só piora depois
que Gru rouba uma jóia mágica deles. Assim, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. E
descobrirá que até os supervilões
precisam de ajuda de seus amigos.
Sobre o filme, o crítico Thomas
Floyd, do Washington Post, escreveu: "O diretor Kyle Balda oferece uma brincadeira indolor que

deve agradar as crianças e encantar os adultos". À conferir.
FENÔMENO DE BILHETERIA -- O longa de animação
"Minions" (2015), dirigido pelo
francês Pierre Ciffin e primeiro filme dedicado aos icônicos personagens amarelos, arrecadou mundialmente incríveis US$ 1, 15 bilhão e
se tornou a segunda maior animação da história, atrás apenas de
"Frozen: Uma Aventura Congelante", que arrecadou US$ 1,27
bilhão.No Brasil foi o filme de animação a maior renda, tendo deixado nas
bilheterias mais de R$ 100 milhões.
Em Piracicaba, quando lançado em
25 de junho de 2015, "Minions" ficou seis semanas em cartaz.

A Tribuna Piracicabana
A8

Sexta-feira, 1º de julho de 2022

A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 1º de julho de 2022

A9

A Tribuna Piracicabana
A10

Sexta-feira, 1º de julho de 2022

“ELIAS BOAVENTURA”

C OMPETIÇÃO

Projetos de nutrição rendem
prêmio a alunos da Unimep

Alunos do Cotip constroem
carro para o Gravity Car
Divulgação

Projetos de extensão universitária que promoveram orientação nutricional na região
do Horto Florestal de Tupi e para público adulto foram os vencedores do prêmio
A Câmara Municipal de Piracicaba retomou, em sessão solene
realizada na quarta-feira (29), a
entrega do Prêmio “Prof. Dr. Elias
Boaventura de Educação”, que
presta homenagem a projetos de
extensão universitária da Unimep
(Universidade Metodista de Piracicaba). A solenidade foi realizada
após a aprovação pelo plenário do
requerimento 1085/2021, de autoria dos vereadores Rai de Almeida (PT) e Pedro Kawai (PSDB). Já
o prêmio foi instituído na Câmara
pelo decreto legislativo 27/2012.
Foram selecionados os trabalhos apresentados em 2021, cuja
premiação, em função da pandemia, ocorreu somente agora. Os
projetos vencedores são os elaborados pelas alunas Amanda Rodrigues Cappi e Bruna Teresinha
de Cica Ciconelo, que trataram da
“Educação nutricional sobre alimentos ultraprocessados e seus
malefícios, no Horto Florestal de
Tupi”, orientadas pelas professoras Nailza Maestá e Camilla Azevedo Joas Gaiga; e também o projeto dos alunos Richard Danilo
Serrano, Jhonattan Chanquetti,
que fizeram o “Diagnóstico nutricional e orientação alimentar para
adultos ativos”, sob a orientação
da professora Nailza Maestá.
Na solenidade, fizeram a
composição da mesa de honra os
representantes da Unimep: o reitor Ismael Forte Valentin, o diretor de extensão e cultura, Josué
Adam Lazier, a diretora de graduação e pós-graduação e pesquisa, Marlene Aparecida Moreno, a
assessora de relações institucio-

T RABALHO

nais e coordenadora nacional jurídica para a educação metodista, Renata Helena da Silva Bueno, além das professoras orientadoras dos projetos e da vereadora Rai de Almeida (PT), que
presidiu a sessão. A solenidade
também contou com a presença
de familiares do ex-reitor, a viúva Silvana Zein e o filho Rodrigo.
UNIVERSIDADE E COMUNIDADE - Ao usar a palavra, a professora Camilla Azevedo
parabenizou os alunos pela conquista do prêmio. “Foram os alunos que colocaram a mão na massa, que desenvolveram as atividades, que colocaram a comunidade
junto com a universidade para trazer mais saúde e prevenção para a
população”, afirmou. A professora Nailza Maestá lembrou que a
universidade desenvolve vários
trabalhos que envolvem a sociedade, como grupos de orientação
a gestantes, idosos, crianças e atletas, nas unidades de saúde e hospitais. “Eu me sinto cada vez mais
motivada a trabalhar com a comunidade em programas que envolvem a segurança alimentar. É
um ganho para os alunos trabalharem com responsabilidade e ética, integrando a universidade
com a comunidade”, colocou.
A coordenadora Renata Bueno enalteceu a figura do ex-reitor da universidade, Elias Boaventura, que dá nome ao prêmio.
“Foi uma pessoa excepcional, um
ser humana incrível e um grande mestre”, destacou. A diretora
Marlene Moreno lembrou que,
coincidentemente, a solenidade

Davi Negri

A meta é aperfeiçoar o projeto para a próxima edição em 2023
Retomada da homenagem acontece quando se completam 10 anos de
instituição do prêmio e do falecimento do professor Elias Boaventura

acontece quando se completam
10 anos do falecimento de Elias
Boaventura e também de instituição do prêmio pela Câmara.
“Receber esse prêmio é um diferencial muito grande, o trabalho
mostra que a formação vai além
da área acadêmica e é também
uma formação cidadã”, disse.
O diretor Josué Lazier contou a história da instituição do
prêmio, há uma década. “São
muitos legados do professor Elias e um deles é a educação de
extensão universitária: a educação transformadora, que forma
o profissional cidadão”, salientou. O reitor Ismael Forte Valentin disse que o prêmio preserva o
legado de seu antecessor. “Este é
o momento de lembrarmos de
alguém que faz parte da história. Professor Elias continua
vivo na vida de muitas pessoas

e este prêmio é uma das formas
em que ele continua vivo”, falou.
A presidente da sessão, vereadora Rai de Almeida (PT), lembrou que, além da educação, professor Elias também deixou como
legado a luta pela redemocratização do País, nos anos 70, e exaltou que os projetos de nutrição
refletem a defesa de uma sociedade plural, autônoma e independente que promova a transformação
social. “Vai deixar escrito nos trabalhos desses alunos a história
deste homem brilhante e revolucionário. São projetos que tratam de
nutrição e barriga vazia, não pensa”, avaliou. A estudante Bruna
Ciconelo agradeceu a oportunidade de participar do programa de
extensão. “Estamos gratos por
podermos levar a universidade
para além dos muros e fazer nosso papel de cidadãos”, declarou.

INF
ANTIL
INFANTIL

Atividade para prevenção reúne famílias no Bosques do Lenheiro
Crianças, adolescentes, adultos e idosos dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Smads)
participaram na manhã de quartafeira, 29, da Ação de Prevenção ao
Trabalho Infantil, na área de lazer
do Bosques do Lenheiro. O evento
foi realizado pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
Mário Dedini, em parceria com o
Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), equipe do Serviço
de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV) Gerações e Escola Estadual Dom Aniger.
Entre as atividades, o resgate de brincadeiras de infância
como roda e pular corda, apresentação de capoeira e maculelê
da unidade do Case Bosques do
Lenheiro e distribuição de materiais sobre o trabalho infantil.
Para a coordenadora do
Cras Mário Dedini, Maria Aparecida Bertaia, essa ação possibilitou falar sobre o trabalho infantil a mais pessoas, demonstrando, com as atividades, a importância de crianças e adolescentes viverem a infância.

“Nossos idosos ficaram encantados com as brincadeiras e
apresentações realizadas durante
o evento. Desde o início do mês,
temos abordado em nossos grupos, o trabalho infantil e suas
consequências. Essa ação despertou neles a reflexão e entendimento sobre o assunto”, explicou
Daiane Pereira da Silva, orientadora social do SCFV-Gerações.
A atividade finalizou a programação de combate ao trabalho infantil realizada durante
todo o mês de junho, pelos serviços da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente.
AÇÕES - A Prefeitura, por
meio da Smads e parceiros da rede
realizaram em vários pontos da
cidade, ações voltadas ao combate
do trabalho infantil, que incluem
rodas de conversa, oficinas e capacitações para os técnicos da rede
e público atingido pela violação de
direitos. Foram realizadas entrevistas na rádio Educativa FM,
ações nas unidades dos Cras, Centros de Atendimento Socioeducativo (Case), entre outros serviços.
A programação contou ain-
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Apresentação de maculelê com o orientador socioeducativo Vagner

da com a realização do Seminário Municipal de Enfrentamento
ao Trabalho Infantil que discutiu o tema O Trabalho Infantil
nas Ruas e os Desafios para a
sua Erradicação, ministrado
pelo sociólogo e cientista político
João Jeronymo de Aquino Neto
e Alessandra Tavares, cientista

social, mestre e doutoranda em
antropologia pela USP. O evento
aconteceu no Sesc Piracicaba com
apresentações culturais do Centro
de Atendimento Socioeducativo
(Case), exibição de vídeos sobre o
tema, rodas de conversa e oficina
de Grafite para crianças e adolescentes, com a Casa do Hip Hop.

E NSINO

Gestores da Rede Municipal recebem capacitação do PDDE
Gestores da Rede Municipal
de Ensino participaram, na última terça-feira, 27, de capacitação
sobre um dos principais programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), que é o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), utilizado pelas unidades escolares.
A palestra foi ofertada pelos
professores Armindo Quillici Neto,
Vânia Aparecida Bernardes, Sônia
Mari Santos e Maria Cecília de
Lima, docentes da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU) e
responsáveis pelo Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPE-Sudeste).
O encontro abordou o programa de formação Trilhas no
PDDE, que tem o intuito de melhorar a execução e a prestação
de contas de fomento recebido

pelo Ministério da Educação
(MEC) e, consequentemente, contribuir com o aumento do Índice
de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IDEGESPDDE) das escolas participantes.
O PDDE visa prestar assistência financeira em caráter suplementar às unidades escolares a fim
de contribuir para a manutenção
e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com consequente
elevação do desempenho escolar.
Com relação aos índices, no
ano de 2021, das 124 escolas municipais de Piracicaba, 38 delas
contam com classificação muito
alto e 21 alto, sendo que dessas,
nove contam com notas dez, índice máximo para a classificação.
O IDEGES é composto pelos critérios de adesão, planejamento e
prestação de contas do PDDE.
“Esse encontro marca o início
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Gestores da secretaria e das 124 escolas participaram da formação

de uma parceria importante para
a nossa Rede de Ensino, pois oportuniza a formação dos gestores
para o melhor uso dos recursos
do PDDE. No segundo semestre
daremos continuidade a essa ação

com a organização de uma formação presencial para os nossos diretores”, comenta a professora
Marilda Soares, assessora especial de projetos e coordenadora geral da Educação Básica da SME.

Os alunos Antônio Severino
Neto, Carlos Eduardo Tremocoldi
Del Bem e Artur Guedes, do 1º
ano do Ensino Médio e Técnico em
Mecatrônica do Colégio COTIP,
compuseram uma das 26 equipes
selecionadas para participar da 2ª
edição da Competição de Gravity
Car promovida pelos cursos de
Engenharia de Produção, Engenharia Mecatrônica e Engenharia
Mecânica da EEP- Escola de Engenharia de Piracicaba nos últimos dias 11 e 12 de junho, no campus da Instituição, durante evento gratuito e aberto ao público.
A competição foi disputada
por carros sem motor, movidos
apenas à força da gravidade, semelhante aos famosos carrinhos
rolimã que, agora, ganharam versões mais ousadas, inusitadas e
competitivas. “Fomos realmente
surpreendidos pela garra, pela capacidade e pelo comprometimento
demonstrados pelos três integrantes da equipe que representou o
COTIP na competição”, disse o
Prof. Marcos Roberto Guilhem
Bertanha, coordenador dos
cursos técnicos no Colégio.
Segundo ele, os alunos já estão trabalhando para a edição
2023 do evento e, certamente, apresentarão inovações que deixarão
o veículo ainda mais competitivo.
“Vamos acompanhar e apoiar esse
processo oferecendo laboratórios
e ferramentas para que o projeto
seja incrementado”, disse.
UNIÃO DA EQUIPE GARANTIU RESULTADO - Segundo o aluno Antônio Severino
Neto, a motivação para participar
do Gravity Car partiu da possibilidade de construir um carro competitivo, numa clara demonstração de que três alunos do ensino
médio são capazes de executar o
projeto com materiais diversos, conhecimento em áreas específicas,
criatividade e muita determinação.
“Nosso carro foi baseado no Ford
GT90, de 1966, com linhas simples,
porém eficientes”, disse Neto, relatando que a principal dificuldade foi garantir a eficiência do modelo, batizado como MPW/1ª.
Ele conta que o carro começou a ser construído a partir
dos conhecimentos adquiridos
durante o curso técnico no CO-

TIP. “Foram ensinamentos primordiais ao projeto e desenvolvemos tudo juntos, um ajudando o outro, como uma equipe de
verdade”, constatou. Para ele, o
resultado foi bastante satisfatório, pois o carro foi o 18º colocado, “graças a união da equipe”,
como faz questão de observar.
CRESCIMENTO PESSOAL - O aluno Carlos Eduardo,
por sua vez, disse que sempre se
interessou por automobilismo
deixando transparecer sua paixão pelo esporte. “Além disso,
devido à minha admiração e respeito pelo Ayrton Senna, eu já estava mesmo pensando em construir
um carro de corrida”, revelou.
Ele lembra que o carro começou a ser construído na casa
da avó do Neto, em Rio das Pedras, há um mês e duas semanas da Competição. “Podíamos
trabalhar no carro apenas aos finais de semana e, com criatividade e disposição, fomos promovendo adaptações para resolver os imprevistos que surgiam”, contou.
No final de semana da Competição, entretanto, o carro ainda
não estava pronto. Foi quando o
veículo foi levado para Piracicaba,
na casa do terceiro integrante da
equipe, o aluno Artur Guedes, o
que facilitou muito o trabalho
dos alunos. “Na sexta-feira, um
dia antes da competição, trabalhamos no carro até as três horas da madrugada e conseguimos
resolver os problemas relativos ao
freio e à direção para poder participar da competição”, contou.
Ele lembra que, além de
aprendizado acadêmico, topar o
desafio e participar da competição
trouxe sobretudo crescimento pessoal e maior equilíbrio psicológico
à equipe, que aprendeu a lidar
melhor com os desafios em meio à
tensão e estresse provocados pela
competição. “Amadurecemos
muito e vamos levar isso para
sempre”, concluiu Carlos Eduardo. Ele aproveita para convidar
os interessados a seguir a equipe
pelo Instagram @cn1_racing.
“Não tivemos os melhores resultados, mas conseguimos entrar
para a Competição e, agora, vamos
aperfeiçoar nosso projeto para a próxima edição, em 2023”, adiantou.

H IDRÔMETRO

Aumento de furtos
preocupa Semae
O aumento no furto dos hidrômetros tem preocupado o Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto de Piracicaba). No primeiro semestre de 2022 foram
furtados 268 hidrômetros, enquanto que em 2021, no ano todo,
foram 123 furtos. Em 2020 foram furtados 70 hidrômetros.
“Ressaltamos que o usuário
do imóvel é quem deve arcar com
um novo medidor de água, que tem
um custo de R$ 85,29. Para se prevenir, orientamos o uso de cadeados, porém, vale lembrar que é
proibido fechar todo o protetor,
impedindo o acesso ao hidrômetro para leitura e manutenção”,
explicou Érica Pinazza, chefe de
Divisão de Hidrometria do Semae.
Além do custo para os usuários, os furtos aumentam as perdas de água, podendo causar in-

termitências no sistema de abastecimento na região, bem como,
provocar contaminação na rede
pública. Os hidrômetros são furtados para serem revendidos
como sucata no mercado clandestino, entretanto, o valor do
material não é significante.
De acordo com Maurício
André Marques de Oliveira,
presidente do Semae, a situação é mais complicada. “É necessário combater os furtos
denunciando a receptação do
produto. Vale lembrar que só existe furto porque ainda existe quem
paga pelo produto”, declarou.
Em caso de furto, a orientação do Semae é registrar Boletim
de Ocorrência (BO), em uma delegacia de polícia, além de entrar em
contato com a autarquia pelos telefones 115 ou 0800 772 96 11.
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Plenária do OP apresenta
demandas da Zona Rural
Assessoria parlamentar

E COPIRA

Prefeitura abre licitação para
novo projeto de Ecopontos
Aquisições serão destinadas para as unidades instaladas nos bairros Jardim
Oriente e Santo Antônio; abertura é para compra de caminhão e caçambas

Plenária do Orçamento Participativo levanta demandas da Zona Rural

Na última terça-feira (28),
a vereadora Rai de Almeida (PT)
participou da Plenária do Orçamento Participativo da Zona
Rural, que aconteceu na Sema
(secretaria municipal de Agricultura e Abastecimento). No encontro foram levantadas diversas demandas, tais como a falta
de Posto de Correio – que impede o recebimento de correspondências e entregas para os moradores – descarte irregular de
resíduos sólidos, problemas de
segurança, loteamentos irregulares, barulho e lixos acumulados das festas em chácaras alugadas, escassez de transporte
público, revitalização do espaço
do velório localizado na antiga
estação ferroviária de Tupi,
construção de centro comunitário, entre outras carências.
O trabalho da Sema, ligado

à agricultura familiar, foi ressaltado pelos participantes,
tanto pela atenção dada ao
tema quanto pelo tratamento
aos agricultores. A secretária
Nancy Thame enfatizou a importância da votação dos projetos de lei em tramitação na
Câmara sobre o Selo Local de
Alimentos de Piracicaba (SELAPIR) e sobre aquisição de agricultura familiar de Piracicaba.
Na pauta do transporte, Rai
sugeriu que nas regiões rurais
com poucas demandas de passageiros seja estudada a possibilidade de o transporte ser feito por
meio de micro-ônibus ou mesmo
de vans, o que levaria à diminuição de custos e à viabilização desse serviço. Essa plenária foi a última a ser realizada antes do Congresso, que acontecerá no dia 16
de julho, no Engenho Central.

G ODINHOS

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (Sedema),
publicou na última segunda-feira, 27, no Diário Oficial, o aviso
de abertura de licitação para
compra de caminhão e caçambas. As aquisições são parte do
projeto Ecopira. As empresas interessadas devem apresentar
suas propostas até o dia 11/07,
data de abertura da disputa.
Na modalidade pregão eletrônico, o edital 263/2022 pode ser
acessado pelo portal da Prefeitura, no botão Licitação (http://
www.piracicaba.sp.gov.br/). O critério para escolha da empresa vencedora será o de menor preço por
item. O valor estimado do contrato é de R$ 1.251.599,99, com prazo
de contratação até a entrega definitiva do objeto; a entrega deverá
ser feita em até 150 dias, a contar
da Ordem de Fornecimento. A proposta tem validade de 120 dias.
O edital prevê a aquisição de
um caminhão truck 6x2 e nove
caçambas roll on e roll off, sendo
três de cota reservada para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), seguindo o disposto na Lei Complementar Federal 123/06. As caçambas serão

colocadas nos Ecopontos dos bairros Jardim Oriente e Santo Antônio, seguindo o que foi determinando no projeto Ecopira, desenvolvido com o intuito de readequar os ecopontos da cidade.
O edital ainda detalha que a
contratada será responsável pelo
transporte e descarregamento dos
produtos, devendo entregá-los em
condições adequadas para o armazenamento. “A compra desses itens
é mais uma etapa do Projeto Ecopira, que vai melhorar e readequar
os ecopontos de Piracicaba. Nosso
objetivo é cumprir todas as melhorias previstas o mais rápido possível para que a população possa
utilizar os ecopontos sem maiores problemas”, ressalta o titular
da Sedema, Alex Gama Salvaia.
O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio
da internet, mediante condições de
segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
PROJETO ECOPIRA – A
iniciativa do projeto Ecopira é uma
das principais ações de planejamento estratégico da Sedema. O
projeto, aprovado pela Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) e pelo Fundo Estadual
de Prevenção e Controle de Polui-
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Ecoponto do Santo Antônio é um dos que vão receber caçambas

ção (Fecop), prevê readequação da
iluminação, instalação de câmeras
de segurança nos Ecopontos do
Jardim Oriente, Santo Antônio,
Mário Dedini I e II, Monte Rey,
Bosques do Lenheiro e Ártemis.
Também serão construídos
platôs, que facilitam o acesso
para descarga de resíduos pesados, e a aquisição de caçambas. Para o funcionamento do
sistema de platôs e caçambas,
está incluso no projeto um caminhão com sistema hidráulico
para esse tipo de caçamba. Esse

sistema estará nos ecopontos do
Jardim Oriente e Santo Antônio.
Hoje, os resíduos sólidos
são depositados nos ecopontos
em pilhas, direto no solo, onde
permanecem até recolhimento e
transporte para área de disposição final. O novo modelo,
além de contribuir para a estética e organização dos ecopontos, também evitará problemas
como atos de vandalismo e incêndios criminosos, que hoje
têm os ecopontos como alvo, devido ao acúmulo de materiais.

E SCOLAS

Estrada principal do bairro Segurança motiva reunião de autoridades, diretores e pais
manhã de quarta-feira através do requerimento 360/
necessita de manutenção (29),Naos vereadores:
Cássio Luiz, 2020 quanto às instalações. ObAssessoria parlamentar

Assessoria parlamentar

Pista está prejudicada, relatam os moradores; o vereador Gilmar
Rotta constatou que o local precisa de providências da Sema

Procurado por moradores do
bairro Godinhos, localizado na
zona rural de Piracicaba, o vereador Gilmar Rotta (PP), por intermédio de assessores, foi até o local
para verificar a situação em que
se encontra a estrada Alberto Coral, a principal do bairro.
A estrada está bastante prejudicada, uma vez que está sendo
de terra e, se encontra com muitos
buracos e valetas. Os moradores
informam também que as manilhas da estrada se encontram en-

tupidas, sendo necessário a desobstrução das mesmas.
Em visita com o encarregado
da Sema (secretaria municipal de
Agricultura e Abastecimento) ficou
evidenciado a necessidade da abertura de canaletas para ajudar no
escoamento das águas, bem como,
a desobstrução das manilhas. "O
pedido da manutenção da estrada também foi reforçado, onde foi
possível observar a situação da
via", constata o parlamentar por
intermédio de sua assessoria.

o Cássio Fala Pira (PL), Adilsa
Marques, o Paraná (Cidadania)
e Anilton Rissato (Patriota),
além do presidente do Conselho
da Escola Municipal Antônio
Boldrin, no bairro Parque Orlanda), se reuniram com o diretor
da escola Peterson Rigatto e pais
de alunos, para tratar sobre o
assunto de segurança no entorno desta unidade escolar.
Em decorrência dos fatos na
Escola Municipal Antônio Boldrin,
pela falta de segurança, onde qualquer pessoa tem acesso à área interna da unidade, até porque o
mesmo terreno atende as escolas
Antônio Boldrin (Ensino Infantil)
e José Antônio de Souza (Ensino
Fundamental), e a USF (Unidade
de Saúde da Família Parque Orlanda), pais de alunos reivindicam com urgência, providências
quanto a segurança escolar.
O vereador Cássio Luiz informa que foi encaminhada as indicações 3916/2021 e 4543/2021,
solicitando providências ao Executivo quanto à instalação de sistema de segurança com câmeras
de monitoramento, ronda escolar e concertina, no entorno das
escolas. "Solicitamos informações

tivemos a resposta que a Prefeitura de Piracicaba vem realizando levantamento para implantação de sistema de monitoramento por câmeras e alarmes para
serem instalados nas escolas municipais e em outros locais públicos", relata o parlamentar.
Devido ao último fato ocorrido na cidade de Piracicaba, no dia
21 de junho, onde ocorreu um ataque dentro de um ônibus do
transporte coletivo, causando três
mortes e três feridos, pais de alunos ficaram ainda mais inseguros.
Camila, mãe de um dos alunos disse: “A gente fica imaginando se um homem desse, entra em
uma escola, a desgraça que ele faria
com crianças seria muito preocupante; nós que somos mães, o coração da gente fica fora do corpo."
O prédio, mais conhecido
como Caic existe há mais de 25
anos, sem passar por reformas,
o diretor Peterson está há 13
anos na gestão e recentemente
foi conquistado a cozinha, refeitório, rampa e a sua cobertura,
sendo que devido à falta da cozinha, as crianças da escola Antônio Boldrin precisavam utilizar
espaço da escola José Antônio de

Pais reivindicam que providências sejam tomadas para reforçar a
segurança no entorno das escolas; o vereador Cássio fez indicações

Souza, o que com esta conquista
cessou esse transtorno aos alunos.
Os participantes da reunião
foram informados de que Peterson, como diretor da escola Antônio Boldrin encaminhou ofício à
secretaria municipal de Educação,
sob a responsabilidade do titular
da pasta, o secretário Bruno Roza.
Peterson informou que na
manhã de terça-feira (28) esteve
com o secretário Bruno e foi informado que como uma solução paliativa irá autorizar a contratação
de um vigia/porteiro, e que também seria necessário a instalação

de uma trava eletrônica e interfone, mas, para isso é necessário uma
licitação o que levaria um certo
tempo, então o diretor com o apoio
da comunidade irá através de alguma ação arrecadar essa verba.
“É recorrente as reivindicações, devido aos últimos fatos
algumas reivindicações tem que
ser realizada com certa urgência, considerando que essa solução é uma solução paliativa,
para tranquilizar mais os pais dos
alunos, o problema somente será
solucionado com uma reforma
definitiva” explicou Peterson.

I NTERCÂMBIO

C OMUNIDADE

Portelinha recebe obras de Piracicaba poderá adotar projetos educativos e culturais de Curitiba
Thiago Ribeiro com os secretários municipais de
drenagem e pavimentação (PSC)O foivereador
a Curitiba nesta quarta- Piracicaba, Bruno Cesar Roza
Assessoria parlamentar

Assessoria parlamentar

Vereador Cássio Luiz, o “Fala Pira” fiscaliza o andamento das obras

O vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL), esteve na tarde desta quarta-feira
(29), fiscalizando as obras de drenagem e pavimentação que estão
sendo realizadas na Comunidade Portelinha, localizada no bairro Monte Líbano. O investimento na obra é de R$ 1.141.101,32,
com recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao

Saneamento). O prazo para finalização é na primeira quinzena
de dezembro. A empresa responsável pelos serviços é a Pontuali
– Construtora e Engenharia.
Para executar a obra, as equipes
da empresa realizam a limpeza
das vias, o assentamento dos
tubos da galeria de águas pluviais, em seguida o nivelamento e
então a aplicação do concreto.

feira (29), onde até o dia 1.º de
julho cumprirá agendas com pautas na educação. O parlamentar
tem compromissos agendados
com a secretária de Educação de
Curitiba, Maria Silvia Baccila e ainda com a coordenadora de projetos, Andrea Barletta, chefe da equipe do projeto Faróis do Saber.
Em fevereiro deste ano, o vereador esteve na cidade paranaense, onde recebeu das mãos da
secretária de Educação o convite
para que o Município de Piracicaba, integre a AICE (Associação Internacional das Cidades Educadoras), movimento que já ocorre
em 500 cidades referências em
educação no mundo e ainda conheceu o CEETEA (Centro de Ensino Estruturado para o Transtorno do Espectro Autista).
Na ocasião, o parlamentar visitou uma unidade do projeto Faróis do Saber, que despertou o interesse do parlamentar em obter
um projeto semelhante para Piracicaba. Em reunião sobre o tema

(Educação), Carlos Beltrame (Governo) e Adolpho Queiroz (Cultura), surgiu a primeira ideia em criar um projeto piloto na cidade.
Thiago retorna à Curitiba para
visitar algumas unidades, conferir
o funcionamento e estruturas e
também verificar como cada unidade desenvolve seus projetos educativos e culturais em diferentes
regiões econômicas de Curitiba.
Em Curitiba, o projeto Faróis
do Saber possui nove unidades
espalhadas em praças da cidade e
outras 32 unidades vinculadas
junto às escolas do município, e trabalha com objetivo de ser um centro
de recursos informacionais integrado ao planejamento pedagógico da
escola e espaço-tempo para mediação e incentivo à leitura, suporte à
pesquisa e à difusão cultural.
Como ambiente pedagógico,
promove o contato com os saberes e proporciona ações intencionais, envolvendo de forma integrada e sistematizada a literatura como elemento funda-

Thiago Ribeiro retornou à capital paranaense para
aprofundar conhecimentos no projeto Faróis do Saber

mental, articulando-a com diferentes linguagens artísticas.
Em suas redes sociais, o
parlamentar divulgou um vídeo, em frente ao museu Oscar
Niemayer (MON), um patrimônio estatal vinculado à secretaria de Estado do Paraná e que
abriga referenciais importantes
da produção artística nacional
e internacional, com mais de 9

mil obras nas áreas das artes
visuais, arquitetura e design.
O museu do Olho, como é conhecido, é outro espaço cultural,
considerado o maior museu de
arte da América Latina, com um
espaço de 35 mil metros quadrados. Thiago destaca a importância de Piracicaba buscar projetos
em cidades como Curitiba, referência nacional em educação.
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P REVENÇÃO

Arte e lazer são instrumentos
para o combate às drogas
Último dia da “XX Semana Municipal de Política sobre Drogas” promoveu
ações na praça José Bonifácio voltada à população em situação de rua
Uma ação na praça José Bonifácio voltada à população em
situação de rua encerrou a “XX
Semana Municipal de Política
sobre Drogas”, realizada pelo
Conselho Municipal de Álcool e
outras Drogas (Comad) em parceria com a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e a Câmara
Municipal de Piracicaba. Realizada na manhã de ontem, 30, a
ação teve café da manhã coletivo, oficina de vivências e sensibilização, e apresentação de percussão e ritmos brasileiros.
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante), membro do Fórum Permanente de Saúde Mental de
Combate à Dependência Química
da Câmara, participou ativamente da semana. Segundo ele, o envolvimento do Legislativo foi importante e fortaleceu o Comad.
“Hoje estamos aqui na praça José
Bonifácio falando um pouco com
as pessoas em situação de rua e
trabalhando na questão de redução de danos, nesta semana foi
abordada toda todas as políticas
públicas sobre drogas”, disse.
De acordo com a coordenadora da Comad, Samaris Alderli
Alves, um censo realizado pela
Smads apontou que 90% das pessoas que estão em situação de rua
é por causa da problemática do
álcool e outras drogas. “Hoje eles
estão aqui vivenciando a cultura
que eles também precisam”, disse.
O evento desta utilizou a arte
para trabalhar na redução de danos causados pelo consumo de álcool e outras drogas. O projeto
“Prevenção na Quebrada”, desenvolvido pela ONG Caphiv (Centro
de Apoio HIV/Aids e Hepatites Virais) levou para a praça José Bo-

nifácio percussionistas e trabalhou com rimas de improviso. “Trabalhamos com pessoas em situação de rua, temos dois educadores que já fazem atividades com
eles no dia a dia e neste último
dia de atividades da semana eles
estão mais rimando, pensando
nessa parte de arte e lazer”, explicou Michelle Elisabete Benedito,
assistente de coordenação do
“Prevenção na Quebrada”.
A ação na praça José Bonifácio também teve e o apoio e a
participação de membros do
Narcóticos Anônimos e de profissionais do Consultório de Rua,
unidade móvel da Secretaria de
Saúde que oferece atendimento
clínico e psicossocial à população
em situação de rua. A técnica de
enfermagem, Elaine Aparecida
Alves, falou sobre a participação
do Consultório de Rua na Semana de Política sobre Drogas:
“Hoje nós estamos aqui auxiliando o Comad no combate ao uso e
abuso de drogas e para fazer esclarecimentos para que eles possam conseguir acessar o serviço
e mostrar o que de fato nós podemos fazer para ajudá-los”.
O psicólogo clínico e suicidólogo Sérgio de Oliveira Santos
destacou a importância da arte
como instrumento de saúde
mental e saúde afetiva. “A arte é
uma das ferramentas, um dos
recursos simbólicos que a gente
tem para quando a dor e o sofrimento chegarem, a gente possa
utilizar esses recursos ao invés
de ir de encontro do álcool e de
outras drogas”, afirmou. O psicólogo é presidente do Rotary
Club Piracicaba Luiz de Queiroz,
uma das entidades da sociedade
civil que apoiaram a Semana.

Divulgação

O evento desta utilizou a arte para trabalhar na redução de
danos causados pelo consumo de álcool e outras drogas
Divulgação

“PREVENÇÃO CONTÍNUA”
Presidente do Caphiv (Centro de Apoio a HIV/Aids e Hepatites Virais), Paulo Soares
– na foto, com o vereador
Gustavo Pompeo (Avante) –
participou do último dia da XX
Semana Municipal de Política sobre Drogas, ontem, 30,
e destacou que, mais importante do que apenas os even-

tos especiais, a prevenção
precisa ser feito de forma
contínua. “Quanto mais pessoas souberem dos males
que as drogas causam, mais
conseguiremos ampliar esse
trabalho tão importante”, disse ele, que é ex-presidente do
Comad (Conselho Municipal
de Álcool e outras Drogas)

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

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Luiz Tarantini

Chegou a hora
Olá alvinegros apostólicos
romanos, muito obrigado pela
companhia semanal em nosso
espaço, aqui a democracia e a
liberdade de expressão sempre
serão nossa meta principal.
Falar o que pensa opinar sem
medo de represálias, elogiar
quando preciso e criticar
quando necessário mostra o
valor de nossa personalidade
e a verdade em nossa postura.
Nosso maior prazer sempre
é falar de nosso glorioso, centenário e majestoso XV de Piracicaba, o velho Nhô Quim inicia
hoje, sexta 01/07/22 mais um
capítulo em sua longa história.
Ao entrar em campo no palco
maior do futebol Piracicabano
o estádio Barão de serra Negra, o alvinegro começa a trajetória para tentar alcançar a
volta ao cenário nacional.
O primeiro adversário do
nhô-Quim neste início de caminhada na copa paulista é o Lemense que vem a Piracicaba com
seis reforços contratados pela sua
diretoria após a participação na
série A2 2022, o “zulão” como é
conhecido e chamado carinhosamente pelos seus torcedores
quer p título da competição para
figurar no cenário nacional em
2023. O treinador Carlos Roberto finalizou sua preparação vencendo o Comercial no estádio
Bruno Lazzarini em Leme.
Já o XV finalizou sua preparação com uma vitória frente a Ponte Preta no Barão pelo
placar de 3x0, e Cléber Gaúcho treinador com a missão de
renovar e fazer com que o clube Piracicabano faça uma boa
campanha na competição já visando formar a base para o
paulista da A2 2023, disse que
o treinamento foi mais forte e
pegado do que o planejado.
Os atletas do Nhô Quim são
em sua grande maioria jovens
com média de idade beirando os
vinte e cinco anos, Cléber Gaúcho subiu da base vários jogado-

res que já demostram potencial
físico e técnico para disputar tal
competição. Tanto o treinador
com sua comissão técnica sabem
das dificuldades que o time vai
enfrentar ao longo da competição, mas o lema e “mantra” de
todos é “resiliência”.
A renovação de diretoria,
comissão técnica e atletas em
quase sua totalidade, não tendo
um poder financeiro de altos valores para salários coloca o NhôQuim não como favorito em chegar as fases finais, mas sim como
“azarão” do grupo 2, que tem
além de Lemense, o Rio Claro,
São Bento e Desportivo Brasil.
“O torcedor vai ver em campo um time comprometido,
aguerrido, obediente e ciente de
suas limitações e também do seu
potencial, não temos “medalhões”, e o nosso maior trunfo é
a união do grupo”. Esse é um
resumo do que o treinador Cléber Gaúcho disse em suas coletivas ao longo de toda a preparação. Nesta última semana que
antecedeu a estreia, o treinador
fechou os treinos e deu os últimos retoques em sua equipe. Que
venham então os adversários!
A transmissão com a verdadeira emoção do rádio fica por
conta da equipe “Passe de Letra/
Difusora” com a narração de
Tony Costa, os comentários de
Jonas Tadeu Parisotto e Marlon
Tadeu Ferreira, as reportagens a
cargo de Luiz Tarantini e João
Luís Almeida, os comentários sobre arbitragem com Edson Severo, plantão esportivo do animado
“bisteca” e a técnica externa com
João Panosso. DIFUSORA AM
650, ESSA RÁDIO É SHOW .
E só para não deixar nenhum ouvinte da veterana esquecer-se do maior narrador esportivo do rádio brasileiro, nosso
querido e saudoso Gerson Mendes, vai a frase que eternizou as
transmissões da Rádio Difusora:
MAS SE TEM FUTEBOL NO RÁDIO, TEM ALEGRIA NO POVO!

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

A Tribuna Piracicabana
A13

Sexta-feira, 1º de julho de 2022

P ROGRAMA
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

FALECIMENTOS
SR. VENCESLAU JORGE KUHN faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 64 anos, filho do Sr. Euclydes Kuhn, já falecido e da Sra.
Benedita Camatari Kuhn, era casado com a Sra. Silvana de Fatima
Oriani Kuhn; deixa os filhos: Murilo
Jorge Kuhn, casado com a Sra. Ana
Caroline Avellar e Milena Kuhn, casada com o Sr. Luis Gustavo Pagano. Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 13h30 do Velório da Saudade,
sala 03, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MARCOS ROBERTO RIBEIRO
DE LIMA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho
da Sra. Idalina Ribeiro de Lima, já
falecida. Deixa irmãos, cunhado,
sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Municipal de São Pedro/SP para o Cemitério Municipal da Saudade de
São Pedro/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PLINIO PEREIRA DAS NEVES
faleceu anteontem, na cidade de
Rio Claro/SP, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Jovino Pereira
das Neves e da Sra. Antonia Bela
da Silva Leite, era viúvo da Sra.
Francisca Alves das Neves; deixa
os filhos: Lucas; Misael; Clarice;
Alzira; Raquel; Elizabete e Geremias. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
14h00 do domicílio da família, sito
Rua 13 A, 1968 no Bairro São Miguel em Rio Claro/SP, para o Cemitério São João Batista em Rio Claro/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ORLANDO ANTONIO BASSO
faleceu anteontem, na cidade de
Rio das Pedras/SP, contava 75
anos, filho dos finados Sr. Julio
Antonio Basso e da Sra. Italia Nicolai Basso, era casado com a Sra.
Sonia Cristina da Silva Basso; deixa os filhos: Marcio Roberto Bas-

so; Julio Cezar Basso; Gisele Aparecida da Silva e Luciana Cristina
Basso. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Rio
das Pedras/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DO CARMO AQUILINO DINARDI faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Antonio Aquilino e da Sra. Adelina Barbosa de
Moraes, era casada com o Sr. Reginaldo Dinardi; deixa as filhas:
Rosana de Fatima Dinardi Tozi, casada com o Sr. Ivo Antonio Tadeu
Tozi e Roberta Cristina Dinardi. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório da Saudade, sala
02, para o Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BRUNO ANDREW MIONI faleceu ontem, nesta cidade, contava 27 anos, filho do Sr. Adilson
de Jesus Mioni e da Sra. Heloise
Sheila de Castro. Deixa irmã, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JOANA DARC DE OLIVEIRA DOS SANTOS faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras
– SP, contava 43 anos, filha do Sr.
Antonio Jorge de Oliveira e da Sra.
Maria Pinheiro, já falecida, era casada com o Sr. Fabio Mauricio dos
Santos, deixa os filhos: Ana Caroline de Oliveira Ventura e Fabio
Mauricio dos Santos Jr. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem ,
tendo saído o féretro às 15h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Rio Das Pedras para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Estudante da EM Antônia Jesuina
Camillo Pipa se formam no GCEP
Crianças do quinto ano da escola no bairro Santa Rosa se beneficiaram do
programa Guarda Civil Educação é Prevenção durante o primeiro semestre
Alegria e orgulho marcaram
a formatura, na manhã de quarta-feira, 29, das 47 crianças de
duas salas de quinto ano da Escola Municipal Professora Antônia
Jesuina Camillo Pipa, no bairro
Santa Rosa, no programa Guarda
Civil Educação é Prevenção
(GCEP), desenvolvido pelo Pelotão
Escolar da Guarda Civil, que ministra aulas em escolas públicas
municipais para alunos dos 5º
anos do ensino fundamental com
temáticas variadas, como o
bullying, ciberbulying, drogas e
violência doméstica. O evento contou com a presença de pais e da
comunidade escolar e a participação da Banda da Guarda Civil. Formandos fizeram uma parceria com
a Banda e cantaram o Hino de Piracicaba durante a solenidade.
João Felipe Batista da Silva,
filho de Inês e um dos formandos
da escola, decidiu que quer ser
Guarda Civil após as aulas. Inês
relata que o filho sempre chegava
contando o que aprendeu durante
o programa e se mostrava fascinado pelos membros da corporação.
Rosélis Silva Santos, diretora
da unidade, frisou na sua fala que
a semente boa foi plantada e que
espera que a colheita condiga com
a semeadura. “A semente foi plantada. Não sabemos como será a
colheita, mas sabemos que uma
boa semente foi plantada e acre-

ditamos que podemos ter uma
boa colheita”. Sua fala combinou com a da coordenadora da
escola, Heloína Severini Leite, que
encorajou seus alunos a sempre
aproveitarem as oportunidades
que o conhecimento proporciona. “Levem tudo de bom que
vocês aprenderam para a vida.”
O vereador Gilmar Rotta, presente no evento, enalteceu o trabalho da GCM, salientou a importância deste trabalho em parceria
com a Secretaria de Educação e
ainda afirmou que a presença da
GCM nas escolas pode influenciar as crianças a seguirem a carreira na segurança pública. “Este
trabalho também pode incentivar
vocês a serem guardas municipais
e trabalharem nos protegendo,
que é o que a Guarda faz”.
Além da entrega dos certificados e a premiação das melhores
redações, os formandos fizeram
uma apresentação conjunta com
a Banda da Guarda Civil, com a
banda da corporação tocando e as
crianças cantando o Hino de Piracicaba. A Banda, inclusive, para
alegria das crianças das salas do
Jardim 1 e 2 do ensino infantil,
deu uma palhinha ao final da
formatura, deixando os alunos
eufóricos com a apresentação.
GCEP– Criado em 2012, o
GCEP é um programa do Pelotão
Escolar da Guarda Civil que mi-

Divulgação

Crianças durante o juramento de educadores mirins

nistra aulas em escolas públicas
municipais para alunos dos 5º
anos do ensino fundamental com
temáticas variadas, com objetivo de passar informações importantes que colaborem na formação moral e ética dos estudantes. Dentre os temas que são objeto das aulas, durante os quatro meses de encontros semanais, estão o bullying, ciberbulying, drogas, violência doméstica, gravidez na adolescência, abuso sexual, vandalismo,
perigos da internet, dicas de segurança, trânsito e maus tratos
aos animais. Neste primeiro semestre alunos de cinco escolas
municipais, no total de 350 alunos, participaram das aulas.

Desde sua criação o programa foi aprimorado, com capacitação das guardas educadoras, que
realizaram pós-graduação e cursos envolvendo os temas trabalhados. Foram beneficiadas neste semestre as escolas municipais Professor Carlos Sodero, Professora
Antônia Benedita Eugênio, Antônia Jesuina Camillo Pipa, Professor Adolfo Basile e a Professora Vilma Leone Del Pogetto.
No próximo semestre serão
beneficiadas aproximadamente
400 crianças das seguintes escolas: Escola Municipal Prof. Décio
Miglioranza , Prof.ª Tercilia Bernadete Sanches Costa, Geraldo
Bernardino, Wilson Guidotti e
Professor Santo Granuzzio.

FALECIMENTOS
SRA. MARIA JULIA BIANCHINI VENCESLAU faleceu anteotem, na cidade de
Piracicaba, aos 77 anos de idade, e era
casada com o Sr. Luiz Gonzaga
Venceslau.Era filho do Sr. Domingos Bianchini e Sra Paschoalina Canhoni, ambos falecidos. Deixa os filhos: Marcio Luiz
Bianchini Venceslau casado com Regiane Andreia Sena Venceslau, Luciano José
Bianchini Venceslau casado com Aline
Aparecida Nunes Venceslau.Deixa dois
netos Lucas e Gabriel, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deu-se ontem 15:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório Vila Rezende-Sala 1, seguindo
para o Cemitério Municipal Vila Rezende,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NEUSA CONCEIÇÃO DOMINGUES faleceu dia anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era
filha do finado Sr. rancisco Domingues e
da Sra. Judith Marques Domingues.eixa
a filha: Viviane Domingues Falcão.Deixou
ainda demais parentes e amigos.O seu
corpo foi transladado em auto fúnebre para
a cidade de São Pedro e seu sepultamento
deu-se ontem as 13:00 hs, saindo a urna
mortuária do velório seguindo em auto fúnebre para o Cemitério São Pedro em São
Paulo, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARCELA BUENO DE OLIVEIRA faleceu dia anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 48 anos de idade e era
filha do Sr. Antonio Bueno de Oliveira e
da Sra. Heleni Aparecida Baxega de
Oliveira.Deixa os filhos: Rafael de Oliveira Almeida e Fernando de Oliveira Almeida. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem
hoje as 10:00 hs, no Cemiterio da Saudade, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 57 anos de
idade e era casada com Sr. João Coelho
Barbosa. Era filha da finada Sra. João
Coelho Barbosa. Deixou os filhos: Olivia; Lidia; Rogerio; Reginaldo; Luciano. Deixa ainda netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do
velório Municipal de Vila Rezende sala02, seguindo para a referida necrópole
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANGELO BADIALE faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de
idade e era casado com a Sra. Tecla Celini
Badiale.Era filho do Sr.Eugenio Badiale e
da Sra. Maria Biscalchin, ambos falecidos. Deixa os filhos: Eliana Badiale Furlong casada com Francis Furlong; Renato Celini Badiale casado com Celia Maria
Cuculo Badiale. Deixa ainda netos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório da Saudade -

sala 01, seguindo para o cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SR. OSWALDO LOPES faleceu dia ontem na cidade de Piracicaba, aos 87
anos de idade e era viúvo da Sra. Maria
Lourdes Schiavinato Lopes.Era filho do
Sr. Emilio Lopes e da Sra. Irene Siviero,
falecidos.Deixa os filhos: Vera Lucia Lopes BechTold; Osvaldo Luis Lopes; Jose
Emilio Lopes; Reinaldo Cesar Lopes, já
falecido; Jaime Antonio Lopes.Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se ontem 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório “A” do
Cemitério Parque da Ressurreição, seguindo para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IGNEZ VITTI BUZELLO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 80
anos de idade, e era viúva do Sr. Darcy
Buzello. Era Filha do Sr. Sylvio Vitti e da
Sra. Bernardina Forti Vitti, já falecidos.
Deixa os filhos: João Valdir Buzello, já
falecido, Flor de Liz Buzello Melotto, Silvio José Buzello e Maria Inez Buzello,
deixa ainda, netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse ontem 16:30 hs, saindo a urna mortuária deste Velório, Sala C, seguindo para
o Cemitério Parque da Ressurreição,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. TERESINHA ALVES DE MORAES NASCIMENTO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade, e era casada com o Sr. Milton
Nascimento.Era filha do Sr. Bento Alves
de Moraes e da Sra. Lucia Alves Moraes,
já falecidos.Deixa os filhos: Lucia Helena
Moraes Nascimento Vitti, já falecida, Diva
Maria Moraes Nascimento Biscalquin, Silvia Regina Moraes Nascimento Lepera e
Milton Nascimento Junior.Deixa ainda, netos, bisnetos, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento dar-se-á hoje às 16:30
hs, saindo a urna mortuária do Velório Sala 06, seguindo para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ WILSON RAMOS COELHO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba,
aos 53 anos de idade e era filho do Sr. Sr.
Anisio Coelho Lemos e da Sra. Elenita
Ramos Lemos, falecidos. Deixou a filha:
Caroline Garcia Leal Coelho, demais parentes e amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje às 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Vila Rezende - Sala
03, seguindo para referida necróple,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO ERNESTO TIEGHI faleceu no dia 28/06 na cidade de Piracicaba aos 89 anos de idade e era viúvo da
Sra.Maria de Lourdes Comba Tieghi
.Era filho dos finados Sr.Fioravante Tieghi e da Sra.Giovanna Milani .Deixa

os filhos :Carlos Alberto e Aspasia .Deixa netos,bisnetos e demais parentes.O
seu corpo foi transladado para a cidade
de São Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 29/06 ás 10:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Velório Memorial

Bom Jesus –sala 1 seguindo para o
Cemitério Municipal de São Pedro São
Pedro onde será inumada em jazigo da
família . Está sala possui serviço de
velório on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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