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SAINDO... – II
Com a saída dos nobres vereadores, ouve-se uma música
vindo da galeria: Cálice, de Chico
Buarque, conhecida como marco
contra a censura na época do regime militar. Faz parte da “voz
rouca” que vem das ruas.
REJEITADO
O projeto de decreto legislativo que tentou criar a medalha de
mérito estudantil Olavo de Carvalho foi rejeitado pelos vereadores
na última reunião ordinária, na
quinta-feira, 30. Nem tudo está perdido, para este Capiau, idoso e cansado. É a vitória da democracia.
CHOCADO
Quem ficou chocado com a
rejeição foi o vereador Fabricio
Polezi (Patriota), que fez postagem no Facebook O Torneiro Conservador mostrando a indignação. Cada um reage a seu modo.
TRAVOU
Tão assustado com a repercussão negativa, Polezi ‘travou'
ao tentar defender a medalha.
“Esqueci o que ia dizer”, disse,
permanecendo com o olhar vago
em plena tribuna e ao vivo na TV
Câmara. Na galeria do plenário,
uma pessoa que acompanhava a
sessão comentou que o vereador
ficou parecendo um carro a álcool que demora para pegar no frio.
O Capiau já teve um desse.
PUNIÇÃO
Na mesma reunião da Câmara, foi adiado o Projeto de Resolução 8/2022 que pune qualquer cidadão que faça críticas não só no
plenário, como fora dele, no estacionamento, na calçada, ou seja, no
quadrilátero da Casa de Leis.
VOZ
Quem lê o PR 8/2022 – disponível no site da Câmara – consegue ouvir a voz do vereador Laércio Trevisan Jr., que recentemente
pressiou publicamente o presidente Gilmar Rotta (PP) “para proteger os vereadores de ameaças”.
ADIAMENTO
O pedido de adiamento partiu do vereador Pedro Kawai
(PSDB) “para discutir entre os pares”, justificou. Ele nem terminou
a fala e foi interrompido pelo vereador Laércio Trevisan Júnior, que
esbravejou durante a sessão.
SAINDO… – I
Pedido aprovado, Trevisan ficou furioso e pediu questão de ordem e informou que iria se retirar
do plenário (e saiu!). Seu pupilo,
Fabricio Polezi, o copiou e fez o
mesmo, retirou-se do plenário.
Cada um é livre, faz o que quer.

SAINDO... – III
Com a saída do plenário, os
vereadores da base aliada do prefeito Luciano Almeida (do qual
Trevisan Jr. faz parte) rejeitaram quase todos os requerimentos do vereador, porém a oposição votou a favor, para manter
a coerência que todos os requerimentos sejam aprovados.
TRIBUNA
Foi aprovado o projeto de lei
do vereador Rerlison Rezende, alterando o horário de uso da Tribuna Popular para o final do término do primeiro expediente, por
volta das 21h30 (hoje o uso da
Tribuna é por volta das 19h30).
Fica registrado que as vereadoras Rai de Almeida (PT) e Silvia
Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, argumentaram para manter o horário, mas
não repercutiu resultado positivo. Estratégia que dará certo?
“NÃO É MEU”
Durante a defesa do PR 6/
2022, para alterar o horário da tribuna na Câmara, o vereador Relinho tentou – sem sucesso… – se
desvencilhar da autoria da proposta. “Não é meu, foi assinado por 21
vereadores”, disse o também pastor, ao usar a tribuna da Câmara.
DIRCEU — I
A justiça criminal condenou
Walter Brandi Koch Rodrigues,
Ademir Elias Fracetto Martins e
Rogério dos Santos Ferreira
Gonçalves a se retratarem publicamente pelo crime de injúria,
praticado contra o ex-vereador
Dirceu Alves da Silva. À época,
os acusados se reuniram em
frente à Câmara Municipal de Piracicaba, munidos de cartazes e
auto-falantes, proferindo dizeres
ofensivos contra Dirceu, acusando-os de práticas criminosas.

APOSENTADOS
Servidores públicos estaduais da ativa e aposentados de diversas regiões do Estado participaram da audiência
pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), presidida pela deputada Professora Bebel. A5

Prefeitura anuncia novo modelo
para manutenção de escolas
De forma inédita, empresa atuará na reforma de 124 unidades de
ensino “sob demanda”; edital está disponível no site da Administração
A Prefeitura de Piracicaba vai
contratar de forma inédita uma
empresa que ficará responsável por
atuar na manutenção e reforma
das escolas municipais conforme a
necessidade. O objetivo é proporcionar agilidade no serviço e visa
melhorar as condições dos locais
de trabalho da Rede Municipal de
Ensino. A contratação ocorrerá
por meio de pregão presencial,
elaborado pelas secretarias municipais de Obras e de Educação.

O edital do pregão presencial
09/2022, que aborda a contratação, foi publicado na quinta-feira,
30, no site da Prefeitura. O aviso
de pregão presencial foi publicado
na última segunda-feira, 27/06.
O contrato permitirá a manutenção e reforma em todas as 124
escolas municipais e tem valor estimado em R$ 49 milhões, com prazo de vigência de 12 meses. A empresa vencedora ficará responsável pela prestação de serviços de

manutenção, de serviços civis, elétricos e hidráulicos, com fornecimento de mão de obra e materiais.
O secretário de Educação, Bruno Roza, explica que o modelo desta contratação facilitará o trabalho de manutenção e reforma das
unidades de ensino, proporcionando agilidade na execução dos serviços. “Desde quando fui nomeado como secretário de Educação
tenho visitado semanalmente as
nossas unidades e vendo de perto

a realidade de cada uma delas. É
importante destacar que várias delas estão há mais de dez anos sem
receber nenhum investimento e melhoria em sua estrutura”, pontua.
Roza enfatiza que o objetivo
é mudar esse cenário. “Com esse
grande contrato, vamos chegar
com manutenções em nossas 124
escolas, ofertando um ambiente
favorável para a melhoria do
atendimento aos nossos mais de
36 mil alunos”, finaliza Roza.
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DIRCEU — II
Até hoje, não há condenação
alguma na seara criminal contra
Dirceu Alves da Silva, tampouco há
qualquer condenação transitada
em julgado contra o ex-vereador. A
retratação pública face o juízo criminal isenta os acusados de pena,
mas estes poderão agora responder na esfera cível, onde Dirceu
poderá pedir danos morais diante
do ocorrido. Faz parte da política?
Edição: 16 Páginas

Academia da GCM realiza
projeto Caipira neste sábado
Acontece neste sábado, 2, das
7h às 10h, na Academia da Guarda Civil, o projeto Caipira, confraternização julina do Em Forma com
A Guarda, projeto da Guarda Civil, que oferece de forma gratuita,
todos os sábados, diferentes atividades físicas para o público em geral. Para as festas julinas não passarem em branco, a equipe do programa realiza um treino especial,
com aquecimento, aula funcional e
corrida, além das aulas de jiu-jitsu

para crianças e adultos. Para participar, é só comparecer com roupas adequadas para a prática de
exercícios físicos. As aulas na academia são administradas por profissionais habilitados. Os guardas
civis que cuidam do espaço são formados em educação física e orientam os GCM que treinam no local e
também a comunidade que frequenta o local aos sábados. A academia está localizada na rua Cacilda Becker, 219, Bairro Verde.

FARMÁCIA MUNICIPAL EM NOVO ENDEREÇO
O Departamento de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Saúde, informa que a partir de segunda-feira, 4, a
Farmácia Municipal Vila Cristina passa
a funcionar em novo endereço. A unidade sai do o antigo prédio da UPA do bairro e passa a atender em prédio na ave-

nida Madre Maria Teodora, 1.077, sala 14,
Jaraguá Mall. O horário será de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h. A Farmácia
Vila Cristina atende, em média mensal,
aproximadamente 5 mil pacientes atendidos pela UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Cristina, USF (Unidade de Saú-
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de da Família) Tatuapé I e II, além de
pacientes que precisam de medicamentos controlados – portaria 344/98 – das
UBS Júpia, Crab (Centro de Referência
da Saúde Básica) Novo Horizonte, USF
Santa Fé I, II e III USF Kobayat Líbano,
USF Costa Rica e USF Campestre.
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LANÇAMENTO
NO VILA SÔNIA
O vereador Cássio Luiz (PL, em
agenda ontem (1º), se reuniu
com a moradora Lucrécia Gomes, do Vila Sônia, para tratar
de novo projeto para popula-

ção da terceira idade. O objetivo deste projeto é trazer para
os moradores do bairro e imediações um lazer voltado à cultura da música e da dança.

Hoje, 2, às 16h, no Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), o presidente da Academia Piracicabana
de Letras (APL), Vitor Pires
Vencovsky, lança livro sofre
ferrovias, como parte das comemorações do centenário
da Estação da Paulsita. A4

OPINIÃO
Pela valorização
do funcionalismo
e dos ser
viços
serviços
públicos
- Professora Bebel
A3

A Tribuna Piracicabana
A2

Sábado, 2 de julho de 2022

Projeto Legislativo
Cále-se (PL 08/06/2022)
José Osmir
Bertazzoni

Vida cotidiana: curiosidade e fascínio
Armando A.
dos Santos

E

screvi nesta coluna, há alguns
meses, sobre
um interessantíssimo livro intitulado
“A vida cotidiana
nos tempos de Homero”, de Émile Mireaux. Quero hoje
tratar de outro livro da mesma coleção, escrito por outro
autor e focalizando um tempo
bem mais recente da história
da Grécia antiga - daquela Grécia que tanto influenciou a cultura ocidental e da qual somos
todos nós, a sabendas ou sem
nos darmos conta, tributários.
Refiro-me ao livro “La vie
quotidienne en Grèce au siècle
de Péricles” (A vida cotidiana
na Grécia no século de Péricles), de Robert Flacelière (Paris: Librairie Hachette, 1959,
375 p.), que possuo na edição
original francesa, mas que já
foi traduzido para o português e editada em Portugal.
A expressão “vida cotidiana”
para designar um gênero literário e um tipo peculiar de abordagem historiográfica começou a
ser usada em meados do século
XX, inserindo-se entre as muitas consequências derivadas da
renovação desencadeada pela
chamada Escola dos Anais.
É muito ampla a bibliografia disponível sobre o conceito
de vida cotidiana, ou seja, o conjunto de atividades exercidas

pela generalidade das
pessoas ao longo do dia
(englobando residência, trabalho, modos de
viver e se portar, deslocamentos e meios de
transporte, hábitos de
alimentação, higiene e
lazer etc.). Além da
perspectiva historiográfica, são numerosos
os enfoques possíveis,
a partir de diferentes disciplinas: sociologia, psicologia, antropologia, economia e outras
mais. É, por excelência, um campo do conhecimento que requer
multiplicidade de enfoques, vale
dizer, é impossível estudá-lo em
perspectiva unidisciplinar.
Para a disseminação e a entrada em voga da expressão “vida
quotidiana” contribuiu enormemente o sucesso estrondoso obtido, desde o início, pela Coleção
Vida Cotidiana, lançada a partir
de 1938 pela tradicional Editora
Hachette. Desde os primeiros lançamentos dessa coleção, tal foi o
sucesso que não apenas seus livros
passaram a ser traduzidos para
diversos idiomas, mas também
muitas outras editoras, em vários países, lançaram seriados claramente inspirados no modelo
inicial da Hachette, para não dizer que copiados servilmente dele.
A editora fundada em Paris,
no ano de 1826, por Louis Hachette, sempre se destacou por seu caráter inovador. Ainda no século
XIX, aproveitando-se da expansão
das redes ferroviárias, iniciou a
venda de livros em estações de

A expressão “vida
cotidiana” para
designar um
gênero literário e
um tipo peculiar
de abordagem
historiográfica
começou a ser
usada em
meados do
século XX
trem, chegando a possuir, em
1896, 1200 pontos de venda - as
Bibliothèques de gare (Bibliotecas
de estação) - em toda a França.
Lançou numerosas séries de livros
de grande vendagem, como as coleções La vie heureuse, Le Livre de
poche e, mais tarde, La Vie quotidienne. Durante certo período,
praticamente monopolizou os livros didáticos e os guias de viagem franceses. Sucessivamente, foi
adquirindo e incorporando dezenas de outras casas editoras e expandiu sua área de atuação para
outros países, sendo hoje uma
multinacional. Atualmente ainda é a maior rede distribuidora
de livros na França e em todos
os países francófonos. Desde
2009, 51% de suas ações passaram para o controle de chineses.
Ao público leitor em geral, o
gênero “vida cotidiana”, lançado
pela Hachette, despertou enorme
curiosidade e, literalmente, fascinou. Os títulos publicados se multiplicaram, diversificando-se mui-

Cuidado, estamos
respirando a morte!
Paiva Netto

A

tualmente, em
vastas regiões
da Terra, o
simples ato de respirar corresponde à
abreviação da vida.
Sofrimentos de origem pulmonar e alérgica crescem em progressão geométrica. Hospitais e
consultórios de especialistas vivem lotados com as vítimas das
mais diferentes impurezas.
Abeirar-se do escapamento de um veículo é suicídio, tal
a adulteração de combustível
vigente por aí. Isso sem citar os
motores desregulados...
CIDADES ASSASSINADAS - Quando você se aproxima, por estrada, via aérea ou
marítima, de grandes centros
populacionais do mundo, logo
avista paisagem sitiada por
oceano de gases nocivos.
Crianças e idosos moram
lá... Merecem respeito.
No entanto, de maneira implacável, sua saúde vai sendo minada. A começar pela psíquica,
porquanto as mentes humanas
vêm padecendo toda espécie de
pressões. Por isso, pouco adiantará cercar-se de muros cada vez
mais altos, se de antemão a ameaça estiver dentro de casa, atingindo o corpo e a psicologia do ser.
Em cidades praieiras, a despeito do mar, o envenenamento atmosférico avança, sem referência
à contaminação das águas e das
areias, o microplástico... O que
surpreende é constituírem, muitas
delas, metrópoles altamente politizadas, e só de algum tempo para
cá seus habitantes na verdade despertarem para tão terrível risco.
Despoluir qualquer área
urbana ou rural deveria fazer
parte do programa corajoso do
político que realmente a amasse. Não se pode esperar que
isso apenas ocorra quando se
torna assunto lucrativo. Ora,
nada mais proveitoso do que

cuidar do cidadão, o
Capital de Deus.
As questões são
múltiplas, mas esta é
gravíssima: estamos
respirando a morte.
Encontramo-nos diante de um tipo de progresso que, ao mesmo
tempo, espalha ruína.
A nossa própria.

Abeirar-se do
escapamento de
um veículo é
suicídio, tal a
adulteração de
combustível
Comprova-se a precisão urgente de ampliar em largo espectro a consciência ecológica do povo,
antes que a queda de sua qualidade de vida seja irreversível. Este
tem sido o desafio enfrentado por
vários idealistas pragmáticos.
Entretanto, por vezes, a
ganância revela-se maior que
a razão. O descuido no preparo de certas comunidades,
para que não esterilizem o solo,
mostra-se superior ao instinto
de sobrevivência. (...)
A POLUIÇÃO QUE CHEGA ANTES - A infinidade de poluições que vêm prejudicando a
vida de cada um deriva da falência moral que, de uma forma ou
de outra, inferniza a todos.
Viver no presente momento é
administrar o perigo. Mas ainda
há tempo de acolhermos a asserção de Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944): “É preciso construir
estradas entre os homens”.
Realmente, porque cada vez
menos nos estamos encontrando
nos caminhos da existência como
irmãos. Longe da Fraternidade,
não desfrutaremos a Paz.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. E-mail: paivanetto@
lbv.org.br. Site: www.
boavontade.com.
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to os temas abordados. Já são
centenas, atualmente, e tudo
leva a crer que continuarão se
multiplicando os lançamentos.
Ao leitor mediano, não especializado, esse gênero de livro
permite mergulhos em realidades sociais circunscritas no tempo histórico e no espaço físico,
estudando-as e analisando-as em
profundidade, desde os mais variados pontos de vista. Também
aos leitores mais exigentes, mais
especializados ou menos em determinado período histórico ou
em determinada sociedade antiga, os livros da série atraem pelo
seu poder de síntese e pela visão
de conjunto que proporcionam.
Não é um gênero fácil. O autor de uma "vida cotidiana" necessita conhecer profundamente
não só a história de uma época,
mas precisa de conhecimentos
pluridisciplinares muito extensos, sob pena de falhar redondamente no quadro que traçar.
Sirvam estes parágrafos
como introdução aos comentários sobre o livro de Robert Flacelière, que veremos
na próxima semana.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

O “Centro” e a
centralidade urbana
Rui Cassavia Filho

E

m uma figura qualquer, o
centro é o ponto que equidista, aproximadamente,
de qualquer ponto pertencente ao
perímetro. O centro de uma figura
plana ou de um sólido corresponde ao seu centro de gravidade.”
A rua do Comércio foi assim
chamada pelos vários “estabelecimentos” instalados ao longo de um
caminho pouco retilíneo, mas bem
definido, pisoteados pelos “animais de carga” e suas “carroças”
abarrotadas de mercadorias diversas para os diversos moradores desta “terrinha” virtuosa.
Ao tempo suas “casas de comércio” se expandiam ao longo
do trecho até que a pavimentaram, de modo que as “madames”
de longos e pesados vestidos, pudessem andar e apreciar as vitrines, e suas “domésticas” pudessem, em curto espaço de tempo
ou em sua viagem comercial, serem generosas ao cumprimento de
uma tarefa “caseira” e rotineira.
Podia encontrar a linha de
costura, o arroz, a agulha, o feijão, o leite, até o café moído na
hora, e, se observasse bem encontraria no “estabelecimento” o botão do vestido, o lenço e talvez o
tecido que a costureira da família o fizesse o mais belo ao olhar
das mulheres e dos homens.
E, no seu entorno, na rua do
Comércio floresceu a “riqueza”
da sociedade da época embebecida pelo “café brasileiro” qual
produziu “edificações” residenciais espetaculares, promovendoa a rua Governador, ou do governador, inclusive com o espaço
esportivo do “XV de Novembro”.
Depois, vieram os “bancos”,
os “cinemas” , a “catedral”, a
“praça”, a “fonte”, o “teatro”, e
tantos outros empreendimentos
capazes de trazer além da fé a
alegria da comunidade.
Surgiu então o “Centro” das
atenções humanas , aqui sociais,
e das finanças, então econômicas, e assim o Centro Urbano,
talvez o “cérebro da cidade”.
“Entende-se por centro urbano a região mais ativa de uma
cidade, onde se concentra a atividade comercial e financeira.
No Brasil, o centro urbano abriga geralmente o distrito-sede
dos municípios, além dos bairros de seu entorno. Como exemplos de centros urbanos”.
Mas, nesta terrinha, havia
uma intensa comercialização de
mercadorias e de lazer na rua
do Porto, concentrando de um
lado da margem o “cuscuz com
peixe” e de outro lado o ”enge“

O “Centro”, aqui
da terrinha, deve
ser destinado
a uma nova
economia
inovadora
nho” produtor da economia local depois da barrocada do café.
O “café” que produziu o “Barão de Rezende” , depois a rua
Rui Barbosa em homenagem ao
jurista brasileiro que voo em Haia
e aterrizou nos estabelecimentos
comerciais produzindo um pequeno “centro” urbano; então nasce
um braço do cérebro da cidade
aqui uma centralidade urbana.
“Centralidades urbanas são
locais com autonomia diante do
restante da cidade, pois são capazes de oferecer a maioria das necessidades para uma pessoa. A diversidade de atividades como trabalho, moradia, educação, lazer e
comércio atraem visitantes.”
Assim, o nosso “Centro”,
aquele da terrinha, não pode ser
destinado a moradia, especialmente popular, pois ela depende
do desenvolvimento socio econômico da terrinha, e não pode, não
porque quer mas porque não tem
recursos para empreender .
Se objetiva o desenvolvimento sócio econômico da cidade é
necessário “ver” as experiencias
humanas e urbanas e simplesmente deduzir que os esforços socioeconômicos devem estar nas
diversas centralidades urbanas
desta terrinha, cheia de histórias, capazes de “produzir” encomias inovadores e diversas.
O surpreendente desenvolvimento técnico e econômico advindo pela exploração da agricultura local de produção de açúcar e
álcool, com suas “máquinas” espetaculares mecanicamente perfeitas e hoje capaz até de produzir automóveis e outras para
abrir suas estradas, automatizando sua produção e criando riquezas sem precedentes, produziu
uma nova a centralidade urbana
reconhecido pelo “Aglomerado
Urbano” destinando a Região
Metropolitana de Piracicaba.
O “Centro”, aqui da terrinha,
deve ser destinado a uma nova economia inovadora desta nova tecnologia da informação, que tem sua
velocidade a da luz e não das carroças que pavimentaram a rua
Governador, destina-se a um Polo
de Desenvolvimento Criativo.
———
Rui Cassavia Filho,
Gestor da Propriedade
Imobiliária/Urbs

O

Projeto Cále-se
é apresentado
na calada da
noite do dia 30 de junho, para ser aprovado antes do recesso
pela Câmara de Vereadores de Piracicaba.
Deixo de escrever meu artigo deste sábado em protesto ao Projeto
Legislativo 08 de junho de 2022.
Porém, deixo o recado de Chico
Buarque de Holanda a essa afronta à democracia e seus algozes:
“Pai, afasta de mim esse cálice
Pai, afasta de mim esse cálice
Pai, afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
Pai, afasta de mim esse cálice, pai
Afasta de mim esse cálice, pai
Afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
Como beber dessa bebida amarga
Tragar a dor, engolir a labuta
Mesmo calada a boca, resta o peito
Silêncio na cidade não se escuta
De que me vale ser filho da santa
Melhor seria ser filho da outra
Outra realidade menos morta
Tanta mentira, tanta força bruta
Pai (pai)
Afasta de mim esse cálice (pai)
Afasta de mim esse cálice (pai)
Afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
Como é difícil acordar calado
Se na calada da noite eu me dano
Quero lançar um grito desumano
Que é uma maneira de ser escutado
Esse silêncio todo me atordoa
Atordoado eu permaneço atento
Na arquibancada pra qualquer
momento
Ver emergir o monstro da lagoa
Pai (pai)
Afasta de mim esse cálice (pai)
Afasta de mim esse cálice (pai)
Afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
De muito gorda a porca já não
anda (cálice)

De muito usada a faca
já não corta
Como é difícil, pai (pai),
abrir a porta (cálice)
Essa palavra presa na
garganta
Esse pileque homérico
no mundo
De que adianta ter boa
vontade
Mesmo calado o peito,
resta a cuca

Na última reunião
do semestre,
sem nenhuma
publicidade e
transparência,
querem mudar o
Regimento Interno
Dos bêbados do centro da cidade
Pai (pai)
Afasta de mim esse cálice (pai)
Afasta de mim esse cálice (pai)
Afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
Talvez o mundo não seja pequeno (cálice)
Nem seja a vida um fato consumado (cálice, cálice)
Quero inventar o meu próprio
pecado
(Cálice, cálice, cálice)
Quero morrer do meu próprio
veneno
(Pai, cálice, cálice, cálice)
Quero perder de vez tua cabeça
(cálice)
Minha cabeça perder teu juízo
(cálice)
Quero cheirar fumaça de óleo
diesel (cálice)
Me embriagar até que alguém
me esqueça (cálice)”
———
Artista: Chico Buarque e Milton Nascimento de 1978
Reprodução: José Osmir Bertazzoni, advogado, jornalista

As palavras do poeta é missão
para instruir e esclarecer

A

inda pela madrugada, algumas conexões chegavam e logo os nossos amigos espirituais da Colônia Manto da Luz, se aproximaram, para
que juntos seguíssemos para
mais um trabalho Socorrista. O
Mentor disse. Amado irmão, Ser
um espírito antigo, é zelar pela sabedoria e o bom senso que são suficientes para compreender que a
Luz foi criada para ser refletida.
E complementou. A Existência é
como uma porta de entrada para
um campo cheio de espelhos voltados para o Alto. Cada Criatura
que no planeta Terra chega, segue sua posição de Origem guiada pelo Sol e a Lua no momento
do nascimento, as energias presentes são transmitidas, para
serem desenvolvidas e utilizadas nesta nova oportunidade
de encarnação. Precisamos observar os planetas e as energias
que se encontram edificando
pela Sincronicidade. Por isso, a
encarnação não erra de endereço. Regredir para progredir.
Logo mais, chegamos a Biblioteca Universal, anexa ao Ministério da Reencarnação. Ali
conhecemos a mente energética,
que permanecia independente da
matéria densa, pois seria um corpo à parte, constituído de matéria mental. A conexão se dava
por filamentos até o Útero Terreno. Víamos o processo em que
a mente elaborava os pensamentos que se expressam por meio
do cérebro. E assim, o pensamento, mente e cérebro seguiam totalmente distintos. O corpo mental podia viajar através do Tempo e do espaço, independentemente do cérebro físico. O interlocutor se aproximou e disse.
Entenda que os ditos obsessores,
são entidades astrais que se conectam com o objetivo de sugarem fluidos sutis. Por isso que a
depressão humana nada mais é
que o vínculo com o passado,
onde tais obsessores incitam estas sensações pela afinidade, vibração e ajustes karmicos, para
depois, se alimentarem delas.
Obsessores e obsediados mantém

uma relação de harmonia vibratória entre eles. Um espírito
obsessor só consegue permanecer em um local onde haja uma
afinidade emocional ou vibracional, caso contrário eles não
serão capazes de acoplar ou serão mantidos afastados. Fiquei
a pensar diante disto sobre
aquela famosa lenda, de que,
vampiros só podem entrar em
um local, se forem convidados. Vigiar e Orar. E quando
olhei para o lado esquerdo, notei
que já estava no Lar terreno.
Amados e queridos leitores.
Se todos os planetas seguem órbitas perfeitamente mensuráveis,
com ciclos matematicamente ordenados e previsíveis, cada reencarnação segue pela Lei da afinidade, ou seja, grupos que precisam desenvolver e trabalhar
suas essências de acordo com
determinadas energias. A família é uma reunião de espíritos
afins e não afins, para ajustes e
reajustes. As Leis de Deus são
perfeitas. Por isso, não há vítimas. Podemos assumir, por entendimento e lógica, que os Seres
responsáveis por organizar estas
encarnações, denominados de
Senhores ou Engenheiros do
Karma, seguem por um Sistema
preciso e confiável, o suficiente
para posicionar o nascimento de
cada espírito em determinado
lugar e em determinado momento na linha do Tempo. Aí pode
estar o verdadeiro Computador
Celeste que funciona com precisão absoluta. A Astrologia é
reveladora e muito sabe e instrui pelo relógio do Tempo. Os
Mestres mostram as Verdades
e o Mestre Jesus Cristo disse:
“Conhece-te a ti mesmo”. E entre toda esta complexidade de
engrenagens, possuímos o livrearbítrio. Conforme são os nossos pensamentos, serão as
companhias espirituais. As palavras do poeta é sempre valorosa
missão para instruir e esclarecer.
E com a amada, querida e estimada Alma gêmea, nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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Pela valorização do funcionalismo e dos serviços públicos
Professora Bebel

SUPREMA CORTE
DEMASIADAMENTE
EXPOSTA
Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal, recebe constantes críticas, acusando-o de blindar o STF. Por outro lado, existem informações
sobre sua preocupação com os
ministros sobre assuntos envolvendo os demais poderes (executivo e legislativo), provocando desarmonia. Pacheco teria
conversado com o presidente
do STF, ministro Luiz Fux, sobre os defeitos da Suprema
Corte, um deles, quando das
decisões individuais. Disse o

parlamentar: “O STF deveria
privilegiar decisões colegiais.
Realmente muitos se mostram insatisfeitos com o STF.
PONTO FINAL
Total descontentamento em
razão do STF ter negado a pacientes, cessão de remédios de alto
custo que estão fora da lista do
SUS. Com razão. Um absurdo.
Como os necessitados conseguirão medicamentos caros? Por
outro lado, a ANS confirma que
a partir de ontem, 1 de julho, os
Planos de Saúde são obrigados
a dar total cobertura quando
do tratamento de autismo.

A dinâmica do emprego
formal em Piracicaba
Barjas Negri

A

manutenção e
geração de empregos formais
em Piracicaba tem relação direta com o crescimento das economias brasileira e paulista,
bem como com a dinâmica do setor sucroenergético do Brasil. Ainda sofre
influência em virtude da indústria mecânica, metalúrgica, da
fornecedora de equipamentos e
aparelhos. E podemos relacionar
com a dinâmica da indústria de
fornecimento de peças de reposição. Parte significativa da produção industrial é exportada, o que
dá destaque a Piracicaba nos cenários estadual e nacional.
A indústria piracicabana é
moderna e diversificada, com
geração e manutenção de milhares de empregos, com melhores
salários, mantendo e ampliando o consumo das atividades comerciais e de serviços. O acompanhamento dos ciclos da economia mostra bem a evolução
de emprego formal na cidade,
conforme dados do Cadastro
Geral de empregados e Desempregados (Caged) e da RAIS.
Mesmo com amplo dinamismo no setor industrial ampliou-se
com a criação do Parque Automotivo (Hyundai) e de vários distritos: Unileste, Uninoroeste, Alpha
North, CDL/TRX entre outros.
Esses investimentos permitiram
atrair novas empresas ao longo das
últimas duas décadas. Em paralelo, os setores comercial e de serviços também se modernizaram e se
diversificaram, dando conformação as atividades de uma cidade
com mais de 400 mil habitantes, que foi se consolidando como
capital de metrópole regional.
Se em 2004 tínhamos 83.292
trabalhadores com carteira assinada em Piracicaba, durante o ciclo expansivo da economia brasileira e paulista que se estende até
2013, a cidade vai chegar nesse
ano com 134.033 trabalhadores,
também com carteira assinada,
um aumento de 50.741 novos empregos ou mais 60,9%. Se na indústria seus empregos se concentram nos distritos industriais formais e informais, nos setores comercial e de serviços, eles se desconcentram para os novos mercados regionais, dos centros urbanos das diversas regiões da cidade, que atraíram super e hipermer-

cados, redes de farmácias, escritórios, lojas e
diversos estabelecimentos de servi&cced il;os,
gerando empregos mais
próximos das residências dos trabalhadores.
Como exemplo dessa
descentralização, citamos a Vila Rezende,
Santa Terezinha, Piracicamirim, Água Branca, Pauliceia, Jaraguá, Paulista, avenida
Raposo Tavares, entre outros.

Há uma
expectativa de
que a economia
brasileira cresça
muito pouco em
2022/23 e não se
espera expansão
significativa
do emprego
A partir de 2013, a dinâmica da economia se alterou com a
recessão da economia de 2015/
16, baixo crescimento em 20172019 e a pandemia do coronavírus em 2019/20. O baixo crescimento do PIB nesses nove anos
provocou muito desemprego no
Brasil e em Piracicaba isso não
foi diferente. Mesmo com a recuperação da economia em 2021,
verificamos no final desse ano
128.112 trabalhadores com carteira assinada, abaixo do registrado em 2013 (-5.921 trabalhadores, ou – 4,4%). Os atuais empregos estão assim distribuídos:
serviços com 51.039, indústria
com 39.503, comércio com 29.220
e 8.350 em diversos setores.
Por conta da dinâmica industrial ainda está havendo a criação
de novos empregos nesse setor. No
entanto, há uma expectativa de que
a economia brasileira cresça muito pouco em 2022 e 2023 e não se
espera expansão significativa do
emprego na cidade, que mantém
muitos trabalhadores e trabalhadoras na economia informal.
Além disso, ainda não está contabilizado todos os efeitos negativos para a economia mundial e
brasileira resultado da guerra
entre a Rússia e a Ucrânia. Importante é a continuidade da geração de empregos em Piracicaba, dando alento aos jo vens que
entram no mercado de trabalho.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

N

esta semana
tive a oportunidade de realizar três audiências
públicas da maior importância na Assembleia Legislativa.
A primeira delas,
na terça-feira, 28 de
junho, tratou do confisco salarial de aposentados e pensionistas
da SPPREV. Com grande e representativa participação de entidades e servidores públicos, pudemos debater formas de lutar
pelo fim deste verdadeiro assalto aos bolsos de nossos aposentados, que contribuíram durante décadas para se aposentarem
e agora pagam 14% sobre a parcela de sua aposentadoria que
excede um salário mínimo. Um
absurdo que precisa acabar.
Ao final, uma comissão foi
recebida pelo presidente da
Casa, deputado Carlão Pignatari, que nos informou que o Governo do Estado estaria buscando uma solução a ser encaminhada em agosto. De fato, vi-

mos reivindicando
que o próprio governo
revogue essa medida,
mas continuamos nossa luta para que a
ALESP tome uma atitude unificada para terminar com esse confisco.
Na quinta-feira,
30 de junho, presidi
duas audiências públicas. Na primeira parte, debatemos formas de continuar lutando para que o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) atenda
com qualidade todos os servidores públicos, no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) e
em todas as regiões do Estado,
pois neste momento estão sendo
cancelados convênios com clínicas, hospitais e laboratórios, sem
que o governo estadual seja capaz de solucionar o problema.
Diversas denúncias de irregularidades no HSPE foram reafirmadas por representantes
de entidades, o que nos leva a
intensificar nosso trabalho para
que seja instalada na ALESP a
Comissão Parlamentar de Inqu-

O plano será
debatido com os
deputados, com
as entidades de
servidores, com os
candidatos ao
Governo do Estado
e com a sociedade
érito (CPI) do IAMSPE, conforme requerimento que protocolei
junto à presidência da Casa.
Na segunda parte, apresentei a proposta de Plano Estadual
dos Servidores Públicos Estaduais (projeto de lei 380/2022), resultado do trabalho coletivo de
diversas entidades do funcionalismo com nosso mandato popular e que estabelece uma política
de Estado para assegurar a valorização e os direitos do funcionalismo público e, assim, também
a qualidade dos serviços públicos disponibilizados à população.
Há pelo menos três décadas,
os servidores públicos vêm sofrendo seguidos ataques em seus
direitos, com salários rebaixados, terceirizações, precarização

das condições de trabalho, retirada de direitos e a própria redução do quadro de pessoal,
alvo preferencial das políticas
neoliberais do “Estado mínimo”.
O plano será debatido com os
deputados, com as entidades de
servidores, com os candidatos ao
Governo do Estado e com a sociedade e queremos criar um verdadeiro movimento pela sua aprovação, porque interessa à população que as políticas públicas e os
serviços públicos sejam implementados em sua totalidade por
servidores públicos bem formados, valorizados e motivados a
prestar atendimento qualificado a
todas e todos. Queremos e defendemos o respeito aos servidores
públicos e aos servidores públicos.
Em todas essas atividades, o
clima é de muita esperança. A esperança dos que lutam, se mobilizam e veem a possibilidade real de
termos um professor no comando
do Estado de São Paulo e a volta
do melhor presidente que esse país
já teve no governo do nosso país.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT

Pelo menos este vexame não passaremos
Mandato Coletivo

E

m 07/02/2022
deu entrada nesta Casa de Leis o
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2022
que pretendia instituir
na Câmara Municipal a
“Medalha de Mérito Estudantil Professor Olavo de Carvalho”. Durante a tramitação, foi protocolado um Substitutivo para que a Medalha tivesse o
nome de Luiz de Queiroz, o qual teve
parecer contrário da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação.
Numa jogada política estratégica, em 24/03/2022 deu entrada
o Projeto de Decreto Legislativo nº
15/2022 que pretendia instituir a

“Medalha de Mérito Estudantil
Luiz de Queiroz”,
porém voltada
apenas aos alunos
da graduação e
pós-graduação.
O Mandato
Coletivo “A Cidade
é Sua”, no sentido
de abarcar a “educação” em geral pelo mérito estudantil, protocolou uma Emenda a
este PDL nº 15, incluindo os alunos
com maior pontuação no ENEM
(que era o objeto da Medalha Olavo
de Carvalho), alunos de nível técnico, graduação e pós-graduação em
uma única Medalha, a “Luiz de
Queiroz”, assim já inviabilizaria a
Medalha “Olavo de Carvalho”.

Autoestima (I) Experimento

S

em a pretensão do rigor científico, uma empresa de
cosméticos publicou em 15/
04/13, um vídeo instigante. Nele
um homem treinado pelo FBI
para fazer retratos falados pede
para algumas mulheres se descreverem enquanto ele as desenha (nem ele nem elas se viam
durante ou depois). Elas, sem saber o motivo, diziam seus traços
faciais com detalhes. Depois conheciam uma terceira pessoa que
não participara da experiência, e
o desenhista pede que essa as
descreva, para desenhá-las sob
a ótica dessa nova mulher.
No final se tem dois desenhos de cada mulher, um pela
descrição dela mesma e outro
pela descrição de alguém que a
conheceu. Além de abrandar as
‘falhas’ (rugas, formas irregu-

lares, etc.) o desenho descrito
por essa pessoa se aproxima
muito mais da fisionomia real.
Essa pequena experiência
demonstra o quanto somos exigentes conosco e complacentes
com o outro no que diz respeito
à estética. O mesmo mecanismo se aplica no tocante às nossas atitudes, como ação do superego sobre nós mesmos.
Na sociedade da exposição
em que vivemos parecer belo
fisicamente ou na personalidade é mais importante que sêlo. O que o experimento mostra é que a imagem que eu tenho de mim não corresponde à
que o outro tem. E muitas vezes isso denuncia a autoestima
que construímos e carregamos
em nossa história de vida.
Fonte: Youtube

INTERATIVO
Tenho reumatismo e
por isso sou aposentado
com 28 anos. É muito complicado dizer isso a uma
mulher que estou conhecendo virtualmente. Quando
devo dar a má notícia? Já
sofri muito preconceito,
pois não é qualquer mulher
que aceita e entende as limitações que isso gera. Exponho no perfil do site? Espero o encontro pessoal?
Comento quando estiver
conhecendo a pessoa?
José, 28
A experiência nos mostra que
a honestidade sempre é o melhor
caminho, se quiser firmar algo sério. Por mais difícil que seja. Mas
sua questão é ‘quando’ dizer.
Você falou em expor isso no

seu perfil. Você pode conhecer
muitas pessoas virtualmente que
ficarão apenas amigas de papo,
e não é preciso que saibam já que
isso não fará diferença. Mas é
importante ficar atento, pois essas coisas podem de uma hora
para outra despertar interesse,
seja seu por ela ou vice-versa. E
na medida em que você percebe
algo se consolidando entre vocês é importante jogar limpo.
Sinto um pouco de ansiedade sua nisso. Deixe as coisas rolarem naturalmente.
Você perceberá pelo investimento de ambos o momento que
seja aberto o jogo. Não existe
uma resposta pronta, você é
quem deve ir percebendo para
onde está caminhando a relação. Isso o ajudará inclusive a
decidir o momento de se abrir.

CITAÇÃO!
“Homem como um ser em constante busca pelo
prazer.” (Sigmund Freud)

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

Derrubamos o
que seria uma
grande vergonha
para Piracicaba,
que é o título
Olavo de Carvalho
Após vários adiamentos, na
mesma sessão plenária do dia 30/
06/2022, vieram à votação ambos
os PDL’s nº 08 e nº 15/2022.
O Mandato Coletivo fez a
defesa da Emenda para que a
Medalha “Luiz de Queiroz”
(PDL 15/22) abarcasse todos os
níveis de ensino, e defendeu a
não aprovação da Medalha “Olavo de Carvalho” (PDL 08/22).
A vereadora Silvia Morales fez
a leitura de parta da fala do pro-

fessor da ESALQ, Sérgio Moraes,
e exibiu um vídeo que mostra o
próprio homenageado Olavo de
Carvalho fomentando discursos
de ódio e anti-intelectuais. “O que
este fulano fez para Piracicaba?
Qual é o mérito para esta medalha?” foram questionamentos
feitos por Silvia em Plenário.
Perdemos o título Luiz de Queiroz para todos os níveis de ensino,
porém derrubamos o que seria uma
grande vergonha para Piracicaba,
que é o título Olavo de Carvalho como
mérito para os alunos do ENEM.
Viva a educação!
———
Mandato Coletivo “A
Cidade É Sua” (PV) –
Silvia Morales, Jhoão
Scarpa e Pablo Carajol

Missões e excelência

A

Igreja de Cristo sempre teve
o foco em propagar o Evangelho,
tanto que o próprio
Jesus disse: "E disselhes: Ide por todo
omundo, pregai o
evangelho a toda criatura." (Marcos 16:15).
Ao longo de mais
de dois mil anos, o povo perseguido não cessou de falar de
paz, amor e transformação.
No entanto, na época atual,
o oprimido parece que virou
opressor e, para justificar missões, têm-se casos de corrupções,
em forma de oferta missionária.
O espírito justiceiro, inspirado em Girolamo Savonarola
— cujo nome é por vezes traduzido como Jerônimo Savonarola ou Hieronymous Savonarola, que ficou conhecido por
supostas profecias, pela destruição de objetos de arte e artigos de origem secular e seus
apelos de reforma da igreja católica, valendo-se de tudo para
se apresentar como "correto" —
mostra o perigo dos falsos profetas e sádicos mentirosos.
A obra missionária não foi
feita com dinheiro de corrupto,
ajuda de empresários ou milionários. A obra sempre foi feita
com o sangue de mártires e recursos dos mais simples. A prova disso é a excelência do Ministério do pastor Dilmo dos

Santos em Piracicaba
e Região, que tem inclusive um evento
anual de missões, o
Valentes de Josué, feito com amor e dedicação há anos, dando
continuidade ao projeto idealizado antes
de sua chegada à cidade de Piracicaba.

Destaque à
excelência do
Ministério do
pastor Dilmo
dos Santos
em Piracicaba
e Região
O próprio Pastor Dilmo instituiu na hora da contribuição:
"Essa igreja é uma igreja missionária", frase dita com orgulho
e amor pelos membros que fazem valer o princípio cristão.
Não por acaso a Assembleia de Deus-Ministério de
Madureira de Piracicaba cresce e faz um trabalho diferenciado em missões. Por isso, é
atacada e invejada, do louco
ao playboy, passando pelo
condenado ao corrupto.
Ninguém pode com a
obra que é santa. A igreja é
de Cristo. Não dos homens.
———
Francys Almeida, advogado
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Alex de Madureira comemora
doação ao Fundo Social do Estado

Livro de Vitor Pires abre o mês do
centenário da Estação da Paulista

Iniciativa vai garantir alimentos a famílias carentes do Estado; doação
foi de R$ 2 milhões ao FSS paulista, frutos da economia dos deputados
Alex de Madureira enalteceu,
nesta terça-feira (28), a iniciativa
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) que doou
R$ 2 milhões ao Fundo Social de
Solidariedade paulista. “Esses recursos são frutos da economia registrada por nos deputados durante o primeiro quadrimestre deste
ano e será utilizado em ações assistenciais, principalmente no combate à fome de famílias carentes,
ou seja, estamos ajudando que
mais precisam”, afirmou o deputado estadual Alex de Madureira.
A primeira-dama do Estado
e chefe do Fundo Social de Solidariedade, Luciana Garcia, agradeceu ao parlamento paulista
pela iniciativa. “Essa doação é
muito importante, muito bemvinda, principalmente neste momento de insegurança alimentar
no nosso país. Com certeza, essa
doação fará a diferença no Estado de São Paulo”, disse ela.
“O Fundo Social é fundamental para os municípios, por fazer
aporte de recurso e direcionar
projetos", informou Alex de Madureira. "O valor será muito bem
empregado no enfrentamento à
fome, realidade infelizmente presente em diversas regiões do nosso Estado, sobretudo após a pandemia”, afirmou o parlamentar.

Esta ação é realizada pelo segundo ano consecutivo e visa garantir alimentos a famílias carentes do Estado. Os recursos doados foram economizados no período compreendido entre os meses de janeiro a abril e, após a oficialização da doação, Alex de Madureira comemorou a iniciativa.
“Conseguimos modernizar
processos e informatizar a
Alesp, sempre com maior produtividade e economia de recursos, como a redução de gastos com água, energia, combustível, verbas de gabinete, além
de renegociações de contratos”,
afirmou o deputado estadual.
Na ocasião, o presidente da
Alesp, Carlão Pignatari, parabenizou o esforço dos deputados. “Graças à colaboração de todos os parlamentares e servidores da Assembleia conseguimos economizar e
formalizar a doação de R$ 2 milhões ao Fundo Social de Solidariedade do Estado. A população
paulista pode continuar contando
com a Alesp”, disse o presidente da
Casa, deputado Carlão Pignatari.
OUTRAS DOAÇÕES —
Não é a primeira vez que a Assembleia Legislativa de São Paulo faz uma doação. No ano passado, parte dos recursos economizados, de R$ 155,6 milhões,

Aldo Guimarães

O deputado Alex de Madureira elogiou os esforços de todos os
deputados na economia de gastos e doação ao FSS do Estado

foram devolvidos e aplicados na
aquisição de quase 180 mil cestas
básicas. Os alimentos foram entregues pelo Fundo Social a famílias em situação de vulnerabilidade social de todo o Estado.
FROTA ANTIGA — Também em 2021, a Alesp doou a frota antiga de veículos para o Fun-

do, que organizou um leilão e vai
utilizar o recurso na implantação
do projeto Praças da Cidadania,
que é a criação de um espaço para
lazer, convivência, formação profissional, cultura e saúde em áreas carentes do Estado de São Paulo. Os veículos estavam avaliados
em cerca de R$ 2,5 milhões.

P OUP
ATEMPO
OUPA

Ferrovias do Agronegócio,
escrito pelo piracicabano Vitor
Pires Vencovsky, será lançado
neste sábado (02) 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 ain-

ST. CECÍLIA

E

Lançamento,
como e onde
comprar
Dia 02/07/2022, sábado, às 16 horas, em Piracicaba, SP, abrindo o mês comemorativo do Centenário
da Estação da Paulista. Local - Estação da Paulista Av. Dr. Paulo de Moraes,
1580 - Paulista - Piracicaba
– SP. Apoio - Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Academia Piracicabana de Letras e Prefeitura do
Município de Piracicaba,
através da Secretaria Municipal da Ação Cultura. 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.

da 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 infraestruturas de transportes e ampliar os
debates para a construção de um
sistema ferroviário brasileiro
mais abrangente, integrado, inclusivo e justo socialmente.

JD. BRASÍLIA

Moradores reclamam
de excesso de barulho

Motoristas com atividade remunerada podem regularizar a CNH
O Poupatempo realiza hoje, 2,
o mutirão “EAR” para facilitar e
incentivar a regularização dos motoristas de carro ou moto que exercem atividade remunerada. Foram
4,3 mil vagas distribuídas entre as
unidades do estado de São Paulo e
ainda há horários disponíveis para
o agendamento. Em parceria com
o Detran.SP, a ação inédita é voltada para aqueles que prestam serviço de transporte de pessoas, bens
ou valores para pessoa física e/ou
jurídica, autônomos ou contratados. O atendimento presencial deve
ser marcado previamente pelos canais eletrônicos de forma gratuita
– portal www.poupatempo.sp.
gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.

CHARGE

Vale reforçar que, para incluir o EAR – Exerce Atividade
Remunerada, é necessário passar
pela avaliação psicológica e, se
considerado apto, pagar a taxa
de emissão – o custo do exame
psicológico é de R$ 123,08, enquanto o da emissão é de R$
116,50. Depois que todas as etapas estiverem concluídas, o condutor irá receber o documento físico pelos Correios, no endereço indicado pelo cidadão. Também será
possível obter a CNH Digital, disponível no aplicativo Carteira Digital
de Trânsito (CDT). O código de segurança para acessar a versão online pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo.
Lembrando que as habilita-

ções que forem solicitadas a partir
de agora já serão emitidas no novo
modelo da CNH pelo Detran.SP.
Atendendo à Resolução nº 886 do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), a mudança altera características da identidade visual
da carteira de motorista, agora em
tons de verde e amarelo, e possibilita a inclusão de informações
como o nome social, para quem já
possui essa opção no RG, filiação
afetiva e o uso do código MRZ,
que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros.
CONDIÇÕES: estar com a
validade da CNH vigente; se o
condutor for habilitado apenas
na categoria A, para a inclusão

Divulgação

da observação EAR, ele também
deve ter mais de 21 anos, ter habilitação há no mínimo dois anos
na categoria A e possuir curso
de motofrete ou mototáxi válido; prontuário de habilitação registrado no Estado de São Paulo; e não constar bloqueio ativo
no prontuário de habilitação.
SERVIÇO
Mutirão para inclusão de EAR:
acontecerá em todas as unidades do Poupatempo, com
4,3 mil vagas. Data: hoje, 2.
Horários de atendimento: habitual, de acordo com unidade escolhida e mediante
agendamento prévio. Locais
e endereços estão no portal
www.poupatempo.sp.gov.br.

Organizada por Rai de Almeida (PT), reunião
contou com o vereador Cássio "Fala Pira" (PL)

A vereadora Rai de Almeida
(PT) e o vereador Cássio Luiz (PL)
se reuniram, quinta-feira (30), com
moradores do bairro Santa Cecília
para ouvirem as denúncias referentes aos problemas que estão enfrentando com estabelecimento
comercial localizado no bairro.
Participaram também as assessorias dos vereadores Paulo Camolesi (PDT) e Thiago Ribeiro (PSC).
De acordo com os moradores,
o excesso de barulho acontece de
quinta a domingo, por conta de
eventos e shows musicais, além do
grande número de frequentadores
que lotam as ruas da região, atrapalhando o tráfego e inviabilizando as garagens dos moradores.
Os moradores destacam
também que o estabelecimento
que vem promovendo atividades
musicais cujo ruído intenso vem
perturbando a comunidade se encontra próximo à área de preservação ambiental, local que é corredor natural entre diferentes
áreas verdes para diversos ani-

mais, que podem ser extremamente afetados com essa agitação.
Informaram ainda os moradores que já fizeram denúncias,
seja no 156, Guarda Civil, 190 e
Patrulha Ambiental, com posterior aplicação de multas. Mas o
problema persiste. “Não somos
contra os shows, porém o lugar
deve estar adequado a receber este
tipo de evento sem prejudicar o entorno”, apontam os moradores.
Foi informado também que a
área pertence ao Zoneamento de
Readequação de Bairro, o que permite apenas atividades de baixo
impacto e não condiz com que os
moradores vivenciam perante os
eventos no estabelecimento. Além
da perturbação de sossego, crimes
ambientais e poluição sonora, os
moradores relataram que o estabelecimento se encontra com
“documentos conflitantes”.
A vereadora se comprometeu
a estudar a questão e a tomar as
providências necessárias visando
buscar sanar os problemas.

A PELO

Moção que pede recursos para
cobertura de quadra é aprovada
Nesta quinta-feira (30), durante a 29ª reunião ordinária, foi
aprovada a moção de apelo 122/
2022, do vereador André Bandeira (PSDB), que solicita recursos
para a construção da cobertura da
quadra de esportes da Escola Estadual Attilio Vidal Lafrata, no bairro Campestre. A moção é dirigida
ao governador do Estado, Rodrigo
Garcia, ao secretário estadual de
Educação, Hubert Alquéres, e ao
presidente da Fundação para o
Desenvolvimento da Educação
(FDE), Nourival Pantano Júnior.
Segundo o texto da propositura, os alunos são impossibilita-

dos de utilizar a quadra em dias
de Sol, pelo calor excessivo e pela
exposição aos raios solares; nos
dias de chuva, as aulas de educação física precisam ser interrompidas. A moção destaca a importância da prática de exercícios físicos para a formação psicossocial
dos estudantes, bem como para a
promoção da inclusão social.
O texto afirma, ainda, que a
realização do serviço é urgente
para melhorar a infraestrutura
e a qualidade de ensino que os
alunos recebem. O histórico da
solicitação também foi apresentado, em anexo, na propositura.
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Lançada a plataforma digital
Filipe Paes/Studio47

I AMSPE

Bebel continua a defender
atendimento em todo Estado
A audiência pública, presidida pela própria deputada Professora Bebel, foi
realizada na manhã de quinta (30), no auditório Paulo Kobayashi da Alesp

Diretoria da Unimed Piracicaba apresenta mais uma inovação: Juliano
Padovani, Carlos Joussef, João Paulo Mainardi e José Rogério Nicola

Sempre caminhando em direção à inovação tecnológica e a ampliação dos serviços assistenciais,
a Unimed Piracicaba lançou ontem
(01) a plataforma digital Einstein
Conecta, no site e aplicativo da Instituição, para os mais de 190 mil
beneficiários da cidade e região.
“Agora, com esta nova ferramenta, os clientes contarão com um
serviço exclusivo de orientação
médica on-line – adulto e pediátrico, com profissionais capacitados do Hospital Israelita Albert
Einstein, sete dias por semana,
24 horas”, disse Carlos Joussef,
presidente da Cooperativa.
O dirigente conta que o novo
atendimento digital, disponível
no site oficial da Instituição e no
aplicativo Unimed SP Clientes, é
um recurso que coloca o benefici-

ário em contato direto com equipe assistencial para casos com necessidade de baixa urgência.
“Integram a lista de cuidados
sintomas de Covid-19, gripe e resfriados, alergias e lesões na pele,
dor lombar, desconforto ou dor
abdominal, dor de cabeça ou no
corpo, febre, dor de garganta, picadas, náuseas e vômitos, dor ou
infecção nos olhos”, orientou.
Com este novo recurso tecnológico é possível, ainda, planejar e executar planos de cuidado para pacientes com quadros agudos ou doenças crônicas. “Vamos aplicar toda a nossa expertise que adquirimos no
monitoramento virtual de beneficiários com Coronavírus para
prestar assistência de qualidade
àqueles com outras patologias”.

TENDÊNCIAS
Saúde Digital, inovação em todo mundo
Investir em tecnologia
está entre os objetivos da
Unimed Piracicaba. As ações
vão ao encontro das tendências mundiais. “Estamos atentos aos mercados nacional e
internacional de inteligência
artificial, aprendizagem de
máquina, big data e métodos
inovadores de gestão. E,
quando falamos em inovação, pensamos em novas
práticas e métodos para prestar a assistência à saúde de
forma segura e assertiva”.
Hoje, o Hospital Unimed Piracicaba conta também com os serviços do
Hospital Israelita Albert
Einstein nas áreas de telemedicina de UTI, telerradiologia 24h e Parto Adequado.
Investiu, ainda, na modernização do aplicativo Unimed

SP Clientes (com agendamento de exames cardiológicos na Unidade do Coração
do Hospital Unimed Piracicaba), na recepção digital nos
prontos atendimentos do
complexo hospitalar, proporcionando mais agilidade e sustentabilidade sem o uso de
papéis, além de outras ferramentas que contribuem para
a gestão e a análise de informações clínicas em UTI.
“Inovar tornou-se essencial porque a nossa missão é
proporcionar o melhor atendimento médico, além de otimizar fluxos e processos assistenciais. Estamos renovando
nosso parque tecnológico nas
salas de imagem e iniciamos
a implantação do serviço oncológico no complexo hospitalar”, completou Joussef.

C ARREIRA

Alteração em resolução melhora
a gestão da comissão do plano
O projeto de resolução de 9/
22, de autoria da Mesa Diretora, que altera e acrescenta dispositivos na resolução 5/21 e revoga a expressamente a resolução 1/21, foi aprovado durante a
16ª reunião extraordinária, realizada nesta quinta-feira (30).
A resolução 5/2021 dispõe
sobre a reorganização administrativa da Câmara, do seu quadro de pessoal, define suas atribuições, o plano de carreiras e
vencimentos dos servidores e,
quando foi colocada em prática,
foi verificada a necessidade de
correções e algumas adequações.
Dentre elas, a principal alteração foi no Capítulo II “Da Evolução
Funcional”. A mudança teve como
objetivo principal atender demandas da Comissão de Gestão do Plano de Carreira, que encontrou dificuldades práticas. "Com as altera-

ções propostas, a legislação ficará
mais clara, suscitando melhora na
atuação da Comissão e segurança
ao servidor", afirma o texto.
No que se refere a inclusão do
tempo de serviço público prestado
para outros entes da Federação
para fins de sexta parte, na justificativa é ressaltado que o benefício já estava previsto na Lei Municipal nº 5.838/06, cuja disciplina sobre o tema foi absorvida por
esta propositura fundamentada
no art. 60 da Lei Orgânica do
Município. "Destaque-se que na
ocasião da revogação da citada
legislação, equivocadamente não
constou da referida Resolução".
A proposta foi aprovada
com duas emendas, uma da
C.L.J.R. (Comissão de Legislação, Justiça e Redação) e outra
de autoria do presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (PP).

E DUCAÇÃO

Servidores relatam falta de
manutenção em veículos
O requerimento 508/2022, de
autoria do vereador André Bandeira (PSDB), que solicita informações ao Executivo referente a
frota oficial da Secretaria Municipal de Educação, foi aprovado
durante a 29ª reunião ordinária,
realizada nesta quinta-feira (30).
De acordo com Gustavo Bandeira, o seu gabinete recebeu reclamações de motoristas, relatando a
falta de manutenção preventiva dos
veículos e falta de investimento

na frota ocasionando transtornos
em vários setores da secretaria.
André Bandeira questiona
qual a quantidade de veículos leves, em condições de uso, a secretaria tem disponível no momento; com quantos motoristas
a secretaria conta atualmente; se
há projeto de modernização da
frota e previsão de contratação
de novos motoristas; se há algum
motorista readaptado na secretaria de educação, entre outros.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) voltou a defender
em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo que o Iamspe (Instituto de
Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual), garanta tanto
qualidade como atendimento ao
funcionalismo e seus dependentes em todo Estado de São Paulo,
como na cidade de Piracicaba
onde o Instituto não conta com
um hospital credenciado, apesar
da clientela ser de mais de 30 mil
vidas. A audiência pública, presidida pela própria deputada, foi
realizada na manhã de última
quinta (30), no auditório Paulo
Kobayashi da Alesp, e promovida
em parceria do seu mandato popular com a Comissão Consultiva
Mista do IAMSPE e a Frente Parlamentar em Defesa do Iamspe.
Para que o funcionalismo tenha voz de fato na entidade, Bebel
reforçou a necessidade de que todos os servidores públicos estaduais, da ativa e aposentados priorizem a luta pelos Conselhos de Administração e Fiscal paritários do
Iamspe, pela qualidade e descentralização do atendimento para
todas as regiões do estado.
Durante a audiência, em que
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Bebel preside a audiência pública em que defendeu a efetiva particição do funcionalismo no Iamspe

servidores públicos também pediram o fim do confisco salarial sobre
aposentados e pensionistas, foram
relatados os problemas estruturais
e de atendimento do Instituto e do
Hospital do Servidor Público Estadual, a não renovação de convênios
com clínicas, hospitais e laboratóri-

os no interior e irregularidades decorrentes de privatizações e terceirizações, reforçando a necessidade da instalação da CPI do Iamspe, proposta da deputada Professora Bebel já protocolada na Alesp.
A deputada estadual Professora Bebel enfatiza que “o Iams-

pe é nosso e é sustentado pelas
nossas contribuições. O Estado
precisa cumprir a lei de destinar
ao Instituto os mesmos 3% sobre a folha de pagamento com
que nós, servidores, contribuímos. O IAMSPE é nosso. Quem
sustenta tem que gerir”, insiste.

C OMUNITÁRIOS

Diretor destaca os projetos do Centro Cultural “Zazá”
O diretor do Centro Cultural
Zazá, Jorge Alexandre da Silva,
ocupou a tribuna popular da Câmara Municipal de Piracicaba, na
noite desta quinta-feira (30), durante a 29ª reunião ordinária, para
destacar os projetos comunitários
desenvolvidos pela entidade no bairro Mário Dedini, “e que também
atende outros bairros da região
Norte da cidade”, como explicou.
“Estamos desenvolvendo
um trabalho com crianças, jovens e adultos, com o nosso professor de capoeira Fábio, o que
nos ajuda bastante”, disse. Ele
exibiu fotos das atividades do
centro cultural, como aula de
zumba e taekwondo – “inclusive,
o pessoal do taekwondo disputou
uma competição em Rio Claro”.

Jorge Silva também lembrou
dos trabalhos de manutenção do
prédio do centro cultural, onde
foram realizadas podas de árvore, “a partir de um pedido junto
com o vereador Laércio Trevisan
Jr.”, informou, e também lembrou do apoio que recebe da Semac (Secretaria Municipal de
Ação Cultural), a partir do titular da pasta, Adolpho Queiroz.
“Tem os projetos da cultura que, logo em breve, serão realizados. Pegamos um local que
estava totalmente parado, já que
a antiga gestão não abria tanto
o espaço como está sendo aberto hoje”, disse, ao lembrar que
está à frente do Centro “Zazá”
há apenas 10 meses, “e já houve
diversos avanços”, destacou.

Guilherme Leite

Jorge Silva ocupou a tribuna popular da Câmara nesta quinta (30)

S ERVIDORES

Requerimento pede detalhes de cesta básica não retirada
O requerimento 516/2022, do
vereador André Bandeira
(PSDB), solicita informações ao
Executivo sobre as cestas básicas
não retiradas pelos servidores
municipais da Administração. A
propositura foi aprovada na noite desta quinta-feira (30), durante a 29ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Piracicaba.
No texto, o parlamentar
pede que a Prefeitura apresenta

a relação mensal, de janeiro até
junho, da quantidade de cestas
básicas não retiradas pelos servidores públicos municipais e
informar qual o destino destes
produtos que não são retiradas.
“Para quem são encaminhadas”, questiona o vereador.
O questionamento surgiu
por conta da Ordem de Serviço 1/
2022, de 2 de fevereiro de 2022,
com a ementa informando os ser-

vidores da necessidade de estabelecer um cronograma de entrega e distribuição mensal da cesta
básica de alimentos e produtos de
limpeza e higiene pessoal. “Solicitamos o envio do edital para aquisição das cestas básica para os
servidores municipais”, destaca.
Ele também questiona se os
servidores que deixam de retirar as cestas básicas têm desconto no holerite e se existe algum

GUARDA CIVIL

embasamento legal para um
eventual desconto. “Em caso positivo, por favor encaminhar cópia do embasamento legal ou de
parecer da Procuradoria-Geral
do Município”, acrescenta.
Bandeira também solicita
a tabela com os valores mensais dentro do contrato para
compra de cestas básica com
a empresa Nutricesta. “Este
valor é fixo”, pergunta.

Divulgação

Programa dedicado à educação
será homenageado na Câmara
O Programa Guarda Civil Educação é Prevenção (GCEP) receberá
uma moção de aplausos pelos serviços prestados às escolas municipais
e pelos 10 anos de história em Piracicaba. A moção 116/2022, de autoria do vereador Gustavo Pompeo
(Avante), foi aprovada na reunião
ordinária desta quinta-feira (30).
O GCEP é um programa do
Pelotão Escolar da Guarda Civil
que ministra 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.
O programa atua nas escolas
durante o período de 4 (quatro)
meses de encontros semanais abordando temas como: bullying, ciberbulying, drogas, violência domés-

tica, gravidez na adolescência, abuso sexual, vandalismo, perigos da
internet, dicas de segurança, trânsito e maus tratos aos animais.
“Desde a sua criação o programa tem sido aprimorado e recebido atualizações dos temas
que mais impactam os jovens alunos na faixa etária como modo
de prevenção, buscando dar ferramentas e condições de saírem
das mais variadas situações perigosas que enfrentam durante o
seu dia a dia”, destacou Gustavo
Pompeo no texto da moção.
A homenagem será entregue
ao Comandante da Guarda Civil
Municipal, Sidney Miguel da Silva Nunes, e cópias serão enviadas para as guardas municipais
Alice Silva Romualdo, Tatiane
Souza Querubino de Oliveira e
Luciane Cristina Silva Tovar.

JARDIM ASTÚRIAS
Na última quinta-feira (30), a
equipe da Secretaria Municipal de Obras (Semob) atendeu solicitação do vereador
Gilmar Rotta (PP) para reparo
na galeria de águas pluviais
no bairro Jardim Astúrias, na
rua Frei Silvino Brancatti, em
frente ao número 149. Segundo moradores, o reparo se fa-

zia necessário porque a grade de contenção estava afundada, trazendo preocupação
com risco de quedas e acidentes. A equipe da Semob
concluiu as obras de reparo
no mesmo dia, instalando
uma nova grade de contenção
na valeta, dando novamente
segurança aos moradores.
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Provas de concurso público
acontecem no domingo, 3

Festa Junina atrai
mais de 1000 pessoas
Divulgação

Estão aptos a realizarem as provas 9.643 candidatos; posição mais
concorrida é a de professor de Educação Infantil, com 2.356 inscritos
As provas do Concurso Público 02/2022 para diversas funções da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba acontecem no
domingo, dia 3, em dois períodos,
com o fechamento dos portões às
8h30, no matutino, e às 14h30
no vespertino. A avaliação objetiva e de redação – para os cargos
de professor – é de responsabilidade da Fundação para Vestibular da Universidade Estadual
Paulista Júlio Mesquita Filho
(Vunesp) e estão aptos a realizarem as provas 9.643 candidatos.
Os concorrentes às vagas serão divididos em dez locais para a
realização das provas, sendo: Blocos C, D, E e F da Faculdade Anhanguera de Piracicaba e as Escolas
Estaduais Professor Elias de Mello
Ayres, Professor Eduir Benedicto
Scarpari, Dr. Jorge Cury, Professor Augusto Saes, Dr. João Conceição e Professora Olívia Bianco.

De acordo com o edital, são
contemplados sete cargos, sendo divididos em: professor de
Ensino Fundamental (30 vagas),
professor de Educação Infantil
(10 vagas), professor de Educação Física (5 vagas), secretário
de escola (1 vaga), escriturário
(10 vagas), orientador de alunos
(13 vagas) e auxiliar de ação educativa (20 vagas). Ao todo, serão convocados, em primeira
chamada, 89 novos servidores e
terão novas convocações conforme as necessidades da Rede.
A posição mais concorrida
do concurso será a de professor
de Educação Infantil, com 2.356
candidatos, seguidos por orientador de alunos (2.195 inscritos), professor de Ensino Fundamental (1.802 inscritos), auxiliar de ação educativa (1.491 inscritos), escriturário de escola
(1.182 inscritos), secretário de es-

cola (327 inscritos) e professor de
Educação Física (290 inscritos).
A remuneração para as
funções varia de R$ 1.962,45 a
R$ 3.316,98, com cargas horárias de 33 horas semanais – para
os cargos de professores, e de
40 horas para os demais cargos.
“Com a realização desse concurso público conseguiremos sanar
uma grande problemática que enfrentamos em nossa rede que é a
falta de servidores. Desejo a todos
os candidatos uma excelente prova
e que possamos contar com todos os
aprovados para fazer da nossa Educação cada vez melhor”, pontua o secretário da pasta, Bruno Roza.
Mais informações e consulta
dos documentos referentes ao concurso público podem ser realizadas
nos sites da Fundação Vunesp –
www.vunesp.com.br, bem como da
Prefeitura Municipal de Piracicaba – www.piracicaba.sp.gov.br.

LOCAIS DE PROVAS
- Blocos C, D, E e F da Faculdade
Anhanguera de Piracicaba - Rua
Santa Catarina, 1.005 - Nova
América (Água Branca)
- Escola Estadual Professor Elias
de Mello Ayres - Rua Fernando
Febiliano da Costa, 429 - Alemães
- Escola Estadual Professor Eduir
Benedicto Scarpari - Rua Lutero
Luiz, 150 - Jardim Alvorada
- Escola Estadual Dr. Jorge Cury
- Rua Joaquim André, 326 (entrada do candidato pela R. Madre Cecília, s/n) – Paulista
- Escola Estadual Professor Augusto Saes - Rua Dom Pedro I,
2.517 - Nova América
- Escola Estadual Dr. João Conceição - Rua Jorge P. e Chaves, 2.899
(entrada do candidato pela rua Marques de Monte Alegre) - Paulista
- Escola Estadual Professora Olívia Bianco - Rua Prof. José Martins de Toledo, 394 – Jaraguá

T ÍTULO

Diretora de escola receberá ‘Piracicabanus Praeclarus’
A diretora da Escola Estadual
Profº “Eduir Benedicto Scarpari”,
do bairro Alvorada, Leda Maria
Lacerda Zinsly, será homenageada pela Câmara Municipal de Piracicaba com o Título de Piracicabanus Praeclarus. O plenário aprovou, na 29ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (30), o projeto de
decreto legislativo 43/2022, de autoria do vereador Thiago Ribeiro
(PSC), que estabelece a honraria.
Filha de Antônio Zinsly e
Marlene Lacerda Zinsly, a educadora nasceu em Piracicaba, no dia
29 de maio de 1964. Ingressou no
serviço público estadual em 1982.
Cursou Magistério, graduou-se
em Pedagogia em 1996 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Prof. José Augusto Vieira”.
Em 2007, concluiu pós-graduação
em Gestão Educacional pela Universidade de Campinas (Unicamp)
e tonou-se mestre em Educação em
2016 pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep).
Em 2002, assumiu a direção
da escola, onde atualmente ainda
exerce suas funções. Ao assumir a
escola, o primeiro ato da diretora
Leda foi convidar a comunidade a
integrar e participar das ações da

unidade. Incentivadora do trabalho voluntário, ela buscou na comunidade a ajuda e contribuição
com mutirões para realizar pinturas do prédio, podas de mato,
além de ter aproximado os pais do
Conselho de Escola e da APM (Associação de Pais e Mestres).
Ela também incentivou a reativação do grêmio estudantil, criando laço entre os alunos e desenvolvendo um trabalho para que os
próprios estudantes cuidassem do
patrimônio escolar. Leda foi responsável por realizar grandes projetos e obras que estruturaram a
escola nos últimos 20 anos, como
a construção da nova cantina escolar, dos mosaicos dos muros da
escola, reformas de banheiros, cobertura da quadra poliesportiva,
reforma do laboratório de química, biblioteca e cozinha e a construção da praça “Guilhermina
Scarpari”, mãe do patrono que dá
nome à escola. Ela ainda abraçou o
Programa Escola da Família nos finais de semana, realizando grandes
ações envolvendo estudantes, universitários, pais e a comunidade.
ATUAÇÃO HISTÓRICA Ao perceber o crescimento populacional no entorno da escola, a dire-

tora começou um novo planejamento e, com o fim do atendimento ao
ensino Fundamental de ciclo 1 na
unidade, ela ampliou as vagas do
Fundamental 2 e incluiu o Ensino
Médio no período da manhã.
Em 2019, ela marcou a história da escola ao buscar, junto ao
secretário de Estado da Educação,
na época João Cury Neto, a possibilidade de implantação do ensino
integral na unidade. O secretário
recebeu a equipe gestora e os estudantes na sede da Secretaria da
Educação, na Praça da República,
na cidade de São Paulo. Os próprios estudantes, naquela ocasião,
puderam, através da intervenção
da diretora, falarem ao secretário
da importância e necessidade do
ensino integral na escola. O secretário atendeu o pedido e, em 2020,
iniciou-se o Programa de Ensino
Integral na escola, um grande salto para a educação dos jovens.
Como líder do corpo docente,
buscou parcerias, recursos e fundos para a unidade. Ensinou cidadania aos alunos, sempre no início
das aulas, com a execução do Hino
Nacional Brasileiro, da Bandeira,
da Independência e de Piracicaba.
De acordo com o parlamentar, a

diretora Leda é uma defensora da
educação e tem como lemas: “Lugar de aluno é na escola” e “Quanto mais estudo, melhores cidadãos teremos na sociedade”.
“Quem conhece Leda Maria Lacerda Zinsly sabe a mulher de fibra, que sempre trabalhou e se dedicou pelos jovens com sua força, determinação, planejamento e principalmente amor pela educação”, destacou o autor da homenagem.
Ao declarar voto favorável à
honraria, o vereador Paulo Camolesi (PDT) parabenizou a diretora,
conforme pode ser conferido no
vídeo, nesta página. “É uma pessoa dinâmica e que abre a escola a
todos aqueles que querem colocar
um projeto para ajudar a sociedade. Em 2010, quando estivemos
com o grupo Cidadania, nós tivemos um projeto com o saudoso
Totó Danelon. Ela nos cedeu uma
classe de 40 alunos para que levássemos formação. Quero cumprimentar a Leda pelo belíssimo trabalho que ela desenvolve”, colocou. A solenidade para entrega do
título será realizada em sessão a
ser agendada pelo gabinete do vereador Thiago Ribeiro (PSC).

Festa Junina do Colégio COTIP aconteceu no último dia 25

A Festa Junina promovida
pelo Colégio COTIP no último dia
25 de junho transformou-se em um
grande encontro de alunos, ex-alunos, professores, amigos, familiares, convidados, vizinhos, funcionários e visitantes, movimentando
mais de mil pessoas com suas diversas atrações e comidas típicas.
Na programação, que começou às 16 horas e prosseguiu até
as 22 horas, no campus da Instituição, casamento caipira, quadrilha, danças típicas, correio elegante e cadeia, além das deliciosas bebidas e comidas típicas; tudo
embalado pelo ritmo contagiante
das vozes de Lucas e Maju, dupla
que ajudou a animar a festa.
“A dança de quadrilha apresentada pelos 3ºs anos do Ensino
Médio, não foi tradicional, assemelhando-se mais a um ato teatral
com a inclusão de várias outras
danças que contagiaram o público; em seguida, tivemos a quase
tradicional quadrilha, com roupas
invertidas e a participação também de outros alunos, pais, amigos e familiares que acabaram
aceitando nosso convite e entrando literalmente, na dança”, conta a vice-diretora acadêmica e coordenadora do Ensino Médio, Viviane Cristina Olicheski Moretti.
Segundo ela, os alunos dançaram lindamente, as famílias participaram bastante e todos elogiaram a estrutura da festa e, princi-

palmente, as comidas, especialmente preparadas pela Associação Espírita Casa do Caminho, que serviu batata frita, cuscuz, espertinho
de carne, milho verde, pastel, pipoca, pinhão e torresmo, além de doces, algodão doce, quentão e vinho quente, entre outras bebidas.
Já a barraca do cachorro
quente, bem como a prisão, ficou por conta do Projeto EEP
Baja para apoio financeiro às atividades acadêmicas da equipe.
“Tudo estava lindo, com as barracas dispostas sob uma tenda
de 50 m2 em área próxima ao
Centro de Convivência, onde estava exposto também o veículo offroad projetado e construído pela
equipe”, conta Profª Viviane.
O diretor acadêmico do COTIP, Prof. Marcos Joel Leite, revela que por traz de toda essa dinâmica e alegria, prevalece também o aspecto cultural das festas
juninas, marcadas por comemorações populares que acontecem
em todo o Brasil. “Esses festejos
enfatizam diferentes culturas,
mostrando a diversidade do país,
além de rememorarem trajetórias históricas e sociais de cada região brasileira”, considera.
Ele lembra que a festança é
uma fonte de contato com elementos históricos, religiosos e
mitológicos que, além de atividade lúdica, pode ser utilizada
como elemento pedagógico.

I NTERCÂMBIO

Mandato coletivo recebe
radialistas de programa
sobre sustentabilidade
Assessoria Parlamentar

H ISTÓRIA

Escola João Batista Nogueira é reconhecida pelos 100 anos
Fundada em 28 de setembro
de 1922, a Escola Municipal Profº.
João Batista Nogueira é reconhecida pela Câmara Municipal de Piracicaba pelos 100 anos de história.
A homenagem foi aprovada na
moção de aplausos 121/2022, do vereador Gilmar Rotta (PP), e votada na noite desta quinta-feira (30),
durante a 29ª reunião ordinária.
A unidade de ensino surgiu
em um período de ebulição política
e cultural, no ano da Semana de
Arte Moderna, quando, na época,
houve uma expansão na área educacional no Município, com a instalação do laboratório de pesqui-

sas da Escola “Luiz de Queiroz” e
também a inauguração de várias
unidades escolares, dentre elas a
Escola João Batista Nogueira, que
já funcionada antes mesmo da
construção do prédio em um salão
sem divisão entre as salas com o
nome Grupo Escolar Guamium.
A denominação atual foi
promulgada pelo decreto publicado em 8 de maio de 1943, no
qual o Grupo Escolar Guamium
passou a chamar-se Grupo Escolar “Prof. João Batista Nogueira”, em homenagem ao educador
nascido em Taubaté e que, em
1889, veio lecionar na Escola

Complementar de Piracicaba e, com
a transformação desse estabelecimento em Escola Normal, passou
a ensinar Geografia e História.
Com o desdobramento dessa
disciplina em duas, ficou com o
encargo de lecionar Geografia, missão que desempenhou até a aposentadoria, em 1932. O professor
faleceu em 1934, “sendo sua morte muito sentida na localidade,
aonde ao longo da sua trajetória
docente, devido seu amor ao ensino, havia conquistado muitos
amigos”, acrescenta o parlamentar, no texto da propositura.
Até 1999, a unidade escolar

pertenceu à rede estadual e, a
partir de 2000, passou a ser administrada pelo município, cuja
denominação foi alterada para
Escola Municipal de Ensino Fundamental Profº “João Batista
Nogueira”. Diante das constantes mudanças ocorridas recentemente no cenário da educação, a
partir de 2005 a escola passou a
desenvolver a alfabetização logo
aos 6 anos e, em 2007, a Rede
Municipal de Ensino implementou
o Ensino Fundamental de 9 anos.
Atualmente, a unidade possui aproximadamente 500 alunos, divididos em 16 turmas.
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Empréstimo irá combater perda de água na rede, diz líder de governo
Durante a 29ª reunião ordinária da Câmara, nesta quinta-feira (30), o vereador Josef Borges
(Solidariedade), líder de governo,
explicou que boa parte dos R$ 50
milhões de empréstimos para a
Administração Municipal, aprovados em reunião extraordinária
na quarta-feira (29), a partir do
projeto de lei 137/2022, serão utilizados para programa do Semae
(Serviço Municipal de Água e Esgoto) que irá combater perdas de
água na rede de abastecimento.
“O Programa Mais Água,
Mais Vida é grandioso e vai exi-

gir um investimento na casa de
R$ 20 milhões”, disse. Ele lembrou que, atualmente, de toda
água que entra na rede do Semae,
cerca de 48 a 50% são perdidas
no caminho, principalmente pelas instalações serem velhas. “A
meta é chegar a, no máximo, 30%
de perda, sendo que o valor necessário para isso serão outros R$
175 milhões que a Prefeitura irá
buscar a partir de recursos internacionais e que necessita de aprovação do COAF”, detalhou.
Josef lembrou, ainda, que o
pedido foi realizado neste momen-

to por conta da oportunidade apresentada pelo Banco Empreendedor
“Desenvolve SP”, ligado ao Governo do Estado de São Paulo. “Esse
dinheiro será usado na substituição de 34 quilômetros de rede de
abastecimento na região central,
que não são substituídos há 60
anos, um dos vilões desta perda de
água”, acrescentou o parlamentar.
Ainda dentro do empréstimo,
a Prefeitura utilizará para um programa de eficiência energética, com
a troca de lâmpadas de LED, que
duram mais e “ainda contribuem
para a redução do consumo de ener-

gia, que é previsto em 40%”, disse. Josef citou que os recursos
serão investidos em pavimentação de ruas e avenidas, “melhorando a segurança viária e mobilidade urbana, que tanto é cobrado por esta Casa de Leis”, disse.
Os custos do empréstimo,
segundo o parlamentar, serão
absorvidos pela própria economia que os investimentos deverão gerar, seja na área do abastecimento, seja na eficiência energética. “Os programas vão diminuir custos e gerar caixa para pagar o financiamento”, finalizou.

Produtores do “Compartilhando Sustentabilidade” conheceram,
na quarta-feira (29), como é atuação do “A Cidade É Sua”

O mandato coletivo “A Cidade É Sua” recebeu na quarta-feira (29) a visita dos realizadores
do programa “Compartilhando
Sustentabilidade”, Cândido Silva
e Silvana Silva, que é transmitido
pela rádio nos municípios de Cordeirópolis e Santa Gertrudes.
Em busca dos mandatos coletivos na região, Cândido, que é
gestor ambiental, funcionário
público e especializado em educação ambiental, entrou em contato com o gabinete com a intenção de conhecer melhor o modelo adotado por Silvia Morales,
Jhoão Scarpa e Pablo Carajol,
além de convidá-los para uma
entrevista no programa de rádio.
Eles conversaram sobre a
crise de representatividade política no País e como os mandatos
coletivos cumprem papel de fortalecimento da democracia e da
aproximação de outros setores
na vida política na política institucional. “Os mandatos coletivos
têm um caráter pedagógico e, na
medida em que a população é

convidada a participar, se relaciona melhor e com maior proximidade com a política”, destacam os
membros do mandato coletivo.
Cândido também detalhou
a proposta do programa de rádio, que abrange a sustentabilidade em termos mais amplos,
assim como é voltado ao viés
social, de onde surgiu a idealização de um projeto de facilitasse o acesso à informação à
população que mais precisa.
Silvana refletiu sobre a situação precária e a dificuldade do
acesso às infraestruturas pelas
comunidades periféricas de Cordeirópolis e Pablo Carajol destacou a importância do trabalho em
rede para fazer chegar as políticas públicas, principalmente para
a população mais vulnerável,
como uma maneira de inclusão
ao convívio urbano e social.
“Somente a partir desta premissa é possível o exercício pleno da cidadania”, disse Carajol,
ao destacar que este é entendimento do mandato coletivo.
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Sesc Piracicaba abre mostra de animação
Grupo Gargântua irá abrir a mostra neste domingo, 3, às 17h, musicando ao vivo uma seleção de curtas da alemã Lotte Reiniger
Com sessões no teatro aos domingos e terças-feiras, e na comedoria às quartas-feiras durante
todo o mês de julho, e ainda com
bate-papos com o diretor César Cabral de "Bob Cuspe: Nós Não Gostamos de Gente", e com o crítico
de cinema Celso Sabadin, a Mostra de Cinema de Animação do
Sesc Piracicaba trará grandes filmes contemporâneos, sem deixar
de dar espaço aos artistas do passado que criaram e desenvolveram
as diferentes técnicas de stop motion que consagraram o gênero.
"Pensamos em um ciclo que
apresentasse as produções atuais
de referência mas ao mesmo tempo desse espaço para homenagear o legado de grandes artistas
desbravadores e experimentalistas da animação como Lotte Reiniger (1899-1981), Norman Mclaren (1914- 1987), Jiri Trnka
(1912-1969) e Günter Rätz
(1935)", afirma o produtor cultural Alex Brasil, da empresa piracicabana Cine 16, que está cuidando da produção da Mostra.
O alemão Günter Rätz, aliás,
mestre da técnica de "puppets"
(stop motion com bonecos), é um
dos destaques, com a sua produção "O Tesouro do Lago de Prata", de 1989, inédita no Brasil.
Além de oferecer ao espectador
contato com obras de diferentes
épocas e técnicas, a mostra tem
como outra característica a diver-

Fotos: Divulgação
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1- Ilha dos Cachorros (Isle of Dogs - 2018). 2- Jan Svantmajer, escola de animação surrealista, com Food (1992); e 3- Bob Cuspe, nós não gostamos de gente (2021).

sidade geográfica: República
Tcheca, Canadá, Estados Unidos,
França, Japão e Moçambique,
dentre outras nações, estarão representadas na programação.
A animação nacional estará
representada por vários curtasmetragens, como "Animais" (2016),

“I RMÃOS A LCÂNT
ARA ”
CÂNTARA

de Guilherme Alvernaz; "Marcellas" (2014), de Marcella Furtado;
e "Matinta Perera" (2006), de
Humberto Avelar, além de "Bob
Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente" (2021), criação de Angeli.
O grupo paulistano Gargântua
irá abrir a mostra neste domingo,

SÉRGIO

DA

3, às 17h, musicando ao vivo uma
seleção de curtas da alemã Lotte
Reiniger, pioneira na técnica de
animação com silhuetas. A programação completa está disponível
na página do SESC Piracicaba: https://www.sescsp.org.br/projetos/
mostra-de-cinema-de-animacao

VAN

SERVIÇO
Mostra de Cinema de Animação do Sesc Piracicaba.
Período: 3 a 31 de julho. Local: Sesc Piracicaba (rua
Ipiranga, 155 - Centro). Horários: 17h, aos domingos,

e 20h30, às terças no teatro; 19h30 às quartas na comedoria Entrada franca,
com retirada de ingressos
1h de antecedência. Informações: (19) 3437-9292.
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Praça no bairro Industrial Ex-vereador agradece aprovação de Tenente-coronel receberá a
recebe reparo em iluminação lei sobre vagas para vans escolares Medalha de Mérito Legislativo
Divulgação

Guilherme Leite

Na 29ª reunião ordinária,
ocorrida nesta quinta-feira (30),
foi aprovado o projeto de decreto legislativo 41/2022, de autoria da vereadora Ana Pavão
(PL), que concede Medalha de
Mérito Legislativo à tenente-coronel Sílvia Andréia Mantoani.
Segundo o texto da moção,
Mantoani ingressou na Academia
de Polícia Militar do Barro Branco aos 17 anos, na qual se graduou
em Ciências Policiais e de Segurança e Ordem Pública. A tenente-coronel também cursou bacharel em Direito e, posteriormente,
realizou mestrado no Centro de
Altos Estudos da Polícia Militar.

Ainda conforme relata o texto, ela esteve em diversos batalhões
da polícia militar na capital e no
interior de São Paulo, e, ao longo de
sua trajetória, se envolveu em serviços operacionais e em mediações de
conflitos fundiários, além de ter trabalhado com questões envolvendo
presídios e crime organizado.
A propositura destaca,
também, o trabalho voluntário
prestado pela homenageada na
Paróquia Bom Jesus do Monte, na qual ministra catequese
para crianças de 8 a 11 anos.
A honraria será entregue
em sessão solene, com data
ainda a ser agendada.

Sérgio da Van ocupou a tribuna popular na noite desta quinta (30)

Solicitação foi encaminhada pelo vereador Gilmar Rotta (PP)

Após intermédio do vereador
Gilmar Rotta (PP), a Secretaria
Municipal de Obras (Semob) realizou reparo na iluminação da praça pública “Praça Irmãos Alcântara”, na rua José Alves de Souza,
no trecho compreendido entre a
rua João Lordelo e Joséfina Antônia Sarkis, no bairro Industrial.
O reparo era um pedido que
havia sido solicitado pelos moradores do bairro ao parlamentar por conta da segurança na
praça, que causava preocupação
aos frequentadores. O local pos-

sui um parque infantil e academia ao ar livre, mas por estar
sem iluminação ficava completamente escuro a noite, impossibilitando o uso do espaço e trazendo insegurança aos moradores.
Segundo o presidente da Associação de Moradores do bairro
Industrial, Valdir Calsavara, a praça estava há cerca de um ano e meio
sem iluminação, o que criava insegurança. Os trabalhos foram iniciados e concluídos na sexta-feira
(1º), quando a Semob fez reparo
completo na rede elétrica da praça.

O ex-vereador e representante
dos motoristas de vans escolares,
Antonio Sérgio Rosa Oliveira, o Sérgio da Van (PL), ocupou a tribuna
popular da Câmara Municipal de
Piracicaba, na noite desta quintafeira (30), durante a 29ª reunião
ordinária, para agradecer a aprovação do projeto de lei 71/2022,
do vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), que criou vagas especiais de
embarque/desembarque para os
motoristas que fazem transporte
de estudantes no Município.
“Eu gostaria de agradecer
a aprovação deste projeto, que
eu contribuí junto com o vereador Trevisan Jr., e o qual pedíamos espaços demarcados e sinalizados, exclusivos para vans
escolares em frente às escolas”,
relatou. “Inicialmente, eu viria
aqui nesta tribuna para pedir
apoio dos senhores e das senho-

ras para a votação do projeto,
mas como já foi aprovado, então eu venho agradecer”, disse.
Ele lembrou das dificuldades
que a categoria enfrenta no trabalho de levar os estudantes nas escolas, por conta de não haver respeito por pais e responsáveis que
param em frente das unidades de
ensino buscar os filhos. “É um desrespeito total, não há diálogo e sem
essas vagas não está sendo possível fazer esse trabalho. Aprovada
essa lei, vocês nos trazem paz, porque podemos ter um local para estacionar, então agradeço a compreensão e sensibilidade”, disse.
Também motorista de van escolar, o vereador Ciro Romualdo
(Podemos), o Ciro da Van, concordou com o colega de profissão. “Agora, temos mais tranquilidade para
ter um trabalho melhor e mais segurança para as crianças”, disse.

V UNESP

Prefeitura recebe inscrições
para concurso com 50 vagas
A Prefeitura de Piracicaba receberá inscrições até segunda-feira, 4, para seus concursos com 50
vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.540 a R$ 6.680.
Os interessados poderão se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp,
responsável pelos certames. O endereço é www.vunesp.com.br. A taxa
de inscrição varia de R$ 45 a R$ 83.
A opção com mais vagas é escriturário, com 20 oportunidades, salário de R$ 2.540 e exigência de ensino médio. As outras
opções de ensino médio, fundamental ou técnico são 10 vagas
para motorista, 2 para soldador,

2 para eletricista, 1 para produtor
gráfico e 1 para técnico agrícola.
As carreiras de ensino superior oferecem 14 vagas para agente
fiscal de rendas, contador, economista, agente fiscal fazendário, educador socioambiental e engenheiro
civil. A aplicação das provas está
prevista para 14 de agosto, um domingo, em Piracicaba, cidade de 410
mil habitantes a 150 km da capital.
Os editais, com todas as informações sobre os certames, podem ser vistos no site da Vunesp.
Outras informações podem ser
obtidas pelo site www.vunesp.
com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.
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Câmara aprova medalha de
mérito "Luiz de Queiroz"

Trevisan Jr. destaca investimentos
e os atendimentos de demandas

Propositura foi aprovada na quinta (30), na última reunião ordinária antes
do recesso parlamentar de julho. Medalha "Olavo de Carvalho" foi rejeitada
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na noite desta
quinta-feira (30), na 29ª reunião
ordinária do ano, a última ordinária do semestre antes do recesso parlamentar de julho, o projeto
de decreto legislativo 15/2022, que
institui na Casa a Medalha de
Mérito Legislativo "Luiz de Queiroz", destinada a alunos que se
destacarem nos cursos de graduação e de pós-graduação nas faculdades e universidades públicas e particulares do Município.
Proposta por Laércio Trevisan
Jr. (PL), a honraria reconhecerá os
discentes "indicados pela direção
ou coordenação acadêmica de cada
estabelecimento de ensino que desejarem participar" e que se destacaram ao longo do ano letivo por:
"notas expressivas; menor número de faltas; comportamento disciplinar exemplar; ser criativo em
seus trabalhos e ser participativo
nas atividades acadêmicas".
A propositura, aprovada por
20 votos favoráveis, foi a plenário com emendas que buscavam
ampliar a concessão da honraria para alunos do Ensino Médio e Técnico. Essas emendas, no
entanto, não foram apreciadas,
já que uma delas foi retirada a
pedido de sua autora e a outra
teve o parecer contrário da Comissão de Legislação Justiça e
Redação acatado e, portanto, sua
apreciação foi prejudicada.
MEDALHA OLAVO DE
CARVALHO - Já o projeto de
decreto legislativo 08/2022, de autoria do vereadora Fabrício Polezi
(Patriota), que buscava criar na

Câmara a “Medalha de Mérito Estudantil Professor Olavo de Carvalho”, após debates dos parlamentares, foi rejeitada por 11 votos a 6. A propositura previa a
entrega da honraria aos três alunos com maior pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), no âmbito do Município.
OUTRAS PROPOSITURAS - Também foram apreciados
na 29ª reunião ordinária um total
de 5 projetos de decreto legislativo
que concedem títulos honoríficos,
o projeto de resolução 7/22, que
constitui comissão de estudos com
a finalidade de analisar, avaliar e
propor encaminhamentos sobre a
cobrança de IPTU de imóveis com
características rurais alcançados
pelo perímetro urbano, 10 moções, 6 requerimentos e 3 projetos de lei, dentre eles o projeto de
lei 94/2022, que traz alterações na
concessão onerosa do elevador
turístico da Ponte do Mirante.
VOTAÇÕES ANTES DO
USO DA TRIBUNA - Também
foi aprovada na noite desta quinta-feira (30) a alteração na dinâmica das reuniões ordinárias da
Câmara Municipal de Piracicaba,
que passarão a contar com a apreciação das proposituras antes do
uso da Tribuna pelos parlamentares e pelos oradores populares.
A mudança, que foi apreciada nas sessões extraordinárias
(15ª e 16ª) que sucederam a ordinária, foi proposta por meio do
projeto de resolução 6/2022, de
autoria do vereador Rerlison Rezende (PSDB) e assinado por outros 21 parlamentares. O projeto

altera e acresce artigos na Resolução 16/1993, que dispõe sobre
o Regimento Interno do Legislativo piracicabano, e prevê, agora, a inversão das partes componentes das sessões ordinárias.
Com a nova redação, a Ordem do Dia, que é a parte da reunião destinada à votação das
matérias em pauta, passa a anteceder o chamado Expediente,
que é a parte reservada aos discursos parlamentares regimentalmente previstos e aos populares inscritos para fazerem uso da
Tribuna Popular. O projeto de
resolução estabelece que a "entrada de documentos" e a "leitura de documentos de quaisquer
origens", antes reservadas ao
Expediente, acontecerão na Ordem do Dia, o que, na prática, as
mantém no início da sessão.
Outro ponto trazido pela propositura é alteração do quórum
mínimo necessário para a abertura da Ordem do Dia, que antes
era de maioria absoluta e passa a
ser de um terço dos vereadores.
No entanto, "no momento da votação das matérias, a Reunião
prosseguirá se estiver presente a
maioria absoluta dos Vereadores".
A Ordem do Dia, pela nova
redação, terá duração de 2 horas
e, "quando houver suspensão do
Expediente, devidamente aprovada pelo Plenário", ela não será
prorrogada. A propositura também estabelece que o Expediente
terá duração de 60 minutos.
Em sua justificativa, os autores defendem que o projeto "tem o
condão de sistematizar os traba-

lhos camarários, otimizando a realização das reuniões ordinárias,
trazendo uma nova organização de
sua ordem" e que "as deliberações
das proposituras passam a ter prioridade e preferência em suas discussões e votações, trazendo facilidade no acesso e acompanhamento por parte da população".
A emenda 1, de autoria da vereadora Sílvia Morales (PV), e o
substitutivo 01, da vereadora Rai
de Almeida (PT), que buscavam
garantir o uso da Tribuna Popular durante a Ordem do Dia, ou
seja, na primeira parte das sessões
ordinárias, foram rejeitados.
EXTRAS - Também foram
apreciados durante a 15ª e 16ª
reuniões extraordinárias, além
das proposituras em redação final e em segundo turno, o projeto de resolução nº 09/22, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal
de Piracicaba, de seu Quadro de
Pessoal, define suas atribuições, o
Plano de Carreiras e Vencimentos
dos Servidores; e o Projeto de Lei
Complementar nº 8/22, de autoria
do vereador Gilmar Rotta, que dispõe sobre a construção de postos
revendedores de combustíveis líquidos e derivados de petróleo, etanol, gás natural veicular (GNV).
Tanto a 29ª reunião ordinária quanto as duas extraordinárias que a sucederam - que
terminaram por volta da primeira hora da manhã do primeiro
dia de julho-, foram transmitidas ao vivo pela TV Câmara e
pelas redes sociais da Casa.

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) destacou investimentos
públicos e atendimento de demandas ao utilizar a tribuna da Câmara
Municipal de Piracicaba, na noite de
quinta-feira (30), durante a 29ª reunião ordinária. “A partir de um pedido feito para o deputado estadual
Alex de Madureira (PL), chegou a
terceira viatura para a Guarda Civil
atua na Zona Rural, dentro do programa ‘Homem do Campo’”, disse.
“Foram duas no mês de maio
e, agora, essa que já vem equipada
para o trabalho”, disse, ao agradecer
o deputado e lembrar da busca de
trazer à cidade emendas que possam contribuir com novos investimentos para os serviços públicos.
Ele destacou também os investimentos de R$ 1 milhão que
estão sendo aplicados pela Prefeitura de Piracicaba na Comunidade da Portelinha, “onde foram
iniciadas a infraestrutura de drenagem e calçamento”, disse, ao
recordar que, desde 2017, ele
atua em busca para melhorar as
condições de vida naquela região.

Na tribuna da Câmara, o vereador mostrou uma foto daquele ano, quando foi feita drenagem
para colocação de tubulação de
esgoto e, agora, “cinco anos depois está começando a concretagem”, disse, “é um trabalho que
precisa ser feito”, destacou.
Trevisan Jr. disse que obras
de infraestrutura também são importantes para arrecadação do
Município que, desta forma, o poder público também tem condições
de passar a cobrar o IPTU dos moradores. “É importante regularizar,
já que naquela área ficaram o tempo que existe sem pagar”, disse.
Outros destaques do parlamentar foram a aprovação do
projeto de lei 71/2022, que cria
vagas de embarque/desembarque de vans escolares em frente
às unidades de ensino e as homenagens ao Pelotão Rural, Escola e Canil da Guarda Civil Municipal, “pelo empenho em ocorrências e em prol da defesa do
cidadão, principalmente no combate ao tráfico de drogas”, disse.

J ARDIM C ASTOR

Requerimento cobra melhorias
para a área de lazer do bairro
Revitalização e manutenção
no campo de futebol de areia do
bairro Jardim Castor. É esse o
objetivo do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) ao elaborar o requerimento 504/2022, endereçado à Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente).
A propositura foi aprovada na
noite desta quinta-feira (30), durante a 29ª reunião ordinária.
Entre os questionamentos
apontados, o parlamentar indaga a secretaria o porquê de a Sedema não ter realizado até a

presente data, os serviços de reparos e manutenção do alambrado do campo de futebol.
Trevisan questiona, também,
se está na programação da secretaria, os serviços de passagem de
máquina e colocação de areia no
referido campo, visando garantir
melhores condições de uso aos frequentadores do espaço de lazer.
A partir do recebimento da
propositura, o Executivo tem 15
dias para responder ao vereador, podendo o prazo ser prorrogado por igual período.
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Ônibus municipais circulam
com palavras positivas
Divulgação

CIDADANIA

Parceria entre Esportes e Educação
oferece clínicas de tênis de mesa
Atividade ocorreu entre os dias 27 e 30 de junho no núcleo da modalidade, no Jaraguá

Iniciativa foi memória das vítimas do atentado em coletivo no dia 21

Palavras de positividade, como
paz, amor, solidariedade e bondade, estampam atualmente os letreiros digitais dos ônibus da TUPi
(Transporte Urbano de Piracicaba)
que circulam pelo município. A iniciativa ocorre em memória das três
pessoas que morreram no dia 21
de junho, após sofrerem ataques a
faca de um homem de 52 anos dentro de um ônibus que trafegava na
avenida Armando de Salles Oliveira. Além disso, a TUPi adesivou palavras como fé, carinho,
união, harmonia, saúde e vida no
ponto de ônibus próximo ao local
onde as mortes aconteceram.

O homem esfaqueou ao
todo seis pessoas, no período
da tarde, dentro de um coletivo da linha Centro/Vila Sônia
e foi preso em flagrante, após
ser rendido pela Polícia Militar.
Segundo a polícia, ele teria escolhido as vítimas aleatoriamente e não tinha motivação.
ATO – Hoje, terça-feira,
28/06, a TUPi, em parceria com
a Amamos (Associação Memorial Amigos de Sião) e a Rádio
Metropolitana, promovem ato
em memória das vítimas, a
partir das 18h, no ponto de
ônibus onde se deu a tragédia.

Uma parceria entre a Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam) e a Secretaria
Municipal de Educação (SME) permitiu a realização de quatro oficinas de tênis de mesa para os alunos do quinto ano do ensino fundamental da Escola Municipal Enedina Lourenço Vieira. As atividades ocorreram entre os dias 27/06
e 30/06 e foram coordenadas pelo
professor Paulo Camargo, ex-técnico da seleção brasileira e medalhista pan-americano, mundial e
paralímpico, e atualmente assessor da Selam. No total, cerca de
120 alunos participaram das aulas sobre a modalidade no Núcleo Municipal de Tênis de Mesa.
"A parceria com a Educação
foi fundamental para a realização
do projeto, que será ampliado para
o segundo semestre. Na primeira
etapa, foram quatro oficinas com
duração média de 1h15. A atividade inclui apresentação da modalidade, parte teórica com as noções
básicas, demonstrações de efeitos
e práticas de equilíbrio e controle
com a raquete e a bolinha. Depois,
realizamos dinâmicas com alvos na
mesa e um bate-bola direcionado

entre os alunos, finalizando com o
desafio do professor. Foi muito
gratificante participar do projeto
e ver o entusiasmo dos alunos nas
oficinas", detalhou Camargo.
Aberto desde março, o Núcleo
Municipal de Tênis de Mesa foi instalado no ginásio multidisciplinar
Walter Ferreira da Silva, antes utilizado apenas para artes marciais e
lutas, no bairro Jaraguá (cruzamento entre as avenidas Abel Pereira e Madre Maria Teodora). O
espaço, que possui uma quadra
com 684 metros quadrados, arquibancadas, três vestiários, cinco
mesas oficiais de 25 milímetros e
suporte com redes e aparadores
de bolinhas, pode ser utilizado
pelo público de forma gratuita.
Para solicitar o uso, é necessário
entrar em contato pelo e-mail
selam@piracicaba.sp.gov.br ou
pelo telefone (19) 3403-2648.
Antes das clínicas com os alunos da Escola Municipal Enedina
Lourenço Vieira, a Selam já havia
realizado uma ação com as crianças e adolescentes assistidos pela
unidade Jaraguá do Centro de
Atendimento Socioeducativo
(Case), em parceria com a Secre-

Divulgação

Em quatro dias, cerca de 120 alunos passaram pelo núcleo municipal

taria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Smads).
No segundo semestre, o objetivo
é ampliar as atividades. "Nós
queremos massificar a modalidade e o primeiro passo é que as pes-

soas conheçam e tenham acesso
ao local o núcleo. A proposta é oferecer programas de desenvolvimento esportivo, ações comunitárias e até torneios envolvendo o tênis de mesa", finalizou Camargo.
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Livro sobre Batuque de
Umbigada será lançado na
26ª Bienal Internacional

Prefeitura finaliza sinalização
da Praça de Atendimento
Divulgação

Material escrito pelo filósofo e batuqueiro Antonio Filogenio de Paula Junior
terá tarde de autógrafos na próxima segunda, 4, no Expo Center Norte
O livro “Saberes no Pé do
Tambu”, escrito pelo batuqueiro,
filósofo e doutor em educação
Antonio Filogenio de Paula Junior, que é paulistano, mas mora
e atua em Piracicaba, terá tarde
de lançamento e sessão de autógrafos na próxima segunda-feira, 4, na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que
acontece no Expo Center Norte.
O material compõe as ações
do projeto de mesmo título, que
é financiado pelo ProAC direto,
por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.
O livro, que é parte da tese
de doutorado do autor, apresenta o Batuque de Umbigada, também conhecido como Tambu ou
Caiumba, como uma cultura de
resistência marcada pela preservação de diferentes elementos das
tradições de origem africana.
“Ao longo da pesquisa, interessava a mim abordar como
uma comunidade da qual eu faço
parte pensa as relações a partir
de uma cosmogonia de matriz
bantu, que forma praticamente
todas as culturas afro-paulistas

Rafael Bitencourt

que conhecemos, entre elas, a
Caiumba, e como essas culturas
são permeadas. É o estudo de uma
forma de perceber o mundo a partir desse referencial”, afirma Antonio Filogenio de Paula Junior.
PROJETO - O livro compõe um projeto mais amplo,
também intitulado “Saberes no
Pé do Tambu”, que reúne ações
culturais e educativas como
transmissões audiovisuais e
contações de histórias. A realização é da ETC Produtora e da
Casa de Batuqueiro, esta última,
nascida na década de 1990 por
meio do trabalho desenvolvido
por Vanderlei Bastos e Antonio
Filogenio de Paula Junior.
O título “Saberes no Pé do
Tambu” refere-se à tradição do
Batuque de Umbigada e ao fato
dos ensinamentos serem transmitidos “ao pé” do tambu, ou seja,
muito próximo ao instrumento.
SERVIÇO
Mais informações sobre o
projeto “Saberes no Pé do
Tambu” podem ser encontradas no Instagram: @casadebatuqueiro e @etcprodutora.

Espaço também recebeu película de insulfilm e cortinas de rolo
que garantem maior comodidade aos servidores e contribuintes

Antonio Filogenio de Paula Junior segura seu livro

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração, concluiu quinta-feira, 30,
a sinalização da Praça de Atendimento e Serviços Abelardo Benedito Libório, localizada no
Térreo 2 do Centro Cívico. O espaço agora conta com 17 novas
placas orientativas, além da instalação de película de insulfilm e
cortinas de rolo, que garantirão
maior comodidade para servidores municipais e contribuintes.
Dorival José Maistro, secretário da Semad, disse que as placas
orientativas vão organizar melhor
o fluxo das 450 pessoas, em média,
que transitam diariamente pelo local. Além de duas placas maiores
de sinalização geral, localizadas
nos acessos pela rampa de acesso
do Térreo 2 e Térreo 1, todos os
setores e guichês de atendimento
também foram sinalizados.
Ele ainda destacou a instalação da película de insulfilm e cortinas de rolo no espaço de atendimento, porque garantirão a

temperatura ambiente no local,
melhorando as condições de atendimento aos contribuintes de maneira geral. “Importante frisar
que todas essas benfeitorias foram realizadas com o orçamento
da nossa Pasta”, destacou.
William de Campos, chefe de
divisão de Atendimento Tributário, lembrou que desde a inauguração da Praça de Atendimento,
em 8/3, a Administração tem recebido muitos elogios por ter concentrado serviços de diferentes
secretarias no mesmo local. “Em
breve o Semae também vai inaugurar o seu guichê no T2, o que
agilizará ainda mais o atendimento à população”, frisou William.
HORÁRIO – A Praça de
Atendimento e Serviços funciona de
segunda a sexta, das 8h30 às
16h30, no Térreo 2. No local são oferecidos serviços das secretarias de
Finanças, Defesa do Meio Ambiente, Obras, Mobilidade, Trânsito e
Transportes e Procuradoria Geral,
além de cópias e do Protocolo Geral.
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EM Adolfo Basile forma 90 crianças no GCEP

Começam as obras de recuperação
asfáltica da estrada de Anhumas

Música, orgulho e muita festa marcaram a formatura de 90
crianças da Escola Municipal
Adolfo Basile, no Vida Nova, quinta (30), 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. Evento contou com a participação da Banda e do Canil da
Guarda Civil e apresentação das
crianças formandas, que cantaram É Preciso Saber Viver, deixando toda plateia emocionada. Formatura também teve homenagens
às GCs educadoras e também a
professores, supervisores e ao secretário de Educação, Bruno Roza.
Roza enalteceu o trabalho realizado pela GCM nas escolas e disse que ele deve ter continuidade.
“Parabéns por este projeto que está
sendo desenvolvido na nossa rede
municipal. Eu destaco o trabalho
fantástico realizado pela Corporação. Um trabalho primoroso que
eu faço votos que continue por
muito tempo. Piracicaba não pode
perder os resultados, a linda conquista que foi construída com esforço de servidores públicos que
se dedicam a transformar, a fazer o mundo um pouquinho melhor. Este trabalho merece destaque e reconhecimento”, disse.
Alice Silva, encarregada do

Pelotão Escolar e uma das GCs
educadoras, lembrou a importância do programa e revelou que nesta escola o Pelotão já atua desde
sua inauguração, em 2018. O retorno, agora, com a realização do
Programa, durante o primeiro semestre, é um privilégio e frisou a
fundamental parceria entre unidade escolar, o programa e a família para o bom resultado do
GCEP. “Sem a união da família e
da Escola, nós não temos estes frutos que estamos colhendo hoje”.
A diretora da Escola, Andréia
Enedina Bettoni Colete, que acredita que a comunidade escolar
toda é fundamental para que as
ações tenham o resultado pretendido, agradeceu o comprometimento de todo mundo, desde coordenador, professores, inspetores
de alunos, merendeiras, serviços
gerais, pais e alunos. “Parabéns
pela conquista. Quando a gente faz
alguma coisa querendo participar,
ela se torna mais intensa, mais
valorosa e leva para a vida inteira. O que vocês aprenderam aqui,
levem para vida, porque será muito bom para vocês e suas famílias
este aprendizado. Aprender na rua
é uma coisa, mas aprender com
quem sabe e da forma certa é a
melhor coisa que nós temos”.
As mães eram só agradecimento por seus filhos serem beneficiados com esta formação. Cíntia
Pedroti, mãe de Henrique Gabriel,
do 5ºC, disse que o filho e ela amaram a participação no GCEP. “Ele

ensina bastante coisa para as crianças e incentiva o melhor”. Irene,
mãe de Kauany Pereira dos Santos, relatou que gostaria que todas
escolas fossem beneficiadas. “Ela
chegou em casa falando tudo que
aprendeu sobre drogas, sobre maus
tratos. Foi muito importante esta
parceria com a escola. Eu acho que
deveria sempre existir em todas as
escolas, principalmente para as
crianças, que aprendem bastante”. Kauany frisou que gostou
muito de participar. “Eu gostei muito, foi tudo muito emocionante”.
A aluna Gabriely Marques
dos Santos, do 5º A, achou muito
legal ter participado do GCEP e
explicou que a possibilidade de
poder levar o que aprendeu a outras pessoas e para sua vida é o
que mais gostou na formação.
“Porque ele nos traz ensinamentos. Nós levaremos para vida, não
é só para hoje e para amanhã é para
a vida toda e eu pretendo levar o
que aprendi para outras pessoas”.
Além da entrega dos certificados e a premiação das melhores redações, os formandos fizeram uma apresentação, acompanhados pela professora Enedina
ao violão e cantaram é Preciso
Saber Viver, deixando todo o público presente emocionado.
GCEP– Criado em 2012, o
GCEP é um programa do Pelotão
Escolar da Guarda Civil que ministra 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.
PRÓXIMA - A data da próxima formatura está marcada
para terça (5), na Escola Municipal Profª Vilma Leone Del Pogetto,
rua dos Dourados, 815 - Jupiá.

Divulgação

Mais de 32 km de via serão contemplados; obra é custeada pelo Estado

Teve início a obra de recuperação asfáltica de 32,2 quilômetros da estrada Dr. Luiz Dias
Gonzaga (PIR 260), principal via
de acesso entre Piracicaba e o
distrito de Anhumas. As obras
serão custeadas pelo programa
estadual Novas Vicinais, do Governo do Estado de São Paulo. O
mesmo programa também fará
a recuperação asfáltica de dois
quilômetros da entrada do bairro de Tanquinho (PIR 021), que
terá início neste semestre.
O pedido para manutenção
foi protocolado pela Prefeitura

de Piracicaba, por meio da Sema
(Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), no
começo de 2021 no gabinete da
SAA (Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de
São Paulo) e anunciado em fevereiro deste ano, com investimento de R$ 26,9 milhões.
De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que fará a coordenação das manutenções, a previsão de conclusão das recuperações asfálticas é de dezembro
até o início do ano que vem.
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Tutor de Responsa acontece
hoje, 2, no Cras Mário Dedini
Divulgação
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Sema finaliza manutenção em
estrada do bairro Monte Branco
Outras seis estradas receberam atenção da secretaria nesta semana

Objetivo é orientar sobre castração, vacinação e vermifugação de pets

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do Núcleo de Bem-Estar Animal, vinculado às Secretarias de Saúde (SMS) e de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema) da Prefeitura, realiza neste sábado, 02/
07, às 8h, o programa Tutor de
Responsa. A ação acontece no Cras
(Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Mário Dedini.
O Tutor de Responsa é um
programa educacional e tem
como objetivo orientar famílias e
tutores sobre a importância da
castração, vacinação e vermifugação de cães e gatos, além de conscientizar sobre posse responsável e
também fazer agendamentos
para castrações no CastraFácil.
“Assim como na primeira

edição do Tutor de Responsa, no
qual conseguimos agendar 30
castrações, nosso objetivo é triar mais famílias que têm animais
que precisam ser castrados. Esses animais, então, ficarão agendados para a próxima edição do
CastraFácil, que acontece no
dia 09/07”, explica Matheus
Santos, coordenador do CCZ.
Todas as pessoas interessadas em participar podem comparecer ao Cras Mário Dedini, tanto
para tirar dúvidas quanto para fazer o agendamento da castração.
SERVIÇO
Tutor de Responsa, hoje, 2,
às 8h, no Cras Mário Dedini
(av. Luiz Ralph Benatti, 1.400).

S EMAC

Secretário participa de seminário
sobre impacto da Lei Aldir Blanc
No último dia 28, o secretário da Ação Cultural, Adolpho
Queiroz, participou só seminário
Economia Criativa & Desenvolvimento, na Pinacoteca de São Paulo, ao lado do secretário da Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá
Leitão, e de representantes de órgãos ligados à cultura, como Itaú
Cultural e Sesc, entre outras. Em
pauta, temas referentes à Lei Aldir Blanc, que durante a pandemia abriu espaços, valorizando e
beneficiando projetos de artistas
de todo o Estado. O evento foi
transmitido pelo Canal Arte1.
Com apoio decisivo proveniente de recursos dos governos do
Estado e da Federação, a Lei Aldir Blanc disponibilizou aportes
para a realização de milhares de
projetos no Estado. Durante o
encontro, Queiroz acertou com
Sérgio Leitão detalhes sobre propostas da Prefeitura de Piracicaba em andamento no Condephaat (Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), como
a liberação de emendas parlamentares em análise técnica da
Semac, dentre outros assuntos
culturais pertinentes à cidade.
“Estamos recebendo e finalizando todos os processos junto à
Secretaria da Ação Cultural em relação à Lei Aldir Blanc realizados

em Piracicaba e, em breve, faremos
um balanço público sobre o dinheiro investido, as atividades realizadas, e sobre os tributos arrecadados pelo município, totalizando
R$ 2,5 milhões investidos entre
2021 e 2022”, informa Queiroz.
Durante o seminário, o secretário Sérgio Sá Leitão também comemorou o crescimento da verba
para o setor de cultura estadual,
hoje estimada em R$ 1,4 bilhão, e
afirmou que o Estado de São Paulo está preparado e bem organizado no setor artístico para enfrentar os desafios do período pós-Covid. “Exibimos exponencialmente,
naquele período, espetáculos online, e com a volta do público, os resultados econômicos e financeiros
do setor devem ser multiplicados
por seis vezes em termos de recursos gerados”, ressaltou Leitão.
Também, de acordo com o governador de São Paulo, Rodrigo
Garcia, os programas de fomento
à cultura realizados pelo GovernoSP em 2020, primeiro ano da pandemia, tiveram um impacto econômico total de R$ 688,8 milhões,
com um Efeito Multiplicador de
Investimento (EMI) de R$ 1,67 para
cada R$ 1 investido. “Os projetos
apoiados geraram 40.221 empregos temporários e 9.291 anualizados, além de R$ 110,8 milhões
em tributos”, afirmou Rodrigo.

E DUCAÇÃO

Para melhorar a mobilidade
dos moradores e o escoamento da
produção para abastecimento da
cidade, a Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), realizou manutenções em
sete estradas da Zona Rural nesta
semana, seguindo a programação
de obras semanais, com prioridade para os locais mais críticos.
No bairro Monte Branco, na
Estrada do Casarin (PIR 18/260),
foi aplicado o material lajão britado e pedregulho, com a motoniveladora, rolo compactador e caminhão-pipa para ajudar a compactar o material na estrada. O trabalho foi finalizado na quarta-feira,
29/06. No mesmo bairro, a Sema
também passou máquina na estra-

da Caminho do Sol (PIR 18/260).
A secretaria iniciou a manutenção
das estradas do bairro Godinhos
(PIR 024), com aplicação de pedregulho, e do Paredão Vermelho
(PIR 290). Ambos os trabalhos
continuam na próxima semana.
Foi realizada a limpeza e manutenção da saída de água da estrada Aniceto Cogo (PIR 017W),
no bairro Floresta, com auxílio da
retroescavadeira, escavadeira e caminhão basculante. Os trabalhos
continuam na semana que vem.
Ainda nesta semana, a Sema
passou máquina na estrada 013L,
no bairro Santa Isabel, e na PIR
015/SP135, no bairro Tijuco Preto,
na região de Tupi. A equipe responsável pela manutenção e limpeza de
pontes na Zona Rural realizou re-

Thais Passos/Sema

Equipe da Sema faz limpeza na estrada do bairro Floresta

paros na cabeceira da ponte do Faganelo, na PIR 230, no bairro Pederneiras. Também foi feita limpeza, poda de mato e inserida sinali-

O RDINÁRIAS

Votações antecederão uso da Tribuna nas reuniões
A alteração da dinâmica das
reuniões ordinárias da Câmara
Municipal de Piracicaba, que passarão a contar com a apreciação
das proposituras antes do uso da
Tribuna pelos parlamentares e
oradores populares, foi aprovada na madrugada desta sextafeira (1), durante a 15ª reunião
extraordinária de 2022, realizada após a 29ª reunião ordinária.
A sugestão, acatada em plenário, foi feita pelo vereador Rerlison Rezende (PSDB), por meio do
projeto de resolução 6/2022, e recebeu a assinatura de outros 20
vereadores piracicabanos. A propositura altera e acrescenta artigos na Resolução 16/1993, que
dispõe sobre o Regimento Interno
do Legislativo piracicabano, e prevê a inversão das partes componentes das sessões ordinárias.
Com a nova redação, a Ordem
do Dia, parte destinada à votação
das matérias em pauta, antecederá o Expediente, momento da reunião reservado aos discursos parlamentares regimentalmente previstos e aos populares inscritos para
fazerem uso da Tribuna Popular.
O projeto de resolução também estabelece que a "entrada
de documentos" e a "leitura de
documentos de quaisquer ori-

gens", antes reservadas ao Expediente, acontecerão na Ordem
do Dia. Isso, na prática, as
mantém no início da sessão,
como já acontece atualmente.
Outro ponto trazido pela propositura é alteração do quórum
mínimo necessário para a abertura da Ordem do Dia, que antes
era de maioria absoluta e passa,
agora, a ser de um terço dos vereadores. No entanto, "no momento da votação das matérias,
a Reunião prosseguirá se estiver
presente a maioria absoluta dos
Vereadores", ou seja, com mais
da metade do número total de
parlamentares da Câmara.
A Ordem do Dia terá duração de 2 horas e, havendo necessidade, poderá ser prorrogada.
A prorrogação da Ordem do Dia
deverá ser solicitada "com até 10
(dez) minutos do final dos trabalhos e deverá ser votada pelo
Plenário, restando prejudicado o
Expediente", ou seja, caso a Ordem do Dia seja prorrogada o
Expediente não será realizado.
A prorrogação, no entanto,
de acordo com o parágrafo único do artigo 122-A, não acontecerá caso haja a suspensão de
Expediente devidamente aprovada em Plenário. A propositura

também estabelece que o Expediente terá duração de uma hora.
Em sua justificativa, os autores destacam que o projeto
"tem o condão de sistematizar os
trabalhos camarários, otimizando a realização das reuniões ordinárias, trazendo uma nova organização de sua ordem" e que,
como "as deliberações das proposituras passam a ter prioridade e preferência em suas discussões e votações, trazendo facilidade no acesso e acompanhamento por parte da população".
DISCUSSÃO - A vereadora
Rai de Almeida (PT), que por meio
da emenda 01 ao projeto substitutivo da CLJR (Comissão de Legislação, Justiça e Redação) buscava
garantir a realização da Tribuna
Popular na Ordem do Dia, ou seja,
antes das votações, afirmou: "não
tem problema que nossas falas
vão para o final da reunião, mas a
Tribuna Popular, não. Essa proposta [busca] impedir completamente o seu uso, pois a Tribuna
vai para o final do expediente",
analisou. A parlamentar também
criticou a celeridade na tramitação da matéria que, segundo analisou, aconteceu "no afogadilho".
Sílvia Morales (PV), que também propôs uma emenda ao pro-

Cardiologista criadora de projeto será homenageada com moção
Criadora do projeto “Paradas Pro Sucesso”, a médica cardiologista Juliana Barbosa Previtalli será homenageada pela Câmara Municipal de Piracicaba com
a moção de aplausos 124/2022, de
iniciativa da vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo
“A Cidade É Sua”, aprovada na
noite desta quinta-feira (30), durante a 29ª reunião ordinária.
“Paradas Pro Sucesso é uma
série de ações de combate ao tabagismo idealizada pela médica Ju-

liana, que envolve artistas e estudantes no universo da arte ao
mesmo tempo que conscientiza a
população piracicabana sobre os
males do hábito de fumar”, detalha Silvia, no texto da propositura.
O hábito de fumar envolve
uma mistura de cerca de 4.720
substâncias tóxicas diferentes,
que atuam sobre os mais diversos sistemas e órgãos e contém
mais de 60 cancerígenos. “Fumar
aumenta o risco de desenvolver
doenças cardiovasculares como

o infarto do miocárdio e o derrame cerebral, bem como é muito elevada a incidência de vários
tipos de câncer”, explica.
Para de fumar traz benefícios imediatos à saúde, como redução da pressão arterial e dos
batimentos cardíacos, melhora
na oxigenação do sangue –benefícios alcançados desde 20 minutos até algumas horas e dias.
O projeto conta com parceiros e apoiadores, como a Diretoria de Ensino-Regional Piracica-

EM CERQUILHO
O Conselheiro Secional da
OABSP Max Pavanello, acompanhado da advogada Paula
Filzek, visitou a OAB de Cerquilho, ocasião em que foi inau-

gurado, pela presidente Juliana Brechó e pela tesoureira
Vivian Batistela, o escritório
compartilhado que atenderá a
toda a advocacia cerquilhense.

ba; Juliana Previtalli e Luis Fernando Dutra (idealizadores do
projeto); Juliana Gaia Rosada
(assessora de comunicação); artistas da cidade e região; Ana
Maria Cordenonssi (jornalista e
assessora de imprensa); profissionais de escolas estaduais; estudantes; Prefeitura de Piracicaba, a partir da Semac (Secretaria
de Ação Cultural); Acipi (Associação Comercial e Industrial de
Piracicaba); mídias tradicionais
e digitais; e o comércio local.

Arquivo

Divulgação

convocação dos profissionais
entre 4 e 5/07 com a coleta de
documentação, validação e posterior atribuição das aulas. A previsão do início desses profissionais na Rede Municipal de Ensino é para o dia 25 de julho.
“Serão convocados mais de
300 professores que atuarão diretamente com os nossos alunos,
garantindo o pleno atendimento
a todos os nossos alunos. Estamos trabalhando para que o processo seja concluído e que possamos contar com esse importante
reforço na Rede Municipal de
Ensino”, destaca o secretário municipal de Educação, Bruno Roza.
Todo o processo é de responsabilidade da Fundação para Vestibular da Universidade Estadual
Paulista Júlio Mesquita Filho –
VUNESP. Para mais informações
sobre o processo seletivo acesse:
www.piracicaba.sp.gov.br/editais/1.

jeto de resolução buscando manter a Tribuna Popular antes das
votações, disse: "que fique bem
claro que nós somos contrárias
que a Tribuna Popular seja às
21h30, às 22h. Queremos a Tribuna Popular às 19h30! É isso, no
início da Ordem do Dia, depois das
leituras das matérias. Uma maneira muito mais democrática,
mais participativa, e a população
não tem que ficar aqui até 22h".
Rerlison Rezende (PSDB) enfatizou que, com exceção das duas
parlamentares, todos os demais
vereadores assinaram a propositura. "As pessoas tem que entender que este projeto é para facilitar ao cidadão piracicabano o entendimento da Casa. Por que facilitar? Porque vereador foi votado pelo cidadão não para fazer
discurso, mas para votar leis",
ponderou. Ele ainda acrescentou:
"nós não estamos contra a Tribuna Popular, o projeto não a tirará.
Esse projeto é para votarmos mais
rápido e para que o cidadão em
casa possa verificar para quem ele
votou, como está votando, e não
votar na calada da noite".
Ambas as emendas e o projeto
substitutivo da CLJR foram rejeitados. O projeto de resolução 6/
2022 foi aprovado por 14 votos a 3.

A NTIT
ABA
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Processo seletivo para professores
substitutos da SME é homologado
A edição de ontem, 1°, do Diário Oficial de Piracicaba trouxe a
homologação do processo seletivo
para professores substitutos temporários que atuarão nas salas de
aula da Rede Municipal de Ensino. A classificação conta com 502
nomes aptos para convocação.
A Educação buscava, com o
processo, preencher 160 vagas
para professor substituto temporário, divididas em 80 para professor substituto de educação infantil e os demais para professor
substituto de ensino fundamental, ambos com carga horária de
150 horas mensais. No entanto,
mediante as necessidades de contratação de pessoal, o prefeito Luciano Almeida autorizou a chamada de 186 professores do fundamental e 195 da educação infantil.
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Educação, dará início à

zação na ponte do Peixe (PIR 001/
192), no bairro Almeida, e assentamento de tubulação na estrada
do bairro Floresta (PIR 017W).

Foto da primeira metade do
século passado, mostrando
a Optica Gatti, local onde
esta tradicional loja funcionou até anos atrás. A foto foi
tirada a partir de onde se
encontra hoje o Torra Torra,
contemplando boa parte da
rua Governador Pedro de
Toledo, esquina com a rua

Moraes Barros. A rua do
Commércio, depois rua João
Pessoa e hoje rua Governador Pedro de Toledo foi o
primeiro corredor comercial
da cidade, mantendo ainda
hoje esta fama, possuindo
lojas comerciais do seu início até o seu final. Foto do
IHGP. (Edson Rontani Júnior)
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HUMOR

Z OONOSES

Casa do Povoador sedia
exposição de cartazes
A mostra, realizada pela Semac, por meio do Cedhu, reúne 49 obras, que
remetem a diversos temas, como guerra, saúde, astronomia e meio ambiente

Cartazes enviados para o 4°
Concurso de Cartaz Prefeito Adilson Maluf, realizado para a escolha do cartaz oficial do Salão Internacional de Humor de Piracicaba deste ano, compõem a exposição 49 Cartazes para Piracicaba, que pode ser vista gratuitamente entre os dias 2 e 31 de julho, na Casa do Povoador. A mostra, realizada pela Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), por meio do Cedhu (Centro
Nacional de Documentação, Pesquisa, e Divulgação do Humor
Gráfico de Piracicaba), reúne 49
obras, que remetem a diversos
temas, como guerra, saúde, astronomia e meio ambiente.
Foram enviados para o 4° Concurso de Cartaz Prefeito Adilson
Maluf 78 trabalhos. Os 49 que integram a mostra foram os finalistas da competição no julgamento
do júri formado por Tássia Espego, diretora do Centro de Comunicação Social da Prefeitura de Piracicaba, publicitária, especialista em
marketing político e governamen-

tal e planejamento estratégico e gestão de conteúdo/marketing digital; Dalila Lamour, diretora de
Cultura da Prefeitura de Iracemápolis, artista, educadora social e escritora; e Luis Henrique Marangoni, caricaturista e chargista do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba. Na ocasião,
o vencedor foi o jornalista, ilustrador e cartunista maranhense
José Antônio Costa, o Jota A.
De acordo com o diretor do
Cedhu, Junior Kadeshi, a proposta da exposição 49 Cartazes para
Piracicaba é dar visibilidade às
obras de outros artistas. “Embora apenas um cartaz seja vencedor do concurso, nós recebemos
muitos trabalhos excelentes e eles
não podem ficar guardados, por
isso resolvemos expor os finalistas como forma de homenageálos pelo tempo investido para criar algo para o nosso Salão. E o
público pode conhecer as propostas de outros artistas para o cartaz oficial, evidenciando a pluralidade de ideias”, explicou.

Divulgação

Obras são de diversos artistas e fazem referência a diferentes temáticas

SALÃOZINHO – As inscrições para o 20º Salãozinho de Humor, direcionadas para pessoas
entre 7 e 14 anos de idade, estão
abertas até dia 7 de julho. São duas
modalidades: desenhos e objetos
tridimensionais (esculturas). Regulamento e ficha de inscrição estão no site do Salão (salao
internacionaldehumor.com.br).

SERVIÇO
Exposição 49 Cartazes para
Piracicaba. Visitação: de 2 a
31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos
sábados e domingos, das
13h às 17h, na Casa do Povoador (avenida Beira Rio, s/n,
Centro). Entrada gratuita. Mais
informações: (19) 3434-8605.

E MENDA

Conselho Tutelar é contemplado com veículo
O Conselho Tutelar de Piracicaba foi contemplado com um veículo Fiat Cronos, que será utilizado no atendimento de demandas e
ocorrências da unidade 1. A entrega oficial aconteceu no dia 13/06,
na cidade de São Paulo, e contou
com a participação da ministra da
Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Cristiane Britto, da secretária nacional Adjunta dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Fernanda Monteiro. A indicação foi
da deputada federal Maria Rosas.
“É importante investir na estrutura e condições de trabalho,
principalmente em um setor primordial que trabalha pelos direitos da criança e do adolescente. O
veículo proporcionará mais agilidade no atendimento às demandas”, comentou a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclidia Fioravante.

Para o coordenador do Conselho Tutelar 1, Rodolpho Hoff, é
relevante ter um carro em boas
condições, uma vez que conselheiros percorrem toda a cidade.
“Esse veículo permitirá melhor
conforto no atendimento”, disse.
O Conselho Tutelar tem a
atribuição de preservar e defender a infância e a juventude
conforme determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os conselheiros
contribuem para o enfrentamento das violações de direitos de
crianças e adolescentes e sua
atuação se faz necessária todas
as vezes que crianças e adolescentes são ameaçados ou violados pela ação, omissão ou falta
da sociedade, do Estado, dos
pais ou responsáveis. O município de Piracicaba conta com
duas unidades de atendimento.

Divulgação

Secretária da Smads, Euclidia Fioravante e conselheiros tutelares da
unidade 1, com veículo indicado pela deputada federal Maria Rosas

SERVIÇO
Conselhos Tutelares. Unidade 1, localizada na rua José
Ferraz de Carvalho, 320, Centro. Telefones (19) 3422-9026

/ 3432-5775. Unidade 2, avenida Dr. João Teodoro, 360,
Vila Rezende. Telefones: (19)
3421-8962/ 3413-5497.

Região do Monte Líbano recebe,
hoje, 2, o Arrastão da Dengue
Hoje, 2, acontece mais um Arrastão da Dengue, das 8h às 14h,
na região do Monte Líbano, passando pelos bairros Parque dos
Eucaliptos, Jardim Noêmia, Ingá,
Vila São Paulo, Haiti, Jardim das
flores, Jardim Morada do Sol e
Monte Líbano, tendo como concentração o Varejão do Parque
dos Eucaliptos (avenida Tales
Castanho de Andrade). A orientação é para que os moradores deixem nas calçadas qualquer material que possa acumular água. Não
serão recolhidos entulho, lixo doméstico e galhos de árvores.
A ação é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio
de Plano Municipal de Combate
ao Aedes (PMCA), ligado ao
Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), da Secretaria Municipal
de Saúde, que visa o combate ao
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana.
No último sábado, 25/06, as
equipes do arrastão da dengue
recolheram 3,5 toneladas de inservíveis na região do Vila Industrial percorrendo também os
bairros parque Conceição, Residencial Cambuy, Altos de Piracicaba, Jardim Piedade, Jardim
Rodun e Cohab Bandeirante.

De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 24/06 de 2022, foram 4.534 notificações de dengue, com 1.215 casos positivos e
nenhum óbito pela doença. No
mesmo período de 2021, foram
12.915 notificações, com 5.242
confirmações e nenhum óbito.
PREVENÇÃO – Alguns
dos cuidados mais importantes
para a prevenção da dengue são:
eliminar os focos de água parada; manter os pratos de vasos de
flores e plantas com areia até a
borda do vaso; guardar garrafas
com a boca virada para baixo;
limpar sempre as calhas dos canos; não jogar lixo em terrenos
baldios; colocar o lixo sempre em
sacos fechados; manter baldes e
caixa d’água devidamente tampados e piscinas com colocação
de cloro; deixar pneus ao abrigo
da chuva e da água; furar latas
de alumínio antes de ser descartadas para não acumular água;
lavar bebedouros de aves e animais pelo menos uma vez por
semana; em caso de suspeita da
doença, entrar em contato imediatamente com uma unidade
de saúde mais próxima de sua
residência e jamais utilizar medicação por conta própria.

E DUCAÇÃO

Mais de 83 mil professores
aderem à Nova Carreira
Professores da rede estadual de São Paulo começarão o mês
de julho sendo beneficiados com
os diferenciais da Nova Carreira
Docente. Isso porque quem realizou a adesão até a última quarta-feira (29), já receberá o seu
subsídio tendo como referência
o salário-base do novo modelo.
Os professores contratados com
jornada de 40h, por exemplo,
terão automaticamente um incremento salarial que corresponde a 30% do piso nacional bruto.
Com a medida, mais de 83 mil
servidores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) serão plenamente favorecidos já no próximo mês. Além da
valorização financeira, o modelo
também possibilita, a quem opta
pela adesão, acréscimos de 5% a
10% para mestres e doutores; evolução na carreira mais célere, com
interstícios de apenas 2 anos;
possibilidade de levar o tempo de
interstício de evolução da carreira atual para a nova carreira e

acelerar a progressão; evolução
por desempenho e desenvolvimento, entre outras inovações.
Conforme a Lei Complementar nº 1.374, a cada mês de adesão,
que ficará disponível até junho de
2024, a Coordenadoria de Gestão
de Recursos Humanos (CGRH)
publicará uma lista geral com os
nomes dos servidores que realizaram o procedimento de migração. O documento com a relação
dos servidores que aderiram no
mês de junho já está disponível
no Diário Oficial do Estado.
A solicitação de adesão à
nova carreira é opcional e pode
ser feita no prazo de 24 meses.
Para realizar o procedimento,
o professor deverá acessar a
plataforma da Secretaria Escolar Digital (SED) pelo link
sed.educacao.sp.gov.br utilizando login e senha, ir até a aba "Recursos Humanos", em seguida,
"Plano de Carreira", clicar em
"Adesão" e seguir os passos que
estão descritos na página.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

SR. JOSÉ CYPRIANO DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho
dos finados Sr. Benedicto Cypriano de Oliveira e da Sra. Floriza Herminia Machado, era casado com a Sra. Meire de Lima
Ribeiro de Oliveira; deixa os filhos: Fabio José Ribeiro de
Oliveira; Fabiola Cristina Ribeiro de Oliveira, casada com o
Sr. Fabio Ribeiro dos Santos;
Fabricio Henrique de Oliveira,
casado com a Sra. Mariele Rodrigues Moreira e José Cypriano de Oliveira Junior, casado
com a Sra. Jessica Rodrigues
dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 11h00
da sala Standard do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARGARIDA BOMBO
SESSO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 88 anos,
filha dos finados Sr. Pasqualim Bombo e da Sra. Lucia Maria Arthur, era viúva do Sr. Tarcisio Sesso; deixa os filhos;
Padre: Jose Eduardo Sesso;
Maristela de Fatima Sesso
Bonella, casada com o Sr. Luiz
Antonio Bonella; Tarcisio Sesso Junior, casado com a Sra.
Ivana Fonseca Sesso e Marcelo Felix Sesso, casado com
a Sra. Claudia Valentin Sesso.
Deixa netos, bisneta, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 da Igreja Nossa Senhora do Carmo, sito Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, n°
404 Bairro Vila Monteiro para

o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CLARICE GREGORIO MONTEBELLI faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 86 anos,
filha dos finados Sr. Nicolau
Gregorio e da Sra. Sophia Dechen, era viúva do Sr. Nelson
Montebelli; deixa os filhos: Bernadete Montebelli Motta, casada com o Sr. Sisino Motta Neto;
Nelson Montebelli Junior, já falecido, deixando viúva a Sra.
Maria Ivanilde Bombo Montebelli; Eduardo Montebelli, já falecido, deixando viúva a Sra. Angela Cristina Spessoto Pavan
Montebelli e Silvana Montebelli. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ISMAR INACIO DA PAIXÃO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos
finados Sr. Mozar Inacio Sardinha e da Sra. Maria da Paixão
Santos, era viúvo da Sra. Terezinha Vieira de Sousa; deixa os
filhos: Afonso Inacio de Sousa,
já falecido; Vanderli Inacio de
Sousa Paixão, casado com a
Sra. Fernanda Pompeu Paixão;
Eliete Aparecida Sousa Paixão
Maciel, casada com o Sr. Edson
Jose Maciel; Edison de Sousa
Paixão, casado com a Sra. Regiane Ap. Moreira Gandra da
Silva Paixão e Edvan de Sousa
Paixão. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado

ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOAQUIM RIBEIRO DA
CRUZ faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. David Ribeiro da Cruz e da Sra. Ana Rosa
da Conceição, era casado com
a Sra. Maria de Lourdes dos
Santos Cruz; deixa os filhos:
Marcia Ribeiro da Cruz; Fernando Ribeiro da Cruz; Karina Ribeiro da Cruz; Valeria Cristina
Ribeiro da Cruz; Flavio Ribeiro
da Cruz e Monica Ribeiro da
Cruz. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
14h00 da sala “C” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRENE RODRIGUES RODRIGUES faleceu anteontem,
na cidade de Campinas/SP,
contava 97 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Rodrigues
e da Sra. Maria do Carmo Rodrigues, era viúva do Sr. Angelo Brianezi Rodrigues; deixa os
filhos: Jucilene; Heraldo; Paulo e Jeverson. Deixa demais familiares e amigos. Seu corpo
foi transladado ontem, às
11h00 do Velório do Cemitério
Sousas de Campinas/SP para
o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE CAETANO PARISI
faleceu ontem, nesta cidade,

contava 58 anos, filho do Sr.
Jose Carlos Parisi e da Sra.
Terezinha Luzia Azzini Parisi,
era casado com a Sra. Dulcemara de Fatima da Rocha Parisi; deixa o filho: Lucas da
Rocha Parisi, casado com a
Sra. Irineia Parisi. Deixa os
netos: Rafael e Daniel, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório Municipal de
Charqueada/SP para o Cemitério Municipal de Charqueada/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. NELSON DE SOUZA RODRIGUES faleceu ontem, nesta cidade, contava 101 anos,
filho dos finados Sr. Francisco
D’Ascensão Rodrigues e da
Sra. Maria Pereira de Souza,
era viúvo da Sra. Yonne de Toledo Martins Rodrigues. Deixa: filhos, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. WALDIR DA CUNHA ROLDÃO faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho
dos finados Sr. Zenon Valente Roldão e da Sra. Oswaldina da Cunha Roldão. Deixa os
filhos: Rosemary; João Victor
e Cinthya, já falecida. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado ontem, às 18h30 para o Crematório Memorial Metropolitano
de Piracicaba/SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. ADRIANA FERRAZ DE ARRUDA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 48
anos de idade e era filha do Sr.
Jose Ferraz de Arruda e da Sra.
Marilene Barbara Ferraz de Arruda (já falecida.) Deixou os
filhos: Sara de Arruda Gimenez,
Fabio de Arruda Gimenez, Bruna de Arruda Gimenez e Jackson Fernando de Arruda. Deixa
também netos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório, seguindo para a referida necrópole onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

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 deu-se dia
30pp 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)

SRA. TERESINHA ALVES DE
MORAES NASCIMENTO faleceu
dia 30pp na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade, e era

SR. NOE MUNHOZ faleceu ontem em Piracicaba , aos 74 anos
de idade, e era Casado com Sra.
Maria José dos Santos Munhoz.

Era filho do Sr. Fernando Munhoz e Sra Brasilia Ferraz. Deixa
o filho Ricardo Luis Munhoz casado com Camila Gabriela Bavaresco Munhoz. Deixa uma neta
Gabriela, demais parentes e
amigos. O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pe-

dro, onde seu sepultamento darse-a hoje às 09:00hs, saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus, seguindo
para o cemitério Municipal de
São Pedro, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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Samu: há 18 anos atuando com urgência
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atende, em média, até 3.000 pessoas/mês somente em Piracicaba
O Samu 192 Piracicaba completou nesta semana – na quartafeira, dia 29 – 18 anos de habilitação no Município. Antes de ser
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, desde a década de 1970,
era conhecido como Resgate Municipal. Com a evolução do atendimento pré-hospitalar em nível
mundial, o Brasil implantou o
Samu – vinculado ao Ministério
da Saúde. Piracicaba foi um dos
primeiros 14 municípios do país
a ser habilitado para o serviço
que, atualmente, é coordenado
pelo médico Thiago Bertollo.
Para a médica do Serviço e
superintendente de Urgências da
Secretaria Municipal de Saúde,
Flávia de Sá Molina, o Samu veio
para auxiliar o cidadão que precisa do atendimento de urgência
na cidade. “As pessoas tinham
problemas em casa ou não tinham como ser transportadas ou
socorridas até o hospital. Com o
Samu, a situação mudou. Nós
conseguimos dar a segunda
chance para esse paciente conseguir chegar no hospital com segurança, recebendo os devidos
cuidados. Antigamente, muitos
pacientes que sofriam acidente de
motocicleta ou carro ficavam paraplégicos ou tetraplégicos porque
não havia um socorro adequado.
É por isso que afirmo, o Samu é
um serviço essencial e traz, sim,
uma segunda chance para muitas e muitas pessoas”, declarou.
Há mais de três décadas no
SUS (Sistema Único de Saúde), a
coordenadora Administrativa e de
Enfermagem do Samu, Maria Cristina Collonese, lembra que no início do Serviço, a equipe de urgência era formada por médico regulador, Tarms (técnico auxiliar de
regulação médica), condutores,
enfermeiros, técnicos de enfermagem e rádio operador, além da
habilitação de quatro viaturas de
suporte básico (USB) e um avançado (USA). “Hoje temos seis USB
e uma USA, todas praticamente
novas, vindas por meio de doação do Ministério da Saúde e aquisição pela Prefeitura. Vale destacar que todas as unidades do
Samu têm equipe completa, sendo 24 técnicos de enfermagem,
cinco enfermeiros, 29 condutores,
dez médicos, quatro rádio operadores e dez Tarms”, apontou.
O cérebro do Samu é a Central de Regulação Médica, que tem
como objetivo ético garantir os serviços de saúde, zelando pela qualidade e segurança. O médico encarregado pela regulação é amparado por protocolos clínicos para
classificar e estratificar as demandas por grau de prioridade e necessidade. Neste sentido, atualmente, o Samu atende em média

entre 2,5 mil e 3 mil pessoas por
mês somente em Piracicaba. Na
região, desde 2015, o Serviço atende 11 municípios da macrorregião,
entre eles Águas de São Pedro,
Charqueada, Santa Maria da Serra, São Pedro, Saltinho, Rafard e
Rio das Pedras. “Esta atuação
mostra a importância que temos
na Região Metropolitana como
referência em saúde. Nesta data,
temos que dar os parabéns a todos os envolvidos neste trabalho
incansável, realizado 24 horas
por dia por mulheres e homens
de respeito”, reforçou o secretário de Saúde, Filemon Silvano.
Comumente chamado de 192
– telefone para o qual deve se ligar
em casos de urgência e emergência – o número é o canal de atendimento às urgências, pelo qual os
pacientes são avaliados e triados
por médicos reguladores para que
todas as solicitações sejam atendidas de forma rápida e com o
melhor recurso de urgência. “É
nesta hora em que se decide sobre
a vida do paciente para o envio do
suporte adequado da ocorrência
para salvar vidas. Além disso, o
Samu também pode fazer encaminhamentos aos Bombeiros e à
Polícia Militar, por exemplo”,
completou Cristina Collonese.
Flávia de Sá enalteceu a parceria com outros serviços para
que o trabalho do Samu seja realizado com sucesso. “O aniversário é do Samu, mas é importante
destacar a parceria com outras
entidades e corporações de saúde
e segurança que também dão suporte ao nosso trabalho, como a
PM, Polícia Civil, Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e
Emergências, Bombeiros, GCM.
Sem o trabalho integrado de todos, o serviço do Samu não teria
toda a qualidade que ele tem hoje,
por isso, eles também merecem o
nosso reconhecimento”, lembrou.
COVID-19 – Todos os serviços de saúde ao redor do mundo
foram importantíssimos no combate à pandemia da Covid-19 nos
últimos dois anos. Em Piracicaba
não foi diferente, principalmente
para o Samu que foi o principal
meio de suporte aos pacientes graves acometidos pelo novo coronavírus. “Na pandemia, o Samu ficou responsável pelo transporte de
pacientes graves, tanto daqueles
que estavam em casa e precisavam
ir até uma unidade de pronto atendimento ou daquele que estava em
uma UPA e precisava ir para um
hospital. Trabalhamos incansavelmente para fazer o transporte desses pacientes e podemos dizer que
fizemos isso tudo com maestria. O
Samu ainda é fundamental nesse
trabalho até hoje, salvando muitas vidas”, concluiu Flávia de Sá.
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1- Flávia de Sá Molina: “Samu veio para dar uma segunda chance ao cidadão que precisa do atendimento urgência”. 2- Equipe é formada
por 24 técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros, 29 condutores, dez médicos, quatro rádio operadores e dez Tarms
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Cotas de gênero nas eleições:
teremos laranjal novamente?
Marcelo Aith

A

participação feminina e o percentual de candidaturas por gênero
nas eleições são sempre temas que geram
bastante controvérsias. Conforme se extrai do artigo 10, caput, da Lei nº 9.504/1997 (Lei
das Eleições), nas eleições proporcionais (cargos eletivos de deputados e vereadores), “Cada
partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as assembleias legislativas e as câmaras municipais no
total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de
lugares a preencher”. O parágrafo 3º do mesmo dispositivo estabelece que no mínimo 30% (trinta por cento) dos candidatos sejam do sexo feminino. O escopo
deste regramento consiste na
ampliação da atuação feminina
no cenário político brasileiro. E o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
afirmou que neste próximo pleito o percentual de candidaturas
por gênero deve ser respeitado
pelos partidos e pelas federações.
A Corte Superior Eleitoral
atestou essa condição ao responder uma consulta feita pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB),
pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) e pelo Partido Verde (PV),
que integram uma federação
partidária. Os partidos questionaram como deve ser cumprida
a cota de gênero quando as legendas integram uma federação,
que é a união de partidos para
atuar por pelo menos quatro
anos. Questionaram, ainda, se o
percentual mínimo poderia ser
cumprido apenas pela federação.
O ministro Mauro Campbell
Marques, relator do processo, afirmou que o ordenamento não permite nenhuma interpretação que
esvazie a cota de gênero. Por isso,
apontou ele, nas federações, “o
percentual mínimo deverá ser atendido tanto globalmente quando
por cada partido”. Asseverou, ademais, que “Esta Corte, ao interpretar a norma, já assentou o caráter
imperativo do preceito quanto à
observância dos percentuais mínimos e máximo de cada sexo. A indicação de uma candidatura desnaturará o que foi decidido".
E o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, defendeu que os partidos poderiam
apresentar candidatura única,
contanto que fosse feminina.
Entretanto, o desafio para as
autoridades eleitorais é o combate
as candidatas “fake”, que servem
única e exclusivamente para cumprir a exigência legal. As chamadas candidatas laranjas. O principal caso foi o conhecido Larajal
do PSL, ex-partido do Presidente
da República, Jair Bolsonaro.
E algumas decisões recentes
do TSE avançaram nesse tema. No
dia 17 de setembro de 2019, o Plenário do TSE, enfrentou a questão
pela primeira vez e por quatro votos a três, decidiu que a utilização
de candidatas “laranjas” resulta
na cassação de toda a coligação,
no caso já citado de Valença do

Piauí (PI) na eleição
municipal de 2016. O
voto vencedor no caso
de 2019, do ministro
Jorge Mussi, pautou-se
no entendimento de que
“todo o conjunto de
candidatos acabou sendo beneficiado” com a
utilização das “candidatas-laranjas”, uma
vez que sem elas não atingiriam
o mínimo. Com isso, todos os
candidatos eleitos pela coligação
tiveram seu mandato cassado,
conforme se extrai do excerto do
voto: “A fraude da cota de gênero implica a cassação de todos
os candidatos registrados pelas
duas coligações proporcionais. A
gravidade dos fatos é incontroversa”. Divergiu, parcialmente,
do entendimento do voto vencedor o ministro Fachin, que foi
acompanhado dos ministros
Sérgio Banhos e Og Fernandes,
que votaram pela punição apenas dos envolvidos na fraude.

Algumas decisões
recentes do TSE
avançaram
nesse tema
Ouso divergir dos eminentes ministros que formaram a
maioria, uma vez que, além de
alcançarem com a decisão candidatos eleitos que sequer participaram da fraude, causandolhes prejuízo moral e eleitoral sem
que tivessem anuído, minimamente, com o conluio, estabelecendo-se verdadeira responsabilidade objetiva (ou sem culpa).
Ademais, não podemos olvidar
que além da responsabilidade
sem causa daqueles que não participaram da fraude, tem a legitimidade dos votos dirigidos aos
eleitos, o que ofenderia a liberdade do voto e a democracia. Todavia, entendo que punir apenas
os efetivos envolvidos na prática
promíscua é muito singelo.
Entendo que há que ser penalizada, severamente, a agremiação partidária, através da retenção do Fundo Partidário e Eleitoral, especialmente pelo fato dos
partidos usufruírem do percentual mínimo de 30% destinados
para financiar as campanhas de
candidatas no período eleitoral.
E a Corte Superior Eleitoral deve
seguir firme e no caminho positivo no combate à fraude eleitoral,
principalmente relacionada aos
candidatos ou candidatas laranjas. Oxalá tenhamos eleições sem
problemas esse ano e que sejam
respeitadas as regras do jogo.
———

Marcelo Aith é advogado, latin legum magister (LL.M) em direito
penal econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa – IDP,
especialista em Blanqueo de Capitales pela
Universidade de Salamanca, professor convidado da Escola Paulista
de Direito, mestrando
em Direito Penal pela
PUC-SP, e presidente
da Comissão Estadual
de Direito Penal Econômico da ABRACRIM-SP

Ditaduras odeiam o direito
José Renato Nalini

N

ão é preciso ir
muito longe para encontrar
provas disso. A História da Faculdade de
Direito do Largo de São
Francisco é um registro das hostilidades
que o autoritarismo
perpetrou contra os estudiosos da ciência jurídica. Pois
esta se alicerça sobre a ideia de liberdade e é incompatível com regimes que querem controlar o incontrolável: o pensamento da inteligência e da intelectualidade.
Dentre os vários episódios
que mostram a vocação das Arcadas para a liberdade democrática, figura o Professor Antonio
de Sampaio Dória, que sucedeu
Herculano de Freitas na Cátedra de Direito Constitucional,
quando este se tornou Ministro
do Supremo Tribunal Federal.
Venceu um árduo concurso, em
que disputou com Hermes
Lima, então Livre-Docente da
Faculdade de Direito da Bahia.
A oxigenação trazida pela
Constituição de 1934 teve vida
breve. O golpe de Estado de 10
de novembro de 1937 fechou as
Casas Legislativas e instaurou no
Brasil uma ditadura, que só veio
a se encerrar com o movimento
de 29 de outubro de 1945. Uma
carta outorgada, conhecida
como “Polaca”, substituiu a ordem democrática de 1934.
A São Francisco foi baluarte
de resistência ao ditador. Professores e alunos mantiveram-se fiéis aos seus princípios. A Cáte-
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“O ideal em
marcha é que
os direitos do
homem sejam
as fronteiras
naturais do
poder político”
(Sampaio Dória)
dura, que Sampaio Dória publicou
suas lições ministradas na Faculdade de Direito e as chamou “Os
direitos do homem”. Tudo aquilo
que vinha sendo ultrajado no regime Vargas. No prefácio do livro,
adverte: “O que equilibra a autoridade incontrastável com a liberdade insubmissa, é a consciência esclarecida do povo que as pratique:
a consciência, isto é, as diretrizes
morais, de cuja verdade cada povo
se haja impregnado, e a cuja prática se tenha habituado. Certo, cada
geração que emerge, ignora tudo a
respeito de tudo. Toda a humanidade cairia em trevas, se a educação dos adultos, que passam, não
se comunicasse, emseus benefícios, aos adolescentes que surgem”.
Uma capacidade profética de
Sampaio Dória já se verificava há
oitenta anos: “O aprendizado,
contudo, tanto pode ser da verdade que salva, como de fantasias
que perdem. Observações unilaterais, que se façam, ou teorias sedutoras, que se leiam, podem criar
fanáticos da ação, que tudo arrasam, e, até, às vezes, no pressuposto de que estão praticando o bem”.
Quando o Brasil está imerso
no vendaval das inverdades, das
meias verdades, das conspirações

e dos obscurantismos, a lição cristalina de Sampaio Dória merece
atenta reflexão. Sampaio Dória, já
avançado em idade, relutou em
aceitar o cargo de Ministro da Justiça, alegando questões de saúde.
Todavia cedeu, quando se lhe foi
dito que se os civis não queriam
ocupar os postos que lhes eram
oferecidos, não se queixassem depois que os militares o fizessem.
Foi aposentado no cargo de Catedrático de Direito Internacional
Privado, do curso de Bacharelado
em Ciências Jurídicas e Sociais da
USP, em 24 de janeiro de 1951.
Escreveu inúmeros trabalhos sobre direito público, mas
valiosos ensaios sobre educação.
Pedagogo, cultor da língua, participava da seleção nos vestibulares arguindo Português. Seu
derradeiro livro chamou-se
“Suma Ideológica”, inspirado na
obra de Santo Tomás de Aquino.
Incessantemente preocupado
com a ideia de liberdade, encerrou um discurso com frase lapidar: “O ideal em marcha é que os
direitos do homem sejam as fronteiras naturais do poder político.
No dia em que este ideal for reconhecido, não haverá mais, no
mundo, nenhum governo absoluto, e nenhum homem escravo e
a paz reinará sobre a Terra”.
———
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

Diminuem os homicídios, mas ainda há muito a se fazer
Dirceu Cardoso Gonçalves

O

número de homicídios é o
menor em dez anos. A revelação é do Fórum Brasileiro de Segurança, que diz terem
ocorrido 47.503 mortes violentas
em 2021, número que representa
queda de 5,8% em relação às ocorrências de 2020, e constitui o menor desde 2011. Mesmo assim, adverte a ONG, o Brasil ainda é líder
na quantidade de assassinatos, estando entre os dez países mais violentos do planeta. A queda é atribuída à diminuição do confronto entre facções criminosas e medidas antiviolência adotadas pelos governos
federal e estaduais. A Amazonia e o
Nordeste continuam com elevados
níveis e constituem preocupação.
Mesmo com as ressalvas e a
constatação da existência de regiões onde o quadro é diferente
do geral, é positiva a notícia de
que diminuíram os assassinatos.
Mas os especialistas e principalmente as autoridades governamentais, da Justiça e da Segurança Pública precisam trabalhar
para identificar quais as medidas
que mais contribuíram para a redução das mortes e, na outra ponta, o que tem potencializado o aumento do crime nas regiões problemáticas. Só com esse conhecimento é que se poderá desenvolver políticas capazes de continuar fazendo o quadro crítico arrefecer.

Não se pode ignorar que a violência – e no seu bojo os assassinatos – é resultante de um quadro
sócio-econômico problemático. O
indivíduo, especialmente o jovem,
sem acesso às necessidades básicas, para obtê-las, pratica furtos,
trafica drogas e comete diferentes
ilícitos até ser cooptado pelo crime
organizado. A principal arma antiviolência, que todos os governos
– federal, estadual e municipal –
precisam empregar é oportunizar
o desenvolvimento das pessoas
através de educação, saúde, moradia, emprego e outros insumos
básicos à vida e convivência social, para que não tenham de buscar esses itens na pauta do crime.
Os governantes, os legisladores e os julgadores precisam lembrar-se que eles são o Estado e,
como tal, têm obrigações para com
a população. São os responsáveis
pela segurança tanto dos cidadãos
de bem quanto dos que delinquiram. Aos delinquentes têm de ser
aplicadas as medidas sobejamente
conhecidas e constantes dos códigos judiciais para buscar a sua ressocialização. Não deveriam abrir
mão de ministrar cursos profissionalizantes ao encarcerado, para
que possa trabalhar até como autônomo depois de obtida a liberdade. Seria, também, interessante, a criação de uma ajuda por dois
anos – que poderia chamar-se “bolsa presidiário” ou “bolsa liberda-

Governantes,
os legisladores
e os julgadores
precisam
lembrar-se que
eles são o Estado
de”, um apoio para que se firme
profissionalmente e ganhe autonomia, sem a necessidade de voltar ao crime. É interessante lembrar que no decorrer da pena, o
Estado mantém o condenado no
presídio e sua família recebe auxílios. O estabelecimento da bolsa
pos-pena não implicaria em custos muito além dos que já existem.
A irresponsável política de desestabilizar a instituição policial e
lançar o povo contra seus agentes
é um potencializador da violência e
tem de ser rechaçada com todo vigor. A punição de possíveis excessos cometidos por agentes da lei
tem de ser apurada pela própria
instituição – que possui mecanismo para tanto – jamais pelas próprias mãos do povo ou (pior) dos
criminosos incomodados. O policial não pode ser punido porque deu
um tiro e eventualmente matou
um confrontante, mas só se ficar
comprovado que agiu em desacordo com os regulamentos, que
são rígidos. Erram aqueles que
fazem campanha para aumentar
o castigo a quem já é punido pela

própria instituição. Deliram os que
defendem a polícia desarmada.
As câmeras corporais que policiais de diversos Estados já utilizam acopladas ao seu uniforme
certamente fazem parte do quadro redutor das mortes. Isso porque levam aos órgãos de apuração o que realmente aconteceu
nas ocorrências e não versões que
normalmente são tendenciosas. O
quadro será melhor no dia em que
todo o país tiver adotado o equipamento para suas polícias.
Finalmente, uma importante
observação. A presença de mais
armas nas mãos da população –
não é o potencializador das mortes, que diminuíram no período em
que o número de portadores (registrados como caçadores, atiradores esportivos e colecionadores)
subiu de 63 mil em 2017 para 673
mil atualmente. As políticas de desarmamento dos vários governos
das últimas décadas recolheram
as armas do cidadão de bem, mas
não tiveram competência para
fazê-lo em relação aos criminosos,
que restaram beneficiados pela
certeza de que suas vítimas não
têm com que se defender...
———
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social dos Policiais MilitaresdeSãoPaulo).E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.

Diabetes, fator preponderante para
a realização de cirurgia bariátrica
Douglas Yugi Koga

Data da fundação: 01 de agosto de 1.974
(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)
Fundador e diretor: Evaldo Vicente

dra de Constitucional
era a mais visada.
Sampaio Dória não
conseguiria ensinar
seus alunos sob os tacões fascistas de Vargas. Transferiu-se para
a cadeira de Direito Internacional Privado,
vaga com a aposentadoria de Theophilo Benedicto de Souza Carvalho. Nenhum Livre-Docente
da USP quis assumir a regência
de Direito Constitucional durante o Estado Novo. Pois não havia
Constituição, senão imposição de
uma abjeta ordem ditatorial.
A ditadura nunca deixou a
São Francisco em paz. Aposentou
compulsoriamente, por conveniência do regime, aos 13 de janeiro de
1939, os professores Antonio de
Sampaio Dória, Vicente Ráo e
Waldemar Martins Ferreira. A
aposentadoria forçada dos três
Mestres foi revogada pelo Decreto
3.298, de 22 de maio de 1941.
O ditador convocou para a
FEB – Força Expedicionária Brasileira, catorze estudantes da São
Francisco: Antonio Leme da Fonseca Filho, Antonio Moreno González, Cândido Teobaldo de Souza
Andrade, Carlos Silveira Corrêa,
Celso Braga, Fernando Corrêa
Rocha, Francisco Assis Bezerra de
Menezes, Geraldo de Camargo Vidigal, José Vasquez Bernardes, Kioshi Sakai, Naldo Caparica, Paulo Campos, Rui Pereira de Queiroz e Tullio Carvalho Campello.
Evidente represália à Casa em que
o culto do direito nunca aplaudiria a arbitrariedade ditatorial.
Foi em 1942, em plena dita-

D

ia 26 de junho
foi a data nacional de conscientização sobre os problemas gerados pela diabetes. Níveis cada vez
mais crescentes da doença no Brasil vêm incidindo na maior procura e realização de cirurgias bariátricas. Isso porque, a cirurgia
pode reverter o quadro da doença
ou até mesmo possibilitar o controle em até 90%, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).
O Brasil é hoje um dos países com a mais alta taxa de pessoas com obesidade no mundo e
a pandemia também contribuiu
para agravar esse quadro, que é
porta aberta para o diabetes, doença que traz limitações à vida.
Embora a cirurgia bariátrica
deva ser a última alternativa no
processo de emagrecimento, no
ano passado 9,14% da população

brasileira com mais de
18 anos de idade tornou-se diabética, um índice quase 12% maior
que em relação a 2020,
de acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS). A diabetes é, sim, um dos principais fatores para indicação de cirurgia bariátrica em pessoas obesas.
A diabetes afeta ainda mais
pessoas obesas porque são as que
possuem maior resistência periférica à insulina, devido à camada de gordura. E o efeito cascata
está instaurado: comprometimento da visão, danos aos rins e
até perda de membros. Caso comum é o do pé diabético, quando
a pessoa diabética machuca a região dos pés e nem percebe, pois a
lesão nos nervos reduz a percepção dolorosa e a má circulação
prejudica a capacidade cicatricial. Sem tratamento, a lesão piora,
podendo levar à amputação.
Com a pandemia, muita gen-

O ideal é buscar
uma abordagem
multidisciplinar
multidisciplinar,,
que inclua
acompanhamento
médico, de
nutricionista (...)
te permaneceu em casa, descuidou
da saúde e se afastou da assistência médica direta, já que as redes
de atendimento foram ocupadas
por casos de Covid-19. Por isso,
vimos uma queda na realização de
bariátricas e um aumento na quantidade de pessoas com problemas.
Para se ter uma ideia, em 2019
foram feitas 12.568 bariátricas
pelo SUS. Já no ano passado, devido à pandemia, o número caiu
81,7%, chegando a 2.296. A demanda reprimida levou a um
mutirão de cirurgias bariátricas
na rede pública dos Estados do
Paraná, São Paulo, Bahia e Pernambuco em março desse ano.
A saúde do organismo de-

pende de cuidados permanentes,
que devem fazer parte da rotina, respeitando as necessidades
e limitações individuais. O processo de emagrecimento também
ocorre de maneira diferente
para cada pessoa, por isso exige
respeito às particularidades.
O ideal é buscar uma abordagem multidisciplinar, que inclua acompanhamento médico,
de nutricionista, educador físico e até mesmo psicológico, tratandoa saúde de forma global e
compreendendo os motivos da
obesidade para sanar o problema.
O corpo é a máquina que nos
sustenta, precisa ser respeitado.
Como disse, a diabetes é uma doença que traz limitações à vida e cuidar da sua “máquina” vai te deixar
livre dessa e de outras complicações.
———
Douglas Yugi Koga, cirurgião do aparelho digestivo, especialista
em cirurgias bariátricas, diretor do Gastrocentro de Piracicaba
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Morais exige inclusão de estrada
no congelamento dos pedágios
Divulgação

Biblioteca Municipal tem
programação de férias
Atividades começam nesta segunda-feira, 4, com a gincana BookFace

“Não é justo que os motoristas da nossa região sejam os únicos
prejudicados”, disse o Deputado Estadual Roberto Morais

O governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB-SP), anunciou a suspensão do reajuste anual de 11,73% nos pedágios das rodovias paulistas. A justificativa oficial é que o aumento de quase 30%
no preço da gasolina nos últimos
12 meses pressionou os custos dos
motoristas. De acordo com a Secretaria de Logística e Transportes, a mudança de valores estava
prevista para acontecer nesta sexta (1º). O aumento seria de 10,72%
(IGPM) a 11,73% (IPCA) para compensar as perdas inflacionárias
que ocorreram nos últimos 12
meses. O Deputado Estadual Roberto Morais está encaminhando
requerimento ao Governador para
que a medida inclua as três praças de pedágio das rodovias Piracicaba/São Pedro, Piracicaba/
Charqueada e São Pedro/Santa
Maria, da concessionária Eixo SP,
que tiveram aumento médio de
12,13% desde o início do mês. O

requerimento exige que o Governador retire o aumento e retorne
às tarifas anteriores. “Não é justo
que os motoristas da nossa região
sejam os únicos prejudicados. O
aumento da gasolina afetou a todos e o correto então, é estender
esse benefício para as praças da
Região de Piracicaba e retirar o
aumento”, defende Morais.
AFASTAMENTO - Desde a
quinta-feira (30/06), cumprindo
exigências da lei eleitoral, o Deputado Estadual Roberto Morais (Cidadania), pré-candidato para reeleição ao cargo, deixou de apresentar o Programa Jornal da Manhã na Rádio Jovem Pan News Piracicaba. A partir desta data os
pré-candidatos e pré-candidatas
não podem participar de programas de TV ou Rádio como apresentadores ou comentaristas. A determinação não impede participação como entrevistado em qualquer canal de comunicação.

A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda
Pinto realizará diversas atividades lúdicas e recreativas no evento Férias na Biblioteca, que será
realizado neste mês de julho. De
acordo com a bibliotecária e diretora do espaço, Melysse Martim,
a programação, que é gratuita,
será diversificada e vai atender a
públicos de todas as idades.
A primeira atividade será a
gincana BookFace, a partir do
dia 04/07 até 22/07, que convida a procurarem livros no acervo da Biblioteca para completar
uma imagem do livro com o leitor ou alguma outra forma criativa de compor a foto, tiradas na
própria biblioteca e publicadas
no dia 23 no Instagram, marcando os participantes. As cinco fotos que receberem mais curtidas
até o dia 29/07 ganharão um kit
de livros novos e outros brindes,
entregues no dia 1º/08, em
evento comemorativo do aniversário de 255 anos de Piracicaba.
Nos dias 14 e 15/07, às 14h,
acontecerá a contação de histórias como parte do projeto Conta
pra Mim, que visa estimular a
imaginação, a criatividade e o
gosto pela leitura, seguido da Oficina de Arteterapia, que convida
as crianças até 12 anos a ilustrarem um trecho da história que
mexeu com as emoções de forma

positiva, com a pedagoga e estudante de psicologia Monika Magno.
No dia 16/07, sábado, a partir das 9h30, haverá o Sarau da
Inclusão, com contação de histórias, apresentações livres de
declamação de textos e poemas,
música, performances, entre outras manifestações artísticas.
Ainda no dia 16/07, a partir
das 13h, acontecerá a Oficina de
Imersão Cultural e RPG, proposta
pela Fundação Triunfo, com o intuito de promover um jogo coletivo
de contar histórias, para crianças
a partir de 12 anos, no qual os participantes representarão um personagem heroico e aventureiro em um
mundo fantástico, com a incumbência de desvendar a "história
secreta" da nação, usando a criatividade para descobrir pistas e explorar estrategicamente os argumentos para completar a missão.
As oficinas de Arteterapia e de
Imersão Cultural e RPG tem vagas
limitadas e as inscrições já estão
abertas pelo WhatsApp (19) 34333674 ou pelo e-mail biblioteca
municipal@piracicaba.sp.gov.br,
informando nome completo,
idade e telefone de contato
dos pais ou responsáveis.
No domingo, 17/07, a partir das 10h, no Quiosque da Leitura, no Parque da Rua do Porto, haverá contação de histórias com Carla Betta, autora do

Férias na Biblioteca
04/07 a 22/07 - Gincana BookFace
13/07, às 14h - Exibição do filme Castelo Ra-Tim-Bum
14 e 15/07, às 14h - Contação de história e oficina de arteterapia, com Monika Magno
16/07, às 09h30 - Sarau da Inclusão
16/07, às 13h - Oficina de Imersão Cultural e RPG, da Fundação
Triunfo
17/07, às 10h - Contação de história no Quiosque da Leitura no
Parque da Rua do Porto
21/07, às 19h - Projeto NhôCine, com exibição de filmes piracicabanos e nacionais
25/07, às 14h - Projeto Cineteca, com exibição de filmes diversos

livro Jasmim e Aladim e mantenedora do canal do YouTube
Carla Betta Contando Histórias.
A Biblioteca também realizará sessões de cinema abertas ao
público, em continuidade ao
NhôCine, em parceria com o Misp
(Museu de Imagem e do Som de
Piracicaba), Cena 14 e Unimep, e
ao Cineteca, em parceria com o
projeto Prevenção na Quebrada, com exibições de produções
nacionais e piracicabanas, além
de opções infanto-juvenis.
VISITAS - Além de toda a
programação de férias, a Biblioteca está com inscrições abertas
para visitação escolar nos períodos da manhã e tarde, podendo
ser realizadas diretamente na
Biblioteca Infantil ou pelo telefone, com Tais, Hilde ou Élide.

Também são oferecidas, regularmente, visitas monitoradas no
espaço para leitura com puffs, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça,
desenhos para colorir e outros
brinquedos. O espaço também
conta com ambientes instagramáveis, como a poltrona feita por livros reciclados e a asa de anjo
com páginas de livros, para tirar
fotos bem criativas e divertidas.
SERVIÇO
Férias na Biblioteca. Na Biblioteca Pública Municipal,
na rua Saldanha Marinho,
333, Centro. Horário de funcionamento: de segunda à
sexta, das 8h às 18h, e aos
sábados, das 8h às 12h.
Programação gratuita. Mais
informações pelo telefone e
WhatsApp: (19) 3433-3674.
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Saúde vai abrir Crab
para teste de Covid

Emdhap participa de reunião técnica sobre programa

A partir de segunda-feira, 04/
07, a Secretaria de Saúde abre o
Crab (Centro de Referência da
Atenção Básica) Vila Sônia como
mais uma unidade para Centro de
Testagem por demanda espontânea para investigação epidemiológica de Covid-19 e contactantes. A
medida se torna necessária já que
na região norte da cidade, apenas
o Crab Santa Teresinha está realizando as testagens e a procura
pelos testes naquela unidade está
com tendência de crescimento.
Além das unidades acima,
também são centros de testagens
os Crabs Piracicamirim, Cecap e
Vila Cristina, além das UBS (Unidade Básica de Saúde) do Caxambu
e Alvorada. O atendimento em todas
as unidades acontecem de segunda
a sexta-feira, das 17h às 20h30.
De acordo com o Departamento da Atenção Básica (DAB),
responsável pelas centrais de testagens para Covid-19, do dia 06/
06 – quando foram abertos os seis
centros de testagem – até ontem,
30/06, foram coletados 4.603
exames, com 1.307 positivos

(28%). “Os indicadores mostram
maior procura pelas testagens,
porém, o número de positivos
para Covid-19 ainda é considerado baixo. A unidade de Santa
Teresinha era a única da região a
receber os testes e, a pedido da
população, estamos abrindo mais
uma unidade nesta região para
atender a demanda e evitar demora no atendimento e aglomerações
desnecessárias”, enfatizou o secretário de Saúde, Filemon Silvano.
Para ter acesso ao teste rápido, a pessoa deve procurar um
dos Centros de Testagem com
documento pessoal com foto e
CPF. Farão o teste as pessoas que
apresentarem sintomas gripais e
respiratórios ou que tiveram
contato com alguém suspeito/
positivo para a Covid-19. Em caso
de resultado positivo, a pessoa
será devidamente orientada pela
equipe da unidade quanto aos
sintomas, tratamento e isolamento. Caso o paciente precise de
atestado médico, ele será encaminhado para atendimento em uma
das quatro UPAs do município.

CMDCA

Inscrições abertas para projetos
financiados pelo Fumdeca
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) está com inscrições abertas para projetos sociais financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Fumdeca). As organizações da
sociedade civil, inscritas no CMDCA devem registrar os projetos até
o dia 02/08, na Casa dos Conselhos, rua Joaquim André, 895, Centro, de segunda a sexta-feira, das
9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Os projetos relacionados à
promoção, proteção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente serão avaliados pela Comissão de Seleção, composta por conselheiros de direitos, nomeados
por meio de Resolução do CMDCA. Cada organização poderá
apresentar até três projetos.
“É importante que as organizações apresentem projetos,
que além das crianças e dos adolescentes, também beneficiem fa-

mílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Neste ano,
mais de 1.340 pessoas foram beneficiadas por meio de 17 projetos sociais realizados em Piracicaba, com o repasse do Fumdeca”, comenta Mariana Luciano
Gomes, presidente do CMDCA.
Os critérios de julgamento levarão em consideração, a clareza
e coerência no detalhamento das
ações e recursos financeiros para
execução; experiência comprovada da organização em ações relativas à política de atendimento à
criança e o adolescente; a oferta
de atividades que favoreçam a
informação, a orientação e o
apoio às famílias, entre outros.
O período de habilitação,
avaliação e classificação será de
03 a 19/08. O CMDCA divulgará
o resultado definitivo no dia 1º
de setembro, no mural da Casa
dos Conselhos e, posteriormente,
no Diário Oficial do Município.

Membros da diretoria da
Emdhap (Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de
Piracicaba) participaram na manhã de quinta-feira, 30, de reunião virtual sobre o Programa
Nossa Casa – Preço Social, criado pelo Governo Estadual para a
viabilização de empreendimentos
voltados para a habitação de interesse social, com subsídios estaduais e federais, de forma que
famílias de baixa renda adquiram
a casa própria a preços abaixo do
mercado e de forma acessível. A
Prefeitura de Piracicaba assinou
convênio para este programa em
abril, prevendo a construção de
744 novas unidades habitacionais. Na reunião desta quinta-feira foram discutidas ações técnicas para a execução do programa.
Participaram da reunião o diretor-presidente da Emdhap, Sérgio Chaim; o diretor técnico, Claudinei Casagrande, e a secretária da

diretoria, Sandra Liberal, junto dos
representantes da Secretaria Estadual de Habitação, Flávio Brando e Luiz Eduardo Camargo.
“Tratamos do cronograma
de ações necessárias para que a
documentação da área onde será
implantado o empreendimento
esteja regular e possa ser inserida no site do Programa. Assim, o
empreendedor que tiver interesse em participar do Programa,
com o desenvolvimento de um
projeto habitacional, poderá ter
conhecimento da situação da área
e, então, planejar o que melhor se
adéqua à necessidade do local e
do município”, explicou o presidente da Emdhap, Sérgio Chaim.
Assim que as obras de construção das unidades habitacionais
começarem, será lançado edital
com os critérios para a abertura
das inscrições. Atualmente, a orientação da Emdhap é para que as
famílias de baixa renda (até três

Divulgação

Convênio do programa estadual foi assinado em abril,
para a construção de 744 novas unidades habitacionais

salários mínimos) e que necessitam
de moradia, se dirijam à sede da
Empresa Habitacional para realizarem ou atualizarem o Cadastro
de Demanda de Moradias. Esse

cadastro deve ser atualizado anualmente. O endereço da Emdhap
é avenida Cristóvão Colombo,
1.900, bairro Algodoal. O telefone para contato é (19) 3412-2222.

IPTU

Comissão de Estudos irá analisar cobrança de produtores rurais
O projeto de resolução 7/22,
de autoria dos vereadores Gilmar
Rotta (PP), presidente da Câmara, Acácio Godoy (PP), vice-presidente, e Laércio Trevisan Jr. (PL),
que constitui Comissão de Estudos para analisar, avaliar e propor encaminhamentos sobre os
problemas relativos ao avanço do
perímetro urbano de Piracicaba e
a consequente cobrança de IPTU
(Imposto Predial, Territorial Urbano) de imóveis com características rurais, foi aprovado durante
a 29ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (30).
De acordo com a proposta, os
três integrantes da comissão poderão consultar servidores públicos
municipais e convocar e/ou convidar pessoas físicas e ou jurídicas

que possam contribuir para ampliar o conhecimento sobre o tema.
Os membros da comissão
também terão que elaborar um
relatório final em até 180 dias,
encaminhá-lo para apreciação
do Plenário da Câmara e tornálo público, com possíveis proposituras que venham a ser consideradas oportunas, com os devidos pedidos de providências
cabíveis. Se necessário, o prazo
poderá ser prorrogado.
REUNIÃO - O presidente
Gilmar Rotta explicou que se reuniu com representantes da zona
rural, executivos e entidades para
discutir sobre a cobrança do
IPTU. "Muitos sitiantes que pagam ITR, (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), o In-

cra (CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária), passaram a pagar
IPTU. São propriedades grandes:
dois, três alqueires e o valor anual está ultrapassando a casa dos
R$ 250 mil de IPTU", afirmou.
Foi realizada uma audiência
pública, na Câmara, para discutir o problema. "Ouvimos relatos de proprietários de sítios.
Uma senhora falou que neste
ano veio R$ 500 mil, meio milhão de IPTU", afirmou Gilmar
Rotta. Ele acrescentou que o valor "é impagável". "Muitos sitiantes estão vendendo alqueires de
terra para pagar IPTU", disse.
Segundo o presidente da Câmara, quando o produtor pro-

cura a Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) para fazer a solicitação
de isenção do IPTU, por ter produção agrícola em sua propriedade, "a burocracia é grande".
"O produtor acaba não fazendo
o pedido e aí chega a dívida, o
IPTU, e ele não consegue pagar".
APARTE - O vereador Paulo Camolesi (PDT) disse que a situação é preocupante e o vereador Wagner Oliveira, o Wagnão
(PL) afirmou que os produtores
rurais precisam entrar com ação
judicial. "Se entrar, volta ITR
imediatamente". Gilmar Rotta
acrescentou que pode ser que consiga, mas terá que ter recursos e
se a Justiça condenar o proprietário, ele terá que pagar depois.

E NSINO TÉCNICO

Inscrição para vestibular da Fatec foi prorrogada
A inscrição para o vestibular
da Fatec Piracicaba Deputado Roque Trevisan foi prorrogada até as
15 horas de 7 de julho. O processo
seletivo, que neste semestre terá
aplicação de prova presencial, é
para ingresso no segundo semes-

tre de 2022. Os interessados devem
acessar o site www.vestibular
fatec.com.br para efetuar a inscrição.
Os cursos superiores oferecidos para o segundo semestre de
2022 são: Alimentos (40 vagas –
manhã), Biocombustíveis (40 va-

gas – noite) e Gestão Empresarial
(40 vagas – manhã e 40 vagas noite), todos gratuitos e com duração de três anos. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 91,00 e o
exame vestibular será aplicado presencialmente no dia 17 de julho.

SERVIÇO
Vestibular Fatec 2º semestre
2022. Período de inscrições com
pagamento de taxa: até as 15 horas do dia 07 de julho de 2022
pelo site www.vestibularfatec.
com.br. Data do exame vestibular
presencial: 17 de julho de 2022.
Informações: 19 3413-1702.
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A REGRA É CLARA E A VIOLÊNCIA
CONTRA OS ÁRBITROS TAMBÉM
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, já atuou em
Tribunais Desportivos e
ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vicepresidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria
executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde
é conselheiro vitalício e
presidiu a Comissão de
Direito Desportivo da OAB de
Piracicaba nas gestões de
2007/2009 e 2019/2021

Venho acompanhando o futebol há muito tempo e, confesso
que nunca vi tanta violência ou
falta de respeito para com os árbitros de futebol. O futebol, como
todos sabem, é um esporte que une
milhões de pessoas tanto para sua
prática, quanto para prestigiá-lo,
é um incontestável fenômeno social movido pela paixão, emoção e,
infelizmente, pela violência, moderada ou não, dentro e fora de campo. Trata-se de um esporte de contato, de confronto, cujos atores são
dois times com onze atletas titulares e quatro árbitros, sendo um
árbitro principal que dirige as partidas aplicando as 17 regras e ou-

tros três que o auxiliam no transcorrer das partidas. O futebol envolve, atualmente, todos os segmentos sociais, divididos em torcedores individuais ou torcedores
que se unem nas chamadas torcidas uniformizadas vibrando por
seu time e suas cores e todos contra os árbitros. Caros leitor e leitora você já ouviu algum garoto ou
garota dizer “quero ser árbitro de
futebol”, eu nunca ouvi, ao contrário, já ouvi palavrões impublicáveis a respeito dos árbitros e
uma certa pessoa da família. O
árbitro, sobretudo, o que trabalha nos campeonatos de futebol
amador ou não profissional sofre
toda sorte de pressões, internas e
externas, à sua atuação que deve
ser perfeita, sem qualquer erro ou
falha o que é humanamente impossível. Muitas vezes, os meios
de comunicação colaboram para
demonizar a figura do árbitro e
acabam por, indiretamente, influenciar a massa para transformar
e canalizar suas frustrações pessoais reprimidas em ódio à figura
do chato que não apitou a falta
ou o pênalti claríssimo para o seu
time. Tais analistas de árbitros e
os jornalistas dos mais diversos
tipos de mídias, se valem de recursos tecnológicos, dentre outros, acomodados numa sala com
ar condicionado podendo rever o
lance em análise várias vezes antes de dar a opinião balizada so-

bre o lance, esquecendo-se que o
árbitro é o atleta que mais se movimenta em campo e que diante
de um lance duvidoso tem milésimos de segundos para processar
as 17 regras, analisar, interpretar e tomar a decisão final que
pode custar o campeonato para
uma equipe, parece fácil não? Há
tempos, e não tanto tempo assim,
estamos assistindo a uma verdadeira banalização da violência, estamos tolerando e aceitando comportamentos agressivos e a cultura da violência nunca ficou tão
evidente, sobretudo no futebol e
em relação aos árbitros. Em Piracicaba, tenho acompanhado o
verdadeiro martírio dos árbitros
que por paixão deixam suas casas, suas famílias e vão aos campos de futebol, a maioria sem o
mínimo de segurança, em campos com estrutura física precária
para a execução das funções da
arbitragem, vestiários inadequados, campos sem alambrados que
delimitem um espaço seguro entre a torcida e os jogadores. É
nesse ambiente que exercem o seu
trabalho, em precárias condições
e sob pressão de dirigentes, de
torcedores, de técnicos e de anônimos que incitam a violência diante do mais elementar erro, sob
a ótica deles. Como resolver esse
impasse ou esta situação a que estão submetidos os árbitros? A
educação é sempre o melhor ca-

minho e desde as escolinhas de
futebol faz-se necessária que os
atletas de tenra idade, que na
maioria serão os torcedores de
amanhã, aprendam comportamentos positivos que visam dignificar todos os atores de uma
partida de futebol, entretanto,
urge uma ação que vise dar um
basta na violência e o Poder Público tem o dever de ser o mediador e apresentar soluções para
coibir a violência nos campos de
futebol da nossa Piracicaba. Um
dos caminhos que proponho, a título de contribuição para o debate, é a criação de um Tribunal de
Justiça Desportiva municipal nos
moldes definidos pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva para
atender, no mínimo, os recursos
em face das decisões das comissões disciplinares de cada liga, evidentemente que estas comissões
têm que ser bem estruturadas e de
acordo com o Código Brasileiro de
Justiça Desportiva, anos atrás
quando eu presidi pela primeira
vez a recém criada Comissão de
Direito Desportivo da OAB de Piracicaba assumimos a comissão
disciplinar da Liga Piracicabana
de Futebol, a pedido do saudoso
presidente Brito Leite e o nosso
trabalho foi muito profícuo e a sensação de impunidade e a violência diminuiu e muito. Voltaremos
ao tema. Saudações XVzistas e
Jusdesportivas e até a próxima.

- Óia que chego o dia....

- João Pedro (volante)

- Agora é a hora da onça
beber água.

- Samuel Andrade (meia)
- Lucas Duni (atacante)

- Ou das oncinhas né???
- Vitor Braga (atacante)
- Cléber Gaúcho mais Ronardo Guiaro e Douglas Pimenta montaram um time recheado de meninadinha...

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

Bom dia caros leitores!
Na última quinta-feira, véspera da estreia do XV na Copa
Paulista, toda a ansiedade foi
transformada em tristeza.
Pela manhã ao abrir os jornais, me deparo com a notícia do
passamento de Francis Buelloni
aos 72 anos. Conheci Francis em
meados dos anos 80, aficionado
por basquete não perdia uma partida da equipe feminina comandada por Maria Helena e tinha como
sua principal estrela Magic Paula!
Também nessa mesma época

- Rafael Santana (centroavante)

- Os muleque do quinzinho
subiram um degrau e se juntaram a mais arguns novinhos que vieram de fora...

- Não vamos nem nos iludir e
nem ao torcedor, para a série
A2 2023 tem que vir uma experiência maior (não velho).

- Òia só como será o provável XVZÂO que entra em
campo amanhã para enfrentar o Lemense...

- Mas para a copa paulista
tá de bom tamanho.

- Gabriel Coutinho (goleiro)
- Lucas Santos (lateral direito)
- Guilherme Souza (zagueiro)

- Como arde nos ouvidos o
sistema de som do estádio... alto demais e falação
demais também, nada muito produtivo!
- Será que é para o pessoal da Vila Rezende ouvir???

- Guilherme Truyts (zagueiro)
- Rubens Carvalho (lateral
esquerdo)

- Até semana que vem,
“eita como nóis gosta desse time”.

ESPORT’S

ARY LOPES
o XV tentava reavivar seu basquete masculino com um bom
time comandado por Wilson Rensi
e composto por Baiano, Raimundão, o americano Hutch, Milito,
Denismar, dentre outros.
Francis Buelloni estava
sempre lá nos jogos, afinal tinha
uma história riquíssima, fora jogador do XV nos áureos tempos,
ainda garoto formou time com
Filleti, Zé Boquinha e o gigante
Emil Rached, só feras. Contava
várias histórias, era uma pessoa
amável, divertida, não o via há
anos, mas senti muito sua perda!
Ao final da tarde outra notícia que muito me entristeceu, mas
nesse caso tentei compreender.
Alguma partida importantíssima no campeonato celestial estava para ser realizada e
Eugênio Vanni bateu o pé e exigiu: “Não sem meu guarda-valas não entramos em campo, é
meu homem de confiança!”
“Meu time joga por música,
pergunta para o Strauss, não
sem ele não dá”. E assim lá foi

- Maicon Aquino (meia)

ele, por ordem do criador, atendendo pedidos de seu técnico,
puxar a fila desse time imortal:
Ary, Elias, Idiarte, Cardoso,
Strauss, Adolfinho, De Maria,
Sato, Picolino, Gatão e Rabeca.
Sim, só faltava Ary se tornar de vez imortal e lá se foi, do
alto de seus 96 anos (completaria 97 no dia 3 de agosto próximo) juntar-se a seus amigos.
Ary Lopes estreou no XV no
dia 4 de abril de 1948, jogando
amistosamente contra a Ponte
Preta de Campinas numa vitória de 3x2 sobre a “Macaca” aqui
no campo da Regente, vinha
após disputar o campeonato de
47 pela Esportiva de São João
da Boa Vista, que tinha na sua
zaga nada menos que Mauro
Ramos de Oliveira, que se tornaria Campeão do Mundo em 1962.
Campeão do Acesso de 48 com
o Nhô Quim, conquistou também o
Torneio Início da FPF de 1949 com
o alvinegro vencendo na final o São
Paulo F. C. por 3 escanteios a 1.
Em 1951 com a chegada de

João Luis de Almeida

Ronan Pinheiro da Costa

Fernandes, Ary perdeu espaço e
foi defender o Botafogo de Ribeirão (que curiosamente foi o clube
em qual iniciou sua carreira), depois passou também pelo Comercial, onde encerrou a carreira.
Após abandonar os gramados, Ary trabalhou por longos
anos como Investigador de Polícia, cargo pelo qual se aposentou,
ele não tinha esposa e nem filhos!

2020, Fall Guys, o qual chegou a
custar R$40,00 agora está de
graça para todos que tenham uma
conta no site da Epic Games, agora esse jogo faz companhia a outros jogos gratuitos para todos
disponíveis no site, como Fortnite, Rocket League e Genshin Impact. A lista de jogos gratuitos
dessa semana no site da Epic
Game Store, estarão disponíveis
até o dia 07 de julho de 2022, até
as 11:59, são eles Hood: Outlaws
& Legends, Iratus: Lord of the
Dead e Geneforge 1 – Mutagen,
são três novos jogos para diferentes tipos de jogadores, imperdível! E é sempre bom relembrar a
todos que os jogos da Epic Game
Store que são resgatados dentro
do período de gratuidade, eles são
permanentes, você resgata uma
vez e terá ele para sempre em sua
conta para jogar e onde quiser.
Para fechar trago uma indicação
muito bacana e que eu pessoalmente gosto bastante que são dois
jogos de navegadores (Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer), o primeiro é o meu favorito,
“City Guessr” é um jogo no qual
os jogadores devem assistir a vídeos em primeira pessoa de pessoas andando por cidades em qualquer lugar do mundo e depois tentar adivinhar onde é esse lugar.
Você deve procurar pistas como
idiomas, sinais e placas, pontos de
referência, placas de carros ou até
mesmo publicidades para poder
fazer um palpite, quanto mais perto você chegar do lugar certo, mais
pontos você marcará e, se seu palpite estiver a menos de dois quilômetros do local correto, você obterá uma pontuação perfeita. A segunda indicação é World’s Biggest
Pac-Man (O Maior Pac-Man do
Mundo, em inglês) é a versão para
navegador de um dos videogames
mais populares da história que dispensa apresentações, esta versão
apresenta labirintos diferentes do
jogo original, além de permitir
aos jogadores criar e enviar seus
próprios labirintos e jogá-los em
um modo multiplayer que interliga labirintos criados pelos usuários. Por hoje é só, fiquem ligados nas próximas colunas!! Winner, winner, chicken dinner!!!

Ary Lopes

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado
por games

E ae Galera, é bom estar de
volta!!!! O mês de julho chegou e
junto dele muitos jogos com resgate gratuito e novidades para os
amantes dos jogos eletrônicos. A
Amazon neste mês está imperdível, foi prometido que durante o
mês de julho vai ser entregue a
todos os assinantes do Prime Gaming mais de 30 jogos totalmente gratuitos. Os jogos grátis do
mês de julho para os assinantes
do Prime Gaming poderão ser
resgatados desde o primeiro dia
de julho, alguns dos jogos disponíveis são: - 10 Second Ninja X 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure - Addling Adventures - Death Squared - Fatal Fury Special Gone Viral - Metal Slug 2 - Metal
Unit - Pumped BMX Pro - Samurai Shodown II - The Crow’s Eye The Darkside Detective: A Fumble in the Dark - The King of Fighters 2000 - Star Wars™ Jedi
Knight - Jedi Academy™ - Star
Wars™ Jedi Knight II - Jedi Outcast™ e Star Wars™ Republic
Commando™. O grande destaque
ficará para os dias 12 e 13 de julho que foram prometidos grandes jogos como Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat
e o recém lançado GRID Legends
de graça em comemoração ao prime day. É válido frisar que no caso
da Amazon, para conseguir resgatar todos estes 30 jogos de graça, é necessário ser um assinante
do Amazon Prime, que atualmente custa R$14,90 mensais, caso
você seja um usuário novo, poderá obter os 30 dias de graça que
eles disponibilizam e resgatar todos os jogos da mesma forma. O
site da Epic Games, além dos jogos
gratuitos que são distribuídos semanalmente, agora está disponível o famoso jogo, sucesso em
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Vocação presbiteral:
chamado ao serviço do Reino

AS NO
VID
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NO DIA 3 DE AGOSTO

Pe. Danilo Rubia Soares
Padre diocesano, reitor dos seminários filosófico
e teológico da Diocese de Piracicaba
Ser sacerdote é acolher a
vocação. Em toda vocação há um
encontro de duas liberdades: de
Deus que chama e do homem que
responde ao chamado. Nesta
acolhida livre e consciente é que
o jovem assume a palavra de
Deus em sua vida: “Não fostes
vós que me escolhestes, mas fui
eu que vos escolhi” (Jo 15,16).
O batismo por sua vez é a
fonte de todas as vocações. Alguns membros do povo de Deus
são chamados a serem colaboradores e a assumir com zelo e
fidelidade o ministério presbiteral. Isso não os tornam separados do povo de Deus, mas escolhidos, para serem pastores segundo o coração de Jesus.
A vocação presbiteral é um
dom da graça e nunca um mérito do homem; não é uma promoção humana ou um projeto
pessoal, mas um serviço na vida
das comunidades cristãs. É um
serviço em vista do Povo de Deus.
Existem alguns pontos fundamentais no chamado ao sacerdócio. Primeiramente, o presbítero, ministro ordenado é chamado a viver a caridade pastoral, não para ser servido, mas
para servir (Cf. Mc 10,45). O presbítero vai ao encontro dos mais
necessitados, cura as feridas da
ovelha perdida (Jo 10,11), tem
compaixão e reintegra os dispersos. É servo da humanidade em
vista de um “persona christi”,
(pessoa do próprio Cristo). Essa

caridade pastoral é a síntese de
toda a espiritualidade do presbítero. A exemplo do Cristo, o bom
Pastor, o sacerdote é chamado a
caminhar para a santidade, dando a vida pelo rebanho (Jo 10,11).
O Sacerdote em sua caridade pastoral é aquele que reza em
favor do povo de Deus. É pela
ação litúrgica da Igreja que o sacerdote também exerce a caridade pastoral. Seja pela Eucaristia,
seja pelas orações cotidianas
(Oração das Horas, Lectio Divina, reza do terço) é que o sacerdote cultiva uma sensibilidade espiritual pelo Povo de
Deus, em vista de sua comunidade paroquial e sobretudo pela
Igreja Particular e Universal.
Por fim, o presbítero é o homem da palavra. Ele tem o chamado de Deus para acolher e
anunciar a palavra recebida. O
presbítero sente um gosto pela
Palavra, ele deixa-se tocar e
quer levar esta Palavra; como
diz Dom Helder Câmara: “É
uma delícia, Senhor, entregar às
tuas boas palavras, como quem
deixa arrastar pelas grandes
Águas, sem medo de afogarse...”. Esta palavra, acolhida pelo
presbítero, deve também alimentar a vida do povo de Deus.
Que o Senhor da messe
continue chamando homens
ao serviço presbiteral, para
que exercendo no meio do
povo o seu ministério, o reino
de Deus aconteça plenamente.

IGREJA EM NOTÍCIAS
MISSÃO – Neste domingo (3),
o bispo diocesano Dom Devair
Araújo da Fonseca preside na
Paróquia Santa Clara, em Piracicaba, a missa de enviou dos
seminaristas que vão participar
de uma experiência missionária
junto àquela comunidade paroquial. A missa de envio tem início às 19 horas. A igreja fica
na Avenida Eurico Gaspar
Dutra, número 300, no Cecap.
CANTO I – A 14ª edição do
Encontro Diocesano de Canto
Pastoral e Liturgia está com
inscrições abertas até o dia 8
de julho. O evento será nos
dias 23 e 24 de julho, em Piracicaba, e terá como assessor o frei José Moacyr Cadenassi (OFMCap), do Regional
Sul 1 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).
CANTO II – O valor das inscrições é de R$ 60 por pessoa e inclui refeições e apostila. Mais informações devem ser obtidas
com o Secretariado Diocesano de
Pastoral, pelo telefone (19) 21067571. O encontro será no salão
da Paróquia Imaculada Conceição (Rua Dona Lídia, 326 – Vila
Rezende), em Piracicaba.
DÍZIMO – Paróquias de todas

as cidades da Diocese de Piracicaba realizam, entre os dias 2 e
10 de julho, a Semana Diocesana de Conscientização sobre o
Dízimo, conforme solicitação
de Dom Devair. O objetivo é salientar a importância da contribuição como exercício da fé
cristã e de pertença à Igreja de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
INCLUSÃO – O site institucional da Diocese (www.diocesede
piracicaba.org.br) volta a divulgar semanalmente vídeo com
tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para o Evangelho que será celebrado no domingo subsequente. O material é
produzido por integrantes da
Pastoral do Surdo e estão também no www.emfoco.org.br e
nas redes sociais da Diocese: Facebook, Instagram e YouTube.
MARIA – A Escola de Teologia
da Diocese de Piracicaba está com
inscrições abertas para o curso
extracurricular “A Força Resiliente do Coração de Maria e nossas Periferias Existenciais”, destinado preferencialmente a exalunos do Curso de Teologia.
Inscrições pelos telefones (19)
2106-7597 e (19) 2106-7575, ou
pelo e-mail escola.teologia@
diocesedepiracicaba.org.br.

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

Corredores do Salão São Paulo de turismo anterior.

Foto: Alexandra Tahan

As novidades turísticas, mesmo, você encontrará no próximo
mês de agosto quando, nos dias 3 e 4, estará percorrendo os
estandes do 19º Salão São Paulo de Turismo, com entrada grátis. Ali você conhecerá as novas opções de destinos para você
passear nos fins de semana ou mais dias. No Interior do Estado
de São Paulo sempre haverá uma cidade com potencial turístico, boa para ser curtida e agradável para o seu bolso. Conheça
as tais novas opções visitando o Salão São Paulo de Turismo,
o melhor e mais profissional evento do turismo paulista. Anote o endereço: Centro de Eventos São Luís, Rua Luís Coelho
323, na região da Avenida Paulista. A uma quadra do Metrô
Consolação (linha Verde) e do Metrô Paulista (linha Amarela).
CONGRESSO DO TURISMO P
AULIST
A
PA
ULISTA

Congresso sempre útil para os gestores do turismo. Foto Alexandra Tahan

O 20º Congresso do Turismo Paulista será realizado no mesmo
local do Salão São Paulo de Turismo. É um evento perfeito para
os dias atuais, auxiliando-nos a apressar o desenvolvimento
das cidades que possam explorar uns dos muitos segmentos
do turismo. Você já pode se inscrever nos vários cursos e apresentações. Escolha os painéis que queira assistir, assinale os
preferidos e guarde o seu lugar, sem nenhum custo. Inscrevase hoje mesmo. Basta acessar o site www.amitur.org.br .

O dia começa com o
painel ‘Política Pública
de Turismo’ ensinando
como ser um Agente
Gestor de emprego e
renda na cidade. A apresentação estará a cargo de Bianca Colepicolo, mestre em comunicação e inovação em
políticas públicas; já
atuou em diretoria técMaria José ensina o
nica de Secretaria MuPlano diretor de turismo
nicipal e na Secretaria
Adjunta do Turismo do Estado de São Paulo. Em seguida o painel
‘Plano de Desenvolvimento Turístico’ tratando das reflexões sobre a elaboração do PDT, com apresentação da Professora Maria
José Giareta, doutora em Turismo. Também o painel ‘Turismo
Regenerativo’ apresentado por Mário Carlos Beni, famoso doutor em ciências da comunicação e livre docente em turismo;
mestre em sociologia e política pela USP; e outros títulos.

NO DIA 4 DE AGOSTO

O dia começa com o painel
‘Transformando Dados em Inteligência Turística’ ensinando como um observatório de
Turismo pode melhorar a gestão do seu destino, por Fábio
Montanheiro, coordenador do
Centro de Inteligência Econômica da Secretaria de Estado. Depois Vanilson Fickert,
eficiente diretor técnico da
Secretaria de Turismo vai
apresentar o histórico e a definição dos critérios do ‘Primeiro ranqueamento do Estado de São Paulo’. Assunto
Beatriz Carvalho vai dar dicas
de grande interesse. A gasde sucesso na gastronomia
tronomia também se faz presente com o painel ‘Cozinha Profissional’ com as dicas para a
receita de sucesso do cozinheiro profissional, apresentação
da Beatriz de Carvalho Pinto, coordenadora de curso de gastronomia e diretora pedagógica da Faculdade Hotec. Você
saberá como fazer melhor as caminhadas turísticas e as maneiras de divulgar a sua cidade no painel ‘Turismo Receptivo’,
apresentado por Laércio Cardoso de Carvalho, premiado Guia
de Turismo atuando desde 1980 e realizando caminhadas noturnas em nossa capital, todas as 5as. Feiras, desde 2005,
além de passeios especializados em arquitetura e urbanismo.
Todos os painéis à disposição requerem inscrição antecipada
e todos eles são gratuitos. Inscreva-se: www.amitur.org.br .
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

PROSA

Ivana Maria França de Negri

VERSO

A OUSADIA DA MULHER
Leda Coletti
Carolina a bisavó, não se conforma com o que aconteceu com a
bisneta. Está grávida aos 16 anos.
-Como vai ficar a situação de Patrícia? E dirigindo-se à neta Bete,
mãe de Patrícia:
-Como você vai trabalhar essa nova ocorrência? Já pensou o que os
vizinhos irão dizer?
Bete calmamente expõe, que hoje em dia, uma gravidez precoce é
muito comum entre adolescentes de todas as classes sociais. E continua:
-Não devemos encará-la como desgraça. É preciso pensar no lado
bom: nossa família vai ganhar uma criança e isto é motivo de alegria e não
tristeza.
A bisavó se cala, mas pensa baixinho:
- “Ainda bem que logo vou embora desse mundo, que está virado de
pernas para o ar”.
Esse foi um exemplo de como os conceitos: virgindade, sexo antes do
casamento estão cedendo lugar a visões diversas de anos atrás. Não
vamos tecer comentários favoráveis ou contrários nesse momento, pois
estamos constatando apenas as diferentes realidades atuais.
E o que dizer do trabalho profissional da mulher?
Nos anos dourados - década de 60-, poucas eram as mulheres engenheiras, médicas, dentistas, pesquisadoras, políticas e com outras atividades só permitidas para os homens. A maioria se dedicava ao magistério,
uma das únicas portas abertas para a ala feminina, como foi nosso exemplo pessoal.
Hoje elas já têm um lugar ao sol e disputam com o outro sexo, posições de destaque e prestígio. Mas, ainda são vítimas de injustiças salariais, por serem mulheres. Alguns privilégios já conseguiram e, ousadas se
tornaram, pois quando se sentem ameaçadas, tornam-se bravas guerreiras e vão à luta, com muita garra.
E há ainda quem diga que as mulheres pertencem ao sexo frágil!

SOCIEDADE

NÃO TEM PREÇO

Ana Marly de Oliveira Jacobino

Elda Nympha Cobra Silveira

Feito trilha na floresta...
Formando um carreador
Lá vão elas para a festa,
Carregando muito amor!

Oh emoção que sinto e
Não me sai do peito.
Explodindo,machucando,
E já cansei de dar guarida.
Essa saudade do amor ferido
Que se perdeu no valor
Que merecia.
Tudo se esvai...e

Levam asas de borboleta
Para enfeitar o imperador.
Hum! Ela tem físico-atleta?
Claro que não! Caro leitor!
Operária, soldado, rainha,
Fazem parte do formigueiro
Com, a cigarra de madrinha
Não trabalham por dinheiro.

Nem com patacas
Nem com mil reis
Nem com cruzeiros
Nem com reais
Pode-se pagar o valor
Daquela lembrança
E da saudade que me trai.
ooOoo

18 ANOS DO SAMU EM PIRACICABA
Lídia Sendin
Seja noite, ou seja dia,
O socorro vem ligeiro,
É a equipe da ousadia
Sempre pronta o tempo inteiro.

ooOoo

INSENSATEZ

Um, nove, dois,
O povo está chamando
Um, nove, dois,
Socorro vem chegando.

Lino Vitti
(Eterno Príncipe dos Poetas Piracicabanos)

Corre um metro ou uma légua
Para socorrer o povo,
Sem cansaço e sem trégua
Vai agora, vai de novo.

Gostarias, eu sei, que o mundo vicejasse
Feliz, como é feliz um pássaro da roça.
Que a riqueza a teus pés, gloriosa, se ajoelhasse
E pudesse dizer: o mundo, a glória é nossa.

Dê passagem, ó motorista,
Deixe seu carro do lado
Para que o socorro assista
Quem está necessitado.

Gostarias de ver a luz que se alvoroça
Para invadir o céu, mal o dia clareasse.
Almoçar muito bem, como o glutão almoça,
Ver o espelho mostrar-te a saúde na face.

Se o caso é de acidente
Duma voz se ouve o grito:
“Vem SAMU rapidamente
Socorrer quem está aflito”

ooOoo

O TÚMULO DE NHÔ LICA

Como querer, porém, todo o bem, toda a glória
Se carregas uma alma estulta e merencórea,
Se enxergas, ao redor, a estupidez humana?

E a cada atendimento
É melhor a sua ação;
É aliar conhecimento,
Rapidez e coração.

Tudo o que o mundo tem de belo e apetecível,
É transformado em dor, em mal, em sonho horrível
Graças à insensatez que dos homens emana?

Um, nove, dois...

RINDO DA VIDA

ooOoo

Dirce Ramos de Lima

Francisco de Assis Ferraz de Mello
Eu não conhecia o túmulo de Nhô Lica. Vi-o, pela primeira vez, por
ocasião da tomada das fotos aqui estampadas. É ao rés do chão, num
espaço exíguo, cercado por outros maiores. Mas isso não lhe diminui a
dignidade, exalta-a.
É simples, como foi Nhô Lica, coberto por uma pedra de granito. Na
cabeceira, perpendicularmente a esta, numa outra lê-se a inscrição:
Milionário de Ilusões,
Foi bom e amou sua terra.
Essa frase resume quem foi o grande capitão.
E assim o homem, que pela vida sonhou com brilhantes, após a morte
repousa sob a maior de todas as suas pedras. E para sempre. E em paz.
Foi construído por uma ação entre amigos. O grande milionário não
teria dinheiro para adquirir uma sói das pedras.

IDEAL

Já cheguei à idade
em que a vida
perdeu a validade.
Agora tudo é permitido
mas pouco se aproveita.
É o absurdo das incoerências,
a grande felicidade imperfeita:
meu príncipe encantado
é um gatinho manhoso
que aos meus pés
aninha-se e deita.

Meus sonhos seguem
em universos ultra dimensionais
Serei rainha em outros mundos!
Neste, agora, sou apenas
uma anciã inútil,
e nada mais.
Mas, continuamos assim:
eu rindo da vida
e a vida rindo de mim...

ooOoo

POESIA
Irineu Volpato
e temos ousadia
de dizer que é poesia
umas tristes linhas tortas
duns versos que entalamos
em tortas páginas?

NOTÍCIAS:
PALAVRA

DO

O presidente da Academia Piracicabana de Letras, reeleito para
mais uma gestão, Vitor Pires Vencovsky autografa hoje seu novo livro “Ferrovia no Agronegócio”, às
16h na Estação da Paulista.

ESCRITOR:

“O pé do tambu é onde se guarda o
conhecimento ancestral que atravessa gerações
desde o continente africano à sua chegada no
Brasil, até os dias de hoje ”
Antonio Filogenio de Paula Junior
Antonio Filogenio de
Paula Junior é escritor, filósofo, Mestre e Doutor em Educação, com ênfase em História e Filosofia da Educação,
atuando principalmente nos
seguintes temas: educação e
oralidade africana e afro-brasileira, educação e cultura
afro-brasileira, educação antiracista, filosofia africana,
afro-brasileira e latino-americana, educação decolonial e
formação de professores. Diretor de educação e cultura
da Casa de Batuqueiro.
Tem formação em música – percussão, sendo iniciado no universo do Djembe
(Guiné e Mali ), das Congas
( Cuba ) e dos instrumentos
brasileiros e seus ritmos. É
membro da comissão de organização dos concursos literários: Prêmio Escriba e
Microcontos de Humor

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro "Festa dos quitutes" da
professora Jane Prado, é tão
rico nos detalhes que nos deixa com muita vontade de participar dessa linda festa. Tem
pescaria, correio elegante, cadeia, pau de seco e fogueira.
Tem até show com dupla sertaneja e a grande quadrilha com
noivo, noiva, delegado e muita
diversão. Que o calor das verdadeiras amizades aqueçam a
fogueira dos nossos corações.
Recomendamos Faixa etária:
06 a 12 anos Você pode encontrar a história narrada em: https://youtu.be/Asc-dysAhvk

A Jornalista e integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Cynthia da Rocha, inaugurou a exposição Fotográfica “Animalia”, onde suas lentes mágicas
capturaram momentos únicos com
animais. A mostra estará aberta
para visitação até 21 de Julho.

Valdiza Capranico, Cynthia da Rocha e Ivana França de Negri
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