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torno de R$200 mil por ano), pouco utilizado e sem local de estacionamento ou parada de ônibus no
entorno. Ou seja, o cidadão piracicabano pouco vai ou nunca foi
ao ponto turístico. O elevador é o
que se pode dizer que foi “um sonho de uma noite de verão” do exprefeito Barjas Negri (PSDB).
UNIÃO
Talvez, no final dos ânimos,
os tucanos de bico comprido (leiase senador José Serra, SP) podem,
ou devem, cair no colo do ex-presidente Lula (PT), considerando
que o presidente Jair Bolsonaro
(PL) está com pacote de bilhões de
reais para usá-lo em favor da sua
reeleição. É problema sério isso,
mas o bolsonarismo não permite
qualquer leitura nesse sentido.

ELEVADOR — IV
Na análise dos governistas, a
lei que altera o modelo para concessão do elevador pode ser a última
tentativa de fazer com que a iniciativa privada torne o espaço um atrativo turístico de fato, sem onerar os
cofres públicos, sob pena de que se
não houver interessados o destino será a desativação. Como diziam um velho colunista deste jornal,
“quem viver, verá”. Aguardemos.

ELEVADOR — I
Na sessão da Câmara, do último dia 30, ao entrar em votação o
parecer contrário da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação
(CLJR) sobre a emenda da vereadora Rai de Almeida (PT) no PL
94/2022, que trata sobre a concessão do elevador do Mirante, a
parlamentar tentou de todas as
formas argumentar e defender
sua emenda, que alteraria significantemente a essência do texto.

RETROCESSO
O mandato coletivo “A Cidade É Sua” aponta o retrocesso na
participação popular da Câmara,
em artigo nesta edição de A Tribuna (página A3), após a aprovação do projeto de resolução que
coloca a tribuna popular depois
da votação da Pauta da Ordem
do Dia – lá pelas 21h da noite. O
questionamento do mandato representado pela vereadora Silvia
Moraes (PV) é que a decisão do
Legislativo vai contra o programa Parlamento Aberto, que rendeu elogios à Mesa Diretora.

ELEVADOR — II
Mas o parecer foi derrubado
e na sequência votou-se o PL, o
qual a vereadora insistia em discutir pela rejeição, mas foi voz isolada. O mesmo foi aprovado com
apenas o voto contrário da vereadora do PT. Até a oposição que
vota sistematicamente contra os
projetos do Executivo, votou a favor, a exemplo do vereador Pedro
Kawai (PSDB) que se pronunciou
dizendo que o projeto, além de ser
muito bom, irá propor mais possibilidades para que a iniciativa pública assuma o equipamento.

NEPOTISMO?
A oposição ao prefeito Luciano Almeida (União Brasil) acusa
a Administração Municipal de realizar “nepotismo cruzado” com a
nomeação de Cleidelice Baltieri
Borges como assessora especial de
projetos da Prefeitura. Empresária do setor de construção civil,
ela é esposa do vereador Josef Borges, que, a contragosto do seu partido, o Solidariedade, é líder de
governo na Câmara. São coisas da
política e da Política. Pode ser?

ELEVADOR — III
De gosto duvidoso (e há quem
o ache cafona), é custoso (algo em
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Lei de Diretrizes Orçamentárias expõe as metas e prioridades do Município

Previsão de arrecadação para 2023
é de R$ 2,150 bilhões, indica LDO
Executivo já protocolou na Câmara o projeto Lei de Diretrizes e Orçamentárias
(LDO). Propositura deverá ser votada somente depois do recesso parlamentar
A Prefeitura de Piracicaba protocolou na Câmara Municipal o
Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023. O documento expõe as metas e prioridades
do Município que vão orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e foi entregue à análise
do Legislativo no último dia 30 e
deve ser apreciado, em Plenário, somente depois do recesso de Julho.
A previsão de receitas e despesas do Município para 2023 é de
R$ 2.149.524.000,00, englobando
os órgãos da Administração Direta e Indireta. Compõem a Admi-

nistração Direta as Secretarias
Municipais, a Câmara Municipal,
a Procuradoria-Geral e a Guarda
Civil. E a Administração Indireta,
o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, a Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba, o Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba.
Com o atual cenário econômico instável, incertezas inflacionári-

as e a desatualização do Boletim
Focus (relatório produzido pelo
Banco Central, que reúne as mais
importantes informações referentes a expectativas em relação à economia nacional), devido à greve
dos servidores do Banco Central, o
Poder Executivo manteve os parâmetros previstos no PPA 20222025. “Sendo assim, as metas fiscais e financeiras serão revisadas
juntamente com o protocolo da
LOA para 2023, onde teremos um
cenário macroeconômico mais definido sobre as variações da receita
e da despesa”, afirma o prefeito

Luciano Almeida, na justificativa
do Projeto da LDO. A LOA para o
exercício de 2023 será protocolada na Câmara Municipal em setembro, seguindo o prazo legal.
TRAMITAÇÃO – Na Câmara Municipal, o Projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias será analisado pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Também deverá
ser realizada uma audiência pública, na qual o Executivo irá expor o
projeto da LDO. A Câmara também
divulgará o cronograma com datas
de audiências e dias de votação.

Davi Negri

MERCADO MUNICIPAL
Assíduo frequentador do Mercado Municipal, o vereador Pedro Kawai (PSDB) enviou
esse registro do espaço que,
ontem, 5, comemorou 134
anos. “Ali se respira história”,
avalia, ao destacar que o entreposto dos mais variados tipos de produtos foi construído em 1888, “com o objetivo

de disciplinar o comércio de
mercadorias e alimentos na
cidade”, relata o parlamentar,
citando informação do escrito Cecílio Elias Netto. Kawai
também enaltece a comunidade japonesa, que sempre
se utilizou do local, e destacou o papel da Câmara na
construção do espaço.

By Elson
de Belém

A13 a A15

JOVEM LIDERANÇA NO VILA SÔNIA
Jovem recém-formado em usinagem pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), mas que
tem na natureza a sua verdadeira paixão, Gabriel Bizoto de Pontes, de apenas 17 anos, desponta como
uma jovem (e promissora) liderança na região da Vila
Sônia. Na semana passada, ele se encontrou com a

vereadora Rai de Almeida (PT), que foi conhecê-lo, e
mostrou todo o zelo com que se dedica aos cuidados
do Parque Linear do Itaicy, uma de área de 42.945 metros quadrados, localizado a cerca de 800 metros do
Terminal do Vila Sônia, e que margeia os bairros Itaicy I
e II, Jardim dos Manacás, Bem Viver I e II e São Luiz. A7

Para adequar contratos, Emdhap Ato em frente a Caixa Econômica
mapeia Bosques do Lenheiro
Federal pede o fim do assédio
Com o objetivo de adequar os
contratos dos mutuários do bairro
Bosques do Lenheiro, a Emdhap
(Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba) realizou em maio o mapeamento do uso dos imóveis. Agora, quem
tiver alteração de uso das unidades – de residencial para comercial
ou de mista para residencial – de-

vem procurar a Empresa para adequação dos contratos, após receberem notificação. Conforme a assessora jurídica, Vívian Vilela, as adequações contratuais implicam na
alteração na base de cálculos das
parcelas referentes à aquisição
dos imóveis exclusivamente para
os casos em que as unidades tiveram modificações no uso. A3

Motivados pela denúncia
dos casos de assédio sexual cometidos pelo ex-presidente da
Caixa Econômica Federal, Pedro
Guimarães, diretores do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região (SindBan) realizaram
na frente da agência da Caixa
Econômica Federal da praça José
Bonifácio, nesta terça-feira, 5,

ato pelo fim do assédio moral e
sexual no ambiente de trabalho.
“Infelizmente, os casos de assédio moral e sexual não acontecem apenas da Caixa. Nossa pesquisa anual Perfil Bancário
aponta que 15% da categoria já
sofreu assédio moral”, avalia
Angela Ulices Savian, presidenta em exercício do SindBan. A6
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Dorothy Day: como ver
o jornalismo ético
José Osmir
Bertazzoni

C

onsiderando que
o planeta Terra
ainda é nosso
universo palpável, e
que é nele que vivemos
e é dele que devemos
cuidar, as preocupações sociais se tornam
de fundamental importância.
Assim não poderíamos ignorar e
deixar de lembrar da serva de
deus Dorothy Day, fundadora do
Movimento Operário Católico.
Quando olhamos em nossa
volta e notamos um mundo destruído pela ganância e pela exploração das nossas reservas
com o abandono das pessoas
oprimidas, verificamos que a paixão pela justiça de Dorothy foi inspirada no Evangelho e no exemplo santificado de outros protagonistas que, nesse mundo, deram
suas vidas pela paz e pelo amor.
Com essas palavras o Papa
Francisco se expressou (em 24 de
setembro de 2015), durante sua
participação no Congresso dos
Estados Unidos, o primeiro Pontífice a falar naquela assembleia.
A biografia de Dorothy Day foi
escrita com maestria por Giulia
Galeotti, chefe das páginas culturais do L'Osservatore Romano,
no volume “Somos uma revolução” (Jaca Book). Uma jornalista que conta a comovente história de uma ilustre colega que incorporou perfeitamente a doutrina social da Igreja de Roma.
Para continuarmos essa
história, temos que nos lembrar que o cristianismo (e aqui
falamos em sentido amplo, incluindo católicos, protestantes
e ortodoxos) não é apenas uma
religião, mas uma filosofia.
De forma mais simplista, tratamos o cristianismo como uma
“coisa de fé” e até como “crença irracional”. Portanto, nos é conveniente lembrar que a doutrina católica repousa sobre três pilares que
formam a base da nossa religião.
São eles: a Sagrada Escritura (isto
é, a Bíblia); a Sagrada Tradição e o
Sagrado Magistério. Não podemos
perder de vista que, durante sua
bimilenar história, essa religião
produziu filósofos e intelectuais da
mais alta grandeza, tais como Santo Alberto Magno, Santo Tomás de
Aquino, Santo Agostinho de Hipona, Francisco Suárez, Pe. António
Vieira, Pe. Juan de Mariana, Pe.
Heinrich Pesch, Sören Kierkegaard,
George Berkeley, C.S. Lewis, G.K.
Chesterton, J.R.R. Tolkien, Pe.
Gyorgys Lemaître, Jacques Maritain e Joseph Ratzinger, apenas
para citar os mais notórios gênios
da filosofia, do direito, da literatura, da economia e da teologia.
Esses autores ainda hoje influenciam discussões sobre ética,
sobre epistemologia, sobre jurisprudência, sobre física, e é curioso como a civilização moderna e
pós-moderna desprezou essa corrente de pensamento, mesmo
quando ela demonstrava força
suficiente para resgatar a Europa
destruída e humilhada pela guerra por meio dos grandes estadistas da democracia cristã, tais como
Konrad Adenauer e Ludwig
Erhard, na Alemanha, e Alcide De
Gasperi na Itália; além, é claro, do
próprio Papa João Paulo II, cuja
força de caráter e inteligência política fez derrubar os últimos muros do totalitarismo na Europa da
“cortina de ferro”. No Brasil, poderíamos ainda destacar o trabalho ardoroso de um Franco

Montoro no restabelecimento da democracia e do voto direto.
Ainda, a luta política
da democracia cristã
no Chile de Pinochet
com o honroso nome
de Frei Montalva.
Dorothy Day (Nova York 1897) converteu-se ao catolicismo em
1927 e, seis anos depois, em 1933,
fundou o Movimento Operário Católico, o movimento pacifista que
começou com a publicação do jornal Catholic Worker e se dedicou à
defesa dos pobres e trabalhadores.
Daí a famosa frase da mulher, retomada no título do livro de Galeotti: “Não somos apenas um jornal. Somos uma revolução". Uma
figura muito interessante no panorama do catolicismo contemporâneo, sobretudo numa época em
que se enfatiza fortemente a necessidade de uma presença feminina leiga na Igreja Católica, em particular no topo das hierarquias e,
portanto, da Cúria Romana recentemente reformada por Bergoglio
precisamente nessa direção.

Uma figura muito
interessante no
panorama do
catolicismo
contemporâneo
A importância dessa mulher
(gênio feminino) tem capacidade
de proporcionar um impulso fundamental ao caminho eclesial.
Suas lutas enraizadas na doutrina social da Igreja Católica são de
extraordinária clarividência. Galeote escreve que "de muitas maneiras Dorothy Day precedeu o
Concílio Vaticano II, empurrando
a Igreja a reconhecer a objeção de
consciência, dando-lhe conhecimento dos pobres que vivem nas
grandes cidades, revelando a
existência de uma realidade até
então quase invisível, os leigos".
"Reconhecendo como temas
de fé aqueles que muitos cristãos
viam exclusivamente como temas
políticos - continua o jornalista ,Day antecipou muitas questões
de justiça social que depois se tornaram importantes para o magistério católico: a opção preferencial pelos pobres, o compromisso ativo no pacifismo movimento, oposição ao racismo e ao
antissemitismo, ecumenismo,
envolvimento dos leigos na liturgia, espiritualidade baseada nas
escrituras, Igreja pobre para os
pobres, novas ideias para pensar
a mulher e seu papel de cristã na
instituição e no sociedade.
Além disso, uma das razões
da existência do Operário é a inaceitável divisão entre os sacerdotes e o povo. Diante dessa enorme
novidade no plano social e da contínua contestação da Igreja institucional (tê-la em uma diocese 'era
como ter uma bomba-relógio'),
Dorothy Day, no entanto, expressa a mais severa ortodoxia e um
certo tradicionalismo nas áreas ligadas ao afeto e ao casamento".
Dorothy Day morreu em 29
de novembro de 1980, ela foi amplamente lembrada nas primeiras páginas de todos os principais jornais americanos. Apenas
17 anos depois, em 1997, a arquidiocese de Nova York comemorou
o centenário de seu nascimento
com o lançamento de sua causa
de beatificação e canonização.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado
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Deboches à nação
Camilo Irineu
Quartarollo

O

deputado Daniel Silveira
ganhou a medalha Ordem do Mérito do Livro, da Biblioteca Nacional. Puro
deboche, claro. Hoje
para seragraciado não
precisa de mérito, basta um amigo no governo e, no caso, um
amigo presidente. Ora, o deputado é famoso pela truculência e
graça de Bolsonaro. Qual contribuição literária dele?!Gil ainda
encanta com suas letras musicais, a notável atriz Fernanda
Montenegro escreveu alguns livros pouco conhecidos antes do
ingresso majestoso na ABL conduzida pelo comentarista global
Merval Pereira. Enquanto isso
pouco se lê, se conhece e se aplica
em escrever corretamente e com
simplicidade, achando-se que o
leitor é obrigado a “entender”.
Não me assustaria se algum

figurão sem letras se
apropriasse do “Prêmio
Jabuti” de literatura. Os
falsos mitos querem se
sobrepor à Inteligência e
Cortesia brasileira.
Afrontam inclusive a literatura universal, culturas ancestrais, escritos
trabalhosos da tradição,
ocultados e guardados
em rolos, testemunhos perenes.
Ao passear pelas margens do
ribeirão Piracicamirim que imbrica na gloriosa Esalq verá jabutis
nadando, aquecendo-se nas pedras. Entretanto, pode andar o
dia inteiro pelointerior verde da
Agronomia e não vai flagrar nenhum jabuti trepado em árvores,
exceto se alguém o puser lá.No
tempo do deputadoUlysses Guimarães já se dizia que jabuti não
sobe em árvore e, se lá estiver, foi
enchente ou mão de gente.No jargão político os jabutis são objetos
estranhos ao projeto principal,
subidos e agarradoscomo a preguiça na árvore da Lei, mas para

Não me
assustaria se
algum figurão
sem letras se
apropriasse do
“Prêmio Jabuti”
de literatura
os retirar, ufa... Servem para isentar acionistas de impostos, criar
algum privilégio oculto e impor
custos sociais. Será que essa honraria ao deputado não é um “Prêmio Jabuti” disfarçado?O deboche
ainda não chegou ao dito Prêmio.
Desde o movimento abolicionista se debocham do povo, primeiro dos negros, afrodescendentes e de todos os pobres. A lei do
ventre livre era um escárnio, pois
filhos de escravizados iam ser livres como? A do sexagenário obrigava a que os idosos cativos, se
chegassem aos sessenta anos, ainda servissem o patrão para não
morrer de fome. Dirão então, ah,
a Lei Áurea!Antes dela, porém,

maquiaram a Lei de terras, para
que nenhum liberto pudesse
comprar seu pedacinho de chão.
Não havendo mais jeito mesmoos escravocratas, representados no legislativo, queriam indenização pela perda da mão-deobra cativa. Osfazendeiros ricosinsistiam no direito à indenização e não ao dever de indenizar pelo trabalho expropriado
das pessoas cativas e às custas
destas haverem se enricado.
Recentemente, com o golpe
parlamentar de 2016 e cerca aberta às “reformas”, boiada fora e
fome certa os jabutis se proliferaram como coelhos pela casa. Prometeram o projeto político do Temer chamado de A ponte para o
futuro, mas instalaram A pinguela do atraso, da democracia
sem povo, de escritoressem livros, para leitores que não leem.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente, escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

A PEC da Fome
Almir Pazzianotto
Pinto

T

ragédia do mundo contemporâneo é a fome. No
Brasil, segundo dados
conservadores, mais
de 33,1 milhões de pessoas passam fome diariamente. Levantamse pela manhã sem pão com leite e
café e, à noite, vão para a cama
sem comer. Mais de 40 milhões
não comem a quantidade mínima
diária, necessária à alimentação
adequada. Relatório conjunto da
Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura
(FAO), Fundo Internacional para
o Desenvolvimento Agrícola
(FIDA), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
Programa Mundial de Alimentos
das Nações Unidas (PMA) e Organização Mundial da Saúde
(OMS) avalia que cerca de 10% da
população mundial, algo em torno de 811 milhões de pessoas, enfrentam o problema da fome.
No Brasil, crianças, adolescentes, homens e mulheres adultos e idosos, brancos, mulatos ou
negros, experimentam sem cessar
a sensação angustiante provocada pela necessidade de encontrar
algo para comer. Simples prato de
arroz com feijão é algo fora do alcance de considerável parcela da
população. Bife, ovos, queijo, alguma verdura, legumes cozidos, carne de porco ou de frango, peixe,
frutas, são iguarias desconhecidas para milhões de famílias condenadas a viver na miséria, satisfazendo-se com restos que conseguem encontrar ou que algu-

ma alma generosa ocasionalmente lhes oferece. Milhões de crianças
jamais experimentaram o sabor de uma
barra de chocolate.
De um ponto de
vista social, a fome que
assola grande parcela
do povo, não resulta
apenas da inexistência
de alimentos. Faltam-lhes moradias decentes, assistência médica, odontológica e hospitalar, remédios, roupas para o inverno,
segurança contra arbitrariedades
administrativas, judiciais e policiais. A merenda escolar, balanceada e de qualidade, é privilégio
de raras escolas na periferia.
Simples escova de dentes, o creme dental e o sabonete são itens
de luxo além do poder aquisitivo
de milhões de famílias. A carência de saneamento básico condena incalculável número de pessoas a se servirem de água poluída e
a dependerem de fossas para satisfazer elementares necessidades.
Pobreza semelhante vamos
encontrar no setor educacional.
Muitas escolas não recebem manutenção, uniformes, calçados
e material escolar são de péssima qualidade, a alfabetização
precária, não existem computadores para crianças e adolescentes serem apresentados aofantástico mundo da informática.
O Brasil já se envaideceu de
ser uma das oitos maiores economias do globais. O setor do
agronegócio, produtor de alimentos para o mundo, é incapaz, entretanto, de ver e entender as necessidades das camadas famintas da população.

O Brasil já
se envaideceu
de ser uma das
oitos maiores
economias
do globais
Com imenso rebanho bovino,
não há carne a preços acessíveis
à grande parte da população.
Dados da Rede Brasileira de
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
(Penssan – 2022) revelam que o
Brasil voltou ao mapa da fome
de ONU em 2018 e, em 2020, registrou 55,2% da população convivendo com a insegurança alimentar. Nos últimos tempos, tornou-se rotineiro observar pessoas
buscando ossos e carcaças doados
ou adquiridos, para cozinhar.
Josué de Castro foi o primeiro cientista brasileiro a tratar metodicamente do assunto. Natural
de Recife, onde nasceu em 5/9/
1908, diplomou-se em 1929 pela
Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro. Em 1932, foi aprovado em
concurso para livre-docente de fisiologia da Faculdade de Medicina de Recife, com a tese O Problema Fisiológico da Alimentação.
Ainda em 1932 orientou a realização de pesquisa sobre a qualidade
e o padrão de vida do operariado
nordestino. Para Josué de Castro
a baixa produtividade do trabalhador resultava da doença fome.
Escreveu Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, livros traduzidos para vários idiomas, que lhe
trouxeram prestígio internacional.
Várias vezes indicado para
receber o Prêmio Nobel da Paz,
pelos trabalhos desenvolvidos

em benefício da saúde popular,
teve os direitos políticos cassados pelo Ato Institucional nº 1,
de 1964, e foi obrigado pelo regime militar a se exilar em Paris,
onde faleceu em 24/9/1974.
A PEC 1/2022 é exemplo definitivo da postura populista e
demagógica do governo Jair Bolsonaro e dos partidos que dizem
lhe fazer oposição. Registra o editorial do jornal O Estado de S.
Paulo, na edição de ontem, 2/7:
“A votação é o marco histórico
de um retrocesso sem precedentes. Em tramitação relâmpago, os
senadores autorizaram que a
Constituição fosse alterada – sem
estudo, sem planejamento, sem
debate, ignorando as consequências fiscais, sociais e institucionais
– para mudar casuística e arbitrariamente as regras do jogo democrático, de forma a permitir o
mais deslavado clientelismo”.
Fosse possível acabar com a
fome e o desemprego mediante alteração constitucional ou legal,
por prazo marcado e com dinheiro público, países como a Índia,
Etiópia, Camboja, Angola, Moçambique, onde a fome grassa
com violência, já o teriam feito.
Auxílio temporário para
aqueles que dele necessitam é
sempre medida bem-vinda. Associada, entretanto, a medidas objetivas correlatas, destinadas a
promover o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos.
———

Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
autor de vários livros

Vitórias verdes e amarelas
Luiz Carlos Motta

T

enho a sensação
de que os dias estão passando
muito depressa. O ano
mal começou e já iniciamos o segundo semestre. Dos 253 dias úteis
do ano, teremos 123 de
julho a dezembro, em
função dos feriados. Será um semestre atípico, com dois grandes
acontecimentos: as eleições de 2 de
outubro e a Copa do Mundo, no
Qatar, de 21 de novembro a 18 de
dezembro. Há um importante fator entre as eleições e a Copa: o
brasileiro precisa sair campeão.
Para ser campeão no Qatar,
a torcida e a fé ajudam. Mas isso
não depende de nós. Depende de
uma série de variantes: da habilidade do técnico e da comissão
técnica, do esforço em conjunto
dos jogadores e, principalmente,
da competência dos times adversários. E, claro, da sorte!!!
BRASIL DE CHUTEIRAS
- A cada quatro anos o Brasil se

prepara para acompanhar cada jogo. É também uma oportunidade
para a confraternização
entre amigos e familiares. Muitos preparam o
local para assistir os jogos, da mesma forma
como organizam uma
festa de aniversário.
Vestem a camisa da seleção com o número do jogador
preferido, usam e abusam da decoração verde e amarela, preparam os comes e bebes e afins. O
famoso jornalista e escritor Nelson Rodrigues, costumava dizer
que um jogo de seleção é como a
pátria de chuteiras. É mesmo. O
otimismo passa a dominar o País
e todos torcem, cada um do seu
jeito, acreditando na vitória. Este
ano, uma vitória significa o hexacampeonato, o que deve gerar
uma grandiosa e bonita festa, um
grande carnaval fora de época.
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - E exatamente a cada
quatro anos, o brasileiro também se prepara para eleger o

Este ano, ainda
há uma ameaça
que se agiganta:
as fake news
Presidente da República, governadores, senadores e deputados
federais e estaduais. E o resultado do pleito, este sim, depende de você. Tal como a Copa do
mundo de futebol, as eleições
também mobilizam a Nação.
Ambos os eventos precisam de
preparo. E o que significa estar
preparado para votar? Na minha
opinião é preciso estar atento às
campanhas de cada candidato, conhecer as suas propostas, verificar o que cada um trouxe de benefícios para a sua comunidade,
se está falando a verdade, ou simplesmente fazendo promessas, sem
compromissos com a população e,
se não é um aventureiro.
FATO OU FAKE? - Este
ano, ainda há uma ameaça que
se agiganta: as fake news. A cada
informação que você recebe pelos
grupos de WhatsApp ou pelas re-

des sociais é preciso conferir, antes de compartilhar. Saber o que
é fato ou fake. É recomendável
não deixar para fazer isso na última hora. No caso dos deputados federais, há um amplo conteúdo no portal www.camara.
leg.br, além das transmissões ao
vivo que podem ser acessadas por
meio deste mesmo portal.
DUAS CONSCIÊNCIAS Essa consciência é necessária
para que você exerça o seu voto
de forma consciente. Diferente da
Copa, uma eleição define os rumos e o futuro do País. Assim
como a Copa, uma eleição mexe
com os brios de uma nação e,
também, pode se transformar
numa festa cívica. Para sermos
campeões e fazermos gols de placa em outubro e em novembro
(como esperamos ver no Qatar!)
o Brasil tem de estar pronto para
esses dois significativos momentos da Nação e vibrar com as esperadas vitórias verdes e amarelas.
———
Luiz Carlos Motta é Deputado Federal (PL/SP)
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BOSQUES

COMPORTAMENTO
SURPEENDENTE
O acontecido na Caixa envolvendo o presidente Pedro
Guimarães se constitui em algo
além de absurdo e repugnante,
uma surpresa sem dimensão.
Dono de uma bela administração junto a importante instituição estatal, jamais seria possível imaginar que, nos bastidores, fato tão odioso e condenável acontecia, que aliás, incluiu
outros destacados dirigentes.
Assédio sexual é por demais repugnante e ganhou proporção
por envolver uma autoridade
até então bastante respeitada. A

apuração dos fatos tem que ser
rigorosa, exemplar e rápida.
PONTO FINAL
Por cinco milhões de reais Benedito Ruy Barbosa negociou com a Globo os direitos da sua novela Pantanal,
sucesso na TV Manchete em
1990. Também por cinco milhões de reais, um empresário
cujo nome não divulgado (seria pasto) adquiriu uma cobertura em Copacabana, herança
de Oscar Niemeyer, deixada
pela família. Detalhe: comprador sequer teria visitado o
imóvel. Pagou e ponto final.

H IGIENÓPOLIS

Vereador acompanha
operação tapa-buraco
Divulgação

DO

LENHEIRO

Emdhap mapeia uso de moradias
para adequação de contratos
Mutuários das casas que tiveram alteração de uso das unidades devem procurar a Empresa
A Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba) realizou em
maio o mapeamento do uso dos
imóveis do bairro Bosques do Lenheiro, para atualização dos contratos referentes às unidades do
local. Agora, os mutuários das casas que tiveram alteração de uso
das unidades – de residencial para
comercial ou de mista para residencial - devem procurar a Empresa para adequação dos contratos, após receberem notificação.
De acordo com o presidente
da Emdhap, Sergio Chaim, essa
adequação de contratos se faz
necessária para ajustes dos valores e também em cumprimento às exigências do Ministério
Público, conforme expôs o presidente em audiência pública realizada em 24 de maio de 2022.
Conforme a assessora jurídica da Emdhap, Vívian Vilela, as
adequações contratuais implicam

na alteração na base de cálculos
das parcelas referentes à aquisição dos imóveis exclusivamente
para os casos em que as unidades tiveram modificações no uso.
“Os valores não são aleatórios.
Existe a base para cálculo, proveniente do decreto nº 18.992/21.
No momento da adequação contratual, os valores podem tanto aumentar, para quem passou a fazer
uso comercial do local, ou diminuir, para quem deixou de utilizar
comercialmente”, explicou.
Segundo o diretor administrativo da Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba), Jorge Henrique da Silva, a arrecadação resultante do pagamento
das parcelas contratuais é direcionada ao Fumhis (Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social), para o desenvolvimento de ações e programas na área
de habitações de interesse social

Divulgação

Mutuários do Bosques do Lenheiro receberão notificação da Emdhap

no município. “Além disso, a
adequação contratual é uma segurança para os comerciantes,
para que funcionem na legalidade e possam usufruir dos benefícios para os negócios”, disse.

Quem tiver dúvidas sobre as
adequações contratuais pode entrar em contato com a Emdhap,
situada na avenida Cristóvão Colombo, 1900, no Jardim Algodoal. O telefone é (19) 3412-2222.

C ONSTITUCIONALIST
A
ONSTITUCIONALISTA

Vereador acompanha limpeza no entorno de monumento

A manutenção do local está sendo realizada com a ajuda
de um caminhão térmico de recortes dos buracos

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante), na tarde desta terçafeira (05), acompanhou uma
equipe da Secretaria Municipal
de Obras (Semob) em uma operação tapa-buraco realizada na
rotatória da avenida Luciano
Guidotti com a rua Sebastião
Salgado, no bairro Higienópolis.
A manutenção da via já foi
tema da indicação 1943/2022,
protocolada por Gustavo Pompeo no dia 29/06/2022 no sistema integrado Siave, solicitando
a manutenção da rua, que apresentava buracos e ondulações
que causavam transtornos aos
munícipes que faziam a utilização
da via. "Seria necessária a realização da obra para que a via fique
mais acessível evitando transtornos e acidentes na região”, trouxe o vereador no documento.
Gustavo comentou que, como
motoboy de profissão, acaba recebendo muitas demandas em seu
gabinete de manutenção viária,
pois a categoria que ele representa
necessita de um asfalto de qualidade para desenvolver suas atividades profissionais com mais se-

P RUDENTE

DE

gurança, comentou o parlamentar, que frisou que “essas manutenções são necessárias e de extrema importância para garantir primeiramente um trânsito mais seguro para todos, evitando acidentes e transtorno a toda população”.
Conforme verificou o vereador, a manutenção do local está
sendo realizada com a ajuda de um
caminhão térmico de recortes dos
buracos com o intuito de trazer
maior durabilidade aos reparos. O
novo procedimento foi apresentado
em detalhes ao vereador durante
reunião, na semana passada, com o
secretário municipal de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, que afirmou que a intenção é diminuir a
quantidade de vezes que a equipe
precisa voltar ao mesmo local para
fazer a realização dos reparos,
como era feito anteriormente.
Gustavo afirmou que está
acompanhando e continuará a
acompanhar as equipes para saber se os serviços que estão sendo
realizados atenderão às expectativas do secretário e da população,
que “merece um asfalto de qualidade”, reforçou o parlamentar.

M ORAES

Museu comemora 65 anos com
exposição itinerante nos CEDs
Em comemoração aos 65
anos, o Museu Prudente de Moraes realiza exposição itinerante
nos Centros de Educação Digital
(CED). A mostra, intitulada Museu Prudente de Moraes: 65 Anos
de História, é uma parceria entre
a Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac) e Secretaria Municipal de Educação (SME), e vai
chegar aos 14 polos dos CEDs. Os
primeiros espaços que recebem a
mostra – de 04/07 a 27/08 – são
os CEDs dos bairros Jardim Gilda, Jardim Tóquio e 1º de Maio.
A mostra é composta por banners que retratam a trajetória do
Museu, além de suas ações educativas e culturais. O objetivo é levar informações da história do
Museu, que foi a casa do primeiro presidente civil do Brasil, para
todas as regiões da cidade, que
são atendidas pelos polos dos
Centros Digitais, além da própria
sede da Secretaria de Educação.
“O Museu Prudente de Moraes tem objetivo da interface da
função social na sua vitalidade
de criar experiências educacionais do conhecimento histórico,
contribuindo na interação com
o público escolar, familiares e
da sociedade que frequentam o
uso dos Centros Digitais”, ex-

plica a diretora do Museu, Érica Fernanda Stocco Frasson.
HISTÓRIA - Um dos museus mais antigos do gênero no
Estado de São Paulo, o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de
Moraes, desde sua inauguração, em
1957, está instalado na antiga residência do primeiro Presidente Civil da República, Prudente de Moraes, local onde residiu e advogou.
Dedicado a valorizar e difundir a história, cultura e identidade locais, o espaço oferece à
população uma exposição permanente que mescla memória e
tecnologia, e permite visualizar
a vida política e privada do patrono, além de curiosidades sobre a urbanização de Piracicaba.
SERVIÇO
Exposição Itinerante Museu
Prudente de Moraes: 65 Anos
de História. De 04/07 a 27/08,
nos Centros de Educação Digital dos bairros Jardim Gilda, Jardim Tóquio e 1º de
Maio. Entrada gratuita. Rua
Santo Antônio, 641, Centro, Piracicaba, telefone 3422-3069.
A lista completa dos CEDs podem ser acessadas em
educacao.piracicaba.sp.gov.br/
horario-de-funcionamentodos-centros-digitais-ceds/

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou nesta terça-feira (5) os serviços de poda
de árvores, capinação e limpeza
realizada pela Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente) , ao entorno do Monumento ao soldado Constitucionalista, localizado na Praça
José Bonifácio, na área central.
Os serviços de poda de árvores, capinação da vegetação, limpeza geral e lavagem do piso foram
realizados pela Sedema, após solicitação do parlamentar ao titular
da pasta, Alex Gama Salvaia.
“Agradeço a atenção do secretário da Sedema, Alex Salvaia pelo
atendimento desta solicitação e
destaco a importância de a Prefeitura Municipal realizar os serviços
de manutenção, conservação e restauro dos monumentos históricos.

Este em especial, é tombado pelo
Codepac (Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural de Piracicaba), por força do Decreto nº 7.270
de 1996” disse o parlamentar.
HOMENAGEM - No próximo dia 9, por iniciativa do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, órgão da Secretaria Municipal da Ação Cultural, será realizado um evento em
comemoração aos 90 anos da
Revolução Constitucionalista de
1932. Às 10h, será realizada a
abertura de uma exposição temporária nas dependências do Museu, utilizando peças do próprio
acervo, frutos de doações de excombatentes ou familiares destes.
Em seguida, haverá um ato
cívico em homenagem a todos
os homens e mulheres que lutaram para que nosso país alcan-
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Trevisan Jr. acompanha os serviços realizados pela Sedema

çasse uma Constituição mais
justa e igualitária, onde ocorrerá um desfile cívico que sairá do

Museu, seguido até o Monumento ao Soldado Constitucionalista, na Praça José Bonifácio.

Retrocesso à Participação Social na Câmara
Mandato Coletivo

D

e alguns anos
para cá, a Câmara Municipal de
Piracicaba recebeu o reconhecimento da Controladoria Geral da
União como a primeira
Casa Municipal de Leis
a aderir à Parceria para
Governo Aberto, justamente pela
institucionalização do Programa
Parlamento Aberto, criado pela Resolução No 4/2019. O objetivo desse programa é estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas e
fiscalização relativas à representação da Casa de Leis, além de assegurar a transparência e o acesso à
informação pública, a prestação de
contas, a participação mencionada
no trabalho legislativo e o controle
social nas atividades parlamentares.

Além do Parlamento Aberto,
a Câmara piracicabana possui
várias iniciativas relevantes,
tais como Câmara Inclusiva, Câmara Sustentável, Programa
Conheça o Legislativo, Escola Legislativa e Laboratório de Ideias Legislativas.
Pelo Regimento Interno dessa
Casa de Leis, a Tribuna Popular é
para ser utilizada pelos munícipes
no início das sessões, logo após a
leitura da ordem do dia, por volta
das 19h30, conforme previsto no
artigo 122 do regimento citado.
O Projeto de Resolução No 6/
2022 foi aprovado na 29ª Sessão
da Câmara, realizada no dia 30/
06/2022, e inverte a ordem da pauta das sessões ordinárias, ou seja,

A TTribuna
ribuna P
opular
Popular
é para ser
utilizada pelos
munícipes no
início das sessões
o uso da Tribuna Popular pelos cidadãos ficará no expediente, o que
significa que a população interessada só poderá se manifestar depois das 21h30, dificultando bastante a participação em questão,
bem como o acompanhamento das
respectivas falas por meio dos diversos veículos de comunicação.
Atento a esse retrocesso, o
Mandato Coletivo propôs uma
Emenda ao projeto de resolução,
no entanto ela foi rejeitada. Esta
emenda justificava-se pela tentativa de manter a participação popular em horário próximo às
19h30, via uso da tribuna.
Para nós, a propositura apro-

vada (Projeto de Resolução 6/2022)
dificulta o acesso da população ao
exercício desta prerrogativa, indo
a contrassenso dos princípios da
gestão democrática e da democracia participativa, além de ir na contramão dos princípios do Parlamento Aberto, pois a participação popular deve ser estimulada e facilitada.
Enfim, fica o seguinte questionamento para reflexão: o projeto
de resolução aprovado ontem na
Casa de Leis piracicabana é contraditório ao Programa Parlamento Aberto e está de acordo com os
princípios de Governo Aberto?
EM TEMPO: O Mandato Coletivo “A Cidade é Sua” posicionouse de forma contrária à alteração do
horário para uso da Tribuna Popular pelos cidadãos piracicabanos.
———
Equipe de gabinete
do Mandato Coletivo
“A Cidade É Sua”

Estado tentacular é monstro
José Renato Nalini

O

Estado surgiu
para coordenar
a convivência e
para permitir que, dentro dele, desabrochem
as vocações plurais e individuais. É conceituado como sociedade de
fins gerais. O que significa isso? É um ambiente guarda-chuva para que se desenvolvam e sobrevivam as sociedades de fins particulares – ex: a
família – e cada pessoa humana.
Só que o homem é um bicho
perigoso. Basta assumir poder e
não quer mais largar dele. Ao contrário: faz tudo para se perpetuar
no cargo. Com isso, os Estados modernos se tornaram enormes patologias. Sabem de tudo, comandam
tudo e querem tomar conta de tudo.

O resultado é aquele que já conhecemos:
tudo o que o Estado faz
é mais demorado, mais
dispendioso e menos
eficiente. Além disso –
o que é pior – paira sobre essa atividade estatal a chaga inextinguível da corrupção.
Não se justifica o
Estado imiscuir-se naquilo que a iniciativa privada
sabe fazer e o faz de maneira incrivelmente superior. Há campos
em que ele tem de atuar para suprir a insuficiência do particular.
Mas competir com o particular é
jogar dinheiro do povo fora.
São poucas as tarefas das quais
ele não pode abrir mão. Segurança
pública é uma delas, a administração da Justiça também. Em parte a
educação, porque é essencial que

Só que o homem
é um bicho
perigoso. Basta
assumir poder
e não quer mais
largar dele
haja um leque de múltiplas oportunidades para as famílias escolherem.
Escolas confessionais, militares, teosóficas, logosóficas, piagetianas,
montessorianas, etc. Até o homeschooling não deve ser vedado. Se
os pais puderem escolher uma escola particular e o Estado se encarregar de pagar bolsas, por via indireta ele fará com que a escola pública
se torne melhor e tente se equiparar à mantida pelos particulares.
Nem tudo o que só o Estado
pode fazer deve crescer ao infinito. O Judiciário, por exemplo.

Quando ele cresce vegetativamente, quando ele se converte num calvário com quatro instâncias e
mais de cem recursos possíveis, no
sistema recursal irracional e caótico, ele faz com que as pessoas
procurem resolver de outra maneira os seus problemas. Com o
tempo, a Justiça se desprestigia e
pode se tornar até descartável.
Isso tem de estar na mira
dos responsáveis, porque o
crescimento em quantidade é
como câncer: pode, se não for
tratado, conduzir à morte.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Audiência debate revitalização
da Praça José Bonifácio
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A
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Acompanhamento nutricional é
essencial no controle do câncer
Divulgação

Solicitada pelo vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), audiência será realizada na
tarde desta quarta (6), às 16h, no Plenário da Câmara Municipal de Piracicaba
Com o objetivo de discutir
ações voltadas à manutenção e revitalização da Praça José Bonifácio, a Câmara Municipal de Piracicaba promove, na tarde desta quarta-feira (6), no plenário "Francisco
Antônio Coelho", audiência pública
com a presença de diversos representantes do Executivo municipal.
Proposta por Laércio Trevisan Jr. (PL) por meio do requerimento 466/2022, a audiência
abordará as atuais e as novas
ações na praça por parte da Prefeitura, a manutenção, conservação e revitalização total do es-

paço, o atendimento e encaminhamento dos moradores em situação de rua, o comércio informal e possibilidades de incrementos na segurança pública do local.
Também devem ser analisadas
durante o evento a "viabilidade de
abertura de via pública (continuação da Rua São José); viabilidade
de implantação de novo bolsão de
estacionamento em frente ao Poupatempo; manutenção e revitalização dos monumentos históricos"
e outros assuntos pertinentes.
Estão convocados para a
audiência pública os secretários

municipais de Defesa do Meio
Ambiente, de Governo; de Desenvolvimento Econômico, Trabalho
e Turismo; de Obras; de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes; de Assistência e Desenvolvimento Social e o Comandante da Guarda Civil Municipal.
Laércio Trevisan Jr. também
solicita no requerimento que ensejou a audiência que sejam convidados, além do prefeito Luciano Almeida (União Brasil), representantes da Acipi (Associação Comercial
e Industrial de Piracicaba), do CDL
(Clube dos Dirigentes Lojistas de

Piracicaba); do Sincomercio (Sindicato dos Comerciantes de Piracicaba); do Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba); da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil - 8ª Subseção Piracicaba) e do IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba).
O evento é aberto à população e será transmitido ao vivo
pela TV Câmara Piracicaba nos
canais11.3 UHF, 4 da Net/Claro
e 9 da Vivo. A população também
poderá acompanhar a audiência
pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Piracicaba.

M IRANTE

Divulgação de estudos aumentam conscientização sobre saneamento
Desde 2014, quando Piracicaba atingiu a universalização do
saneamento, a cidade figura
como destaque em importantes
rankings do setor, como o do Instituto Trata Brasil, realizado em
parceria com a GO Associados,
que avalia as 100 maiores cidades do país a partir de dados do
Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS), publicados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
O Ranking do Saneamento
Trata Brasil leva em conta o nível
de atendimento em abastecimento de água, coleta e tratamento
do esgoto, focado no que estabelece o Marco Legal do Saneamento Básico. Além disso, avalia a eficiência da prestação do serviço.
“A universalização foi possível
a partir de um aporte financeiro
relevante e de eficiência da Mirante, que possibilitou obras importantes, com destaque para a construção da ETE Bela Vista”, afirma a
diretora presidente da Mirante, Silvia Leticia Tesseroli. Segundo ela,
a comparação demonstrada pelos
rankings de saneamento é importante para ampliar o conhecimento
da população sobre o tema, demonstrar que é possível elevar o nível desses serviços tão benéficos para saúde e meio ambiente, destacar os
melhores municípios, entre eles Piracicaba, para que sirvam de referência e inspiração para que outros
avancem nessa direção. “Quanto
mais informação, mais a população tem subsídios para cobrar pela
melhoria desses serviços. E nosso
país ainda é muito carente na área
de saneamento”, reitera Silvia.

MARCO LEGAL - O Marco
do Saneamento Básico no Brasil,
sancionado em julho de 2020, tem
como meta garantir que, até 2033,
99% da população tenha acesso à
água potável e 90% ao tratamento
e à coleta de esgoto. Atualmente,
35 milhões de brasileiros não têm
acesso à água tratada e mais de
100 milhões não contam com
serviços de coleta de esgoto.
Para alcançar a universalização do saneamento básico até
2033, o país terá muitos desafios
a serem cumpridos, com expectativa de mudanças nos indicadores negativos de alguns dos municípios que figuram nas últimas
posição do Ranking, o que traz
expectativas de um futuro melhor.
No setor, existem contratos recentes e novos projetos sendo estruturados com a previsão de alcançar as metas do Marco Legal. “Mirante faz parte da maior empresa
privada de saneamento do país, a
Aegea Saneamento, que vem se
expandindo rapidamente e atua
em 154 municípios brasileiros. Esse
é um exemplo de que há realmente uma mobilização de entes públicos e privados para que no mínimo 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e
90%, ao tratamento e coleta de
esgoto até 2033”, comenta Silvia.
TRATA BRASIL - De acordo com o economista Pedro Scazufca, da GO Associados, em entrevista à Revista Trata Brasil, para a
elaboração do Ranking, os indicadores são divididos em três grandes grupos. O grupo principal está
relacionado ao nível de atendimento em abastecimento de água, cole-
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ETE Bela Vista possibilitou a universalização do saneamento na cidade

ta e tratamento do esgoto, considerando tanto o indicador total,
como também o urbano. “Este grupo contém o maior peso para avaliação da ‘nota’ para ranquear os
municípios. Para atribuição das
notas é levado em consideração o
que está estabelecido no Marco Legal do Saneamento Básico, assim
o estudo considera que o município receba nota máxima caso ele
alcance o atendimento de 99% em
água e 90% em coleta e tratamento de esgoto”, explica Pedro.
Uma vez que os indicadores
de atendimento de água e esgotamento sanitário ainda são precários em boa parte das cidades, entende-se que é importante avaliar
também a melhoria do saneamento nos municípios. “Assim, há um
grupo de indicadores que avalia o
quanto está sendo investido e
como está a evolução dos municípios para alcançar a universalização dos serviços básicos ao longo

dos anos”, diz. Além disso, avaliase a eficiência da prestação do serviço. Infelizmente, no país ainda
existe uma grande ineficiência para
com os serviços de saneamento.
“A título de exemplo, cada
100 litros de água que são produzidos 40 litros são desperdiçados, de acordo com o indicador
de perdas de água. Considerando esses três grupos de indicadores (nível de atendimento, melhoria do atendimento e nível de eficiência), é atribuída uma nota
para cada município, a fim de
chegar em uma ponderação total
a partir da análise dos indicadores”, afirma o economista.
O SNIS é abastecido por indicadores e informações que são
fornecidos pelos prestadores de
serviços ou pelos municípios; esses dados são chamados de autodeclarados, ou seja, informações que o prestador ou município dispõe e fornece para o SNIS.

GCEP

Vereador participa da formatura em Escola Municipal no Jupiá
Na manhã desta terça-feira (5) o vereador Gustavo Pompeo (AVANTE) participou da
formatura dos alunos do 5°
ano da Escola Municipal Professora Wilma Leone Dal Pogetto, no bairro Jupiá, que integraram o Programa Guarda Civil
Educação é Prevenção (GCEP).
A solenidade aconteceu na
quadra poliesportiva da escola
e teve a participação do Prefeito Luciano Almeida (União
Brasil), do secretário municipal
de Educação, Bruno Roza, do
Comandante da Guarda Civil,
Sidney Miguel da Silva Nunes,
e do Subinspetor da Guarda
Civil Narzi Alves Novaes.
Também estiveram presentes na formatura a diretora da
unidade escolar, Cristiane Martie Campos de Godoy, a coordenadora da escola, Savia Maria
Coimbra, o Conselheiro Tutelar
Victor Antônio Salvador.
A solenidade foi conduzida
pela Guarda Civil (GC) Alice Silva
Romualdo, atual responsável pelo
pelotão da ronda escolar em conjunto com as GCs Tatiane Souza
Querubino de Oliveira e Luciane
Cristina Silva Tovar. Alice, além
de conduzir a solenidade, chamou as crianças e autoridades
para participarem de uma roda
da dança ao som da banda da

Guarda Civil Municipal, para
alegrar ainda mais o evento.
Gustavo, que participou de
toda a solenidade, falou sobre a
importância dos alunos ouvirem as pessoas certas: "é importante ouvir essas pessoas para
que vocês sigam o caminho correto, longe das drogas, evitando praticar o bullying e outras
ações prejudiciais à saúde de
vocês" completou Pompeo, que
relembrou quando fez parte de
ações como esta quando aluno
na região do Mario Dedine.
O Comandante Nunes frisou
a importância do programa para
os alunos, não somente nesta escola, mas em todas as unidades
da rede, "pois os assuntos tratados no programa preparam os alunos para a realidade do dia a dia,
preparam eles a evitar situações
que podem ser prejudiciais ao seu
próprio futuro" completo Nunes.
Durante a solenidade, o
Prefeito Luciano falou da importância da proximidade do Executivo com as escolas: "esse programa forma alunos para serem
multiplicadores do ensino e é assim que transformamos não somente vida de vocês, mas a de todos em sua volta e damos assim a
oportunidade de formarmos uma
nova sociedade", completou.
Já a Diretora Cristiane fez

Divulgação

Gustavo Pompeo compareceu à formatura de alunos do 5º ano
da E.M. Profa. Wilma Leone Dal Pogetto que participam do
Programa Guarda Civil Educação é Prevenção (GCEP)

um pedido para que o programa
se estendesse aos alunos de outros anos e disse: "seria muito
interessante que o programa fosse estendido para os alunos do
quarto ano, afinal, tem tanta
qualidade que poderíamos abençoar a vida de mais crianças.
Pois os alunos do quinto ano,
logo passarão para uma nova
esfera, novos desafios e esse preparo é de extrema importância
para o desenvolvimento desses
alunos", acrescentou a diretora.
Durante a solenidade, o
Programa GCEP fez o encerramento oficial do primeiro se-

mestre de trabalho, que atendeu
outras quatro escolas municipais: Professor Carlos Sodero,
Professora Antônia Benedita Eugênio, Antônia Jesuina Camillo
Pipa e Professor Adolfo Basile.
No próximo semestre o programa deve ser estendido às Escolas Municipais Prof. Décio Miglioranza, Prof.ª Tercilia Bernadete Sanches Costa, Geraldo Bernardino, Wilson Guidotti e Professor Santo Granuzzio. Ao todo
o GCEP atenderá em média 800
alunos da rede tratando sobre
diversos assuntos do cotidiano,
educando para prevenir.

As consultas são realizadas de maneira individualizada,
com ênfase nas especificidades de cada paciente

Alimentar-se bem, com a ingestão diária dos nutrientes necessários ao organismo, sempre foi
uma das ferramentas mais importantes contra a maioria das doenças que assolam a humanidade; e
não seria diferente com o câncer.
Segundo a nutricionista
Maiara Aparecida de Souza, do
CECAN- Centro do Câncer da
Santa Casa de Piracicaba, o acompanhamento nutricional é essencial para auxiliar na recuperação
ou manutenção do estado nutricional do paciente portador de
câncer, contribuindo para a melhor tolerância ao tratamento e
para sua melhor qualidade de vida.
“Também orientamos sobre o
manejo da alimentação frente aos
possíveis eventos adversos ao tratamento, com o objetivo de esclarecer o impacto da nutrição e tentar prevenir as possíveis complicações associadas à má nutrição”,
disse a nutricionista. Segundo ela,
com alimentação adequada é possível melhorar a tolerância ao tratamento proposto, reduzir complicações de morbimortalidade e
melhorar a qualidade de vida.
Maiara explica que geralmente, a desnutrição nesses pacientes
decorre da redução na ingestão de
alimentos, das alterações metabólicas provocadas pelo tumor e do
aumento da demanda calórica para
crescimento do tumor. Desta forma, a desnutrição em indivíduos
com câncer é muito freqüente, devido inclusive à redução do apeti-

te, a dificuldades mecânicas para
mastigar e deglutir alimentos, aos
efeitos colaterais do tratamento
e ao jejum prolongado para exames pré ou pós-operatórios.
“A prevalência de desnutrição
pode variar entre 30% e 80%, dependendo do tipo do tumor, sendo grave em 15% dos doentes que
apresentam perda de peso habitual maior do que 10% em seis meses”, esclareceu lembrando que,
frequentemente, a perda de peso
não intencional é o primeiro sintoma e precede o diagnóstico.
Maiara explica que, no CECAN, a terapia nutricional (TN) é
um trabalho em equipe e começa
quando o médico oncologista encaminha o paciente para a nutricionista, com a proposta de prevenir ou reverter o declínio do estado nutricional, de forma a evitar a progressão da doença. “A
indicação da TN deve seguir critérios que visem à individualidade do paciente, ao estado nutricional, ao estágio da doença, aos
efeitos do tratamento e à função
gastrointestinal”, observou.
Os atendimentos acontecem em
dois dias na semana, quando cerca
de 16 pacientes passam por consulta nutricional, tendo-se como prioridade aqueles que se encontram em
estado mais crítico, com perda ponderal importante. As consultas são
realizadas de maneira individualizada, com ênfase nas especificidades de cada paciente para recuperar ou manter o estado nutricional.

P OLÍTICA

PP apresenta pré-candidatura de
Gilmar Rotta a deputado federal
Piracicabano, 55 anos, há
30 na vida pública, músico, formado em matemática com especialização em gestão pública pela
Unicamp. Três mandatos como
vereador, dois como presidente
da Câmara Municipal de Piracicaba, um como do Parlamento
Metropolitano, estando a frente
de 24 legislativos municipais.
Com este perfil, Gilmar Rotta (PP) é apresentado hoje, 6, pelo
Progressistas, como potencial alternativa à liderança regional na
Câmara dos Deputados em Brasília, por Piracicaba e pela Região Metropolitana. O lançamento da pré-candidatura será
às 18 horas, no Teatro Municipal.
Com trajetória política iniciada ainda nos anos 80, como funcionário da Câmara de Piracicaba, Gilmar Rotta dividiu a carreira de músico de bandas de baile –
ele tocava tuba de vara – e os estudos para tornar-se professor. O
Legislativo, no entanto, falou mais
alto e o envolvimento com as atividades parlamentares começou a
tomar mais o seu tempo. Numa
época em que a Câmara sequer tinha assessores, Gilmar foi o primeiro a dar assistência a todos os
vereadores e também à gestão administrativa. Implantou a informática na Casa e assessorou o
Cedecon, órgão anterior ao Procon, que era ligado à Câmara e
atuava na defesa do consumidor.
Nas eleições seguintes ao falecimento do ex-vereador Walter Ferreira da Silva, o Pira, do qual era
chefe de gabinete, Gilmar foi estimulado pelos colegas assessores,
que o acompanham até hoje, a concorrer. Eleito na primeira disputa,
definiu como foco a intermediação
entre o cidadão e os serviços públicos, principalmente na área da saúde, aproveitando a experiência que
adquiriu como gestor da Pasta no
governo de José Machado, junto ao
secretário de saúde, João Pauli (PV).

Sua atuação política envolveu
também o fortalecimento das comunidades da zona rural, levando
serviços públicos às localidades distantes, como Anhumas, Pau Queimado, Nova Suiça, Serrote, Pau
D’Alho e Pau D’Alhinho. No segundo mandato de vereador, intensificou as demandas para saúde em nível nacional, conseguindo
junto ao Ministério da Saúde dois
aumentos para os recursos do SUS,
totalizando R$ 20 milhões. Ainda
em Brasília, conseguiu recursos
para como máquinas e equipamentos também para a área da saúde e
agricultura, entre eles, o que garantiu a continuidade do programa de
residência médica de Piracicaba,
beneficiando, não só a cidade, mas
toda a região metropolitana.
No último ano, Gilmar Rotta
fortaleceu a atuação junto às cidades da região metropolitana que,
elevada da condução de aglomerado a quase um ano, ainda depende
que o governo estadual cumpra previsões da lei, ainda não regulamentada, como a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Piracicaba. À frente do Parlamento
Metropolitano, junto com 120 vereadores das 24 cidades, obteve avanços como o funcionamento quase na
totalidade do Hospital Regional, com
liberação de recursos e realização
de chamamento de profissionais, e
o compromisso do governador Rodrigo Garcia (PSDB) em rever o reajuste das tarifas de pedágio nas
praças que atendem a região.
Na pauta de Gilmar Rotta e
do Progressistas durante a précampanha, estão o desenvolvimento regional, permeado pela
proposta de transformação da
Região Metropolitana de Piracicaba em um vale de fomento à economia de baixo carbono, o fortalecimento do SUS e a integração
regional como forma de melhorar a
economia e a qualidade de vida dos
moradores de Piracicaba e região.
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T ORRINHA

Bebel garante veículo para
e se reúne com lideranças
Divulgação

E NXOFRE

Prefeitura inicia obra para
restaurar margem do ribeirão
Intervenção é necessária devido à erosão na margem esquerda do ribeirão

Participantes do encontro com a deputada Professora Bebel

Através de emenda parlamentar do seu mandato popular, a deputada estadual Professora Bebel (PT) acaba de destinar recursos para aquisição de
um veículo para o Conselho Tutelar do município. A própria
deputada este na cidade, na tarde desta última segunda-feira,
04 de julho, para dar a notícia,
quando se reuniu com diversas
lideranças de Torrinha, além de
professores, na Casa de Cultura.
No evento, organizado pela líder Ana Paula Correia, participaram a vice-prefeita, Rose Vassello, assim como a primeira dama,
Érika Cristina Fernandes, esposa

S HOW

do prefeito Renê José Blumer;
além da secretária municipal de
Educação, Taís Temporim de Almeida; a supervisora de Ensino,
Voluze Raquel Bacaxige Crecca, e
a secretária municipal de Turismo e Cultura, Ana Maria Polizel.
Bebel tem percorrido tanto diversas cidades do Estado, assim
como da região para prestar contas do seu mandato e falar dos desafios que Foi uma tarde muita rica
em que falamos da importância da
educação e das eleições deste ano,
quando temos a grande chance de
elegermos Lula presidente do Brasil, e o professor Fernando Haddad, governador de São Paulo.

VIRTUAL

Artistas homenageiam
a cultura afro-brasileira
Paulo Fortunato

Projeto Saberes no Pé do Tambu ressalta tradições

Como encerramento do projeto “Saberes no Pé do Tambu”, acontece nesta quarta (6), às 19h30, “Live
Show” em que diferentes artistas
prestam homenagem ao Batuque
de Umbigada e à cultura afro-brasileira. A transmissão acontece no
canal do Youtube da Casa de Batuqueiro (https://www.youtube.
com/c/CasadeBatuqueiro).
O projeto “Saberes no Pé do
Tambu” é financiado pelo ProAC
direto, por meio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São Paulo.
No “Live show" serão interpretadas músicas que dialogam com o

universo rítmico ancestral da
Caiumba (também chamada de
Batuque de Umbigada ou Tambu)
e composições que assumem diferentes texturas e sonoridades. Participam Elaine Teotonio, Juca Ferreira, Marina Costa, Luana Iris,
Ilcei Miriam, T Kçula, Andreia Martins, Milena Saes, Thomas Bastos e batuqueiros de Piracicaba.
SERVIÇO
Mais informações sobre o
projeto “Saberes no Pé do
Tambu” podem ser conferidas no Instagram: @casadebatuqueiro e @etcprodutora

C HÁCARA S ÃO J ORGE

Semob coloca cascalho
em ruas do bairro
Divulgação

Intervenção atende solicitação encaminhada por Gilmar Rotta (PP)

Após moradores procurarem
seu gabinete, o vereador Gilmar Rotta (PP) teve o ofício 370/2022 atendido, através do qual solicitou à Secretaria Municipal de Obras (Semob)
a passagem de máquina e colocação
de cascalho na Rua Luís Bergamasco, no bairro Chácara São Jorge.
A obra foi realizada pela Semob na manhã desta segunda-feira (4) e contemplou também a Rua
Flávio Ruhnke. Segundo os moradores do bairro, as ruas esta-

vam intransitáveis, cheias de buracos e valetas, impedindo que eles
entrassem e saíssem de suas propriedades, causando transtornos
e prejuízos financeiros aos motoristas, pelos danos aos veículos.
Com a solicitação atendida,
a secretaria concluiu a passagem da máquina em toda a extensão da Rua Luís Bergamasco
e Rua Flávio Ruhnke, trazendo
novamente segurança aos moradores e motoristas da região.

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Obras (Semob), iniciou a contenção de erosão da margem esquerda do Ribeirão do Enxofre, no trecho da avenida Profº Demóstenes
Santos Correa, na altura do número, 118, no Jardim Conceição.
A obra será feita de forma
emergencial para evitar que a
erosão aumente e prejudique a
via, necessitando de interdição
total. A previsão de finalização é
até o fim do mês de setembro.
Para conter a erosão, a obra
consiste na construção de um muro
de gabião (espécie de muro de pedra ensacada em malha metálica
que segura a encosta) em aproximadamente 15 metros de extensão
da margem do ribeirão na avenida
Profº Demóstenes Santos Correa.

A equipe da empresa já realizou a limpeza do local para facilitar
a entrada da máquina. As pedras
para a construção do muro de gabião também já chegaram ao local.
A empresa Engesec Construções Eireli é a responsável pela
obra. O investimento é de R$
802.505,26, com recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa.
A margem do ribeirão neste ponto é muito próxima à guia
da avenida. No final de 2021, a
Secretaria Municipal de Obras
(Semob) havia realizado serviço
paliativo para tentar conter a
erosão no local. Mas com as fortes chuvas do início do ano e o
consequente aumento do volume de água no ribeirão, o processo de erosão se intensificou.

Justino Lucente

Local para entrada da máquina já está limpo

C ONCURSO

“Paradas pro Sucesso” anuncia os vencedores
Com objetivo de conscientizar
as novas gerações sobre os malefícios do tabaco, bem como estimular a criatividade e as habilidades
artísticas dos jovens, no último dia
30 aconteceu a solenidade de Premiação do 2° Concurso Cultural
Paradas pro Sucesso. O evento foi
realizado na APM (Associação
Paulista de Medicina) e contou com
os 13 estudantes vencedores da
edição, bem como familiares, educadores e autoridades locais.
O projeto antitabagista tem o
apoio da Diretoria de Ensino Regional de Piracicaba, Semac (Secretaria Municipal de Ação Cultural),
Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), entre outros parceiros. Estiveram na entrega o secretário de Saúde, Filemon
Silvano; o oficial de justiça, Mário
Neto; o ex-prefeito Barjas Negri; o
representante do secretário Adolpho Queiroz, da Semac, Ezio Pesaro; e a representante do dirigente
de ensino Fábio Negreiros, da Diretoria Regional de Ensino, Elayne Batista Siqueira Brancalion.
“A premiação do 2° Concurso
Cultural foi um momento muito
especial para todos. Só temos a
agradecer a cada um que apoia o
nosso projeto, permitindo que mais
e mais pessoas tenham informações
para adotar hábitos de vida sau-

dáveis. O Dia Mundial Contra o
Tabaco (31 de maio) já passou, mas
a nossa jornada de conscientização continua todos os dias”, destacou a cardiologista Juliana Barbosa Previtalli, criadora e organizadora do Paradas pro Sucesso.
Os estudantes receberam como
premiação vouchers da Livraria
Jota Portes; Livraria Estação Cultural; Libral Art Papelaria; bem
como bolsas de estudos da Escola
de Música Oficina do Cantar; Escola de Desenho Canva; Escola de
Desenho Visuart; Escola de Música
Momento Musical; Escola Vocal.
Também apoiaram o evento com
premiações e presentes o Instituto
Ana Hickmann, Academia Medley
de Natação; Atelier de Artes Luísa
Libardi, Frutagurt, Mamãe Surtô e
Patrícia Galani Ateliê de Mimo.
VENCEDORES - Os estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e privadas
foram separados em três categorias, divididas por ano escolar. O concurso ainda contou com três modalidades: desenho, frase e vídeo.
Na Categoria 1 (anos iniciais do Ensino Fundamental) a
vencedora das modalidades Frase e Desenho foi a estudante do
3° ano do Liceu Terras do Engenho, Olívia Machado Ramos.
Na Categoria 2 (Ensino Fun-

damental - 6° ao 9° ano) os ganhadores da modalidade Desenho
foram: 1°lugar para Julia Hermione (8º ano - E.E. Dr. Prudente);
2° lugar para Yasmin Caroline
Souza Vieira (9º ano - E.E. Helio
Nehring); e 3° lugar para Miguel
Angelo Landin San Juan (7º ano
- E.E. Helio Nehring). Nesta mesma modalidade, na Categoria 3
(Ensino Médio), os ganhadores
foram: 1° lugar para Thiago Marcelino Scorpin (2° ano - E.E. Sud
Menucci); 2° lugar para Micael
Grella Satolo (Centro Educacional
SESI 165); e 3° lugar para Christopher G. Oliveira Gonçalves (1ª ano
- E.E. Dr. Samuel de Castro Neves).
Na modalidade Frase, as vencedoras da Categoria 2 (Ensino
Fundamental - 6° ao 9° ano) foram as adolescentes do 9° ano: 1°
lugar para Bruna de Souza Vizentim (E.E. João Guidotti); 2° lugar
para Ana Mascarenhas Barros
(E.E. Jorge Coury); e 3° lugar para
Giovanna Ruiz de Almeida (E.E.
Dr. Jorge Coury). Da Categoria 3
(Ensino Médio) foram ganhadores: 1° lugar para Bruna Ramos
(3° ano - E.E. Prof. Dr. João Chiarini); 2° lugar para Luiz Fernando Gomes da Silva (2° ano - E.E.
Prof. Dr. João Chiarini); e 3° lugar para Sandro Muniz dos Santos (3° ano - E.E. Edson Rontani).

Na modalidade Vídeo, foram
vencedores os alunos da Categoria 2 (Ensino Fundamental - 6º
ano 9º ano): 1° lugar para Melody S. Oliveira (7º ano - E.E. Professor Francisco Mariano da Costa); 2° lugar para Eric M. Santos
Gomes (9º ano - E.E. Professor
Manasses Ephrain Pereira); e 3°
lugar para Guilherme Carmo de
Oliveira (9º ano - E.E. Professor
Manasses Ephrain Pereira).
Já a escola vencedora desta
segunda edição do concurso foi a
Escola Estadual Dr. Prudente, sob
a direação de Christina Negro.
PROGRAMAÇÃO - O objetivo do Paradas pro Sucesso é
realizar exposições com os trabalhos dos estudantes. Elas devem acontecer especialmente no
segundo semestre. “Também inscrevemos desenhos no Salão de
Humor de Piracicaba e no Salãozinho de Humor. Estamos
aguardando ansiosos pelo resultado da seleção”, relatou Juliana. Ela ainda revelou que o projeto tem programado para 15 de
fevereiro de 2023 um show no Teatro Municipal Dr. Losso Neto.
Para acompanhar a programação, basta seguir o projeto nas redes sociais: www.instagram.com/
paradasprosucesso ou www.
facebook.com/paradasprosucesso.

Y OUTUBE

Vinicius Marchese estreia quadro “Traduzindo a Política”
Estreou no canal do Youtube, do pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Vinicius Marchese, o quadro
“Traduzindo a Política”.
O quadro nasce em um momento no Brasil, onde é cada vez
mais necessário falar de política com
uma linguagem simples e objetiva,
aproximando as pessoas parao
universo político. “A ideia desse
quadro é justamente falar de política de uma maneira clara e realmente traduzir diversas questões
do campo político, que muitas vezes parecem difíceis, para que as
pessoas possam compreender mais
sobre o assunto”, disse Vinicius.
No primeiro episódio, Vinicius recebeu o CEO da Quaest
Pesquisa, Felipe Nunes, em
uma conversa muito interessante sobre como funcionam as
pesquisas eleitorais. “O primei-

ro episódio está imperdível. Foi
uma conversa muito enriquecedora sobre pesquisas eleitorais, como elas funcionam e
como impactam na percepção política das pessoas, para tomarem
decisões de voto”, comentou.
Mas afinal, como funcionam essas pesquisas eleitorais?
“Pesquisa é um trabalho de
ciência. A gente quando vai a
campo fazer pesquisa, nós não
sabemos qual será o resultado.
E essa é a beleza da coisa. Pesquisa de opinião faz parte de um
tipo de análise chamada
survey;nós trouxemos para o
Brasil, uma maneira de fazer
pesquisa que combina dois elementos: o primeiro é o rigor cientifico necessário, que é sortear as
cidades brasileiras onde a pesquisa vai ser feita e sorteamos
os bairros em que será realiza-

Reprodução/Internet

da, isso nos dáuma boa amostra
representativa do eleitorado”,
disse Felipe Nunes ao programa.
A continuidade dessa entrevista, você encontra no Canal do
Youtube do Vinicius Marchese. E o
segundo episódio da série “Traduzindo a Política” recebe o pré-candidato ao Governo de São Paulo,

Felício Ramuth, que abordará o
tema de cidades inteligentes no
Brasil. Para mais conhecimento
sobre esse e outros temas, acesse
o canal do Vincius Marchese e fique atualizado das questões mais
relevantes do universo político.
Acesse: https://www.youtube.
com/watch?v=10yyZST1Aeg
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C ATEGORIA

Ato pede o fim do assédio moral e sexual
Mobilização foi motivada após denúncias de que o então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, assediou sexualmente funcionárias do banco

Diretores do Sindicato dos
Bancários de Piracicaba e Região
(SindBan) realizaram ontem pela
manhã, 5, ato pelo fim do assédio
moral e sexual no ambiente de trabalho, em particular na categoria
bancária. Realizado na frente da
agência da Caixa Econômica Federal da praça José Bonifácio, a manifestação teve a participação dos
sindicatos dos Servidores Municipais de Piracicaba e Região, dos
Trabalhadores em Movimentação
de Cargas e do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e
Conservação e Trabalhadores na
Limpeza Urbana e Áreas Verdes de
Piracicaba e Região (Siemaco).
MOTIVAÇÃO – A denúncia
vinda a público no dia 28/6, de que
o então presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, assedia sexualmente
funcionárias do banco chocou a categoria e a sociedade. O portal Metrópoles traz ainda novos casos de
assédio moral, revelando abuso de
poder, com atitudes de intimidação,
inclusive contra altos funcionários
e integrantes da direção do banco.

“Infelizmente, os casos de assédio moral e sexual não acontecem apenas da Caixa. Nossa pesquisa anual Perfil Bancário aponta que 15% da categoria já sofreu
assédio moral. Além disso, a quase dois anos um gerente da nossa
base foi demitido depois de apuração de assédio sexual a cinco
colegas de trabalho. É contra
tudo isso que temos que lutar.
Local de trabalho tem que ser seguro para todos e todas”, avalia
Angela Ulices Savian, presidenta em exercício do SindBan.
APURAÇO – A recém-nomeada presidenta da Caixa afastou
outros diretores do banco até que
o assunto seja devidamente apurado. Uma consultoria independente deve ser contratada para que
seja apurado se houve conivência
da alta direção e se verifique se
houve denúncias em órgãos internos e, se houve, o motivo pelo qual
elas não foram encaminhadas.
Pedro Guimarães é passível de condenação por ato de
improbidade; se condenado, o

ex-dirigente pode ser impedido
de assumir novos cargos públicos. Assédio sexual é crime.
TODO O PAÍS – O ato de
ontem foi realizado por todo o
País. A pressão sobre o tema mudou a pauta da reunião de negociação da campanha nacional dos
bancários que acontece hoje, 6.
Fenaban e a Contraf tratarão do
tema igualdade de oportunidades.
TRIBUNAL DE CONTAS
– O Tribunal de Contas da União
(TCU) iniciou investigação sobre o
ex-presidente da Caixa pelas denúncias de assédio sexual e moral
cometidas contra empregadas da
entidade. A apuração pelo TCU
atende a pedido do Ministério Público de Contas, feito pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado. O
órgão relata que será apurado se
“Pedro Guimarães, no exercício da
presidência da Caixa Econômica
Federal, cometeu assédio sexual e
moral contra empregadas e empregados daquela instituição financeira pública, o que, além de caracterizar prática criminosa, configu-
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Em Piracicaba, ato aconteceu em frente a Caixa da praça José Bonifácio

ra flagrante violação ao princípio
administrativo da moralidade”.
MINISTÉRIO PÚBLICO –
O procurador Paulo Neto, do Ministério Público do Trabalho, fez na
segunda-feira (4) uma inspeção na

E NTIDADE

sede da Caixa Econômica Federal
em Brasília. “O objetivo da inspeção foi verificar o espaço físico, onde
esses supostos assédios estão ocorrendo. Foi construído um quadro
fático e durante o depoimento das

testemunhas é importante que a
gente tenha essa ideia de como é
o espaço físico aí dentro, quais setores se relacionam, onde funciona a presidência e a vice-presidência”, afirmou o procurador.

V IGILÂNCIA

Vereador visita instalações do Instituto de Autismo Piracicaba registra primeiro
O vereador André Bandeira
(PSDB) visitou, na sexta-feira
(1º), as instalações do IAP (Instituto de Autismo de Piracicaba)
onde foi recepcionado pela diretora, a terapeuta Eliana Castro
Saliba Piacentini. "Diagnosticar
precocemente o autismo ajuda a
melhorar as habilidades sociais e
de comunicação da criança”, explica. Isso porque, acrescenta ela,
“o autista começa a realizar intervenções de forma precoce e é
estimulado a se desenvolver”.
Eliana destacou ainda que o
transtorno do espectro do autismo costuma ser identificado
quando a criança tem entre um
ano e meio e três anos. Porém, os
especialistas destacam que os
próprios pais são “capazes de detectar os primeiros sinais do autismo a partir dos oito meses (dependendo do grau de TEA, Transtorno do Espectro Autista)”.
A profissional destaca que a
intervenção precoce em autistas
melhora o desenvolvimento geral,
ajudando-a a aprender novas habilidades, que lhes permitirão ser
mais independentes ao longo da
vida. Sendo assim, adquirem habilidades sociais essenciais e a capacidade de agir melhor em situações sociais. O diagnóstico pre-
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coce também pode beneficiar os
pais, ao permitir que tomem medidas e comecem a ajudá-lo.
EXPERIÊNCIA - Mãe de
um jovem de 21 anos com autismo e diretora do IAP, Eliana discorreu sobre sua própria história de vida, com a transformação após o diagnóstico do filho,
aos 10 anos, quando procurou
se inteirar sobre o universo do
autismo, em pesquisas acadêmicas e buscas por conhecimento.
Ela chegou a viajar aos Estados
Unidos em busca de novas informações e esta dedicação hoje
se traduz na causa em que atua.
Na visita, o vereador e a
diretora do IAP também conversaram sobre os desafios
dos indivíduos com TEA e a
situação da saúde em relação
ao atendidos pelo município.
Eliana comentou sobre uma
situação em que uma mulher com
TEA, ao saber que o marido disse
que no retorno para casa pararia
no banco, entrasse em pânico. Ela
explica, no entanto, que, para este
mesmo fato, se o marido tivesse
dito que no caminho para casa
parariam na praça, desceria do
carro, iria até o banco sacar dinheiro e logo retornaria, a situação seria outra. "Devido a este

Assessoria Parlamentar

André Bandeira (PSDB) conheceu as instalações da
unidade, acompanhado da diretora e terapeuta do IAP

detalhamento de ações, certamente a mulher não teria entrado em pânico, o que mostra que a
antecipação de previsibilidade diminui demais a ansiedade, em conceitos de comportamentos que facilitam a interação social", explica.
A especialista ressaltou que
ainda existe muito desconhecimento sobre o autismo, onde até médicos e profissionais da saúde não
sabem lidar com esta situação. "Há
que se ter cuidado nos diagnósticos, cabendo aos familiares a estimulação das crianças", conclui.

O vereador André Bandeira
destaca "a luta diária" em torno
da causa. "O autismo e seus diversos impactos são um tema que
deve ser sempre apresentado e debatido. Estou cobrando incansavelmente o poder público para investimentos em pessoal e políticas
públicas adequadas para garantir
a presença das pessoas com autismo em nossa sociedade e várias
propostas de melhoria e ampliação de programas já existentes já
foram encaminhadas ao Executivo”, destacou o parlamentar.

B ARROS

óbito por dengue em 2022

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), informa que foi registrado o primeiro óbito por dengue em Piracicaba. O paciente era
do sexo masculino, 80 anos, sua
morte ocorreu no mês de maio e a
investigação epidemiológica foi
concluída nesta segunda-feira, 04/
07. No momento, não há nenhum
outro óbito suspeito para dengue
sendo investigado no município.
Segundo dados da VE, de 1º/
01 a 24/06 de 2022, foram 4.534
notificações de dengue, com 1.215
casos positivos. No mesmo período
de 2021, foram 12.915 notificações,
com 5.242 confirmações e nenhum óbito. Mesmo com a redução de quase 77% nos casos de
dengue entre 2022 e 2021, a Pasta
reforça que a cidade vive um momento de atenção para a doença.
A Prefeitura de Piracicaba lembra que os agentes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA)
sempre trabalham de forma preventiva, ou seja, o ano todo. Eles visitam todos os imóveis do município,
orientando, retirando criadouros e
quando necessário colocando larvicida em possíveis criadouros, além
da realização de mutirões de com-

bate a dengue. Também visitam
constantemente pontos estratégicos,
em imóveis fechados (sem moradores) e em imóveis que estão em obras;
também, todas as quintas-feiras, os
agentes executam as entradas forçadas em imóveis (quando o proprietário não é localizado). Em todos os casos, quando encontrado
irregularidades é feito a notificação e auto de infração (multa).
É importante frisar que, aos
sábados, ocorrem os Arrastões da
Dengue, desenvolvidos pelas equipes do PMCA, e que visam o combate ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana.
No último sábado, 02/07, as equipes recolheram 5,76 toneladas de
inservíveis 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. A próxima ação ocorrerá em em 16/07, das 8h às 14h,
na região do Jardim Oriente, passando pelos bairros Serra Verde,
Jardim Água Branca e Parque Água
Branca, tendo como concentração
a Igreja Católica do Serra Verde, à
avenida Edne Rontani Bassetti.

J ANSSEN

Viaduto da SP-304 ficará mais alto para a passagem de caminhões Quem tomou dose única
A Eixo SP Concessionária de
Rodovias dá início à operação de
elevação da estrutura (alteamento) do viaduto localizado no km
169+700 da SP-304 – Rodovia Geraldo de Barros, no município de
Piracicaba. A operação tem previsão de ser concluída em agosto.
A operação, sob supervisão
da equipe de engenharia da Con-

cessionária, tem o objetivo de estabelecer os padrões vigentes de
espaço para a passagem em nível inferior, de 5,50 metros.
“Com este procedimento, vamos adequar o trânsito pelo local,
com mais segurança no transporte
de cargas. A atuação das equipes
não causa impacto no tráfego e em
breve esta será mais uma melhoria

que a Eixo SP traz para o sistema
rodoviário de um importante centro da economia paulista”, afirma
José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.
A Concessionária irá elevar
a estrutura com o uso de macacos hidráulicos. Este complexo
método executivo para a realização dos trabalhos foi escolhido,

pois é o que tem o menor impacto
aos usuários, sem o bloqueio da
rodovia e preservando o conforto do motorista que transita na
SP-304 pelo dispositivo que é uma
importante ligação da SP-308 –
Hermínio Petrin. O condutor deverá redobrar a atenção para a
permanência das equipes e de estrutura metálicas sob o viaduto.

pode agendar 2ª adicional
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde,
vai disponibilizar a 2ª dose adicional às pessoas de 18 a 39
anos que iniciaram a vacinação
contra a Covid-19 com dose única da vacina Janssen. A agenda
será liberada no site VacinaPira às 17h30 desde ontem, 5.
Passo a passo do agendamento: 1º – No site do VacinaPira, clicar no botão “Para agendar doses adicionais clique
AQUI”; 2º – Preencher o campo
“CPF; 3º - No campo “Dose”, escolher a opção “4 / 2ª dose adi-

cional”; 4º – Escolher o grupo
“Segunda dose adicional para
pessoas de 18 a 39 anos que receberam esquema vacinal primário
com DOSE ÚNICA da Janssen”;
5º – Escolher o local e agendar.
Estão aptos para tomar essa
dose aquelas pessoas de 18 a 39
anos que começaram o esquema
vacinal contra a Covid-19 com a
vacina Janssen e que tomaram a
1ª dose adicional há, pelo menos, 4 meses. O esquema vacinal completo com a Janssen é
de dose única, as demais doses
já são consideradas adicionais.
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Polícia Militar e GGM
recebem homenagem
Divulgação

LIDERANÇA

Jovem destaca atuação
no Parque Linear Itaicy
Rai de Almeida conheceu, na última sexta-feira, Gabriel Bizoto de Pontes, liderança
jovem e entusiasta da conservação e desenvolvimento do Parque Linear Itaicy

Iniciativa de reconhecer corporações é do vereador Trevisan Jr. (PL)

A Polícia Militar do Estado
de São Paulo e a Guarda Civil
Municipal de Piracicaba foram
homenageadas na manhã desta
terça-feira (5) por serviços prestados à população piracicabana.
A entrega das honrarias foi realizada pelo vereador Laércio
Trevisan Jr. (PL), no Salão Nobre “Helly de Campos Melges”.
O Tenente-Coronel da Polícia
Militar do Estado de São Paulo,
Alexandre Luiz Bergamasco Pedro,
recebeu a moção de aplausos 92/
2022 pelos relevantes serviços prestados a toda a sociedade na área
de segurança pública e por assumir oficialmente o comando do 10º
BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Batalhão da Polícia Militar
do Interior) no dia 24/05/2021.
“É uma grande satisfação poder comandar um batalhão numa
cidade tão expressiva como Piracicaba e é motivo de orgulho, em todos os sentidos, tanto ter esse reconhecimento por parte do Poder
Legislativo, quanto pela possibilidade de estar com policiais tão
bem qualificados”, agradeceu o
Tenente-Coronel Bergamasco.
Para Trevisan Jr., o reconhecimento do comando (10º
BPM/I) “demonstra a qualidade da segurança pública no
município de Piracicaba”.
A moção de aplausos 76/2022
foi entregue à Polícia Militar do
Estado de São Paulo pelo salvamento de uma bebê de 13 dias de vida,
engasgada com leite materno, no
bairro rural de Anhumas. A homenagem foi recebida pelo Tenente-Coronel Bergamasco e pelo Soldado/PM Gabriel Camilo Ribeiro,
que participou da ocorrência. A
Cabo/PM Rosângela Ilech Lima,
que também esteve no salvamento
ocorrido em 9/5/2022, não pode
comparecer à entrega da honraria.
“O caso do salvamento de
uma criança engasgada se faz
importante porque salvou-se
uma vida”, elogiou Trevisan Jr.
De acordo com o comandante
do 10º BPM/I, a “Manobra de Heimlich”, utilizada no caso do engasgamento, é muito eficiente e de fácil aplicabilidade. “O grande problema de situações como essa é você
manter a calma, o policial tem que
estar preparado, tem que estar ciente do que ele está fazendo para
acalmar os pais. Além de tudo, criase um vínculo muito legal entre
esse policial que trabalhou nessa
ocorrência e os familiares daquela
criança”, afirmou Bergamasco.
Uma ação conjunta entre policiais militares da 1ª Companhia -

Equipe "C" - e de guardas-civis da
Romu 92 (Ronda Ostensiva Municipal) que culminou na prisão de
uma mulher que armazenava drogas para membros do crime organizado motivou a entrega de Voto
de Congratulações à Guarda Civil
de Piracicaba e à Polícia Militar.
Na manhã do dia 15/05/
2022, uma jovem de 19 anos foi
presa com 3.177 porções de drogas embaladas (quase quatro quilos) e prontas para a venda no
bairro Cantagalo. “O combate ao
tráfico é um trabalho incansável e
essa ocorrência foi relevante porque eram mais de três mil porções
fracionadas, já prontas para serem
vendidas e isso desarticulou um
ponto de venda de drogas que a
gente chama de biqueira”, declarou o tenente-coronel Bergamasco.
Representando o Comandante da Guarda Civil Municipal de
Piracicaba, GC Sidney Miguel da
Silva Nunes, o subinspetor GC
Marcos Silva declarou que a GCM
está orgulhosa e grata pelo reconhecimento. “Nunca trabalhamos
sozinhos, juntamente com o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal, a
Guarda Civil estará sempre presente para tudo o que a comunidade precisar e necessitar”, disse.
Trevisan Jr. destacou que o
reconhecimento do trabalho de
quem combate ao tráfico demonstra para a sociedade a importância do fato. O tráfico traz
sequestro, roubos, uso de drogas e é uma sequência grande,
combatendo isso você reduz a
criminalidade”, afirmou.
O Voto de Congratulações a
Guarda Civil Municipal de Piracicaba e Polícia Militar do Estado
de São Paulo, aprovado através do
requerimento 426/2022, foi entregue em nome das pessoas do Comandante da GCMP (Guarda Civil Municipal de Piracicaba), GC
Sidney Miguel da Silva Nunes, Comandante do 10º Batalhão de
Polícia Militar do Interior Tenente-Coronel/PM Alexandre Luiz
Bergamasco Pedro e ao Comandante da 1ª Companhia do 10º
BPM/I, Capitão/PM Daniel Munhoz de Oliveira, extensiva às equipes que efetivaram a ocorrência:
os guardas civis: Éverton Ferreira de Jesus, Paulo César Cavalcante e Cesar Eduardo Bottene, e
aos policiais militares: soldados
Renan Leandro Paes, Douglas
Rodrigo Barboza e José Carlos Oliveira dos Santos; sargento João
Francisco de Andrade Pontes; e
Cabo Thales Eduardo Gonzaga.
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BAIRRO SÃO LUIZ
Na segunda-feira (4), o vereador Anilton Rissato (Patriota) visitou a área de lazer
da rua Nilo Peçanha, no bairro Jardim São Luiz, na região do Vila Sônia. Após receber muitas reclamações
de moradores, o parlamentar decidiu ir até o local para
conferir a situação. Durante
a visita, o representante do

Legislativo conversou com
moradores, que solicitaram
a reforma do bebedouro,
corte de mato, poda de árvores, limpeza, instalação de
lixeira, manutenção da academia e revitalização de toda
a área. Por esse motivo, o
vereador afirma que reforçará o pedido de reforma e manutenção da área de lazer.

"Esperavam um adulto?". Foi
com essa frase, dita em tom bemhumorado, que Gabriel Bizoto de
Pontes, de 17 anos, recebeu na porta de sua casa, na tarde da última
sexta-feira (8), a vereadora Rai de
Almeida (PT) . "Muito pelo contrário, viemos aqui te conhecer justamente pelo fato de você ser um garoto", responde a parlamentar que,
após conhecer o garoto pelas redes
sociais, resolveu conhecer mais de
perto o trabalho por ele desenvolvido em uma área verde limítrofe
ao Jardim dos Manacás, bairro
onde reside com sua família.
Gabriel é um jovem recémformado em usinagem pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), mas que
tem na natureza a sua verdadeira paixão. Prova disso é o zelo
com que se dedica aos cuidados
de uma de área 42.945 metros
quadrados, o Parque Linear do
Itaicy, localizado a cerca de 800
metros do Terminal do Vila Sônia, e que margeia os bairros Itaicy I e II, Jardim dos Manacás,
Bem Viver I e II e São Luiz.
O local é fruto do projeto de
uma loteadora que, em 11 de outubro de 2019, entregou a área
ao público após o plantio de quase 7 mil mudas nativas, construção de pista de caminhada
de 1400 metros e canalização de
um afluente do Córrego das
Ondas, bem como a construção
de três pontes sobre o canal.
Gabriel mostra uma linha de
mudas de ipês e aroeiras plantadas no início deste ano, em um evento por ele capitaneado e que mobilizou moradores do bairro com o
intuito de melhorar a arborização
do parque: "Eu consegui essas
mudas na Sedema, no viveiro
municipal. Foram 60 mudas, e
eu montei um evento. Como era
Dia da Família, ia cair numa
sexta-feira, eu pedi para eles virem aqui e abrirem as covas e,
no sábado, cada família que passava nesse local plantava uma
árvore", explica o menino de 17
anos, que também faz questão de
registrar que produz muitas das
mudas que espalha pelo Parque:
"Eu chupo uma manga, eu
chupo uma acerola ou outra fruta
e eu guardo a semente. Eu jogo no
chão e essa árvore sempre nasce.
Comigo sempre nasce. Já plantei

Davi Negri

Rai de Almeida destacou a atuação dos jovens na busca pela transformação da cidade

várias arvores aqui, tem muita mão
minha aí no meio", diz orgulhoso.
O interesse de Gabriel pela natureza surgiu com um projeto no
colégio onde estudava: "em 2018,
eu estudava na escola Escola Estadual Elias de Mello Ayres, e a gente
teve a ideia de fazer uma bioescola,
uma escola para cuidar do meio
ambiente. A gente transformava
todas as áreas abandonadas da
escola em setor ambiental, e isso
era influenciado por um professor
de geografia. E, a partir daí, eu comecei a entender como funcionavam as coisas, como que eram as
coisas, e surgiu esse interesse de
plantar", lembra enquanto caminha por cima da grama verde e
bem aparada do Parque e observa
as crianças de uma creche do bairro, acompanhadas pelos professores, que brincam debaixo da sombra das árvores já crescidas e fazem estalar as folhas secas no chão.
Segundo Gabriel, o local é
também bastante frequentado por
adultos e crianças, que caminham
pelo parque e que utilizam o espaço para observarem aves, para jogarem bola e empinarem pipas.
"De sábado a domingo quase não
tem condição de andar, de tanta
gente que vem", diz o garoto.
NEM TUDO SÃO FLORES? - "Quero mostrar uma coisa
para você, vereadora", fala Gabriel

que, na sequência, aponta para uma
água malcheirosa que sai de uma
tubulação próxima a um poço de
visita de esgoto, há alguns metros
de distância da pista de caminhada. "Eu moro aqui há 2 anos e já
existe isso. Eu fui perguntar antes
para outros moradores se já existia e eles falaram que já", explica.
"Ali é um PV (poço de visita) e
ele aparentemente esgota aqui. Vamos buscar respostas junto ao Semae (Serviço Municipal de Água e
Esgoto). Eu fui presidenta da CPI
do Semae e a gente descobriu muitos lugares de extravasamento de
esgoto e esse aqui, aparentemente,
é mais um", diz Rai de Almeida.
Além do mau cheiro e da
imagem que contrasta com a beleza do lugar, Gabriel demonstra preocupação com o possível
vazamento de esgoto já que, poucos metros à frente, em uma das
"piscinas" do canal do parque,
moradores do bairro criam peixes. Tilápais, mais especificamente: "Tem gente que come, mas eu
não tenho coragem", afirma.
O SONHO DE GABRIEL Quando perguntado sobre o que
sonha para o lugar, Gabriel Bizoto
de Pontes não titubeia: "eu sonho
com um parque finalizado, igual ao
da Rua do Porto. Aqui, tem um
projeto de parquinho para as crianças e também a previsão de área

de ginástica, de academia ao ar livre, mas que até agora não foi feito. Eu também gostaria que o local
tivesse iluminação pública para que
as pessoas pudessem usar esse parque à noite e que houvesse mais
lixeiras para que as pessoas não
joguem lixo por aí", pede o jovem.
Segundo Rai de Almeida,
após agradecer a recepção de
Gabriel e o tour pelo Parque,
disse que buscará intermediar
conversas entre o poder público,
entidades e empresas que possuam programas e projetos voltados ao meio ambiente e que, de
alguma maneira, ajudem a construir as instalações e equipamentos almejados pela comunidade:
“Nós buscaremos fazer alguns contatos com o objetivo de
estabelecer parcerias e apoios
para viabilizar essas melhorias
aqui no Parque Linear. E em relação ao que parece ser um possível ponto de extravasamento de
esgoto numa área de nascente, encaminharemos isso ao Semae para
que apure, de modo a evitar a poluição não só no manancial, mas
também do próprio solo. Se aquilo
é esgoto, ele está sendo absorvido
pelo solo e pode contaminar o lençol freático e impactando em todas as nascentes da região”, disse
a vereadora, que arrematou: "precisamos apostar nesses jovens".
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Núcleo de Bem-Estar Animal
socorre cachorro baleado
Animal recebeu primeiros socorros ainda no local e foi levado ao Núcleo,
onde passará por cirurgia; o estado de saúde dele é considerado estável

O Núcleo de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Piracicaba,
vinculado às secretarias de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e
Saúde (SMS), realizou no domingo, 3, o atendimento emergencial
de um cachorro baleado na Estrada Aparecido Marengo, no distrito de Tupi. O pastor belga malinois, de nome Baruk, recebeu,
ainda no local, os primeiros socorros para contenção de hemorragia e foi encaminhado para a
sede do Núcleo, onde passou por
cirurgia, ontem, 5, para retirada
do projétil que ficou alojado próximo ao ombro esquerdo.
Segundo o coordenador do
Núcleo de Bem-Estar Animal,
Matheus Santos, a bala entrou
pelo lado direito do pescoço do
cão. “O animal foi encontrado em
estado de choque, com hemorragia intensa por conta do ferimento. No exato momento, fizemos a
contenção do sangramento e encaminhamos o cão para o Núcleo,
onde ele se encontra em estado
estável. Fizemos um hemograma
e exames de raio-x, que constataram que a bala está alojada
no corpo do animal. Entretanto, ele não precisará passar por
transfusão de sangue”, explica.
Santos ainda destaca que
a bala passou por artérias principais e está alojada próxima de
um vaso sanguíneo importante, então o procedimento cirúrgico é delicado e tem risco elevado. “Mas a expectativa é de
que tudo ocorra bem na cirurgia e ele seja liberado o quanto
antes para voltar para os cuidados do tutor”, complementa.
AUTOR – O autor do disparo, de 70 anos, é ex-policial militar e vizinho do tutor. De acor-

Divulgação

PRIMEIRA
Após dezoito meses de governo, vamos ter a oportunidade de entrevistar o prefeito Luciano Almeida. Pretendemos resolver nossas dúvidas, devendo o chefe do executivo esclarecer e se posicionar. Colocação (esclarecimento) oportuno: alvo de críticas e avaliações, é
preciso e correto saber separar os comentários de cunho político dos
estritamente opinativo. Antes das eleições muito se falou em mudanças, e considerando que se tratou de uma vitória nas urnas, portanto
democrática, nada mais justo deixa-lo trabalhar sem atrapalhar propositalmente ou visando interesse partidário. Secretários e assessores diretos de Luciano Almeida insistem em dizer que o mesmo vai
surpreender, pois grandes novidades estão por vir. A conferir.
SEM BRILHO
O XV empatou (1x1 contra o
Lemense) estreando na Copa
Paulista. Jornada simplória, contudo, sem motivo para julgamento ou desânimo. Apenas começando a disputa, o XV busca montagem de um novo time o que não
se consegue facilmente. É preciso trabalho e paciência. Sábado
(9), o XV joga às 16 horas em
Sorocaba, contra o São Bento.
DIFICULDADES
CONTINUAM
O Hospital Ilumina segue
com problemas precisando de
apoio. Do contrário, um dia pode
acontecer o pior. Relevante: existem ponderações que culpam a
própria instituição pela ausência
de ajuda. Sem confirmação.

Cão baleado pelo vizinho está em estado estável e passou por cirurgia

do com a Delegada da Polícia Civil, Dra. Olívia dos Santos Fonseca, que estava de plantão no
momento da ocorrência, o cachorro teria adentrado a chácara do
autor. O tutor, então, chamou o
animal, que voltou para casa.
Mesmo assim, o vizinho se dirigiu
até a residência do tutor e efetuou
um disparo contra o animal, ameaçando ainda o tutor do cão.
“O autor do disparo estaria
insatisfeito com a situação dos
cães da chácara vizinha, que escapavam e atacavam os cães dele.
Após a ocorrência, de imediato,

fizemos contato com o Núcleo de
Bem-Estar Animal para atendimento emergencial do cão. O autor foi então conduzido para o
plantão policial onde foi autuado
por posse irregular de arma de
fogo de uso permitido, portando
uma carabina calibre 38 sem registro, arma que usou para alvejar o animal”, conta a delegada.
O ex-PM foi preso em flagrante por posse irregular de
arma de fogo e por maus tratos,
mas, após passar por audiência
de custódia, responderá em liberdade. “O autor do disparo tem

condição de saúde complicada,
já sofreu dois AVCs, tem deficiência auditiva e faz uso de 12 medicamentos diários. Ponderado
isso na audiência de custódia,
ficou determinada fiança no valor de mil reais, proibição de residir em sua chácara pelo período de seis meses e proibição de se
aproximar do tutor por menos de
cem metros. Qualquer descumprimento pode ocasionar na prisão dele”, salienta Dra. Olívia.
O autor ainda foi multado em R$ 3 mil pelo Núcleo de
Bem-Estar Animal.

ENTRE AS MELHORES
Muita comemoração pela
posição de Piracicaba no ranking
das melhores cidades do Brasil.
Revista Isto É publicou pesquisa
(Austin Rating/Editora Três) e,
considerando 281 indicadores, a
Noiva da Colina ficou em 48.o
lugar entre as melhores do Brasil
e em 37.o entre os municípios de
grande porte. Aplausos para a cidade, piracicabanos e sua população. Muito orgulho e alegria.
OBRA QUINZIST
A
QUINZISTA
Mais alguns meses e deveremos ter um livro sobre o futebol do XV de Piracicaba. O título vai falar sobre gols e terá relatos de Mário Luiz, narrador da
Educadora 1060 e de Dirlei Melotto. Adolpho Queiroz presta
sua colaboração na elaboração.
A ideia é tê-lo pronto para o próximo aniversário do alvinegro:
109 anos dia 15 de novembro.
VADIAGEM&ROUBO
A turma afeita a vagabundagem anda pela cidade pilhando hidrômetros e fiação (cabos
e fios), causando grandes prejuízos. Algo absurdo, pois a perda
é significativa causando danos
a serviços essenciais. Mais: até
trilhos de trem estão na mira dos
bandidos que foram flagrados e
presos neste último final de semana. Dá para acreditar?
FIM DA FILA
A Tribuna Popular, considerada uma conquista da população, parece não agradar muitos os atuais vereadores de Piracicaba. De abertura dos trabalhos, ela passará a fechar as
sessões legislativas. Certeza de
menos plateia e ouvintes.
FEST
A P
ARA O DIVINO
FESTA
PARA
Neste próximo domingo (10),
com missa e benção dos barcos
às 9 horas, inicia-se mais uma Festa
do Divino (196.a edição), com
presença do Monsenhor Ronaldo
Francisco Aguarelli, Pároco da
Catedral. Muita música durante a
semana de 10 a 17 de julho, jantar, almoço e leilão. O aguardado

Encontro das Bandeiras no rio Piracicaba acontecerá na tarde de
sábado, dia 16, às 16 horas.
SELECIONANDO
PRIORIDADES
Chamou a atenção na mídia,
as reclamações dos moradores da
Avenida Centenário. Dois detalhes: a denúncia de longo período
com lâmpadas queimadas e o fato
de ligar no 156 e nada resolver.
Iluminação, buraco nas vias públicas e mato devem ser prioridades.
EXIGÊNCIA
P ARLAMENT
AR
ARLAMENTAR
O deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) enviou ofício
ao governo de São Paulo, Rodrigo
Garcia, exigindo que seja respeitado o congelamento dos valores
dos pedágios nas rodovias Piracicaba/São Pedro/Charqueada.
Uma promessa do atual governador paulista, não faz sentido alta
de preço em tempos de crise econômica. Ainda sobre Roberto Morais, no último final de semana, o
parlamentar esteve na cidade de
Aparecida, local onde rotineiramente comparece, pois é devoto
de Nossa Senhora Aparecida.
PERDAS SENTIDAS
Meios universitários se despedindo de grandes personalidades. Num curto espaço, depois do
falecimento do criador de corais,
músico prof. Umberto Cantoni (Unimep), a cidade se despediu do pesquisador prof. Nelson de Souza
Rodrigues (ESALQ). Ficam destacados legados, além da saudade.
VENDA SUSPENSA
Dificuldades financeiras
do Hospital Ilumina provocaram a suspensão da venda de
bilhetes para sorteio. O cupom
de prêmios que visava aumentar a receita da instituição, não
é mais encontrado nas bancas
de jornais e revistas. É preciso
cuidado para que crises não
mexam com a credibilidade.
MAIOR DÚVIDA
Planos para uma nova revitalização da Praça José Bonifácio
ainda estão em fase de ideias e
sugestões. Parece que a maior
dúvida é abrir ou não a rua São
José que corta a praça. Aliás, a
respeito, hoje (6,) tem Audiência
Pública na Câmara de Vereadores (16 horas). Dias atrás, Barjas
Negri escreveu sobre o assunto,
mas não entrou no detalhe polêmico. Disse aguardemos.
VISIT
ANDO AMIGO
VISITANDO
Na última segunda-feira
(4), em companhia do Mário Luiz
(radialista narrador/apresentador), visitamos nosso querido
amigo, o eterno prefeito Adilson
Maluf. Conversamos um pouco
de tudo: política, futebol e XV. A
sra. Rosa Maria participou do
gostoso papo e nos contou novidades e curiosidades sobre o
início da Festa das Nações.

FOCO
Luiz Carlos Furtuoso, depois de deixar a
presidência da ACIPI, mesmo no comando do Conselho Consultivo, conquistou
mais tempo para pensar nas suas empresas, administradas pelos filhos. Lojas Cigana, em Piracicaba, Campinas, Hortolândia e Francisco Morato, comercializa
produtos de beleza e, estuda se instalar
em mais um município. Com a economia
não vivendo seus melhores dias, todo investimento requer planejamento detalhado. O empresário Luiz Carlos Furtuoso que
condena acomodação e pessimismo, enaltecendo ousadia com responsabilidade,
diz que, muitas vezes, a crise proporciona oportunidades. Um dos pontos positivos da Cigana é a preocupação de comercializar qualidade, e
por isso é respeitada pelo consumidor. Luiz Carlos Furtuoso classifica
o setor de cosméticos como um dos mais promissores. Dados de 2021
apontaram para um aumento de 14,4% no número de produtos e com
aumento significativo do faturamento. Com isso, o Brasil subiu para o
terceiro posto no ranking de gastos com cosméticos, mostrando que o
brasileiro cada vez mais se preocupa com os cuidados pessoais.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Numa de suas apresentações no exterior, em 1968, o Santos se apresentou nos Estados Unidos. Naquela época, o futebol lá ainda engatinhava e chegando na véspera, a delegação foi ver um outro jogo. Coisa
feia. Só chutão. Dedução santista: “Vamos ganhar fácil”. Ledo engano.
O General’s, de Nova York, jogou muito, marcou bastante, atacou
semopre e ganhou: 5x3. O destaque foi um magrelo, argentino, com
dois gols. O Santos o levou para a Vila Belmiro e lá ficou por oito meses.
Mas, como Peixe tinha excesso de craques, o estrangeiro não teve
chance. Foi embora. Um dia todos ficaram sabendo que o magricelo
iria tentar a carreira de técnico. E, nessa profissão se consagrou. Seu
nome: César Luiz Menoti. Tornou-se um dos melhores do mundo.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

SR. NELSON REDO faleceu ontem
na cidade de Piracicaba aos 88
anos de idade. Era casado com o
Sra. Ana Lourdes Pereira Granja
Redo. Era filho do Sr. Jose Redo
Sobrinho e da Sra. Clara de Souza
Piassava, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Erica Simone Redo casada com Denis Gorauskas, Ivani
Aparecida Rego, Silvana Redo
Brandão casada com Dirceu Brandão e Luis Antonio Redo casado
com Tamborra Luchia Redo. Deixa
netos, bisnetos e demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 17:00 hs, no velório
da Saudade – sala 3, seguindo para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. FILOMENA ANA SARTORI

GRANELLI faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 81 anos
de idade. Era viúva do Sr. Nelson
Martins Pinto. Era filha do Sr. Jose
Sartori e da Sra. Anna Fegadolli
Sartori, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Leni Aparecida Granelli Bueno de Camargo casada com Rodinei Bueno de Camargo, Odair
Granelli casado com Eliana Aparecida Ceccotti Granelli, Eliane Maria Granelli, Otaviano Granelli casado com Alessandra Cristina Alves Granelli. Deixa netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O seu corpo foi transladado para
a cidade de Charqueada, onde seu
sepultamento dar-se-a hoje as
10:00 hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Charqueada, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SINDICATO DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE PIRACICABA E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Estatuto, convoca os integrantes da categoria econômica por ela representada para participarem da Assembleia Geral De forma híbrida (presencial e virtual) a ser realizada no dia 12 (doze) de Julho de 2022 às 15:00 horas, com o quórum legal, no Restaurante Sal e Grill situado a R. Campos Salles,
230 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-200 , também será efetuada
no meet google com endereço: https://meet.google.com/qfq-hguwrfn, sendo que será enviada a senha mediante interessados no
whatsApp a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da
categoria profissional dos trabalhadores no comércio Hoteleiro,
Bares, Restaurantes e Similares de Piracicaba e Região em
toda base representada por este sindicato, ou seja, base territorial de Águas de São Pedro, Charqueada, São Pedro, Piracicaba, Ipeúna, Saltinho, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e
Rio das Pedras;
2) Discussão e aprovação das Contribuições Assistenciais 3)
Outros Assuntos.
Piracicaba, 05 de Julho de 2022

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

FALECIMENTOS
SR. DIRCEU DE PAULA faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos,
filho do Sr. Jair de Paula, já falecido
e da Sra. Herondina da Conceição
Paula, era casado com a Sra. Maria
Conceição Nogueira de Paula; deixa os filhos: Marcio Adriano de Paula, casado com a Sra. Regiane Cristina Coletti de Paula; Marcelo Alexandre de Paula; Milton Alex de Paula e Marisa Cristina de Paula, casada com o Sr. Jackson Urubatão Bueno Neves. Deixa 02 netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo
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
SRA. MARIA JOSE DA SILVA faleceu anteonten, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr.
Sudario Jose de Oliveira e Benedita
Geralda de Jesus; deixa os filhos:
Rosilda Antunes da Silva; Ailton Antunes da Silva, casado com a Sra.
Ceuza Ap. Miranda Silva; Adilson
Antunes da Silva, casado com a
Sra. Edneia Maria de Jesus Antunes; Denilson Antunes da Silva, casado com a Sra. Katia de Melo Antunes da Silva; Damilton Antunes
da Silva e Danilo Antunes da Silva,
casado com a Sra. Michele Suzani
da Silva. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala
03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ADEMIR CAMILO DE FREITAS
faleceu anteontem, na cidade de
Rio das Pedras/SP, contava 65
anos, filho dos finados Sr. Jorge
de Freitas e da Sra. Erineia Ana da
Conceição Angelo de Freitas, era
casado com a Sra. Fatima Aparecida Vieira Silva Freitas; deixa o filho: Charles Aparecido de Freitas,
casado com a Sra. Samela Raissa
Fagundes de Araujo Freitas. Deixa
neta, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00
do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP para o Cemitério Municipal
de Mombuca/ SP em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFº JOSE RENATO SARRUGE
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 87 anos, filho dos finados Sr. Jamil Sarruge e da Sra.
Oselia Sarruge; deixa os filhos:
Jose Renato Sarruge Junior e Vania Regina Sarruge. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório da Saudade, sala
04, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. EDILSON CARLOS SILVEIRA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 47 anos, filho dos finados
Sr. João Maria Silveira e da Sra.
Maria Ribeiro Silveira. Deixa irmãs,
sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala “C”,
para o Cemitério Municipal da Vila
Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LAUDELINO PEREIRA DA
CRUZ faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos
finados Sr. Antonio Martins da Cruz
e da Sra. Alice Pereira da Cruz, era
casado com a Sra. Nair dos Santos Cruz; deixa os filhos: Jose Pereira da Cruz, já falecido; Milton
Pereira da Cruz, já falecido; Elza
Pereira da Cruz; Gilson Pereira da
Cruz, casado com a Sra. Kezia; Eliseu Pereira da Cruz, casado com a
Sra. Izeldeni; Eliete dos Santos Cruz
Moraes, casada com o Sr. Alex;
Edielcia Santos Cruz, casada com
o Sr. Leandro; Elielza Pereira da
Cruz, casada com o Sr. Reinaldo;
Junival dos Santos Cruz, casado
com a Sra. Lidiane Cristina; Eliene
Pereira da Cruz; Zivaldo Pereira da
Cruz e Helio Pereira da Cruz, casado com a Sra. Doralice. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 15h30 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, sala “B”,
para o Cemitério Municipal da Vila

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

Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE MUNHOZ faleceu anteontem, na cidade de São Paulo –
SP, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Antonio Munhoz e da Sra.
Assumpção Munhoz, era casado
com a Sra. Maria Aparecida das
Neves Munhoz, deixa os filhos: Alice; Claudio; Edson e Sergio. Deixa
netos, bisnetos, tataraneta, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 14h30 da sala
“02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ZOLAIDE DARAGONI ZAMBOM faleceu ontem, nesta cidade,
contava 83 anos, filha dos finados
Sr. Agostinho Daragoni e da Sra.
Zulmira Padrão, era casada com o
Sr. Julião Maximiliano Zambom; deixa os filhos: Antonia Aparecida
Zambom Castelo, já falecida, deixando viúvo o Sr. Ednelson Castelo; Angela Maria Zambom Nalessio,
casada com o Sr. Antonio Carlos
Nalessio; Jose Jesualdo Zambom,
casado com a Sra. Lucia Cristina
Vitti Zambom; Lazara Sebastiana
Zambom Nalessio, casada com o
Sr. Dorival Dimas Nalessio; Jocelena Julia Zambom Fernandes, casada com o Sr. Demetrio Augusto Fernandes e Jesuel Antonio Zambom,
casado Juliana Bomback Zambom.
Deixa netos, bisnetos, tataraneto,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h00 do
Velório da Saudade, sala 07, para
o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM MIGUEL AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 19 anos,
filho do Sr. Fabiano Martins Oliveira
e da Sra. Juliana Soares de Mello.
Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00, da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ADEMIR CARLOS BUENO faleceu ontem, nesta cidade, contava
73 anos, filho dos finados Sr. Francisco Bueno e da Sra. Celeste Nina
Marin Bueno, era casado com a
Sra. Ana Lucia Fogaça Bueno; deixa as filhas: Marcela Bueno; Fernanda Bueno e Francini Bueno. Deixa os netos: Eduarda Bena e Ramon Bueno Bortoleto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro
às 13h00 do Velório da Saudade,
sala 04, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ESTER ALBUQUERQUE SOARES DE ALMEIDA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Tobias Albuquerque e da Sra. Adelina Paes Vieira
Albuquerque, era viúva do Sr. Antonio Soares de Almeida Filho; deixa os filhos: Alexandre Albuquerque Soares de Almeida, casado com
a Sra. Maria Aparecida de Souza
Soares de Almeida; Lorena Albuquerque Soares de Almeida e Ricardo Tobias Albuquerque Soares de
Almeida, casado com a Sra. Jussara Maria Campos Albuquerque Soares de Almeida. Deixa netas, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala
“B”, para o Cemitério Municipal Portal das Cruzes, na Cidade de Botucatu – SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NILZA DINIZ DE OLIVEIRA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha da Sra. Rita Diniz, já falecida, era viúva do Sr. Aparecido de Oliveira. Deixa os filhos:
Andreia de Oliveira; Camilo Santos
de Oliveira, casado com a Sra. Cleonice de Oliveira e Danilo Santos de
Oliveira, casado com a Sra. Ana
Bonani. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala 01
do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 45/2022, Processo: 1213/2022, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática –
Notbooks e Impressoras. As propostas serão acolhidas com início no dia 06/072022
às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 20/072022. O início da sessão de disputa de
preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 20/07/2022. Deve ser observado o horário de
Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet,
por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br . São
Pedro, 05 de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial nº 47/2022 – Processo nº: 1218 /2022 - Objeto: Contratação de Infraestrutura para Realização do “SÃO PEDRO COUNTRY FEST” - Início da Sessão Pública: 19/07/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP.. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748,
no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do
site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 05
de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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PARADAS PRO SUCESSO
PREMIA VENCEDORES DO
CONCURSO CULTURAL
A Pirarazzi através de seu diretor Elson de
Belém, que foi um dos jurados do concurso cultural Paradas pro sucesso, esteve presente na cerimonia de entrega dos prêmios aos alunos vencedores. O evento contou com artistas e autoridades que falaram da importância desta iniciativa idealizada pela doutora Juliana Barbosa Previtalli.
Captação de imagens Ricardo Roberto Raya

Curtidinhas

Layla Martins postou nas suas redes sociais
fotos deslumbrantes do look e cabelo para um
dia de princesa. A digital influencer legendou a
publicação enfatizando que a auto estima é
super importante e que o amor próprio deve
estar sempre lá em cima.

Raquel Miranda está à espera do seu
primeiro filho. A atriz, modelo e apresentadora
do Programa "Jogo de quebrada" pelo Canal
de Piracicaba, ultimamente vem postando
fotos da sua barriguinha e recentemente ouviu
os batimentos cardíacos do seu baby.

O cantor Guto Henrique e a tatuadora Gabi Campos
comemoraram seus aniversários ao lado da família e amigos no
ultimo final de semana. Os artistas receberam muitas felicitações
e mimos dos mais chegados.

Dennis Moraes e Maira Scanvacini estiveram prestigiando
a posse da nova presidenta do Rotary Clube de Americana integração, Sra. Denise Ramos. O casal de jornalistas estava
elegante e bastante entusiasmados com evento.

Gabriela Souza, será a personalidade convidada
desta sexta feira no Programa da Fiofhó de cabo a
rabo. A beldade é a Miss Região Centro Paulista CNB
2022 e estará no Concurso Nacional de Beleza 2022
que elegerá a 62ª Miss Brasil Mundo que ocorrerá no
dia 04 de agosto em Brasília (DF).

Juninho Rocha, além de criador de conteúdo digital também é
cantor, tendo se apresentado em festivais e outros eventos da
cidade, declarou recentemente que acredita no seu potencial e
se lança nos desafios que a vida lhe oferece.

Tita Muller informou aos seus seguidores que
participou de uma produção pela Rede Record. A
atriz está no elenco da série "Serietagem" e sua
personagem se chama Bete, contracenando com
os consagrados atores Ângelo Paes Leme, Juliana
Knust e Manuela do Monte.

Nathalia Lopes está em clima de festa
junina/julina e quiçá augustina. A apresentadora do Programa Pira dicas pelo Canal
de Piracicaba presenteou seus fãs com
vários looks caipiras por onde passou e
sempre em boa companhia.

Os escritores piracicabanos Antônio de Paula Junior e
Rodolfo Capler na 26ª Bienal do livro em São Paulo. Junior
esteve autografando na última segunda feira o livro "Saberes no
pé do Tambu" e Rodolfo irá na próxima sexta feira expor o
festejado "Geração selfie".

Fiofhó de Belém recebeu na última sexta feira ao vivo
pela Rádio Metropolitana de Piracicaba dentro do Programa
Fiofhó de cabo a rabo, o título de Madrinha da ONG
Sociedade Piracicabana de Proteção aos animais - SPPA. A
apresentadora recebeu a faixa e o certificado das mãos dos
dirigentes Marcos e Luciane Stênico.

As cantoras do musical Disney on Broadway brilharam nas
apresentações que ocorreram no Teatro Losso Neto semana
passada. Entre elas destacam-se grandes nomes já conhecidos
do público por outras produções da CIA Allegro Vocale.

INTROITO - CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES

Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em destaques na sessão Curtidinhas. A Pirarazzi esteve na cobertura da entrega dos
prêmios aos vencedores do concurso cultural Paradas pro sucesso. Destaque para cantora da região que se apresentou no Programa Canta
comigo da Rede Record. A coluna também apresenta em suas páginas a agenda cultural e as famosas curtidinhas.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi, promova sua imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10 anos de existência, lançamos uma proposta para você dar mais visibilidade
ao seu trabalho num conceituado jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais prestigiada coluna da região, a Pirarazzi.
Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos por renomadas personalidades e empresas do cenário local. o presente que
estamos oferecendo é a sua participação no perfil da coluna, onde você terá MEIA PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Para coberturas de eventos entrar em contato no WhatsApp (19) 99663 9903 ou no e-mail pirarazzi@gmail.com
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 162 julho/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém - Artista e comunicador cultural - #espalhepaz

Maikão comemora sua apresentação ao lado de Otto para um
grande show em Piracicaba. O musico declarou que se inspira
em Otto pela identificação musical no que se refere a musica
regional como Samba de lenço e batuque de umbigada.

Farid Zaine, secretario de cultura de Limeira esteve no último
final de semana em Piracicaba para prestigiar o espetáculo "O
auto da compadecida" do Grupo Maria Cutia, dirigido por Gabriel
Vilela, que também assinou o cenário e figurinos.

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

Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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MOSTRA DE DANÇA EM SANTA GERTRUDES
No último Sábado, 02 de julho, aconteceu a
1ª Mostra de Dança de Santa Gertrudes. Uma
noite maravilhosa, contou com a participação de
10 academias da cidade de Santa Gertrudes, Rio
Claro e Cordeirópolis e contou com pouco mais de
1000 pessoas prestigiando as apresentações.
O evento teve em sua abertura uma fala do
Prefeito Municipal Lázaro Noé da Silva e ainda contagiou o público na entrada com uma estátua viva
e com as belas coreografias das academias convidadas. A Mostra de Dança foi uma Realização da
Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes e Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer.
Fonte reprodução redes sociais by
Secretaria de Cultura de Santa Gertrudes

KALÉU LANÇA NOVA
MÚSICA DURANTE SHOW
Cantor apresentará Basta Crer no Teatro do Engenho Central
O cantor Kaléu promove o lançamento
da sua mais nova música 'Basta crer', no próximo sábado, dia 9 de julho, no Teatro Erotides de Campos, localizado no Engenho
Central. Acompanhado de sua banda, a apresentação acontecerá a partir das 19h. A
composição é de autoria de Misaias Oliveira.
Apontado como a nova revelação da música
gospel, no início de 2021, Kaléu iniciou um
projeto autoral com a sua nova banda e
participou de diversos cultos, eventos, gravações e shows. Em dezembro do mesmo
ano lançou seu novo single de trabalho, "Resista", que está disponível no canal oficial
do cantor no youtube: Kaléu Oficial. Em
2018, o cantor lançou seu primeiro clipe
'Cura minha alma' do pastor Moises Cleyton
e, em seguida 'Tente outra vez', de Anderson Lima e Tony da Mata, que fizeram parte

de seu primeiro EP, 'Novo Tempo'. Em 2019,
o cantor lançou o clipe 'Pai, és meu tudo',
composição do pastor Lucas.
SOBRE KALÉU – Aos 29 anos e dono de
um timbre marcante, Kaléu canta desde criança
e fez aulas de canto para aprimorar-se na música. Cristão, casado, estudante e apaixonado pela
música, nascido e criado em Piracicaba/SP, o cantor se diz "movido pelo Espírito Santo" para cantar e afirma estar disposto à servir e cumprir o
seu chamado com Deus.
INGRESSOS – Aberto ao público em geral,
o show será beneficente e o ingresso deve ser
trocado, antecipadamente, por um quilo de alimento não perecível na Encantti Cosméticos ou
na bilheteria do Teatro, a partir das 18h.
Fonte Engenho da noticia

CANTORA DA
REGIÃO SE
DESTACA NO
CANTA COMIGO
Livia Moore é cantora, compositora e
atriz, aos 16 anos ela usa a arte como forma de expressão e tem o sonho de inspirar
as pessoas através da música. Com apenas oito anos de idade, ela já sabia que a
música faria parte de sua vida e começou
seus estudos unindo suas duas paixões, a
música e a atuação, no mundo do Teatro
Musical. Em 2015, foi convidada para fazer
uma participação especial na novela Chiquititas, no SBT. Ano passado, Livia Moore foi
ganhadora do concurso de MPB para jovens
cantores inscritos na rede de ensino de Limeira,
tendo a oportunidade de lançar seu primeiro
single, "Personagem", uma música de sua composição. Lívia Peruzza adotou o nome artístico
em homenagem a sua bisavó Mayre Moore
Lino. Destacando sempre que o apoio de sua
família é essencial em sua trajetória. Nesse novo
desafio, ela participará da competição musical
Canta Comigo Teen, apresentado por Rodrigo
Faro e Ticiane Pinheiro na Tv Record. A Estreia
do programa aconteceu no último domingo pela
TV Record. "O Canta Comigo chegou em
uma hora perfeita e com certeza ele será
um grande avanço na minha carreira. A
oportunidade que eu sempre esperei. Pisar e
cantar naquele palco vai muito além de um número, ele significa uma conquista para a
minha carreira e para mim mesma, pois nesse processo eu aprendi muito", destaca.
Release enviado pela mãe
da artista, Dami Peruzza

MUSEU PRUDENTE DE MORAES
APRESENTA EXPOSIÇÃO SOBRE
A REVOLUÇÃO DE 1932
Em comemoração aos 90 anos do conflito, o
Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, órgão mantido pela Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), apresenta a exposição "Revolução Constitucionalista de 1932: 90 anos de
história", elaborada com o acervo da própria instituição. A mostra será aberta no dia 09 de julho, às
10 horas, com entrada gratuita. A exposição "Revolução Constitucionalista de 1932: 90 anos de
história" contará com diversos tipos de materiais
utilizados nos confrontos entre as tropas paulistas e as forças do governo de Getúlio Vargas e
que pertencem ao acervo do Museu. Serão expostas imagens, medalhas, documentos, peças
de uso cotidiano das tropas, indumentárias, dentre outros objetos que atualmente guardam a
memória de pessoas e ex-combatentes que contribuíram para que nosso país alcançasse uma

Constituição mais justa e igualitária. O acervo do
Museu Prudente de Moraes guarda um grande
número de objetos e documentos referentes a
este importante conflito, frutos de doações dos
próprios combatentes ou de seus familiares. Após
isso, às 11 horas, haverá um evento cívico em
homenagem aos ex-combatentes e atuantes no
conflito, com saída do Museu e chegada, após
breve percurso, ao Monumento ao Soldado Constitucionalista, localizado na Praça José Bonifácio.
Neste local, autoridades cívicas e militares
realizarão uma breve homenagem aos 90
anos da Revolução Constitucionalista. Convidamos toda comunidade piracicabana e familiares dos ex-combatentes e atuantes nesse episódio de grande importância para a
história de São Paulo e do Brasil.
Fonte Assessoria de imprensa
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#PirarazziIndicaEDaADica

O NEGRO GATO GETÚLIO
CÔRTES EM PIRACICABA
Compositor, cantor e instrumentista

FALECEU EM PIRACICABA O MÚSICO
GLEN MILER SANTIAGO
Diversas pessoas se despediram do excepcional
musico Glen Miler Santiago que faleceu no último dia
02 em Piracicaba. O artista recebeu várias mensagens
de pêsames dos familiares, amigos e artistas:
Hoje foi dia triste, de me despedir de um amigo e
grande músico que esteve comigo no início da minha
trajetória musical, e com quem me apresentei em diversos palcos, por muitos anos.
Foi referência como instrumentista na sua época.
Tocava com uma elegância fora do comum. Pessoa
educada demais!! (como eu adoro gente educada!!)
Uma das minhas grandes referências, sem dúvida.
Valeu, Glen Miller!!
Obrigado por tanto!
Fernando Rigitano (músico do Samba da Aninha)
Meus sentimentos a toda família. Que notícia triste.
Aprendi muito com Glen. Comecei tocando com
ele, foi um grande aprendizado, sou muito grato a Deus por
ter conhecido ele. Que Deus conforte toda família.
Roberto Bueno Dias (músico)
Foi meu sogro por muitos anos. É um amigo querido a
quem respeito como a um pai. Foi avô do meu filho!!!
Um músico fabuloso por ouvido!!
Piracicaba perde, a cultura perde, nós perdemos!!!
Vai com Deus Glen Miller Santiago
Gratidão por tudo
Priscila Generoso
Nossa, coração moído aqui!
Eterno Glen, muito obrigado pelos grandes ensinamentos. Humildade, generosidade, musicalidade,
carinho e amor. Das pessoas que mais me fortaleceu
no universo da arte. Obrigado 1000 vezes Glen, tenho amor por você como se fosse meu pai. Até um dia!
Maicon Araki (músico)

Embora nascido e criado no bairro de Madureira, tradicionalmente vinculado ao samba, no fim dos anos 1950 tornou-se admirador do rock norte-americano, principalmente
Elvis Presley e Little Richard. Começou as suas atividades
artísticas dublando astros norte-americanos como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Louis Armstrong, entre outros. No
início da década de 1960 passou a atuar como violonista
amador nas rádios Mayrink Veiga, Tupi e Mundial. Nessa
época formou com o vocalista Pedro Paulo e Jocelin Braga o
conjunto Wonderful Boys. Em 1961, conheceu Roberto e
Erasmo Carlos num programa de rádio, logo enturmando-se
com o pessoal da Jovem Guarda. Tornou-se assistente de
produção do Renato e Seus Blue Caps e firmou-se como um
dos compositores favoritos de Roberto Carlos no início de
carreira. Seu primeiro e maior sucesso como compositor foi
"Negro gato", gravado por Renato e Seus Blue Caps em
1963. A canção foi gravada por Roberto Carlos três anos
depois. É também a sua música mais gravada, merecendo
versões posteriores de Erasmo Carlos, Marisa Monte e Luís
Melodia, entre outros. Em 1965, Renato e seus Blue Caps
gravou "Esqueça e perdoe", e Roberto Carlos "Noite de
terror", ambos na CBS. Em 1966 compôs "O homem triste",
parceria com J. V. Rosa Júnior, gravada por Eduardo Araújo
na CBS. No mesmo ano, obteve muito sucesso com as composições "O feio", parceria com Renato Barros, e "Pega ladrão", ambas gravadas por Roberto Carlos no LP "Jovem
guarda". A partir de 1967, passou a trabalhar como assistente musical de Carlos Manga nos programas da Jovem Guarda, comandados por Roberto Carlos na TV Record, tornando-se também representante da APA Produções Artísticas,
responsável pelos contratos de Roberto Carlos e outros
artistas do movimento. No ano seguinte, participou como
diretor musical do filme "Jovens pra frente", do diretor Alcino
Diniz, no qual atuaram Rosemary, Oscarito e Jair Rodrigues.
No mesmo ano teve a música "Toque pra frente", gravada
por Wanderléia na CBS. Em 1970, Renato e seus Blue Caps
gravou "Meu amigo do peito", em LP pela CBS. Um dos poucos negros a participar ativamente do movimento Jovem
Guarda, teve como seus maiores intérpretes Roberto Carlos
e Renato e Seus Blue Caps. Com o declínio da Jovem Guarda, afastou-se da carreira artística. Seus sucessos são sempre regravados. "Quase fui lhe procurar", por exemplo, composição de 1968, foi regravada em 1995 por Roberto Carlos
e em 1997 por Luís Melodia. Em 2002, foi homenageado com
um CD tributo "O pulo do negro gato" no qual Erasmo Carlos,
Léo jaime, Renato e seus Blue Caps, Fagner, Leno, Almir,
Golden Boys e Jerry Adriani relembraram seus sucessos,
entre as quais, "Negro gato", "Pega ladrão", "O tempo vai
apagar" e "O feio". O CD é encerrado com sua interpretação
para o tango-rock "Coração embalsamado", de sua autoria.
Em 2002, o sanfoneiro Zé da Onça, gravou "Negro Gato", no
CD "Forró du Zé da Onça - Zé da Onça e sua gente/40 anos
de forró", recriando o hit com características do gênero. Em
2008, apresentou, na quadra do G.R.E.S. Império Serrano,
em Madureira, (RJ) o show "A Noite do Negro Gato", em que
recebeu amigos como Gerson King Combo, Lilian Knapp e
Michel Sullivan, entre outros. Em 2018, pouco depois de
completar 80 anos de idade, lançou no Teatro Ipanema o CD
"As Histórias de Getúlio Côrtes" seu primeiro como cantor e
no qual, ao lado dos músicos Marcelo Callado, Benjão, Melvin
e André Paixão, interpretou composições de sua autoria
como "Atitudes", "Eu preciso ser feliz" e "Hei você", entre
outras. No mesmo ano, começou a ser filmado por Bernardo
Vilhena um documentário sobre sua carreira. Em nota no
jornal O Globo, assim disse Bernardo: "O rock ficou muito
embranquecido por aqui. Mas o pioneiro, negro, está vivíssimo aos 84 anos".
Serviço
Show Getúlio Côrtes - o pulo do negro gato
08 julho 14 h
Teatro Erotides de Campos - Engenho central
Entrada franca
Fonte: https://dicionariompb.com.br/artista/getuliocortes/

AGENDINHA SEMANAL BEM VIVER
DESTAQUE PARA NOART E COLÔNIA DE FÉRIAS
Acontecerá neste sábado dia 09 a partir das 17 h no Gran Espaço Bem viver o segundo Noart julino, com
várias atrações artísticas, barracas, sorteios e muita música. O ingresso será ração para pets em prol da ONG
Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais. Para quem não sabe o que fazer com suas crianças e adolescentes no período de férias, o Gran Espaço Bem Viver está com inscrições abertas para Colônia de Férias 2022.
Atividades e oficinas oferecidas: foto, teatro, música, desenho . No período da manhã, tarde e integral
Turmas: 4 a 7 anos, 7 a 10 anos e 11 a 14 anos. Investimento: por período R$ 50 ,00 incluso o lanche
Maiores informações com Christina Martins no WhatsApp 19 99198 5781. Assessoria MKT/imprensa:
Pirarazzi entretenimento by Elson de Belém

SOLO COM ELSON DE
BELÉM FOI APRESENTADO
NO MUSEU PRUDENTE
DE MORAES
Registro fotográfico da apresentação do Solo
"Fuga - do cênico a reflexão" com Elson de Belém
apresentado na ultima sexta-feira no palco do Museu Prudente de Moraes. Agradecimentos à equipe de produção que esteve assessorando o evento: Fabiana dos Santos, Luciano Vasconcelos,
Ana Christina Martins e a diretora do museu,
Sra. Ericka Fernanda Stocco Frasson.
Captação de imagens Ricardo Roberto Raya
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