DECLARAÇÃO
No evento de lançamento
da candidatura do vereador
Paulo Campos (Podemos) a deputado federal por Piracicaba,
o deputado estadual Alex Madureira declarou o seu voto em
favor do amigo de fé. E o indicou como liderança emergente
no mundo político piracicabano.
ADESÕES
Nas pesquisas recentes difundidas nas redes sociais, diz
Madureira, o vereador Paulo
Campos “lidera em todas elas” e
“deve ser o mais votado para federal em nossa cidade”. A análise
do parlamentar estimula disputa
entre vereadores que são pré-candidatos, dentre eles Gilmar Rotta
(PP), presidente da Câmara.
CONVIVAS
Dentre as festas de lançamento, Campos também lidera o
ranking de pessoas presentes, mais
de 600 estiveram no lançamento da
pré-candidatura. Edvaldo Brito, do
Avante, teve mais de 450. Gilmar
Rotta, do PP, 360. E Alex Madureira, do PL, a estadual, juntou mais
de 500 pessoas no Hotel Beira Rio.
Agora é aguardar os convidados
dos demais candidatos em seus respectivos lançamentos. Esse quarteto parece estar com as campanhas
mais estruturadas da cidade.
PIPOCA
Em suas festas de lançamento, Edvaldo Brito ofereceu suculento jantar aos seus convivas. Alex
de Madureira surfou entre canapés e abraços. Paulo Campos ofereceu pipoca com guaraná. Estilos diferentes, bem diferentes.

CIDADÃO
Também no sábado, o vereador Laércio Trevisan visitou São
Manoel para entregar título de Cidadão Piracicabano, de sua autoria, ao ex-deputado e ex-secretário estadual Milton Monti, que
iniciou sua trajetória eleitoral naquela cidade, como prefeito. Presidente nacional do PSD, Gilberto
Kassab prestigiou o evento.
CONTAS
A Prefeitura de Piracicaba e a
Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba) fazem, hoje, às 14h, coletiva de imprensa no Gabinete do Prefeito, no
Centro Cívico, para prestação de
contas da 37ª Festa das Nações
de Piracicaba e rifa do veículo Creta, doado pela Hyundai para instituições sociais do município.
VIOLÊNCIA
Um basta de violência em
qualquer situação. Especialmente na área política, quando é possível conhecer o comportamento
de cada um. O “crime político” em
Foz do Iguaçu é uma sombra do
que pode acontecer até outubro,
se os ânimos não forem norteados pelo bem, pela bondade, pela
paciência e pelo respeito mútuo.
É preciso não incentivar o uso de
armas e de respostas estúpidas.
TREVISAN
E, para encerrar a coluna
deste Capiau, hoje, há informação de que, por votação unânime, foi rejeitada a preliminar pela
Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em face do
vereador Laércio Trevisan Junior (PL). É aquele caso em que,
na primeira instância, o edil foi
condenado pela juíza Ana Claudia Madeira de Oliveira. Lembram-se? Com certeza, virão recursos porque sempre há o “jus
sperniandi”, o que é natural.

Solenidade, ontem na Costa Pinto, contou com a participação do prefeito
Luciano Almeida (União Brasil) e a inauguração está prevista para 2023
O prefeito Luciano Almeida
participou na manhã de ontem, 12,
da cerimônia de lançamento da
pedra fundamental da planta de
biogás que será construída anexa
ao Bioparque Costa Pinto, na estrada rodovia Hermínio Petrin, em
Piracicaba. A unidade, a primeira
do país dedicada à produção de gás
natural renovável, o biometano,
terá investimento de R$ 300 milhões da Raízen e vai colocar Piracicaba na vanguarda da energia
renovável, com expectativa de produção de 26 milhões de m³ por
ano. A inauguração está prevista
para 2023. O evento contou com o
secretário de Desenvolvimento
Econômico Trabalho e Turismo
(Semdettur), José Luiz Guidotti
Júnior, de Defesa do Meio Ambiente, Alex Gama Salvaia, de Agricultura e Abastecimento, Nancy
Thame, e da Ação Cultural, Adolpho Queiroz. Os convidados foram
recepcionados por Francis Queen,
vice-presidente de Etanol, Açúcar
e Bioenergia (EAB) da Raízen.
PARCERIA — De acordo
com o prefeito Luciano Almeida,
a parceria entre a atual Administração e a Raízen é bem-sucedida
e fortalece, definitivamente, o
nome de Piracicaba como o maior centro mundial do segmento
do agro. “O desenvolvimento tecnológico para a produção de biometano a partir de resíduos da
produção sucroalcooleira certamente vai conferir um valor agregado ainda maior ao nosso município”, ressaltou Luciano Almeida.

Isa Borghese

Representantes da Raízen e da Prefeitura no descerramento de placa

POSICIONAMENTO — Segundo Francis Queen, o investimento consolida o posicionamento
da companhia como uma empresa
integrada de energia, que investe
em inovação para garantir a sustentabilidade de seus negócios a
longo prazo e desenvolvimento local. “A nova planta de biometano
ampliará nosso portfólio de soluções em energia rumo à transição
energética necessária para o país e
seguindo as demandas do mundo
por soluções mais limpas. Investimentos como esse refletem nossa

busca constante por soluções que
atuam de maneira efetiva na redução das emissões, minimizando os impactos dentro e fora de
nossas operações”, destaca Queen.
ECOSSISTEMA — José
Luiz Guidotti Júnior disse que o
investimento da Raízen, com foco
em soluções tecnológicas de energia e produtos renováveis, vai se
conectar perfeitamente com o ecossistema de inovação da cidade, alicerçado pelo grande número de
startups ligadas ao Agro aqui instaladas. “Saímos na frente, nova-

mente, com a criação do 1º Bioparque de energia do mundo, que
além de tudo vai gerar aproximadamente 250 empregos diretos e
indiretos na implantação da planta em Piracicaba”, destacou.
Alex Gama Salvaia disse que
a produção de fontes de energia
limpas e renováveis em escala comercial como o proposto pela Raízen, com um grande potencial para
reduzir a emissão direta de gases
de efeito estufa provocados originalmente pelos combustíveis fósseis, sempre será bem-vinda.
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VISITA
Bruno Soares e Vicente Duarte
(Zoinho) — ambos do Partido
dos Trabalhadores (PT) — fazem ações pela pré-candidatura a deputado federal de Vicente
Paulo da Silva, o Vicentinho (PT),
e a deputada estadual Profes-

Raízen lança planta de biogás com
investimentos de R$ 300 milhões

sora Bebel (PT). Tanto Bebel
como Vicentinho disputam a reeleição. Soares e Zoinho estiveram em visita de cortesia à redação de A Tribuna Piracicabana e foram recebidos pelo diretor, jornalista Evaldo Vicente.

By Elson
de Belém
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Emdhap tem
quatro vagas
de estágio
A Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba) está com quatro vagas de estágio em diferentes
setores. As contratações são para
as áreas de arquitetura/urbanismo, direito administrativo, engenharia civil e informática. Interessados devem enviar currículo no
e-mail rh.emdhap@emdhap.sp.
gov.br até 22/07, exceto para a
vaga de informática, que recebe
currículos até dia 18/07. Criada
em 1990, por meio da Lei Municipal 3.238/90, a Emdhap nasceu
com o intuito de elaborar e executar políticas públicas da habitação
no município. Com mais de 30
anos de fundação, a Empresa
Municipal de Desenvolvimento
Habitacional implantou diversos
núcleos habitacionais, removeu
famílias de áreas de risco para lotes urbanizados, viabilizou projetos e deu assistência técnica a
obras, bem como forneceu plantas
para construção de casas. O telefone para contato é (19) 3412-2222.

Divulgação

FRENTE DE TRABALHO
Valdenia da Silva, 21 anos, é bolsista do Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego “Frente de Trabalho”, desenvolvido pela
Smads (Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social) e que já beneficiou, entre janeiro a junho deste ano 307 pessoas. Valdenia atua como auxiliar de limpeza

na sede da Smads. “Sou muito grata ao programa. Estar aqui me proporcionou melhor qualidade de vida
e oportunidade para garantir o cuidado aos meus filhos. Tenho certeza que isso me ajudará a conseguir
um emprego efetivo”, disse. A7
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PAULO CAMPOS
MORRE RUBENS BRAGA, AOS 92
Ex-presidente da Câmara
Municipal e vereador por três
legislaturas, Rubens Braga
morreu, ontem, 12, pela manhã, aos 92 anos. Reconhe-

cido como um dos expoentes do esporte em Piracicaba, participou ativamente da
fundação da Guarda Mirim,
atual Instituto Formar. A6

No final da tarde de sábado
(8), o vereador licenciado Paulo Campos lançou sua précandidatura a deputado federal pelo Podemos, no Teatro
São José, com a presença de
mais de 600 pessoas, segundo cálculo dos amigos mais
próximos. E a presença do

vice-presidente nacional do
partido, Alfredo Fredy Correia;
do deputado estadual Alex Madureira (PL) — discursando,
empolgado —, do presidente
local do seu partido, Reinaldo
Pousa, e de outras personalidades do mundo político, religioso e social de Piracicaba.
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No estado laico, a religião na
política não nos representa

Travessia – os dez mandamentos
Camilo Irineu
Quartarollo

C

om esforço descomunal e provações inauditas o povo israelita
conseguiu fazer seu
êxodo de um país que
fora morada e cativeiro por séculos. O
faraó promoveu a matança dos
nascidos hebreus por temer o
contingente que crescia e se
multiplicava, quando num pequeno cesto entre os juncos Moisés foi retirado das águas do
Nilo e o seu povo do Egito.
A libertação foi um processo de avanços e recuos narrados em prodígios divinos, de
resistência e contradições nas
terras do faraó e depois pelo deserto, na transformação de escravizados em povo. Se o escravizado tem em si a luta contra
o opressor, o liberto não pode
ser o opressor de outrem, tem
de aprender a conviver civili-

zadamente com seus
iguais para ser livre.
As provaçõescontinuam entre os israelitas
no deserto, onde passaram fome, privações e
começaram a sentir saudade do cativeiro. Moisés e outros líderes tiveram de contornar durante toda a travessia
pelo deserto escaldante, sob murmurações do povo contra as regras
da Lei. Já no deserto havia escolas,
com transmissão oral e mnemônica
de conhecimentos e tradições.
Os dez mandamentos são os
fundamentos pétreos de todo o
ideário e projetos posteriores de
quando Israel se estabelece
como nação. A pedra chave da
abóbada, a do cume, do equilíbrio e sustentação de toda estrutura é o quinto mandamento: NÃO MATARÁS. Os dez estruturam-se pelo quinto, numa
solução contínua, nos dez, os
quais evidenciam a unção do
quinto. O Deus bíblico é chama-

Que o Brasil faça
a sua travessia
que se aproxima,
que baixem as
armas e ondas
do ódio
do de Deus vivo e se insurge
contra toda forma de morte.
Do decálogoderivam-se preceitos como a proteção aos órfãos,
viúvas, empobrecidos eestrangeiros, presentes inclusive no antigo código de Hamurabi, mas ao
povo hebreu aparece como mandamento divino. O Senhor protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva. Percebe-se o espírito compassivo na colheita, na
qual um feixe de trigo será deixado no campo ao estrangeiro e, ao
sacudir as oliveiras, somente os
frutos caídos se colhem no cesto,
deixando-se os dos galhosaos
pobres e viajantes.Os indígenas
do Brasil têm essa consciência, a
de usar o necessário e deixar o
excedente aos necessitados, gen-

José Osmir
Bertazzoni

te ou animais, para manutenção da vida e da floresta.
Devido à divisão entre as tribos os hebreus voltaram a ser escravizados pelos povos que os cercavam e, deportados, escravizadosnas terras dos assírios e babilônios, respectivamente. Em princípio a terra prometida fora a dos
cananeus, depois a da consolação conforme canta Isaías, de retorno ao lugar de seus antepassados, dos exilados à sua terra
natal ao som do shofar, mais uma
vez como uma travessia, um aprendizado de deserto e solidões. O lugar que se rememora já não é o
mesmono qual se estivera. Há que
se refazer o caminho, o sonho.
Que o Brasil faça a sua travessia que se aproxima, que nesse mar
de sangue e preconceitos baixem as
armas e ondas do ódio. Passemos
com as bênçãos e unção da vida.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente, escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

A segunda intervenção em São Paulo
Almir Pazzianotto
Pinto

V

itoriosa a Revolução de outubro de 1930, e
deposto o presidente
da República Washington Luís, no dia 11 de
novembro a chefia do
Governo Provisório é
assumida por Getúlio Vargas.
O golpe pôs abaixo a Constituição de 1891. De imediato, Vargas dissolveu o Congresso Nacional, as assembleias estaduais, afasta governadores e prefeitos, substituídos por interventores de sua
confiança, exceto o presidente de
Minas Gerais, Olegário Maciel,
mantido à frente do governo. Para
o Estado de São Paulo nomeou
como delegado-militar e depois
interventor o tenente João Alberto Lins de Barros, natural de Olinda (PE), um dos líderes revolucionários. Preteriu o advogado piracicabano Francisco Morato, fundador do Partido Democrático,
integrante da Aliança Liberal.
São fatos que pertencem à
História. João Alberto, como intruso, enfrentou forte resistência paulista. Isolado politicamente e incapacitado para governar, pediu demissão em 24
de julho de 1931, sendo substituído por Laudo de Camargo,
natural de Amparo. Em 9 de julho
de 1932, São Paulo se levantou
contra Vargas em luta armada,
pela redemocratização do País.
As eleições deste ano são, em
São Paulo, grosseira tentativa de
repetição dos fatos de 1930. O va-

zio de lideranças, provocado pelo declínio
do MDB e do PSDB,
provoca o ressurgimento do PT, com Fernando Haddad, e a
candidatura de Tarcísio de Freitas, natural
do Rio de Janeiro, capitão da reserva do
Exército, ex-diretor do
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DENIT) no governo Dilma Roussef,
e ex-ministro da Infraestrutura
do governo Jair Bolsonaro.
Nasceu a candidatura de
Tarcísio de Freitas maculada
por falsa declaração de domicílio eleitoral. Todo o Vale do Paraíba e as pistas da Via Dutra
sabem que S. Sa. jamais residiu
em São José dos Campos. Seu domicílio era Brasília, onde morava há anos, por exigências familiares e de caráter profissional.
A culpa, todavia, não cabe
ao candidato Tarcísio. Indicado
por Jair Bolsonaro sujeitou-se à
determinação do comandante.
Disputará, com o seu apoio e o
de Gilberto Kassab, personagem
que retratei no artigo “Partidos,
polvos e camaleões” (O Estado,
14/3, A4), o governo do nosso
maior, mais rico e mais desenvolvido estado, com a missão
de puxar votos para o chefe.
A responsabilidade recai sobre a elite política bandeirante,
que, desde a presidência de Fernando Henrique, não dispõe de
nomes de primeira grandeza no
cenário nacional. Geraldo Alckmin, de Pindamonhangaba, quan-

A culpa não cabe
ao candidato
Tar
císio; indicado
arcísio;
por Bolsonaro,
sujeitou-se à
determinação
do comandante
do tinha praticamente assegurada a volta ao Palácio dos Bandeirantes, renegou o passado emedebista e tucano para se deixar seduzir por Lula. Aceitou ser o candidato à vice-presidente do figadal adversário, talvez com a promessa de vir a ser o seu sucessor.
O jovem presidente nacional
do MDB, deputado federal Baleia
Rossi, não parece empenhado em
assumir posição de liderança. Indica estar satisfeito em lugar secundário. Dizem os jornais que
pretende entregar ao PSDB a coordenação da campanha de Simone Tebet à presidência da República. Gilberto Kassab é hábil articulador, mas desprovido de coluna
vertebral. Está sempre à espreita
da melhor oportunidade. Prefere
agir nos bastidores usando o seu
Partido Social Democrático (PSD),
“nem de esquerda, nem de direita,
nem de centro”, como moeda de
troca por cargos. Márcio França
desistiu, desalentado pelas pesquisas e com a promessa de ser
candidato a senador. O ex-governador João Dória foi abatido na
decolagem, por adversários dentro do PSDB. Rodrigo Garcia,
que o substituiu, ainda busca o
apoio do interior, para assumir
a dianteira e vencer a disputa.

Quando o regime militar se
sentiuo brigado a restabelecer as
eleições diretas para os governos
estaduais, em todo o País brotaram lideranças. Algumas novas,
outras antigas. Todas, porém, dotadas de coragem para a luta contra a ditadura. Nas eleições de
1982, Franco Montoro, do PMDB,
derrotou os adversários por larga diferença. Administrou a explosão social, deflagrada na gestão do presidente João Figueiredo, com sabedoria e equilíbrio,
ciente de que era parte do custo
da reconstrução democrática.
Fernando Haddad foi prefeito da Capital. Ocupa o primeiro
lugar nas pesquisas. Não é desconhecido. Lula e Haddad se auxiliam mutuamente. Não será surpreendente a sua eleição, ainda que
por escassa diferença de votos.
Tarcísio de Freitas é considerado
bom planejador e executor de
obras. Ignora-se, contudo, o seu
perfil de administrador público.
São Paulo, com 44,14 milhões
de habitantes distribuídos em 645
municípios, cujo PIB corresponde a 31,2% do PIB nacional, enfrenta problemas de desindustrialização, de desemprego e de pobreza. Necessita de político cuja
especialização não se limite à construção de estradas, sem experiência em administração e finanças públicas e na solução de questões como saúde e educação.
———

Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro
do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

“Lar, Doce Lar” de Interesse Social?!
Rui Cassavia Filho

N

aquela ensolarada manhã
de inverno, a moça, mal
agasalhada, varria o chão
batido na frente da casa “de pau a
pique” retirando, de algum modo,
aquela poeira amarelada espalhada “por todos os cantos “da viela.
O sol, de luz reluzente, mas
fraco, pouco iluminava e dava calor a todos e a tudo que rodeava
aquela “edificação” ,improvisada e
maltrapida feito um casebre, mas
que guardava aqueles seres vivos,
amontoados entre plantas, arvores e animais de toda espécie.
Erguida “à pau a pique” aquela morada, insalubre por natureza, jorrava “à céu aberto” em um
rego feito pelo tempo toda sorte da
água utilizada para todo o tipo de
higiene, inclusive da higiene pessoal e doa animais domésticos.
Nos fundos do “casebre” estendia-se sobre o varal improvisa-

do as roupas e ao chão os utensílios domésticos, mal lavados e limpos, mas “curtidos” pelo fraco sol.
Nocoxo, feito uma cozinha
improvisada, o “rango” do dia
era preparado pela rabada empapada com arroz e farinha de
milho ao caldo de feijão, qual
servido “à mão” em pratos lascados sobre os caixotes de madeira, coloria o ambiente.
A “alcova” de chão batido estendia-se a espessa espuma servida como lugar de descanso e
do sono noturno, sem qualquer
proteção de animais peçonhentos e outros, que poderiam incomodar o “sonho de um ambiente saudável e sustentável”.
Embora a “insalubridade”
permanecesse por todos os cantos a dignidade humana, persistente, buscava alternativas sustentáveis àquele modo de vida
indesejável , mas necessário à
vida daquela “moça” e aos seus.
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Deve-se instituir
nesta “terrinha”
lotes sociais em
ZEIS – Zonas
Especiais de
Interesse Social
Os vizinhos, aglomerados
naquela comunidade, desenhavam, em busca dos menores, a
escola, a saúde, arenda, emprego, na fragilidade de uma democracia solúvel e insustentável.
As políticas públicas que não
dispõem de diretrizes ou Planos
Habitacionais propondo uma ocupação do solo harmônica e necessária a todos que habitam ou querem habitar “nesta terrinha”, não
podem ficar a mercê de um Plano
Municipal Habitacional de Interesse Social que não olhe o desenvolvimento socioeconômico da “terrinha”, leem apenas metros quadrados ou unidades habitacionais.
Não se trata de uma crítica
apenas, trata-se de ler que temos na malha urbana mais de
21.000 lotes desocupados e mais
de 41.000 imóveis irregulares,
além daqueles empreendimentos
irregulares ou clandestinos.
Deve-se instituir nesta “terrinha”, que na sua maioria tem faixa salarial média de até 3 salários
mínimos, lotes sociais em ZEIS –
Zonas Especiais de Interesse Social
- com dimensões mínimas capazes

de suportar no máximo uma residência , comércio ou serviços de até
70 m², ou permitir que nos lotes
vazios, em condições especiais, se
permita o desdobro de lotes sociais.
Esta permissão poderá impulsionar a ordem urbanísitica
nesta “terrinha” perdida pela inoperância de políticas úblicas capazes de impedir o avanço na área
rural, devassada por especulações imobiliárias garantidas pela
Administração Pública local.
Além, deve-se incentivar a
AutoConstrução com Assistência Técnica exclusiva de fiscalização severa da Empresa estatal qual permitirá o baixo
custo da mão de obra, que aliás poderá ser especializada pela
própria comunidade saciada de
habitação de interesse social.
Poderá, ainda, utilizar-se de
programas habitacionais à fundo
perdido como do FDS – Fundo de
Desenvolvimento Social – que apenas exige da Administração Pública local a contrapartida, sua obrigação, de entregar , seja serviços
ou recursos próprios, para a instalação, adequação e implantação de
áreas capazes de dar sustentabilidade, dignidade e , especialmente,
ESPERANÇA àqueles que produzem riqueza para esta“terrinha”.
———

Rui Cassavia Filho,
Gestor da Propriedade
Imobiliária/URBS

A

s últimas ações
do Legislativo
Municipal trazem à tona um dilema
social, uma situação em
que os interessesprivados são relevados em
detrimento do interesse público, porexemplo:
uma norma legislativa que obriga
o cidadão a ficar inerte diante de
absurdos políticos levados à votação e muitas vezes aprovados; medalha de mérito Olavo de Carvalho, uma aberração ideológica doentia; audiências públicas programadas para o público não se manifestar, ou pelo tempo ou pelas manobras regimentais; a alteraçãodo
horário já consagrado da Tribuna
Popular (aonde o povo leva temas
importantes para a análise
política),que já vinha sendo restrita em seu tempo de fala reservado
aos cidadãos,e a utilização desse
tempo por vereadores para agredir
ou ignorar oponentes políticos e
pessoas que pensam diferente.
Nossa Câmara de Vereadores
tem se tornado, por meio de alguns vereadores, numa oportunidade de sobrevivência vendendo
maravilhas de “igrejas evangélicas” e, por consequência, formando, por esse povo, um verdadeiro
curral eleitoral que os perpetua
na vereda — ciclo de poder disfarçado de benevolência. Já alguns outros vereadores defendem interesses pessoais ou se colocam como um supremo ministro municipal, ditando ordens
absurdas para que suas vontades
prevaleçam, aindaque aberrantes.
O interesse privado diverge do
interesse público. Não se pode misturar igrejas e vaidades pessoais
com a vereança, mesmo porque
nossa Constituição, em seu Art. 5º,
inciso VI, assegura liberdade de
crença aos cidadãos, conforme se
observa: Art. 5º — Todos são
iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: […]; VI – é inviolável a
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias.
Assim, o caráter laico do Estado, que lhe permite separar-se e
distinguir-se das religiões, oferece à esfera pública e à ordem social a possibilidade de convivência
da diversidade e da pluralidade
humana. Permite, também, a cada
um dos seus, individualmente, a
perspectiva da escolha de ser ou
não crente, de associar-se ou não
a uma ou outra instituição religiosa. E, decidindo o cidadão por
crer, ou tendo o apelo para tal, é a

laicidade do Estado
que garante, a cada
um, a própria possibilidade da liberdade de escolher em que e como
crer, enquanto é plenamente cidadão, em busca e no esforço de construção da igualdade.
Logo, as religiões
são de interesse privado pois, em razão do
Estado Laico, cada cidadão escolhe suas crenças ou não escolhe
nenhuma. Suas liberdades estão
garantidas para decidir seu caminho. Em uma dessas sessões
camarárias do primeiro semestre
de 2022, o Vereador Rerlison Rezende propagou, no uso da Tribuna Legislativa, que “sua igreja
é a que mais cresce em Piracicaba”, e durante todo o tempo de uso
da Tribuna fez uma propaganda
privada em plenário, lembrando
que o objetivo deste é discutir nossa sociedade como um todo.

O interesse
privado diverge
do interesse
público
Outros vereadores da “bancada evangélica” possuem o
mesmo comportamento, alguns
vereadores “religiosos” não distinguem o púlpito eclesial da tribuna dos representantes do
povo. Infelizmente essas culturas estão se proliferando em
nossa incipiente democracia.
É uma situação que, se todos
os indivíduos colocarem o interesse privado em primeiro lugar, acabaria levando a resultados piores,
tanto do ponto de vista coletivo
quanto do ponto de vista privado.
Posto isso, para resumir, Jesus nos disse que somos todos pescadores de homens (e de mulheres, diga-se). Temos almas em
abundância, não é necessário usar
o espaço comum do povo para seus
fins pessoais, mesmo de crenças.
Mas quando todos pensam e se
comportam dessa forma, esse
mesmo recurso comum é posto em
perigo com prejuízo a todos.
Essa erronia interpretação entre a liberdade individual e o bemestar coletivo representa o desvio
da essência de qualquer dilema social a ser perseguido; o maior desafio para qualquer comunidade, e
para os Poderes Públicos, em especial o Legislativo, não pode deixarse ser percussor de um estado próprio, pessoal, seja no âmbito de
qualquer interesse que não o interesse público coletivo do bem-estarsocial de todas as vertentes religiosas. Neste último apelo, quem mais
cresceria na cidade nãos seria a igreja do pastor, conquanto sim a democracia em lato sensoe as liberdades individuais e coletivas.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado

Porque a saúde dos
piracicabanos é minha prioridade
Vicente P. da Silva

A

saúde é direito de
todos e dever do
Estado. Assim
começa o artigo 196 da
constituição federal.
Para aqueles que não
sabem, sou, além de deputado, professor de direito e gosto especialmente dessa passagem
de nossa Carta Magna, pois ela traduz um sentimento de profundo
compromisso do Brasil para com
o que considero ser, ao lado do
amor e da dignidade, aquilo de
mais precioso que podemos cultivar em nossa curta existência. É
importante também ressaltar que,
embora saibamos que devemos
continuamente trabalhar por seu
aprimoramento, é inegável que o
SUS, Sistema Único de Saúde, é
imprescindível na vida davasta
maioria dos brasileiros e brasileiras e foi graças a ele que a tragédia pandêmica do novo Coronavírus não causou estragos
ainda maiores em nosso país.
Diante disso, me orgulho em
dizer que fui o deputado federal que
mais destinou emendas parlamentares para a saúde da cidade de
Piracicaba, através da intermediação da estimada deputada estadual Professora Bebel e do meu querido amigo, líder comunitário e conselheiro do mandato, Vicente Duarte, o Zoinho. Sobretudo porque
todas essas emendas, que totalizam
mais de R$ 1,2 milhão, foram destinadas integralmente à uma pasta tão importante quanto é a
saúde,tanto para a compra de equipamentos hospitalares, quanto
para a saúde especializada, principalmente por se tratar de um período tão delicado. Isso reforça meu

compromisso com a saúde dos piracicabanos e
piracicabanas.
Neste ano tão importante e decisivo na
vida dos brasileiros e
brasileiras, dois projetos
antagônicos serão postos à prova. Apenas um
deles está ao lado da
universalidade do acesso a saúde e do compromisso com a ampliação e aperfeiçoamento do maior sistema de saúde pública gratuito do planeta.

Estou ao lado do
nosso povo em
defesa do SUS
e Piracicaba
pode sempre
contar comigo
Do outro lado, temos um projeto
de sucateamento do que é público
e priorização dos programas privados de toda natureza, os caríssimos e problemáticos planos de
saúde. Ficará nas mãos do eleitor
decidir pelo seu destino. Eu estou
ao lado da saúde gratuita e
universal.Sou pré-candidato a deputado federal ao lado de Lula
(pré-candidato a presidente), Haddad (pré-candidato a governador) e da Professora Bebel (précandidata a deputada estadual)
na defesa de um país inclusivo,
soberano e próspero. Estou ao
lado do nosso povo em defesa do
SUS e pode ter certeza que Piracicaba pode sempre contar comigo
no fortalecimento do acesso àsaúde pública em toda a região.
———
Vicentinho, deputado
federal pelo PT-SP
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V ISTORIA

O PERIGO
DO EXCESSO
Preocupa cada vez mais, a
perigosa presença do ódio nas
discussões políticas, inflamados
por paixões. Ou simplesmente
fanatismo. No passado, as divergências que se limitavam mais a
bate-bocas, nos dias de hoje, o
que eram desavenças viraram
guerras. Aparecendo no futebol
e agora também na política, os
confrontos causam desentendimentos (e muitas vezes sérios)
não apenas entre adversários,
mas envolvendo inclusive amigos e familiares. Com mortes de-

pois de conflitos, a verdade é que
o sinal vermelho está aceso e, não
só autoridades, mas a sociedade
de uma forma geral se mostra
tensa. É preciso ações partindo
de todos os lados e por parte de
todos (sem exceção), no sentido
de se buscar diálogo, entendimento e paz. Urgentemente.
PONTO FINAL
João Dória Junior, ex-governador paulista, de volta a vida
privada, abriu a Advisors, empresa de consultoria. A mesma
terá gestão voltada inclusive
para atividades internacionais.

Piracicaba avançou sobre a
economia paulista em 20 anos
Barjas Negri

A

economia piracicabana sempre
foi importante
para a paulista, com
destaque para sua indústria de bens de capital, para a produção
de máquinas e equipamentos e para o setor
sucroenergético. Ao longo dos anos,
essa indústria se desenvolveu, se
modernizou e se diversificou por
meio de empresas locais como aquelas que se instalaram na cidade.
Nos 20 anos deste século, os
avanços foram significativos, merecendo ser destacados os seguintes bons exemplos: 1- a ArcelorMittal investiu e dobrou a sua produção; 2- a Caterpillar ampliou muito
a sua produção, tornando-se uma
das maiores exportadoras do estado de São Paulo; 3- a Raízen modernizou sua unidade da Cosan e
instalou no Parque Tecnológico seu
Centro Administrativo; 4- foi criado o Parque Tecnológico de Piracicaba com suas unidades de inovação; 5- foi criado o Parque Automotivo (Hyundai e fornecedores),
com capacidade para produzir 200
mil veículos/ano; 6- consolidou-se
o Distrito Industrial Uninorte e foram criados o Uninoroeste, o Alpha
North, o CDL/TRX e, ainda, expandiu-se o Unileste e alguns informais;
7- a Oji Papéis modernizou e ampliou bastante sua produção; 8- a
cidade atraiu super e hiperrmercados de grandes redes estaduais e
nacionais; 9- surgiram muitas pequenas e médias empresas articuladas com as grandes empresas da
cidade, entre outros exemplos.
Se em 2004, a indústria piracicabana empregava 26.403 trabalhadores, vamos chegar a 2013 com
45.329, ou seja, mais 18.926 ou
71,6% de aumento. A partir daí a
economia vai enfrentando recessões (2015/2016), pandemia da Covid-19 (2020/2021), reduzindo a

produção industrial e
seus empregos, chegando a 39.503 trabalhadores em 2021: menos
5.826 ou menos 12,8%.
Mesmo com essas
dificuldades, que afetaram a indústria, comércio e serviços, o total de
empregos formais (com
carteira assinada) é
muito expressivo. Em 2021: 128.112
trabalhadores, sendo 29.220 no
comércio, 35.903 na indústria e
51.039 no setor de serviços.

Se em 2004,
eram 26.403
trabalhadores,
vamos chegar
a 2013 com
45.329, mais
1 ,6%
1 8.926 ou 7
71
de aumento
O que também merece ser destacado é o fato de Piracicaba ter
ampliado a sua participação no
valor das exportações paulistas.
Em 2003 as empresas piracicabanas exportaram US$ 665 milhões
o que representava 2,4% do total
exportado pelo estado de São Paulo. Em 2019, exporta-se o expressivo valor de US$ 2,307 bilhões ou
4,4% do total estadual. Nesse período, as exportações cresceram
46,9% concentradas em máquinas
e equipamentos da Caterpillar.
Por fim, de forma geral, o PIB
piracicabano cresceu muito neste
século, em que pese as dificuldades
dos anos críticos na economia, já
citados anteriormente. Assim, se
em 2000, Piracicaba produzia
0,78% do PIB paulista, em 2019
esse índice passou para 1,2%, fruto de muito trabalho, planejamento e investimentos dos setores público e privado da nossa cidade.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Mais três unidades de saúde
vão receber manutenção
Demandas dos CRABs Mário Dedini, Santa Teresinha e Vila Sônia
serão colocadas na programação do setor de Manutenção da Saúde
O prefeito Luciano Almeida e
o secretário de Saúde, Filemon Silvano, realizaram vistorias em
mais três unidades de saúde na
segunda-feira, 11. O objetivo é
identificar as necessidades de cada
unidade e tomar providências.
Desta vez foi os CRABs Mário Dedini, Santa Teresinha e Vila Sônia. Também participou da vistoria o subsecretário, Augusto Muzilli Junior. Os problemas identificados serão colocados na programação do setor de Manutenção da Pasta. No CRAB Mário Dedini o vereador Gustavo Pompeo
também acompanhou a vistoria.
“Realizamos rotineiramente
visitas às unidades de saúde do
município para estar mais próximos das reais necessidades
tanto dos nossos profissionais
quanto da população que utiliza
esses espaços com frequência. E
temos observado uma necessidade constante de manutenção.
Algumas pontuais conseguimos
realizar prontamente com nosso
setor de Manutenção, outras requerem serviço terceirizado, mas
também serão atendidas”, afirma o prefeito Luciano Almeida.
As demandas identificadas no
CRAB Mário Dedini são pintura na
lixeira, verificação de infiltração na
área de luz e na recepção e manutenção em revestimento na sala de
procedimentos. Já no CRAB Santa

Guilherme Valdanha

Vistoria do prefeito Luciano Almeida, do secretário Filemon Silvano e do subsecretário
Augusto Muzzili jr. foi acompanhada pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante)

Terezinha, a manutenção em porta da entrada, na pintura da recepção e revestimento solto em
sala de vacina, além de verificação
no telhado devido à infiltração.
No Vila Sônia, na lista estão
reforço na limpeza externa, manutenção em alambrados e na
porta da área de luz, no corrimão de acesso à porta principal,

instalação de acrílico na recepção e troca de placa de identificação da unidade. Nesta unidade já ocorreu ainda visita técnica da Secretaria Municipal de
Obras (Semob) para elaboração
de projetos para reforma geral.
CRAS – A comitiva da Prefeitura também aproveitou para
visitar a obra de reforma do CRAS

(Centro de Referência da Assistência Social) do bairro Vila Sônia. Os serviços nesta unidade
incluem instalação de revestimento cerâmico e piso em granilite,
pintura, manutenção do alambrado e piso externo, depósito de
gás, recuperação estrutural, intervenções hidráulicas e elétricas
e manutenção da cobertura.

Uma rica oportunidade
Giuliano Pereira D’Abronzo

U

m dia, e sempre existe esse
dia na vida de cada um,
aparecem momentos de
privações, dificuldades, percalços.
Nesse momento, parece que tudo
no mundo se torna mais carregado, mais difícil, por vezes um fardo
que pensamos sermos os únicos
que os carregam. Imaginamos que
existe injustiça em tudo isso, que é
castigo pelo que fizemos ou deixamos de fazer, algo a nos punir; total engano. Mesmo encontrar uma
luz no fim do túnel parece ser algo
impossível, se é que ela existe, chegamos a pensar. Embora a luz ainda esteja lá, parece que perdemos
as esperanças, que deixamos de
acreditar, como se o chão se abrisse e não tivéssemos mais onde nos
apoiar, deixamos de ver que a
luz, o caminho, está lá e sempre
estará no mesmo lugar. Demora,
mas a oportunidade está aí; demora mas temos a opção de sentir a escolha que se nos apresen-

ta; demora, mas cabe a nós decidir
como viveremos essa experiência.
Bom seria se pelo caminho
encontrássemos pessoas que sabem aliar dois fatores importantes: o profissionalismo com o
amadorismo e de ambos extrair
o que eles podem oferecer nesse
momento. Enquanto o primeiro
oferece a técnica aliada ao conhecimento adquirido, o segundo
traz em si algo além; o desejo de
fazer a diferença naquilo que fazemos. Ter isso em mente permite fazer da profissão uma oportunidade mais rica, pois surge a
chance de transformar vidas, de
transformar a própria vida, de
fazer a diferença ao empenharse não só com técnica, mas com
atenção, cuidado, respeito e dedicação, que só o amador oferece quando faz o que gosta. Hoje
sou eu quem ofereço, pode pensar, a oportunidade de ser o instrumento àqueles que precisam.
Fazer a diferença, eis a oportunidade que surge para cada um,

Fazer a dif
erença,
diferença,
eis a oportunidade
que surge para
cada um
eis a oportunidade que aparece
para fazer da experiência vivida
ou algo comum, corriqueiro, ou de
transformar a vida de alguém, fazer da experiência, uma rica oportunidade. A escolha cabe a cada
um, a cada momento, pois o tempo passará, fazendo ou não; cabe
então escolher se quer ou não fazer a diferença. Bom seria se todos fizessem a diferença, mas aí
seria demais exigir que cada um
escolhesse aquilo que imaginamos;
melhor é respeitar o livre arbítrio
e deixar que escolham o seu momento. Interessante é notar que,
nessa escolha, se feita com liberdade, o resultado é sempre melhor,
pois é fruto do dever, não da obrigação, do dever, da pessoa que
escolhe por iniciativa própria fazer a diferença. O fruto a ser co-

lhido será sempre bom, pois na rica
oportunidade que surge aprendese a ver o outro, a entender o outro, a ver nossa capacidade e até
mesmo nossa falha, e que bom que
estejam lá, pois somos humanos e
é no conjunto delas que ficamos
melhores. Ligar a técnica, com a
dedicação, fruto do amadorismo,
faz a transformação de momentos difíceis em momentos ricos, e
aí está a sutileza de saber viver intensamente o momento, seja ele
bom ou ruim, não importa, é o
momento e só nós podemos vivêlo. Assim, de escolha em escolha, fruto do livre arbítrio, decidimos fazer de cada momento a
oportunidade de transformar a
vida dos outros e principalmente a nossa, e, no final, teremos
sempre a oportunidade de dizer,
muito obrigado, por ser o instrumento de fazer alguém melhor.
———
Giuliano Pereira D’Abronzo, funcionário público federal, bacharel em Direito

Colapso social: o descaso e as políticas públicas sociais
Rycaom Antolini

A

s cidades brasileiras têm vivenciado nos últimos anos
um aumento significativo
de pessoas que vivem e/ou fazem
uso das ruas como moradia e sobrevivência. As pesquisas censitárias realizadas com essa população na cidade de São Paulo
mostram que em 2019 o número
de pessoas vivendo nessa situação era de 24.344; no final de
2021, o número chegou a 31.884.
Isso representa um aumento de
31%. Além disso, é notório também o aumento de crianças em situação de rua e trabalho infantil
na capital do Estado de São Paulo.
Muitos amigos, especialistas
nas áreas de políticas públicas sociais, têm alertado que o aumento
de pessoas em situação de rua é
uma das consequências do agravamento das vulnerabilidades sociais em decorrência de uma série
de fatores, dentre eles, o aumento
do desemprego, a alta nos preços
de produtos, os despejos forçados
etc. Esses e outros fatores estão atrelados à falta de investimento em
políticas públicas, sobretudo nas
áreas sociais. É importante destacar que durante os anos de 2003
a 2016, tivemos avanços significativos nas políticas públicas da
área social, o que proporcionou
um suporte maior do Estado para

as famílias mais vulneráveis, provocando, em muitos casos, a prevenção do agravamento das situações de vulnerabilidade e a mobilidade social de muitas famílias.
Entretanto, no Brasil, desde
2016 temos vivenciado um cenário
de retrocesso. Além disso, a pandemia de Covid-19 acabou por acelerar e evidenciar o cenário de desigualdade social em nosso país. O
aumento da pobreza fica evidente
ao analisarmos os dados do CECAD, que apontam que no Brasil,
em dois anos (abril/2020 a abril/
2022), tivemos um crescimento de
22,66% de pessoas inscritas no Cadastro Único (principal base de
dados para medir o aumento ou a
diminuição da pobreza no País).
Ainda no CECAD, em relação
a cidade de Piracicaba podemos
observar que, em abril/2022, o número de famílias inscritas no Cadastro Único em situação de pobreza ou extrema pobreza foi de
17.178. Comparando com os dados do ano de 2020, cujo número
era de 13.388, observamos um
crescimento de 28,31% dessa população. Outro dado importante é
o que trouxe o Censo da População em Situação de Rua, realizado
em Piracicaba em 2021, que mostrou que 24% das pessoas entrevistadas viviam nessa situação
havia menos de 1 ano. Apesar da
realidade alarmante, a previsão

É urgente o
aumento de
investimento nas
políticas públicas
que favoreçam
aquelas parcelas
mais vulneráveis
da população
orçamentária da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
de Piracicaba (SMADS), que já era
insuficiente para a manutenção dos
serviços da área social, cresceu apenas 11,57%, de 2020 para 2022, segundo a Lei Orçamentária Anual
do Município de 2022 (LOA).
Além disso, o quadro de funcionários dessa secretaria só vem diminuindo e não há previsão de
novas contrataçõesa curto prazo.
O cenário piracicabano de
aumento das desigualdades sociais, atrelado à falta de investimento em políticas públicas adequadas, consequência de um governo despreparado e insensível
às causas sociais, tem empurrado o município para o colapso
social. Devemos lembrar que Piracicaba já foi pioneira na implantação de políticas públicas, o que
tem mantido o município em posições confortáveis em índices que
medem o desenvolvimento e a responsabilidade social. Mas, as res-

postas do atual governo para o
agravamento da pobreza e outras
vulnerabilidades são insuficientes.
O atual prefeito tem adotado
sobretudo uma postura negacionista diante dos dados e evidências
do aumento da pobreza e outras
vulnerabilidades. Em suas poucas
aparições públicas e comentários
sobre as questões sociais, o prefeito
tem se limitado a trazer uma confusão de dados inconsistentes que
negam a realidade da população,
a apresentar soluções simplistas
para o enfrentamento dos problemas e a criminalizar a população
mais vulnerável da nossa cidade.
É de desesperar quando vemos que os investimentos da Prefeitura resumem-se a projetos de
“embelezamento” de áreas públicas ou de ações que beneficiam
parcelas mais favorecidas da população. Cabe destacar que recentemente a Prefeitura de Piracicaba apresentou, por meio do seu
setor de comunicação (setor este
que tem recebido alto investimento da atual administração), a instalação de uma unidade de uma
rede de mercados, na praça José
Bonifácio, de funcionamento 24h,
como “o ponto de partida para
uma revitalização da área central” da cidade. O que aparece
como “solução” para alguns apresenta-se como um pesadelo para
outros. O estrato social de baixa

renda tem sido o mais afetado
por esses “programas de renovação urbana” que envolvem projetos de revitalização de áreas centrais, reformas de praças, demolição de banheiros públicos, aumento da opressão policial, incentivo para a instalação de equipamentos do comércio e serviços e,
sobretudo, falta de investimento
em equipamentos públicos de proteção social. Esses processos higienistas têm forçado o deslocamento das populações vulneráveis para áreas mais periféricas
da cidade, empurrando essa população para o agravamento de
suas vulnerabilidades sociais.
Desde que assumiu a administração pública, o prefeito não
apresentou nada de efetivamente
concreto que demonstre sua preocupação com a área social. O combate a fome da população, o acesso à moradia, o fortalecimento da
rede de proteção social e da rede
de atenção à saúde, a promoção
de ferramentas para diminuição
das desigualdades sociais, a criação de mecanismos de combate à
violência de gênero, entre tantas
outras coisas, não fazem parte das
prioridades desse governo. Todas
as ações voltadas para as populações mais vulneráveis resumemse ao oferecimento de cursos realizados em parcerias com o sistema S ou com a iniciativa privada.

Está claro que o discurso negacionista do prefeito, a criminalização
da pobreza e a responsabilização
da população mais vulnerável por
sua condição fazem parte de um
projeto político para favorecimento de uma classe social mais privilegiada de Piracicaba – aquela
da qual ele próprio faz parte.
É urgente o aumento de investimento nas políticas públicas que
favoreçam aquelas parcelas mais
vulneráveis da população, fortalecendo as políticas de proteção social, saúde e educação. Mais do que
o teatro que têm se tornado as reuniões do Orçamento Participativo,
o investimento deve estar atrelado
a uma gestão mais sensível às causas sociais e mais compartilhada,
acolhendo as demandas dos servidores públicos municipais, afinal
são eles que estão na linha de frente da execução de políticas públicas. “O Rycaom Antolinin tem,
aqui em Piracicaba, vi uma pessoa
comendo comida do lixo.” Esta é
uma realidade cada vez mais frequente na cidade de Piracicaba.
Afastar os problemas sociais das
áreas centrais e dos olhos daqueles que transitam de carro pela cidade não faz com que algumas pessoas deixem de procurar por comida nas lixeiras para se alimentar.
———
Rycaom Antolini, dentista aposentado

A Tribuna Piracicabana
A4

Quarta-feira, 13 de julho de 2022
Fotos: Divulgação

PARCELAMENTO

Gilmar Rotta pede a prefeito
prorrogação do Refis
Aumento da inflação, incertezas econômicas e superávit na
arrecadação municipal motivam o presidente da Câmara
Contribuir para que os empresários, comerciantes, prestadores de serviços e cidadãos em
geral possam continuar tendo o
benefício do parcelamento de dívidas junto à Prefeitura de Piracicaba. Este é o objetivo da mobilização que o presidente da Câmara, Gilmar Rotta, promoveu
encaminhando ofício ao prefeito
Luciano Almeida solicitando a
prorrogação por seis do Programa
de Regularização Fiscal – REFIS.
O pedido reitera as ações que
Gilmar tem feito desde 2021, quando apresentou projeto de lei, vetado pelo prefeito, para implantação
do parcelamento de dívidas. Posteriormente, o Executivo remeteu e a
Câmara aprovou a lei complemen-

tar 428/2021, instituindo o Refis e
definindo medidas de recuperação
extrajudicial de créditos tributários
e não tributários. O prazo de 180
dias da vigência vence em 17 de julho. “É preciso apelar para a sensibilidade do gestor neste momento,
pois os números apontam que não
há uma recuperação econômica
como se esperava”, afirmou Gilmar.
Em seu ofício, o presidente da
Câmara argumenta que a inflação
acumulada desde janeiro deste
ano continua alta mediante a meta
do Conselho Monetário Nacional
(CMN) para o ano de 2022, que
era de 3,5%, variando entre 2% e
5%. Em janeiro, a acumulada em
12 meses foi de 10,38%, em abril
12,13% e em junho 11,89%, ainda

maior do que a meta do governo.
“O que significa dizer que o poder de compra dos trabalhadores e de toda economia está se deteriorando mês a mês. Retirar
agora a possibilidade de parcelamento de débitos daqueles que ainda não utilizaram o Refis é tirar a
chance dos piracicabanos, cidadãos e empresários, de reorganizar sua vida financeira”, afirma.
Gilmar aponta que, com a carestia nas coisas mais básicas, o
impacto da inflação é perceptível.
“O leite, por exemplo, de janeiro a
junho teve alta de 45%. Os combustíveis, que apenas agora teve
redução, desencadeou uma sequência de altas que afetou diretamente todos os setores”, reafirma.

O presidente pontuou ainda
que a arrecadação municipal tem
se demonstrado favorável continuidade do Refis. Esperava-se que,
no primeiro quadrimestre, acontecesse 33% da arrecadação prevista para o ano. No entanto, segundo informações da secretaria
municipal de finanças expostas em
audiência pública na Câmara Municipal, esta arrecadação foi de
40% do total previsto para 2022.
“Somente de créditos suplementares ao orçamento, conforme dados publicados em Diário Oficial, o município abriu R$ 75 milhões, com base no excesso de arrecadação de 2022. O que aponta que há espaço para a prorrogação o Refis”, finalizou o Gilmar.

Representantes da Santa Casa aproveitaram
para conhecer as instalações da empresa

João Orlando Pavão entregou solicitação em
mãos do presidente da CJ, Sang Young Bae

A POIO

Santa Casa oficializa apoio
Docente da Esalq receberá Prêmio Fundação Bunge e solicitações à CJ do Brasil

D EST
A QUE
ESTA

O Prêmio Fundação Bunge
anunciou os contemplados em sua
67ª edição. Entre eles, o professor
Maurício Roberto Cherubin, do
Departamento de Ciência do Solo,
da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP), contemplado na categoria “Juventude” (até 35 anos). O docente será
homenageado por suas investigações sobre os impactos do uso da
terra e de práticas de manejo na
qualidade do solo, dinâmica de carbono e na provisão de serviços ecossistêmicos em sistemas agrícolas.
Além do docente da Esalq,
também na área de Ciências Agrárias, com o tema “Crédito de carbono e agricultura regenerativa”,
Mariangela Hungria da Cunha,
será agraciada a pesquisadora da
Embrapa, Professora da Universidade Estadual de Londrina
(UEL). Já na área de Ciências Exatas, com o tema de “Inteligência
artificial e o Uso das águas e do
solo”, Carlos Alexandre Costa
Crusciol, professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp – Botucatu),
será contemplado na categoria
“Vida e Obra”. Para a categoria
“Juventude”, Bernardo Moreira
Cândido, Professor do Instituto
Agronômico de Campinas (IAC).
Para Cherubin, o prêmio trata-se de uma das mais importantes honrarias conferidas a pesquisadores que possuem contribuição acadêmica e científica destacada em temas associados às Ciências Agrárias no Brasil. “Sou

um entusiasta da ciência, mas
um reconhecimento como este,
logo no início da carreira, certamente nos motiva a seguir trabalhando pela ciência brasileira com
ainda mais empenho e dedicação.
O tema deste ano, "Crédito de
Carbono e Agricultura Regenerativa", é muito relevante e estratégico para o país e para o mundo
e, certamente, estará no centro da
agenda científica, técnica e política nas próximas décadas”.
A cerimônia de entrega será
realizada em 10 de novembro em
São Paulo. Além do reconhecimento público, os premiados na categoria Vida e Obra, receberão medalha de ouro e quantia de R$ 150
mil e os na categoria Juventude,
medalha de prata e R$ 60 mil.
O tradicional Prêmio Fundação Bunge, um dos mais importantes reconhecimentos de méritos científico, literário e artístico do País,
foi criado em 1955 como forma de
incentivo a inovação e disseminação de conhecimento e para reconhecer profissionais que contribuem para o desenvolvimento da cultura e das ciências no Brasil, além
de estimular novos talentos. Desde então, mais de 200 personalidades já foram homenageadas.
MAURÍCIO CHERUBIN Professor Doutor do Departamento de Ciência do Solo da Esalq/USP,
área de Manejo e Qualidade do
Solo. Engenheiro Agrônomo (Universidade Federal de Santa Maria
- UFSM, 2006-2011), Bacharel em
Administração (Universidade Fe-

Gerhard Waller

Professor Maurício Roberto Cherubin

deral de Santa Catarina - UFSC,
2007-2012), Mestre em Agronomia
(PPG em Agronomia: Agricultura
e Ambiente - UFSM, 2011-2013),
Doutor em Ciências, área de concentração em Solos e Nutrição de
Plantas (Esalq/USP, 2013-2016).
Desde seu doutorado, dentro da
área de manejo e qualidade/saúde
do solo, tem se dedicado a estudar
como a mudança de uso da terra e
as práticas de manejo alteram o
funcionamento dos solos, com um
olhar integrado sob o ponto de vista químico, físico e biológico. Em
2018, quando ingressou como docente do Departamento de Ciência
do Solo da Esalq, criou o Soil Health & Management Research Group

– SOHMA, um grupo de pesquisa
composto por estudantes de graduação, pós graduação e pós
doutorado que se dedica a estudar a saúde do solo e a provisão
de serviços ecossistêmicos em
ambientes agrícolas e naturais.
Adicionalmente, o grupo tem trabalhado em projetos financiados
por agências de fomento públicas
e iniciativa privada, que visam
avaliar o potencial de diferentes
soluções baseadas na natureza
(ex. sistema plantio direto, sistemas integrados de produção,
plantas de cobertura, recuperação
de pastagem), em sequestrar de
carbono no solo e contribuir à mitigação das mudanças climáticas.

Membros da Mesa Diretora
e Administrativa da Santa Casa
de Piracicaba estiveram em visita à empresa coreana de biotecnologia CJ do Brasil na manhã
da última segunda (11), para oficializar solicitação de apoio financeiro à multinacional para
aquisição de alguns equipamentos necessários ao Hospital.
“A CJ pediu que enviássemos
a relação dos equipamentos de que
o Hospital precisa no momento
para qualificar ainda mais a assistência que direciona pelo SUSSistema Único de Saúde à Regional DRS X, conglomerado que
reúne 26 municípios”, justificou
o provedor João Orlando Pavão.
Segundo ele, a CJ é exemplo
para o Brasil e para o mundo por
fazer a sua parte com muito mais
empenho e eficiência que muitos
empreendimentos brasileiros. “A
maioria não tem essa visão do
social”, observou o provedor.
Acompanhado do vice-provedor Alexandre Valvano Neto, da
administradora Vanda Petean, da
gestora do cuidado Denise Lautenschlaeger e da coordenadora do
Nadep, Giovana Granato, Pavão
foi recebido pelo presidente da CJ
no Brasil, Sang Young Bae, pelo

gestor de RH Alexandre, pela analista de RH Yvy Costa e pelo analista administrativo Ban Su Park.
A Santa Casa entregou também o ofício de agradecimento à
CJ pelo patrocínio máster concedido à 4ª Corrida pela Vida que o
Hospital promove em 25 de setembro, às 8h, na avenida Renato
Wagner, bem como o cronograma
do evento, mensurando itens, custos e datas das ações propostas.
Em sua fala, o presidente da
CJ reforçou o apoio à Santa Casa,
lembrando que a Instituição foi escolhida pela multinacional para
receber os benefícios advindos da
política de responsabilidade social
que a empresa desenvolve nos municípios nos quais está instalada.
“Torçam pela CJ, pois a empresa
precisa crescer mais para continuar contribuindo com a comunidade”, disse Sang Young Bae ao se
dispor a avaliar o pedido da Santa Casa com cuidado e carinho.
Além da responsabilidade social, o presidente da multinacional
destacou o compromisso da organização também com a responsabilidade ambiental norteados pelos princípios do grupo destacando a missão da CJ do Brasil em contribuir com a comunidade local.

S EMUTTRAN

Ofício pede lombada em
estrada no Pau Queimado
Assessoria Parlamentar

A jornada das vítimas de pirâmide financeira na Justiça
Jorge Calazans

N

ão é de hoje que
casos de golpes
e fraudes financeiras praticadas
na formação de pirâmides, envolvendo milhões de vítimas dentro e fora do país, repercutem nos órgãos
de imprensa numa velocidade
maior daquela que se deseja no
âmbito da Justiça. Somente em
um desses casos amplamente divulgados, o da Atlas Quantum,
que tem à frente e como mentor
Rodrigo Marques dos Santos, o
golpe de aproximadamente R$ 5
bilhões afetou cerca de 40 mil pessoas de mais de 50 países, o que
demonstra a dimensão do estrago
que esse tipo de crime tem.
Diante de número tão expressivo de vítimas não resta dúvidas
do delito. Contudo, entre sua comprovação, a condenação dos mentores e operadores desta pirâmide
e o ressarcimento de quem caiu no
golpe do enriquecimento, existe
uma longa e desafiadora estrada
a se percorrer. Isso porque, na esfera criminal federal, onde tramita o processo de investigação, o
crime pesa contra o sistema financeiro e precisa seguir um grande
rito para que somente ao final, den-

tro dos efeitos da condenação, o juiz defina e
assegure os direitos dos
lesados. Trata-se de
uma jornada extensa
demais para quem confiou uma boa parte - em
alguns casos, uma vida
toda de economias.
Com o objetivo de
reduzir esse trajeto,
uma ponte entre vítimas e a Justiça está sendo construída na esfera criminal estadual. Entende-se
assim que, por se tratar de crime
contra o patrimônio, os réus envolvidos no caso, para se livrarem da denúncia criminal, tida
no momento em que o Ministério
Público toma conhecimento, acolhe e inicia o processo, optam em
ressarcir as vítimas, nessa esfera
consideradas os investidores e
não o sistema financeiro. Esse
pode ser um caminho vantajoso
pelo fato de poder resolver o imbróglio o mais breve possível.
Esse foi o caminho escolhido
por um grupo de vítimas da Atlas
Quantum, no último dia 5 de julho, quando entregaram uma representação de notícia de fato criminal na Polícia Civil do Estado
de São Paulo. O documento narra os fatos que configuram delitos contra o patrimônio, como
também contra as relações de

Uma ponte entre
vítimas e a
Justiça está
sendo construída
na esfera
criminal estadual
consumo e contra a economia
popular, e é um passo importante
para que a autoridade policial
tome as providências legais no
sentido de se averiguar se os relatos contêm o mínimo de indícios condizentes com o contexto
fático e, a partir daí, desencadear
o procedimento investigatório.
O caso da Atlas nesse grande
esquema lesivo e ilegal de pirâmide financeira cada vez mais praticado no país é emblemático pela
proporção das cifras alcançadas.
Estima-se que Rodrigo Marques
dos Santos teria vertido para sua
esfera de disponibilidade a quantia de R$ 4 bilhões. Não há, assim, justificativa plausível ou que
possa convencer ter a vultosa
quantia desaparecido dos cofres ou
contas mantidas sob a administração do grupo Atlas Quantum.
Não bastasse isso, após inúmeras tentativas de saques dos
valores mantidos junto à plataforma da Atlas Quantum por vários
clientes em todo o Brasil e no mundo, a empresa foi a público e justifi-

cou a impossibilidade de movimentação pela enorme solicitação dos
saques e por estar passando por
dificuldades de operacionalização.
Enquanto a empresa e seu líder se escoram nessas justificativas, seus clientes/investidores/
consumidores não tiveram devolvidos os valores aplicados na plataforma, muito menos tiveram respeitados o direito ao ressarcimento
que fora exigido por determinações
judiciais. Mais além, Rodrigo Marques dos Santos saiu do país e continua a operar no mercado de moedas digital com o dinheiro dessas inúmeras pessoas lesadas.
A essas pessoas vítimas do
golpe, momentaneamente cabe
justamente fazer o que estão fazendo. Caminhar nessa longa jornada, buscando os caminhos diversos para um único objetivo,
qual seja a Justiça, com o ressarcimento de suas economias e a
condenação do líder e demais envolvidos nesse tipo de crime.
———

Jorge Calazans é advogado, especialista na área
criminal, Conselheiro
Estadual da ANACRIM,
Sócio do Escritório Calazans & Vieira Dias Advogados, com atuação na
defesa de vítimas de
fraudes financeiras

Pedido para estrada Duzentos Réis foi feito pelo vereador Gilmar Rotta

A instalação de lombadas na
estrada Duzentos Réis, no bairro
Pau Queimado, foi o tema de ofício
e indicação encaminhados à Semuttran (Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transporte) pelo vereador Gilmar
Rotta (PP), presidente da Câmara.
Por meio do ofício 369/22, foi
solicitada a instalação de lombadas na estrada Duzentos Réis, próximo ao número 1290, no bairro
Pau Queimado. Já o pedido de
instalação de uma lombada próxima ao número 780 foi feito por
meio da indicação nº 2819/19.
A estrada foi visitada, na
segunda-feira (11), pelo gabine-

te do parlamentar em companhia do representante da Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento (Sema), Antônio Salvador Castelo, e teve o
intuito de analisar os locais
onde as lombadas são pedidas.
De acordo com os moradores do bairro, os motoristas que
trafegam pela Duzentos Réis não
respeitam o limite de velocidade
da via, muito usada por vans escolares, o que traz medo e insegurança de atropelamentos e acidentes. Durante a visita, o representante da Sema disse que irá levar a solicitação à Secretaria para
analisar a viabilização da obra.
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Apeoesp faz governo
recuar e garante atividade
extra classe fora da escola
Divulgação

VEM PRO HORTO

2ª Caminhada Histórica reúne
cerca de 70 participantes
Evento passou por pontos turísticos e históricos do distrito de Tupi

Na Assembleia Legislativa, a deputada Professora Bebel se
colocou contrária à nova carreira para o magistério paulista

A pressão exercida pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo) levou a Secretaria
Estadual da Educação a recuar e
deixar de obrigar que os professores que foram compulsoriamente
levados a aderirem à nova carreira
do magistério paulista sejam obrigados ao cumprimento das Atividades Pedagógicas Diversificadas
(atual ATPL) na unidade escolar.
A resolução 55/2022, publicada
pela Secretaria Estadual da Educação, foi destacada pela deputada
estadual Professora Bebel (PT), em
suas redes sociais, inclusive orientando os professores a não aderirem à nova carreira do magistério.
A deputada Professora Bebel,
inclusive, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, lutou
contra a aprovação do projeto de
lei complementar 3/2022, no primeiro semestre deste ano, que foi
aprovado por apenas um voto além
do mínimo necessário. Esse PLC
tornou-se a lei complementar 1374/
2022, a qual institui o pagamento
por subsídio e altera diversos aspectos da jornada de trabalho e
da carreira do Magistério. Bebel
aposta em um novo governo para
o Estado de São Paulo para rever
esta situação, que acaba com a
carreira do magistério estadual.
Diante disso, a Apeoesp, de
acordo com o seu presidente em
exercício, Fábio de Moraes, continua orienta os professores a
não aderirem ao subsídio, “porque ele traz prejuízos salariais,
perdas de direitos e, entre outros
efeitos, obriga o cumprimento integral da jornada de trabalho e
carga horária na unidade escolar”.
A Apeoesp inclusive orientou

os professores da categoria O que
foram enquadrados compulsoriamente na nova lei – contrariando
o que diz a própria lei, que determinava esse enquadramento em novo
contrato – e que não concordam
com esse enquadramento, a procurarem o departamento jurídico
nas subsedes para as providências
cabíveis. Diante disso, a Secretaria
Estadual da Educação, ao publicar
a Resolução 55/2022, recuou parcialmente desta medida, uma vez
que a Resolução 58/2022, publicada no DOE em 9/7/2022, determina que excepcionalmente no ano de
2022, os docentes aderentes ao plano de carreira previsto na Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, e os docentes contratados pela Lei Complementar nº
1.093, de 16 de julho de 2009, poderão solicitar, mediante requerimento a ser disponibilizado na Secretaria Escolar Digital- SED, a realização de atividades pedagógicas
complementares como forma de
cumprimento da carga horária referente às APD, ou seja, fora da
unidade escolar, o que desobriga os
docentes enquadrados na lei complementar 1374/2022 de utilizarem o período de férias para a realização das atividades propostas.
Fábio de Moraes esclarece ainda que a data limite para fins de
integralização da carga horária relativa às APD foi prorrogada pela
Resolução SEDUC 58/2022 para 31
de agosto de 2022. “Continuamos
mobilizados pela revogação da LC
1374/2022, mantendo a orientação
para que nenhum professor ou professora faça a adesão ao subsídio,
porque, unidos, podemos recuperar e aperfeiçoar a nossa carreira
no próximo governo”, completa.

Z ONA RURAL

Lombadas são instaladas no
Nova Suíça e Volta Grande
Assessoria Parlamentar

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (Sedema),
em parceria com a Associação
dos Moradores do distrito de
Tupi, realizou no último sábado, 9, a segunda edição da Caminhada Histórica, como parte
do programa Vem Pro Horto.
O evento, que neste ano comemorou o centenário da Estação
Ferroviária de Tupi e do distrito,
contou com a participação de cerca
de 70 pessoas. O percurso, conduzido pelo historiador Antônio Carlos Angolini, teve início na praça
da igreja de São José de Tupi, seguindo os pontos históricos do distrito: a primeira casa, o primeiro
comércio, o prédio do cinema, a
estação ferroviária, o prédio que
abrigou a primeira escola e o local onde foi instalada a primeira
bomba de gasolina de Tupi.
Em seguida, os participantes caminharam até o Horto de
Tupi, onde puderam conhecer
um pouco mais sobre a Estação
Experimental, que iniciou a sua
história na década de 1920, com
José Basso, administrador da
Fazenda Morro Grande, que conseguiu junto aos proprietários a
doação de terras ao Governo Federal para a criação de uma Estação Experimental de Algodão.
Giovanni Batista Campos,
analista ambiental da Sedema e
membro do Comitê Gestor do
Horto de Tupi, comentou sobre
a história recente do horto, desde a assinatura do termo de Per-

Divulgação

Participantes aprenderam sobre a história do distrito enquanto caminhavam pelas ruas de Tupi

missão de Uso entre o Estado de
São Paulo e a Prefeitura do Município de Piracicaba: “O termo
de Permissão de Uso foi assinado em 05 de junho de 2018, e
desde então a Prefeitura passou
a administrar a Área de Permissão de Uso e a fazer vários investimentos no local, entre eles,
a reforma do imóvel 23 que hoje
abriga o CAS (Centro de Apoio
da Sedema), instalação de parquinho infantil, mais recentemente a retirada de macrófitas
do lago Marcelo e toda manutenção necessária no local”, disse.
A área total da Estação Experimental de Tupi é de 198 hectares
e a área de visitação pública, ad-

ministrada pela Prefeitura, abrange 22,3 hectares desse espaço.
Na chegada ao Centro de Visitantes do Horto, todos participaram de um piquenique coletivo, além de contemplar uma exposição histórica de fotos, documentos e matérias de jornais sobre o local. Na sequência, foi realizada a Trilha da Biodiversidade,
na qual os participantes visitaram
o lago Marcelo e a antiga colônia.
Para o pesquisador João José
Dias Parisi, a caminhada conseguiu
juntar história e meio ambiente.
“Foi um sonho do passado vivido no presente e contemplado com
a natureza do horto”, destaca.
“A caminhada foi um resga-

te das coisas simples da vida, natureza, ar puro, histórias”, completa a engenheira agrônoma
Marise Cagnin Martins Parisi.
Andréa Almeida, presidente
do Fundo Social de Solidariedade
de Piracicaba (Fussp), também
participou da caminhada. "Foi
muito interessante participar da
Caminhada Histórica, porque nos
fez conhecer aspectos da história
do distrito de Tupi que são inerentes à história de Piracicaba.
Além disso, reuniu o benefício de
realizar uma atividade física ao ar
livre em conjunto com todo o conhecimento que nos foi agregado.
Sem dúvidas, foi uma ação que
valeu muito a pena", ressalta.
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JARDIM ELITE
Serviços de melhorias para
o bairro Jardim Elite foram
realizados na última semana. O vereador Ary Pedroso
Jr. (Solidariedade) declara
seus agradecimentos às secretarias envolvidas pela
atenção dada às solicitações. O gabinete do parlamentar afirma que moradores e usuários cobravam a
reposição de fios roubados

do quadro de força e a manutenção da iluminação na
quadra da rua Santo André,
além de reparos no pavimento asfáltico, que contava com
infiltração na rua Albânia, na
altura do número 440. O parlamentar havia protocolado,
anteriormente, as indicações
817/2022 e 1799/2022, que relatavam os problemas citados
e cobravam providências.

CHARQUEADA
Na manhã de segunda-feira
(11), a vereadora Ana Pavão
(PL) reuniu-se com o prefeito
de Charqueada, Rodrigo Arruda , e com Marcos Arruda,
presidente da Câmara, para
uma escuta ativa e análise de
novos projetos visando o aglomerado metropolitano. Por

ser Charqueada um município próximo a Piracicaba, é
necessária a troca de experiência e a junção de projetos. "Tenho um olhar peculiar para a saúde e entender
os municípios vizinhos nos
faz refletir e analisar sobre
novos projetos", disse Pavão.

Lições da pandemia
Luiz Carlos Motta

A
Rotta já havia encaminhado demandas dos moradores ao Executivo

As estradas José Saul Chinelato e Louver José Trevisan,
localizadas no bairro Nova Suíça e Volta Grande, respectivamente, receberam a instalação
de novas lombadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (SEMUTTRAN) e
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMA).
De acordo com os moradores
dos bairros, os motoristas que trafegam pelas estradas não respeitam
o limite de velocidade, trazendo
preocupação e insegurança, além
de fazer a poeira da estrada levantar e invadir as casas, causando
problemas à saúde dos moradores.
O presidente da Câmara

Municipal de Piracicaba, o vereador Gilmar Rotta (PP), que encaminhou os pedidos à secretaria, visitou o local junto do encarregado da SEMA, Deusdete
Lopes da Silva, para averiguar a
obra concluída. Em fevereiro
deste ano, o parlamentar havia
promovido uma reunião com os
moradores do bairro Nova Suíça
e região para encaminhar as demandas pendentes ao Executivo.
A equipe da SEMA realizou
a instalação dos redutores na
manhã da última sexta-feira
(8), o que, segundo o vereador,
irá ajudar no controle da velocidade dos motoristas e trazer
mais segurança aos moradores.

pandemia de
Covid-19 motivou os brasileiros para o trabalho voluntário. Uma plataforma, que facilita o
engajamento de voluntários em instituições, informa que foi
registrado um aumento de 15%
nas inscrições no ano passado.
Outra notícia positiva é que 761
novas ONGs se cadastraram no
site, o que representa um crescimento de 28% e leva o total de organizações cadastradas para 3.441.
AJUDA - Entre as pessoas
que já realizaram voluntariado,
67,3% disseram que foram incentivadas por conhecidos, como
membros da família, amigos, colegas de trabalho, da igreja, ou
da faculdade. Os principais motivos pela opção para essa modalidade de trabalho foram: o interesse em ajudar pessoas (16%);
a influência de outras pessoas
(14%); e o interesse em apoiar
uma causa específica (11%).
A plataforma procurou,
também, descobrir as causas

mais buscadas pelos
voluntários. Educação
está em primeiro lugar
com 61%, e combate à
fome e à pobreza, com
60%. Em seguida estão
meio ambiente e sustentabilidade, com
52%, direitos humanos, com 50%, e saúde
e bem-estar, com 47%.
O aumento do número de
voluntários é uma ótima notícia uma vez que antes da pandemia. Outro levantamento, este
do IBGE, apontava uma redução do número de voluntários
no Brasil: de 7,2 milhões em
2018 para 6,9 milhões em 2019.
APRENDIZADO - Tenho
observado que são os trabalhadores os que engrossam a lista
dos voluntários. São pessoas altruístas, que pensam no próximo e doam o que podem para
ajudar os mais necessitados. Uns
doam objetos, alimentos, roupas
e agasalhos, enquanto outros
doam o que também é muito valioso: o seu tempo para as instituições que cuidam de vulneráveis. Praticam um voluntariado
responsável, ou seja, cumprem es-

Você pode ser um
voluntário: basta
ter boa vontade,
bom coração e
amor ao próximo
calas de trabalho e não deixam os
demais membros da equipe na mão.
A pandemia trouxe esse
aprendizado para todos nós. E
esse aprendizado permanece. Agora surge uma nova oportunidade
para demonstrar o interesse e a
capacidade de ajudar os mais necessitados. Trata-se das campanhas que visam arrecadar roupas
e agasalhos para o inverno. O crescente aumento do número de desempregados, de pessoas vivendo nas ruas, também demandam
a filantropia e o carinho de cada
brasileiro. É hora de buscar lá no
fundo do seu armário, um agasalho que você não usa mais, e
dar para quem precisa. Vale a
pena reformar a peça em consideração a quem vai recebê-la.
ACOLHIMENTO - Outra
dura realidade, que também cresce aos nossos olhos, é o número de
pessoas passando fome. Igrejas,
sindicatos, associações represen-

tativas da sociedade, governos;
todos individual ou coletivamente, devem assumir a responsabilidade pelo voluntariado e pelos
projetos que visam minimizar o
sofrimento dos vulneráveis.
Não basta arrecadar cestas
básicas. É preciso avaliar o quadro familiar, acolher e buscar
soluções para garantir ao cidadão, a cidadania. A fome é apenas a ponta do iceberg social.
O que me anima é que as pesquisas indicam quem são os mais
engajados nessas missões de solidariedade: as mulheres (73%) e
os jovens, principalmente os da
faixa entre 18 a 34 anos de idade.
Você pode ser um voluntário:
basta ter boa vontade, bom coração e amor ao próximo. Há pessoas que se oferecem para levar o vizinho ao médico, sem pedir nada
em troca. Outras, a se associar a
alguma entidade com finalidades
ligadas às benfeitorias e, até mesmo, uma visita a um hospital ou a
uma instituição de longa permanência. Seja uma dessas pessoas e,
com certeza, você será mais feliz!
———

Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP)
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Morre aos 92 anos o professor Rubens Braga
Personagem ligado à educação física, Braga participou ativamente do desenvolvimento do esporte piracicabano

Morreu na manhã de ontem, 12, o professor Rubens Leite do Canto Braga, personagem
intimamente ligado ao esporte de
Piracicaba. Braga, que tinha 92
anos, estava com a saúde debilitada e foi vítima de uma infecção pulmonar, segundo informou o filho João Braga, assessor da Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam). O velório ocorreu no Cemitério da Saudade e o sepultamento
ocorreu no fim da tarde de ontem.
Nascido em Piracicaba, no
dia 23 de novembro de 1929, Rubens Braga era graduado pela Faculdade de Educação Física da
USP (Universidade de São Paulo), e mestre em educação pela
Unimep. Vereador por três mandatos nas décadas de 1960 e 1970,
foi presidente da Câmara Municipal e participou da construção
do Estádio Municipal Barão da
Serra Negra e do Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas.
Apelidado como 'Senhor Esporte',
foi um dos criadores dos Jogos
da Paulista, evento posteriormente anexado pelo Estado e que deu
origem aos atuais Jogos Regionais.

FEST
A
ESTA

DA

O prefeito Luciano Almeida
lamentou o falecimento de Rubens
Braga. “Ele contribuiu muito para
o avanço de Piracicaba em diversas áreas, além da educação física.
Sua atuação foi marcante no esporte, no nosso XV de Novembro,
e também na política, onde atuou
como vereador e foi presidente da
Câmara. E não podemos deixar
de destacar o seu papel na criação da Guarda Mirim, hoje Instituto Formar, responsável por mudar a vida de muitos piracicabanos. Meus sentimentos à família”.
"Ele foi um humanista, sempre se preocupou com as pessoas
mais necessitadas. Como professor,
ensinou muito por meio da palavra, mas ainda mais por meio do
exemplo. O Rubão era calmo e reservado, mas estava sempre bem
humorado e com um riso tímido
nos lábios. Temos a certeza de que
ele inspirou centenas, talvez milhares de crianças e adolescentes
a buscarem o esporte como opção
de vida. Foi um homem que deixou grandes marcas em nossa cidade", destacou João Braga.
Professor de educação física
por mais de 30 anos na Escola Es-

Bolly Vieira

Câmara expressa condolências
pela morte do ex-vereador
A Câmara Municipal de
Piracicaba, por meio da Mesa
Diretora, expressa condolências aos familiares e amigos
do ex-vereador Rubens Leite
Canto Braga, que faleceu ontem, 12, aos 92 anos. "Vereador por três mandatos, sempre se empenhou na defesa
da democracia e sua ação
esteve pautada no interesse
público", diz o presidente da
Câmara, Gilmar Rotta (PP),
ao citar que algumas das proposituras de autoria de Braga foram transformadas em
lei, como a criação de Guarda Mirim de Piracicaba, a cri-

O professor Rubens Leite do Canto Braga teve importante
atuação no esporte e foi criador da Guarda Mirim

tadual Prof. José de Mello Moraes,
cargo do qual se dizia orgulhoso,
Rubens Braga foi também preparador físico, técnico, conselheiro e
presidente do Esporte Clube XV de
Novembro de Piracicaba; diretor e
treinador da equipe masculina de
basquete do XV nos tempos de Vla-

mir Marques e Pecente; presidente
da Associação Desportiva Unimep,
que contava no elenco com nomes
como Magic Paula, Vânia Teixeira
e Branca; e cofundador e professor por duas décadas do curso de
educação física da Universidade
Metodista de Piracicaba (Uni-

POLENT
A
OLENTA

mep). De quebra, Braga ainda foi
atleta e secretário de Esportes em
Piracicaba, e fundou a Guarda
Mirim, atual Instituto Formar.
"O professor Rubens Braga foi
um exemplo para nós, dedicou a
vida ao esporte e à educação. Foi
uma referência na área de edu-

ação do velório junto à Casa
de Misericórdia, a instalação
do Distrito Industrial e conservação das áreas verdes.
Foi vereador por três legislaturas, ocupou cargos importantes de comissões, e foi
presidente da Câmara por 4
anos. Filiado aos partidos PR
(Partido Republicano) e MDB
(Movimento Democrático Brasileiro) ocupou o cargo de vereador nas legislaturas de
1964-1969, 1969-1973, 19731977 e foi presidente nos períodos de 1969-1972 e 19731975. Atualmente, estava filiado ao PL (Partido Liberal).

cação física de Piracicaba e para
além dela. Hoje abrimos o dia
com uma triste notícia, mas sabemos que, com certeza, ele cumpriu sua missão como educador
e pessoa de bem", afirmou o secretário de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes Balbino.
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Secretário de Ação Cultural participa do lançamento da 25ª edição Mirante e Semae entregam ao
Fussp agasalhos coletados
Na tarde de domingo, 10, o tura da 25ª Festa da Polenta.
Divulgação

secretário da Ação Cultural,
Adolpho Queiroz, e a assessora
especial em gestão pública Elisabeth Bortolin participaram de
almoço no bairro Santa Olímpia
para o lançamento da 25ª Festa
da Polenta de Piracicaba, que será
nos dias 22, 23 e 24 de julho.
Na ocasião, eles participaram da tradicional dança típica
com a princesa Ana Letícia Pardal Forti, a rainha Evillyn Gobette Stenico, entre outros participantes da festa. “Foi uma tarde agradável e muito especial,
porque estávamos ansiosos para
o retorno dessa tradicional festa
piracicabana, que estava com
restrições devido à pandemia da
Covid-19”, diz o secretário.
Na sexta, 15/07, as representantes da tradicional festa (rainha e princesa) serão recepcionadas no gabinete do prefeito Luciano Almeida. A Festa da Polenta é
um dos eventos mais característicos de Santa Olímpia, e sua primeira edição foi lançada em 1991, com
o objetivo de comemorar o centenário da fundação do bairro.
De acordo com Elisabeth, foi
uma feliz surpresa receber o convite da presidente do Circolo Trentino di Santa Olímpia, Elsa Pompermayer Stenico, para participar
deste almoço prestigiando a aber-

“Confesso que fiquei encantada.
Exaltando os padrões tradicionais da cultura tirolesa, os festejos têm uma animação contagiante inigualável”, completa.
Além das manifestações folclóricas do bairro (grupos de dança,
corais e bandas tradicionais), a
culinária tirolesa tem papel de destaque: a polenta, atração principal,
é servida frita, assada na chapa e
também acompanhada com outras
especialidades gastronômicas,
como o crauti (chucrute) e a cucagna (fritada de ovos, cebola, queijo, tomate e linguiça caseira).
Os vinhos tintos e de laranja
produzidos na colônia combinam
perfeitamente com os pratos típicos. A cafeteria é outro local muito apreciado na festa, ela fica no
porão da casa mais antiga do
bairro, atual sede da Associação
de Moradores. São servidas bebidas quentes e sobremesas produzidas pelos moradores locais.
Atualmente, a Festa da Polenta também faz parte do calendário
de eventos turísticos da cidade de
Piracicaba, o que comprova o potencial cultural da colônia tirolesa
para a região. E em homenagem a
esta importante comemoração, haverá a apresentação de duas bandas musicais de Santa Catarina:
Verde Vale e Deco Dalponte.

R ADARES

Divulgação

Cassia Tonin, Karina LIma Santos, Andrea Almeida e Gabriel Bertolo

A esquerda, princesa Ana Letícia Pardal Forti e a direita a Rainha
Evillyn Gobette Stenico, juntas com o secretário Adolpho Queiroz

SERVIÇO
25ª Festa da Polenta, no bairro de Santa Olímpia. De 22 a 24 de
julho de 2022. Informações pelo Instagram @bairrosantaolimpia.

A LGODOAL

Falta de sinalização dos Parlamentar acompanha
preocupa moradores operação tapa-buraco
Divulgação

Divulgação

Indicação pede instalação e melhora na sinalização dos radares

Relatos de que diversos radares da cidade estão sem sinalização e os que possuem indicação estão com a visibilidade
comprometida chegaram ao gabinete do vereador André Bandeira (PSDB), através de reclamações de moradores. Eles informaram que as a falta de sinalização
causa multas e consequentemente prejuízos aos condutores.
André Bandeira encaminhou a indicação 2006/2022 ao
Executivo paras que o Artigo 10
da Resolução Contran nº 798 de
02/09/2020 seja cumprida.
Segue texto do artigo: “Art.

10. Os locais em que houver fiscalização de excesso de velocidade por meio de medidores do
tipo fixo devem ser percebidos
de sinalização com placa R-19,
na forma estabelecida nesta Resolução e no Manual Brasileiro
de Sinalização de Trânsito –
Volume I (MBST-I), de forma a
garantir a segurança viária e
informar aos condutores dos
veículos a velocidade máxima
permitida para o local.”
De acordo com o vereador,
“está evidente que a Prefeitura precisa realizar uma vistoria a fim de
sanar os referidos problemas”.

Trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Obras na avenida
Cristóvão Colombo foi acompanhado pelo vereador Gustavo Pompeo

Na tarde da última sexta-feira (08), o vereador Gustavo Pompeo (Avante) acompanhou os trabalhos da equipe de tapa-buraco
da Semob (Secretaria Municipal
de Obras), que realizou o serviço
no asfalto da avenida Cristóvão
Colombo, no bairro Algodoal.
A solicitação já havia sido
feita por munícipes pelo canal
do 156, mas até então o serviço

ainda não tinha sido realizado. Segundo o parlamentar, a
má conservação asfáltica já foi
tema de indicação de sua autoria no início do ano, demanda
a ele apresentada por moradores da comunidade, que se queixaram da possibilidade de danos materiais com a quebra de
veículos e do risco de acidentes
com pedestres e motoristas.

Em mais uma ação realizada
pela área de Responsabilidade Social, a Mirante e o Semae entregaram ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba), na manhã de terça-feira (12), peças de roupa e sapatos coletados durante a
décima Campanha do Agasalho com
o lema “Neste inverno abra seu coração e seu guarda-roupas. Compartilhe calor humano. Doe vida!”
realizada em conjunto pela concessionária e a autarquia. A Mirante
promove diversas ações ao longo do
ano, sempre capitaneadas pela Responsabilidade Social e com o apoio
dos colaboradores da unidade.
A entrega de agasalhos, que
ocorreu na sede da Central de
Projetos, contou com a presença
da presidente do Fussp, Andrea
Almeida, da assistente social da
Central de Projetos, Cassia Tonin, da diretora administrativa
do Semae, Karina Lima dos Santos, e do analista de Responsabilidade Social da Mirante, Gabriel
Bertolo. Foram arrecadadas 350
peças de roupa, além de calçados,
roupas de cama e de banho.
Segundo Gabriel, o voluntariado faz parte do DNA dos cola-

boradores da Mirante. “A Campanha do Agasalho faz parte do
calendário anual de ações e como
Agentes da Dignidade, os colaboradores participam com o desejo de proporcionar melhores
condições de vida aos mais necessitados”, comentou o analista
de Responsabilidade Social.
A diretora administrativa do
Semae salientou que a participação
dos seus colaboradores é constante. “Nós ficamos felizes com a adesão de nossos funcionários, que
estão sempre prontos para ajudar, se empenham em nossas
campanhas”, afirmou Karina.
De acordo com a presidente
do Fundo Social, Andrea Almeida, toda doação faz uma grande
diferença, uma vez que o Fussp
sobrevive delas. “Todas as doações são muito bem-vindas, nós
estamos sempre precisando, somos
muito gratos. Embora estejamos
vivendo numa época difícil, com
queda nas doações, percebemos
que o piracicabano é muito solidário”, disse Andrea. Ela apontou que
qualquer pessoa pode doar ao
Fussp, desde roupas até gêneros
alimentícios e fraldas geriátricas.
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Pelotão Ambiental resgata
égua em comunidade
Divulgação

FRENTE

DE

TRABALHO

Programa auxilia mais de
300 pessoas em Piracicaba
Vagas são preenchidas por pessoas em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos

Equipes da Guarda Civil, Polícia Civil e Núcleo
de Bem-Estar Animal atendem ocorrência

O Pelotão Ambiental da
Guarda Civil resgatou na manhã
de ontem, 12, por meio do Disk
Animal, uma égua na comunidade Alta Esperança. A equipe
chegou ao local após denúncia
feita ao Pelotão Ambiental e foi
informada pelo proprietário que
o animal estava com cólica e tinha recebido os primeiros socorros. Os guardas não detectaram
sinais de maus-tratos no animal.
O coordenador do Núcleo
de Bem Estar Animal da Prefeitura, o veterinário Matheus Ferreira dos Santos, também esteve
no local. De acordo com Santos,
o animal tomará soro, pois a
suspeita é de que passou mal
devido à cólica. “Não há sinais
de maus tratos, mas desconhecimento do tutor sobre a forma correta de medicar o animal”, disse.
A égua foi resgatada com um

caminhão guindaste cedido pela
Prefeitura, já que não conseguia
ficar em pé, e foi levada ao Disk
Animais, onde receberá tratamento e passará por uma avaliação veterinária. Se a égua for recuperada, ela será integrada ao plantel do
Disk Animais e será adotada.
DISK ANIMAIS – O Disk
Animais integra o Pelotão Ambiental da Guarda Civil de Piracicaba e atende denúncias de animais
de grande porte soltos em via pública ou animais que tem maustratos, cuja constatação ou não é
feita por médico veterinário. Os
animais recolhidos ficam no recinto do Disk Animais, que tem um
médico veterinário à disposição
mesmo que à distância e três tratadores cedidos pela Secretaria
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, além da equipe de guardas que atende as ocorrências.

A Prefeitura, por meio do Programa Emergencial de Auxílio ao
Desemprego Frente de Trabalho,
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads), beneficiou entre os meses de janeiro e junho deste ano,
307 pessoas com as vagas de auxiliar de limpeza, ajudante geral,
controlador de acesso, apoio administrativo, serviços gerais e arquivista em setores da administração pública. Atualmente, 91
bolsistas estão alocados em setores da administração pública.
O programa atende a população em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos,
acompanhada pelos serviços dos
Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro Pop,
com a oferta de um contrato de
até nove meses. O valor do auxílio
pela carga horária semanal de 30
horas é de um salário-mínimo e
benefícios, como cesta básica e valetransporte para aqueles que residem a mais de dois quilômetros de
distância do local de trabalho.
Valdenia da Silva, 21 anos, é
bolsista e atua como auxiliar de
limpeza na sede da Smads. “Sou
muito grata ao programa. Estar
aqui me proporcionou melhor qua-

lidade de vida e oportunidade
para garantir o cuidado aos meus
filhos. Aprendo muito e tenho certeza que isso me ajudará a conseguir um emprego efetivo quando
terminar o contrato”, disse.
Os critérios para participação
na Frente de Trabalho estão atrelados à inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, residir
no município há, pelo menos, dois
anos. Estar desempregado há mais
de um ano e não receber benefício
fixo (aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, dentre outros).
“Temos buscado proporcionar à população mais vulnerável,
uma oportunidade de ressocialização, resgate da cidadania e renda, priorizando casos com violação de direitos, como trabalho infantil, violência ou negligência, situação de rua, entre outras”, explica a secretária municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social, Euclidia Fioravante.
A Frente de Trabalho conta em
sua maioria, com auxiliar de limpeza e serviços gerais, distribuídas
em setores das Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam), Saúde (SMS), Agricultura e
Abastecimento (Sema), Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), Ação

Divulgação

A esquerda, Pedro Ramos, bolsista da Frente
de trabalho atuando em serviços gerais

Cultural (Semac), Trânsito e Transportes (Semuttran), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) e Obras (Semob).
EMPREGO X SITUAÇÃO
DE RUA – Casos de pessoas em
situação de rua também são contabilizados no programa. Por meio
dos critérios estabelecidos, todos
têm acesso. Pedro José Ramos, 56
anos, ex-situação de rua, encontrou
na Frente de Trabalho a oportunidade que tanto esperava. “Fui morador de rua e hoje, trabalhando como
serviços gerais, consegui um local
para morar e estou feliz por me
sentir no caminho certo”, conta.

O Centro Pop, considerado
a porta de entrada para a rede
socioassistencial, às pessoas que
utilizam as ruas como espaço de
moradia e/ou sobrevivência, encaminhou de janeiro a junho
deste ano, nove pessoas em situação de rua ao Programa Frente de Trabalho. O serviço oferta
atividades direcionadas para o
desenvolvimento de sociabilidades, resgate, fortalecimento ou
construção de vínculos interpessoais e familiares, construção de
novos projetos e trajetórias de
vida que viabilizem o processo
gradativo de saída das ruas.

S ALÁRIOS

S HOPPING P IRACICABA

“Fala Pira” solicita o repasse de
reajuste a agentes comunitários

Autistas contam com vagas especiais de estacionamento

O vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o Cássio “Fala Pira”
protocolou, na tarde desta segunda-feira (11), um requerimento que solicita que o chefe do Executivo encaminhe ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando que seja cumprida e implementada a Emenda Constitucional nº 120/2022, que fixa em
dois salários mínimos o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias e, assim que receber o repasse do Ministério da
Saúde, realizar o pagamento imediato do salário a esses agentes.
De acordo com Cássio Fala
Pira, o Congresso Nacional fixou
novo piso salarial de dois salários
mínimos para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, com a aprovação
da Emenda Constitucional nº 120/
2022. O vereador destaca que o repasse do salário está sendo cumprido em todo o país, tendo em
vista que o Ministério da Saúde
enviou 2,2 bilhões para pagamento deste novo salário aos agentes,
se faz importante que a Secretaria

da Saúde cumpra a Emenda
Constitucional 120/2022 assim
que receber o repasse do dinheiro.
“A luta desses agentes para o
aumento do piso salarial que antes
era de R$ 1.014 foi por quase cinco
sofridos anos, visto que houve vários vetos por parte do Governo
Federal, fazendo com que achassem impossível o aumento almejado, todavia, conquistaram a aprovação da Emenda Constitucional
nº 120/2022 que aumentou o piso
salarial nacional para R$ 2.424. É
de extrema importância essa
conquista desses agentes de saúde, haja vista a importância do
trabalho realizado por eles para
a sociedade” disse o vereador.
Segundo Cássio Fala Pira,
espera-se que a qualquer momento a Prefeitura receba o repasse do dinheiro desses agentes que será enviado pelo Ministério da Saúde e aguarda que a
Secretaria da Saúde, imediatamente, cumpra a Emenda Constitucional aprovada assim que
receber o repasse, e disponibilize
o pagamento do salário aos Agentes Comunitários e de Endemias.

Com intuito de atuar sempre com responsabilidade social e de forma inclusiva, o Shopping Piracicaba passa a oferecer, a partir de hoje (12), duas
vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA
(Transtorno do Espectro Autista).
Localizadas no piso G1 (estacionamento coberto), as vagas ficam próximas ao elevador e estão
identificadas com desenhos autorais
do artista gráfico Diógenes Moura,
que se inspirou no primo autista
para desenvolver as ilustrações.
A iniciativa do Shopping Piracicaba recebeu apoio e orientação do Auma (Associação de
Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba) para que atendesse esse
público da melhor forma, oferecendo uma experiência assertiva, com conforto e praticidade.
O superintendente do Shopping Piracicaba, Fábio André Oliveira, comenta que cada passo é
importante na busca de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa.
"As vagas para autistas não são
uma exigência legal. Vamos contar
com a sensibilidade dos clientes
para que o uso seja adequado e exclusivo a essas famílias. Estamos
muito felizes em oferecer essa possibilidade, de uma maneira leve,
com as ilustrações que trouxeram
arte e reflexões ao espaço. Nosso

objetivo é oferecer bem-estar,
rompendo barreiras com ações
permanentes de acessibilidade".
Em linha com a fala do superintendente, a gerente do Marketing do Shopping Piracicaba, Andréia Vidal, reforça a importância
da parceria com a Auma no processo de definição das vagas. "Contamos com o apoio da Auma no
treinamento das equipes internas.
Para isso, foram apresentados detalhes e características específicas
das pessoas com Tea. Essa troca
promovida pela nossa Coordenação de Experiência ao Cliente foi
muito importante. Agora, a partir de hoje, essas duas vagas já
podem ser utilizadas", explica a
gerente, lembrando que o Shopping Piracicaba conta também
vagas delimitadas para deficientes, idosos, gestantes, sanitários
para ostomizados, acessibilidade
e ações permanentes de inclusão.
SOBRE O AUTISMO - O
autismo caracteriza-se como um
desenvolvimento neurológico atípico que se manifesta durante toda
a vida. O reflexo está presente em
manifestações comportamentais,
déficits de comunicação e interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados
e repertório restrito de interesses e
atividades. O nome TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi defini-

Divulgação

O superintendente Fábio Oliveira e a gerente de
marketing, Andréia Vidal, ressaltam que as vagas
já podem ser utilizadas pelos clientes autistas

do para graduar os transtornos,
que vão de mais leves a graves. Não
existem evidências científicas que
apontem uma causa única para o
Tea. Em caso de suspeita, é importante buscar ajuda com um especialista: neurologista pediátrico ou
um psiquiatra infantil. O diagnóstico é feito por observação dos
comportamentos, que se manifestam antes mesmo dos três anos
de idade. Outros exames podem
ser requisitados para averiguar se
há doenças ou outras condições
em conjunto. Por não se tratar de

uma doença, não existe cura para
o Tea. A orientação, no entanto, é
o acompanhamento de profissionais para ajudar no melhor desenvolvimento da criança e do
adulto dentro do seu espectro.
SERVIÇO
Vagas para autista no Shopping Piracicaba. Localização: Piso G1 (estacionamento coberto) – acesso
pela avenida Limeira. Quem
pode utilizar: familiares de autistas ou motoristas autistas

E VENTO

Com apoio da Selam, 100 Milhas Piracicaba terá cunho social
A 33ª edição das 100 Milhas
Piracicaba, que será disputada nos
dias 20 e 21 de agosto, no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo),
terá cunho social. A tradicional
corrida, comemorativa aos 255
anos da cidade, arrecadará leite e
arroz que serão destinados ao
Fundo Social de Solidariedade
(Fussp) do município. Em 2022,
quando a prova completa 33 anos
de realização, a Prefeitura de Piracicaba apoia o evento por meio
da Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam).
"Para nós, é uma satisfação
apoiar uma prova tão tradicional e
que está intimamente ligada ao
aniversário da cidade, como é o
caso das 100 Milhas Piracicaba. O
ECPA é o ambiente adequado não
apenas para a prática do automobilismo, com a presença de destacados pilotos brasileiros ao longo
da história, mas também para a
educação no trânsito. O espaço tem
essa sensibilidade e o Dito Gian-

ECPA/Divulgação

Edição reúne gaiolas tubulares e carros de turismo em um único grid

netti, fundador do ECPA, é uma
figura que deve ser cultivada por
sua importante presença na vida
de Piracicaba", afirmou o secretário de Esportes, Hermes Balbino.
Daniella Giannetti, organizadora do evento, se mostrou

otimista pela parceria com a Selam. “É muito gratificante para
o ECPA ter o apoio e o reconhecimento da Prefeitura, pois a prova
faz parte do calendário de eventos
oficiais do município, além de
todo o simbolismo dessa data

tão importante para todos os
piracicabanos”, afirmou Daniella.
Além da corrida principal,
que contempla carros de turismo e gaiolas tubulares em um
único grid, haverá ainda uma
prova preliminar da categoria
Fórmula Vee. O evento também
terá uma corrida de bicicletas, as
2 Horas de Ciclismo ECPA. A disputa será realizada no circuito de
2.100 metros do autódromo.
PROGRAMAÇÃO - No domingo, 21/07, o kartódromo do
ECPA será sede para o Volcano Fest
4, promovido pela Volcano Wheels, onde haverá espaço kids, DJs e
stands automotivos. Os ingressos
para participar do evento custam
R$ 30. A doação de um litro de
leite ou um pacote de arroz dará
50% de desconto no valor.
SERVIÇO
O ECPA fica na rodovia SP 135
Km 13,5, Piracicaba-Tupi. Telefones (19) 3438-7901 / (19)
3438-7174 e (19) 97403-7683.
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PRIMEIRA
Nesta terça-feira (12), mais uma despedida por demais sentida:
Deus levou para junto dele, o professor Rubens Leite do Canto
Braga. Quem contou com o privilégio de conhece-lo (e, muita gente
teve essa sorte), sabe o quanto era simples, tranquilo, educado,
competente, solidário e amigo. Sua folha de serviços prestados a
sociedade, é imensa, impressionante. Fez muito pela cidade de Piracicaba e em todas as áreas possíveis e imagináveis. São inúmeras
nossas lembranças com Rubens Braga na política (vereador e presidente do legislativo); no esporte (XV, e em diversas modalidades foi
dirigente e técnico); na educação (conseguiu escolas e melhorias);
e no rádio (onde foi cronista esportivo/comentarista e criou a associação piracicabana dos cronistas esportivos). Para se ter ideia da
qualidade e tamanho do seu trabalho, no XV, Rubens Braga foi presidente, diretor, conselheiro, preparador físico e técnico. Pessoa agradável, ótima companhia, com certeza sentiremos e muito a falta do
querido professor e amigo. Nossa solidariedade a sua família.
ABRE OU NÃO?
Na Audiência Pública que
aconteceu na quarta-feira passada (6), na Câmara Municipal,
quando da discussão sobre o
projeto para a nova Praça José
Bonifácio, foi possível observar
que a maioria é contra a reabertura da rua São José. Os motivos são vários, e opiniões divergentes são normais. Resta saber
se os objetivos (de todos) serão
alcançados com o investimento
a ser planejado e executado.
P ARABÉNS, A
CIPI!
ACIPI!
A Associação Comercial e
Industrial de Piracicaba completou 89 anos no último sábado, 9
de julho (1933). Atendendo na
rua do Rosário 700, a ACIPI
constrói um novo prédio na rua
Prudente de Moraes e terminado, as duas edificações vão se
interligar. Com gestões eficientes, a Associação Comercial e
Industrial de Piracicaba é uma
das mais estruturadas e elogiadas do estado de São Paulo.
MANHÃ PERFEIT
A
PERFEITA
A Festa do Divino (edição
196) começou domingo (10),
com uma emocionante missa,
derrubada dos barcos, música,
alegria e Fé. Bom público na rua
do Porto, salão da Irmandade lotado, transpirando felicidade, pois
a famosa festa ficou suspensa por
dois anos em razão da pandemia.
BURACOS INACEITÁVEIS
A Prefeitura de Piracicaba
trabalha para acabar (ou diminuir) os buracos nas vias públicas. Sabemos da preocupação e
das providências, contudo, os
buracos na principais avenidas e
ruas centrais não podem esperar.
JUSTIÇA CHEGANDO
O crime que aconteceu em
março, no bairro São Dimas e vitimou Carolina Dini Jorge, começará a ser debatido no Fórum de
Piracicaba no começo de agosto. A princípio, um desfecho sem
novidade. Pouco ou quase nenhum espaço para a defesa.
CONFIANÇA MODERADA
Elogios para o futebol do XV,
sábado (9), em Sorocaba. Alvinegro jogou bem e ganhou com tranquilidade mesmo perdendo pênalti. Reações diferentes: para uns,
o São Bento perde quando pode
perder, e para outros, é prematuro qualquer avaliação. A propósito, profissional perder pênalti
num jogo tranquilo, sem pressão,
é difícil aceitar ou entender.
EL
VIS NO CINEMA
ELVIS
Quem é fã de Elvis Presley
pode conferir seu filme (cinebio-

grafia) no cinema do Shopping
Piracicaba. Um dos maiores ídolos da música, Elvis tem sua vida
mostrada na telona, inclusive seu
forte e importante relacionamento com Priscilla Presley. Compromisso certo para quem viveu e curtiu os anos mágicos do extraordinário roqueiro (com um único empresário em toda sua trajetória)
nascido em Tupelo (Mississipi).
CADÊ O INVERNO?
A estação do frio é um dilema para o comércio de roupas.
Por enquanto, nada que justifique um guarda-roupa exclusivo
para o período. Junho já foi e
caminhamos para a metade de
julho. Estamos convivendo com
um inverno com termômetros
atingindo a marca dos 30 graus.
O problema é a saúde: ar seco
provoca irritação na garganta e
tosse. Beba água a vontade.
ABUSANDO DAS
INVERDADES
O deputado estadual Roberto Morais, graças a sua experiência, adquirida não só na vida política, mas também como radialista, não se abala com críticas. Tem
consciência das consequências
de ser um homem público, contudo, lamenta a desinformação e
principalmente a maldade. Realmente as inverdades são frutos
da política rasteira, ferramenta
dos incompetentes. Atacar é o
mínimo a fazer e com a maestria dos incomodados e invejosos. Muito fácil agredir. E, cá
entre nós, reconhecer méritos é
privilégio dos qualificados.
AUMENTO DE ACIDENTES
Ganhou destaque a notícia
sobre o aumento de acidentes de
trânsito em Piracicaba. De um
ano para outro, 15,2%. Autoridades justificam citando a volta das
pessoas as ruas após dois anos
com pandemia. Faz sentido. Porém, outros motivos podem ser
avaliados e, um deles é o alerta
que fazemos de forma insistente,
ou seja, a falta de fiscalização nas
avenidas e ruas de Piracicaba.
Certos da ausência de policiamento, infratores não respeitam limites de velocidade, placas de sinalização, faixa de pedestres e outros detalhes mais. Outra vez: dificilmente motos respeitam as
leis do trânsito. Basta querer ver.
SUPER RAÇA: 25 ANOS
A torcida Super Raça Quinzista completa 25 anos. Desde 1997 se mostra ativa e presente na vida do clube, acompanhando de perto o dia-a-dia
dos jogadores e dirigentes do
alvinegro piracicabano. Parabéns e aplausos a Super Raça.

FOCO
O Monsenhor Ronaldo Francisco
Aguareli, pároco da Catedral de
Santo Antonio, que presidiu domingo último (10), a missa de abertura
da Festa do Divino, também se fará
presente quando do encerramento
no próximo domingo (17), na Irmandade do Divino, Rua do Porto. Foi
uma missa agradável, bonita, que
prendeu a atenção de todos, rendendo elogios ao Monsenhor Ronaldo que se mostrava feliz, interagindo com os presentes e participantes. Na homilia (sermão), inovou
com exemplos práticos, conhecidos,
do nosso dia-a-dia, fazendo com que
todos entendessem com facilidade
o Santo Evangelho, quando, segundo Lucas, um homem deixando Jerusalém a caminho de Jericó, vítima de um assaltante e, no chão, bastante machucado, foi socorrido por um Samaritano, depois de ser ignorado
por um sacerdote e um levita (da tribo de Levi). Jesus respondia a um
doutor da lei, o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ensinava o
que vinha a ser compaixão. Monsenhor Ronaldo foi bastante cumprimentado e justificou: “Graças a Deus, hoje eu estava e estou iluminado
pelo Espirito Santo”. Realmente uma missa celebrada com amor e Fé.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Em 1964, no dia 21 de novembro, um jogo marcou a carreira dos
jogadores do Santos, de Pelé e também do goleiro Machado, do
Botafogo de Ribeirão Preto. Naquele sábado, na Vila, Pelé, inspirado, fez 8 gols. O Peixe vencia já no primeiro tempo por 7 a zero e o
placar final apontou 11x0. Teve de tudo naquela tarde, até gol
olímpico de Pepe. Dizem até hoje os santistas, que chamava a
atenção o desanimo e tristeza do goleiro Machado, sabendo que
ficaria marcado para sempre. Depois de encerrada sua carreira de
jogador, Galdino Machado virou técnico e também trabalhou no XV
de Piracicaba (1983/84). Faleceu em 15 de maio de 2015.
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ZONA RURAL

C AMP
ANHA
AMPANHA

Comder discute reflorestamento
em sua 300ª reunião ordinária

S ALARIAL

Comerciários entregam
pauta de reivindicações
Divulgação

Na próxima reunião, marcada para 8 de agosto, o Comder continuará o trabalho de
apresentação e discussão das sugestões do Grupo de Trabalho relacionadas ao IPTU
Na tarde de segunda-feira, 11,
foi realizada na sede da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento) a 300ª reunião
ordinária do Comder (Conselho
Municipal de Desenvolvimento
Rural). Durante o encontro, a conselheira e engenheira agrônoma
Evelise Moda, representante da
Sema no conselho, apresentou o
primeiro relatório das vistorias de
medição do reflorestamento de 21
hectares de onze propriedades rurais na microbacia do ribeirão dos
Marins, por meio do programa
PSA (Pagamento por Serviços
Ambientais), da secretaria, em
parceria com a empresa Progaia
e a Agência das Bacias PCJ.
Na próxima reunião, marcada para 8 de agosto, o Comder
continuará o trabalho de apresentação e discussão das sugestões
do Grupo de Trabalho relacionadas ao IPTU em propriedades localizadas no perímetro urbano.
CONSELHO - O Comder,
instituído pela lei 6.957/2010, mas
em exercício desde 29 de dezembro
de 1993, é um órgão consultivo,
deliberativo e reivindicativo que
tem como finalidade fornecer

subsídios à elaboração e execução
da política de desenvolvimento
rural de Piracicaba, atribuída aos
trabalhos competentes à Sema.
Suas atribuições incluem elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Rural; estimular a participação comunitária em programas e planejamento ao desenvolvimento rural; articular-se com órgãos ou setores públicos e privados
para melhorias dos serviços prestados à área rural; manter intercâmbio com entidades similares;
promover estudos, debates e pesquisas relativas ao setor rural; deliberar e reivindicar sobre questões
rurais, submetidas ou não à apreciação do conselho; e assessorar o
Poder Executivo em matérias referentes ao desenvolvimento rural.
Em 2019, o Comder teve importante participação na construção de um capítulo no Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba, que institui diretrizes
sobre segurança alimentar e nutricional e a Política de Desenvolvimento Rural Sustentável.
A mesa diretora do biênio 20212023 é composta pelo presidente
Marcelo Ferezini, produtor rural e

Thais Passos/SEMA

Vitor Roberto, presidente do Sincomerciários, fez a entrega
da pauta de reivindicações ao presidente do Sincomércio,
Itacir Nozella, visando a campanha salarial dos comerciários

Reunião ocorreu na segunda-feira, dia 11,, na Sema

representante da cooperativa de produção e processamento de hortaliças Coopihort; pelo vice-presidente
Ricardo Cerveira, da IBS (Instituto
Biosistêmico), e Henrique Bellinaso,
técnico da CATI (Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral)
para ocupar o cargo de secretário.
“O Comder se destaca com o
estímulo da participação comunitária e a articulação com órgãos,
setores públicos e privados para
buscar melhorias desses serviços,
dando exemplo de trabalho sério

e memorável para nosso município, sendo fundamental para a execução dos trabalhos na Secretaria
de Agricultura”, ressalta Nancy
Thame, secretária da Sema.
“É uma honra ser o presidente do Comder, um conselho muito
importante para Piracicaba, em
quase 30 anos de existência. Foram muitas batalhas difíceis, lutas
diárias, mas em compensação já
somamos muitas conquistas para
a região rural do município”, disse
o presidente Marcelo Ferezini.

I NVERNO

ArcelorMittal alimentos e itens para o Fundo Social
Os colaboradores da ArcelorMittal Piracicaba foram os responsáveis pela arrecadação de 510 quilos de alimentos e 223 peças, entre
cobertores e agasalhos, que serão
destinados ao Fundo de Solidariedade, que fará a distribuição entre
as instituições sociais do município.
A entrega ao Fundo ocorreu na
manhã de hoje, 12, com representantes da instituição e da empresa.
Duas ações voluntárias mobilizaram os colaboradores da empresa no último mês, a Campanha
do Agasalho e o bazar solidário do
Programa 5S. Este último teve
como dinâmica a troca de itens que
seriam descartados pelas áreas por
alimentos. Mais de 300 equipamentos, entre cadeiras, mesas,
quadros, eletrônicos, foram oferecidos aos colaboradores em troca
de quilos de arroz, feijão e leite.
Para a presidente do Fundo
Social de Solidariedade do município, Andrea Almeida, a parceria
entre instituições públicas e privadas é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. “É uma
atitude a ser celebrada. Essa doação vai ser essencial para que o
Fussp continue a atender as famílias que dependem do nosso traba-

Divulgação

dor comerciário, contemplando os
anseios da nossa categoria, que espera a reposição da inflação e aumento real nos salários, assim como
avanços que reconheça o seu trabalho”, destaca Vitor Roberto.
No encontro, que foi bastante amistoso, os presidentes dos
dois sindicatos fizeram questão de
deixar bem claro que a proposta
das duas entidades nesta campanha salarial é, inclusive, de buscar entendimento quanto ao funcionamento do comércio varejista
na cidade ao longo do ano e não
apenas para o final do ano, visando o seu fortalecimento ainda
mais, uma vez que isso representa
oportunidades de emprego e, ao
mesmo tempo, um comércio que
atenda as necessidades da população de Piracicaba e região. “Temos a plena convicção de que as
negociações se darão em alto nível
e vamos sair ainda mais fortalecidos de todo este processo”, destacou Previde. A mesma opinião foi
compartilhada por Itacir Nozella, que estará apresentando a pauta de reivindicações para avaliação dos comerciantes e a partir
disso deverá ser iniciada as negociações entre os dois sindicatos.

2023

Rede estadual de ensino
abre matrícula antecipada

Alimentos e vários itens para o Inverno foram doados pela empresa ao FSS

lho. São famílias em situação de
vulnerabilidade social que realmente necessitam desse apoio. Por
isso, quero salientar o nosso agradecimento à ArcelorMittal por
essa ação tão nobre, que tem o
poder de transformar as vidas

dessas pessoas que tanto necessitam de alimento e roupas e, também, de atenção e carinho. Essas
doações chegam justamente para
reforçar essa atitude de cuidado e
preocupação”, afirma Andrea.
A Campanha do agasalho e

o bazar solidário fazem parte da
grade de ações anuais do programa de voluntariado, que tem
como objetivo sensibilizar e apoiar empregados, familiares e demais pessoas da comunidade à
prática de ações voluntárias.

S AÚDE

Pacientes questionam falta de insumos na UPA Vila Sônia
Na tarde de segunda-feira
(11), o vereador Cássio Luiz Barbosa, “Fala Pira” (PL), recebeu,
mais uma vez, denúncias de pacientes que relatam a falta de insumos na UPA Vila Sônia Nestor
Longatto. Segundo relatado pela
munícipe Karen Sousa, que esteve na UPA na tarde da segundafeira, com suas três filhas de 8, 6
e 4 anos, foram prescritos na
consulta médica os medicamentos Benzetacil e Ceftriaxona; depois disso, ela foi informada pela

Em encontro no meio da tarde de ontem (12), o presidente do
Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba (Sincomerciários), Vitor Roberto, fez a entrega
oficial da pauta de reivindicações
da campanha salarial da categoria
ao presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba (Sincomércio), Itacir Nozella. A entrega ocorreu no Sindicato do Comércio Varejista, e marcada pelo compromisso de que deve ser celebrado um acordo que contribua para
o fortalecimento ainda maior do
comércio local e a manutenção e
geração de emprego no setor.
Na pauta, que contêm mais de
40 cláusulas de reivindicações, os
comerciários, que têm data-base em
primeiro de setembro e somam cerca de sete mil trabalhadores em
Piracicaba e região, pedem, entre
outras coisas, a reposição integral
da inflação do período de primeiro
de setembro do ano passado a 30
de agosto próximo, além de aumento real, assim como a manutenção das cláusulas sociais e trabalhista, além da garantia de empregos com segurança. “Estamos
fazendo uma reivindicação que
busca a valorização do trabalha-

enfermeira que a medicação estava em falta. A munícipe conta
que passou por mais uma consulta, na qual o médico prescreveu
outro medicamento injetável.
Karen Sousa afirma que ficou
"indignada com a situação" e procurou a enfermeira chefe de plantão; a profissional informou que,
além das injeções, estavam em falta também algodão e álcool e que
para aplicação do medicamento
prescrito seria necessário que
suas filhas ficassem internadas.

Ela não soube informar o nome da
enfermeira com quem conversou.
“Isso é um descaso com a população, pagamos nossos impostos, agora viemos à UPA, e não tem
um Benzetacil, não tem um medicamento. Como médicos e enfermeiros irão trabalhar desta forma?”, questionou a munícipe.
Em contato com a UPA Vila
Sônia, a assessoria de Fala Pira
conversou com a enfermeira responsável pelo plantão, que confirmou a falta de Benzetacil e de

Dipirona em gotas. O vereador
Cássio Luiz afirmou que irá encaminhar uma representação ao
Ministério Público para que as
medidas cabíveis sejam tomadas. “Infelizmente a saúde pública em Piracicaba continua precária, essa situação já vem se repetindo por meses, prejudicando
a saúde de muitos. Precisamos
que o órgão responsável tome as
devidas providências, para que a
população pare de ser penalizada”, declarou o parlamentar.

A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP)
antecipou o início de rematrículas
e matrículas para estudantes que
desejam ingressar na rede estadual em 2023. As inscrições já estão
abertas e vão até 5 de agosto. Para
ingressar na rede estadual paulista, o responsável legal ou maior de
18 anos pode fazer a inscrição de
forma presencial em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo; e ainda de
forma virtual, pela Secretaria Escolar Digital – sed.educacao.sp.gov.br.
A partir de 7 de novembro, o
resultado do processo, que define a
escola onde será disponibilizada a
vaga, poderá ser consultado na SED
ou diretamente nas secretarias das
escolas.A definição acontece de acordo com o endereço de residência,
sendo que, a unidade escolar procurada para fazer a inscrição não é,
necessariamente, onde será efetivada a matrícula. Caso haja interesse
em uma escola específica, posteriormente, poderá ser feita a inscrição de transferência por intenção.

Para rematrícula, é necessário
acessar diretamente a Secretaria
Escolar Digital, seja no perfil do
responsável ou do estudante maior de 18 anos, acessando Gestão
Escolar > Matrícula > Rematrícula. Caso haja dúvidas, as unidades
prestarão apoio presencialmente.
ENSINO MÉDIO - os estudantes que estão na 1ª série do ensino médio, no ato da rematrícula, já devem escolher em qual itinerário formativo querem estudar
em 2023, de acordo com as opções
disponibilizadas pela escola.
EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS - A matrícula para
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) somente é permitida para
quem tem mais de 15 anos. No
caso do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) o interessado precisa ter
mais de 18 anos, tanto para ensino fundamental quanto médio.
Para realizar a inscrição é necessário apresentar os documentos: - RG; - Histórico escolar; Comprovante de residência.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

SRA. MARIZA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava
49 anos, filha do Sr. Benedito
Nivaldo de Jesus Rodrigues, já
falecido e da Sra. Ana Nizia Borges Rodrigues, era casada
com o Sr. Jose Rodrigues da
Silva Sobrinho; deixa os filhos:
Amanda e Murilo. Deixa o neto
Miguel, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório do
Cemitério Municipal de Charqueada/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JALDIR HENRIQUE BORGHESI faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos
finados Sr. Ayrton Borghesi e da
Sra. Wilma Camolesi Borghesi, era casado com a Sra. Maria
de Fatima Rodrigues Borghesi; deixa o filho: Fhelipe Borghesi. Deixa irmã, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, sala 01, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANA RECO FRANCISCO
faleceu ontem, nesta cidade,

contava 92 anos, filha dos finados Sr. Luiz Reco e da Sra.
Izabel Mantuani, era casada
com o Sr. Eduardo Augusto
Francisco; deixa os filhos: Edson de Jesus Reco Francisco;
Eliseu Donizeti Reco Francisco; Edna de Fátima Reco Francisco, casada com o Sr. Deomar Casarin; Aparecida Nogueira Casarin, viúva do Sr.
Noedi Antonio Casarin e Elisabeth Aparecida Reco Francisco de Moraes, viúva do Sr. Celso Jorge de Moraes. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. THEREZA NOGUEIRA GERALDI faleceu ontem, nesta
cidade, contava 85 anos, filha
dos finados Sr. Sebastião Nogueira e da Sra. Maria Crivelari Nogueira, era viúva do Sr.
Irineu Geraldi; deixa os filhos:
Ilson Jose Geraldi, casado
com a Sra. Aparecida de Oliveira Geraldi e Eliana Aparecida Geraldi Pires, viúva do Sr.
Jose Carlos Pires. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepulta-

mento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h30 da
sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE MAZZONETTO faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados
Sr. João Oswaldo Mazzonetto e
da Sra. Odette Rodrigues Mazzonetto, era viúvo da Sra. Eunice Witier Mazzonetto; deixa os
filhos: Daniela Witier Mazzonetto; Alexandre Witier Mazzonetto
e Frederico Witier Mazzonetto.
Deixa netas, irmã, cunhado,
sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 da Loja Maçonica sito a Avenida Armando Cesare Dedini, 380 Bairro
Nova Piracicaba para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE MARIA DA SILVA
THOME faleceu ontem, nesta
cidade, contava 87 anos, filho
dos finados Sr. Sebastião da
Silva e da Sra. Maria Conceição,
era casado com a Sra. Joana
Josefina Thome da Silva; deixa
os filhos: Jose Augusto da Silva, casado com a Sra. Elis Re-

SRA. ANTONIA DE ALMEIDA
BARROS faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 86
anos de idade e era casada
com Sr. Enizio Pereira Barros.
Era filha do Sr. Daniel de Almeida e da Sra. Josepha Cavalheiro Ribeiro, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Silvana Pereira
Barros casada com Luiz Andre
Freire Pimenta; Jose Eduardo
Pereira Barros casado com
Maria Angelita Migallon Koyama. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado para o Crematório
Memorial Metropolitano de Piracicaba, deu-se início do ceremonial às 14:00hs (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. SEBASTIÃO TIENGO faleceu anteontem na cidade de
Limeira, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Ivone Rocha.Era filho do Sr. Pedro Antonio Tiengo e da Sra.
Benedicta Marques Tiengo,
ambos falecidos. Deixa ainda
demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Piracicaba e seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala-08,
seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

de idade e era viúva do Sr. Carmelindo Martim. Filha do Sr.
Sebastião Elias Barboza e da
Sra. Emilia Maria de Jesus,
ambos falecidos.Deixou os filhos: Elisabete; Vanda; Sueli;
Roseli; Rosana; Ivanilde; Ivanete; Tania. Deixa netos, Bisnetos
e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as
16:00 hs saindo a urna mortuária do velório Municipal, seguindo para o cemitério Municipal, onde foi inumada em jazigo
da família, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IDA ZANOLLI CREODOLPHO faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 89 anos de
idade e era viúva do Sr. Pedro
Creodolpho.Era filha do Sr.
Felicio Zanolli e da Sra. Angelina Romanini, falecidos. Deixa os filhos: Pedro Sergio Creo d o l p h o ; C e l s o A pa r e c i d o
Creodolpho; Angela Maria
Creodolpho. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento deuse ontem ás15:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório
Municipal de Vila Rezende
sala-03, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LUZIA AGUILAR CARREGARI faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 70 anos de
idade e era viúva do Sr. João
Aparecido Carregari.Era filha

do Sr. João Aguilar e da Sra.
Aparecida Bonamin Aguilar,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Eduardo Carregari casado com Aline da Cruz Azevedo;
Edivaldo Carregari casado com
Marquilheide Maria Xavier Carregari; Leandro carregari casado com Andrea Rufino; Luciane Carregari Michelon casada com Giancarlo Michelon.
Deixa ainda netos e demais
parentes. O seu sepultamento deu-se ontem às17:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 03, seguindo para o cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).
SR. RUBENS LEITE DO CANTO
BRAGA faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 93 anos
de idade. Era casado com a
Sra. Maria Cleusa Gatti Braga.
Filho do Sr. Ernani Leite do
Canto Braga e da Sra. Maria
Ferraz de Toledo, ambos falecidos. Deixa os filhos: Rubens
Leite do Canto Braga Junior
casado com Lisete Terezinha
Mora Braga, Ana Lucia Gatti
Braga casada com Carlos Roberto Fogagnoli, João Ernani
Gatti Braga, Carlos Eduardo
Gatti Braga casado com Nathália Paula Furlan e Oliveira Braga e Viviane Gatti Braga casada com Sylvio Francisco Duarte Aranha. Deixa netos, bisnetos, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a

Edital de Leilão – Romualdo Pandolfo, leiloeiro
oficial Jucesp 1201, torna
público que realizará um
leilão online no site:
www.totalleiloes.com.br,
de bens móveis, imóveis
e diversos, do dia 14 a 31
de julho de 2022, exceto
aos domingos e feriados.

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

SRA. MARIA FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO DA SILVA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 75
anos, filha da Sra. Zefira Maria
da Conceição, já falecida, era
viúva do Sr. Cicero Francisco da
Silva, deixa os filhos: Jose; Eronildo; Ivanildo; Veronildo; Marcelo e Maria. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada –
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS

SRA. MARIA BARBOZA MARTIM
faleceu anteontem na cidade de
Rio das Pedras, aos 86 anos

USADOS PARA VENDER

gina da Silva; Fatima Conceição
da Silva Leopoldo, casado com
o Sr. Cirso Leopoldo; Paulo Sergio da Silva; Samuel Augusto da
Silva, casado com a Sra. Renata Garcia da Silva; Carlos Augusto da Silva, casado com a
Sra. Fernanda Lidiane Souza
Silva; Marta Conceição da Silva
e Fabiana Conceição da Silva
Zanunccio, casada com o Sr.
Estevão Cristiano Zanunccio.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 14h00 da
sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

urna mortuária deste Velório,
Sala 5, seguindo para o Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ VICTOR ROMÃO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 29 anos de idade.
Era filho do Sr. José Francisco
Romão e da Sra. Telma Regina
de Campos Romão. Deixa a filha Lorena Sophia Machado
Romão, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório,
Sala 7, seguindo para o Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. EGIDIO ZIDÉRIO BISPO faleceu ontem na cidade de
Charqueada aos 79 anos de
idade. Era casado com Sra
Ednei Camollesi Bispo .Era
Filho do Sr. João Zidério Bispo e da Sra. Izabel Virginia de
Jesus, ambos falecidos.Deixa
os filhos: Edmar Zidério Bispo, Edna Zidério Bispo, Edvaldo Zidério Bispo, Etevaldo Zidério Bispo, Edson Zidério
Bispo, falecido. Deixa demais
parentes e amigos. O seu corpo foi transladado para a cidade de Charqueada, onde seu
sepultamento dar-se-a hoje as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal , seguindo para o Cemitério Municipal de Charqueada. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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PERFIL ELYANA DAHAB

PROFESSORA DE DANÇA DO VENTRE E BAILARINA
Elyana Dahab, é professora de dança do ventre e
bailarina. Iniciou seus estudos de dança do ventre
no ano de 2000, onde fez cursos até o ano de 2004,
tendo uma pausa em sua carreira de dança para
iniciar sua graduação na faculdade de Direito. De
2008 a 2010, ministrou aulas de dança do ventre,
encerrando mais uma vez sua carreira na área da
dança! Após isso se dedicou a atividade empresária
e jurídica, engavetando mais uma vez seu sonho
de continuar como bailarina e professora de dança
do ventre. Em 2020, durante a pandemia e em
tratamento de câncer, sendo um no intestino e o
outro uma metástase no fígado, ambos um pouco
já avançados, ela inicia mais uma vez o retorno a
dança do ventre como voluntária ajudando mulheres
com câncer a melhorarem sua autoestima e ter
mais qualidade de vida... neste momento sendo uma
paciente em tratamento, ela enxergou na dança do
ventre uma possibilidade de se resgatar como
mulher , como bailarina, ainda que com certas
dificuldades físicas, tais limitações, foram sendo
adaptadas à nova realidade como bailarina e
professora de dança. E hoje ainda em tratamento,
porém, com bons resultados progressivos,
melhorando a cada dia, a dança contribuiu de forma
significativa pra ter qualidade de vida e trazer esta
consciência de que uma atividade física, pode ser
coadjuvante, terapêutica para uma história de superação.
Hoje ela ministra aulas de dança do ventre... e
pretende em breve voltar a carreira jurídica.
Nome profissional: Elyana Dahab
Nascido em que cidade: Fama, Minas Gerais
Qual é sua maior qualidade? Persistência
E seu maior defeito? Necessidade de agradar
a todos, estou mudando isso!
Qual é a característica mais importante em um
ser humano? Respeito
O que mais aprecia em seus amigos?
Companheirismo
Sua atividade favorita é: Dança do Ventre
Qual é sua ideia de felicidade? Viver
E o que seria a maior das tragédias?
Desigualdade social
Quem gostaria de ser se não fosse você?
Gostaria de ter sido a Cleópatra
Qual é sua viagem preferida: Paris
Qual é sua cor predileta? Vermelho
Uma flor? Rosa Vermelha

Um animal? Cachorro
E seu prato favorito? Macarronada
Quais são seus autores preferidos? Tenho
tantos, Guilherme de Souza Nucci,
Machado de Assis, Cora Coralina, Agatha
Christie, Clarice Lispector, Evandro Lins e
Silva, Simone de Beavouir,Rousseau, Karl
Marx, Nietzsche, etc.
E seus cantores (as)? André Matos, ex
vocalista da Banda Angra, Marisa Monte,
quase todos da MPB também.
Seus filmes? Bicho de sete cabeças, O Alto
da Compadecida, A Espera de um milagre,
Efeito borboleta, O livro de Eli, Um lugar
chamado Nothing Hill
Que superpoder gostaria de ter? Acabar com os
problemas sociais, como fome, falta de moradia.
O que mais detesta? Desigualdade social
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria?
Para o futuro
Como gostaria de morrer? Dançando, cheia
de glamour
Qual é seu atual estado de espírito? Alegre
Que defeito é mais fácil perdoar? Aquele bem
intencionado

Qual é o lema de sua vida? Confiar
Momento preferido do dia? Abrir os olhos e
respirar
No que pensa quando acorda? Agradeço ao
divino Criador
Uma mania? Tomar muito café
Gasta muito com? Cursos e alguns remédios
Sonho de consumo não realizado? Uma casa
na praia
Lembranças de infância? As águas de furnas
de Minas Gerais
Em que ocasião mente? Pra mim mesma,
quando quero justificar a teimosia de uma
situação que eu já deveria ter desistido
O primeiro beijo? Acho que foi aos 15 anos
Uma vaidade? Meus cabelos
Qual é seu maior pecado? Gula
O que é sagrado para você? Minha liberdade
Do que não gosta no seu corpo? Nariz
O que faria com um prêmio de milhões de reais?
Ajudaria pessoas próximas, depois eu
viajaria pelo mundo
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Perder
meu pai
Como foi seu início de carreira? Bastante

difícil
Um ponto turístico de Piracicaba? O Rio de
Piracicaba Uma personalidade de
Piracicaba: Os trabalhadores diários,
responsáveis em fazer a cidade melhor!
Um fato ocorrido em Piracicaba? O Rio quando
está seco me deixa triste
Um cantor e uma cantora de Piracicaba? Evinha
do Forró
Um ator e uma atriz de Piracicaba? Elson de
Belém
O que falta em Piracicaba? Acho que o
problema do acesso a habitação, saúde,
educação, cultura.
Uma frase de incentivo: insista!
Seu projeto mais recente é: estou em
processo de cura, estou investindo no que
me faz feliz, ser professora de dança do
ventre é um deles!
Quem será Elyana Dahab pós pandemia? Uma
pessoa muito mais forte! E centrada em
viver e ser feliz!
Instagram @elyanadahab
Telefone para contato (19) 9 8813 5611
Fotos enviadas pela artista

CURTIDINHA

Felipe Octavio comemora pela
sua apresentação no Joaquina
Lounge bar no último final de
semana em Rio Claro. O
badalado DJ enfatizou que São
João só se for com mandelão.

Pablo Carajol Delvaje
anunciou que finalmente
será reaberto o tradicional
Bar Cruzeiro com uma
programação cultural
recheada com grandes
nomes da música
piracicabana.

Gimenez Filho, manda um recado aos
amantes do “passinho” que está com
inscrições abertas para aulas com os
ritmos que marcaram as décadas de
70, 80 e 90. Maiores informações na
página do professor.

Gabriel Ávila participou do 3º
Encontro de Cinema do Interior Paulista, promovido pela
ICine Fórum e manifestou sua
enorme satisfação pelos momentos vividos neste evento
realizado no início de julho na
cidade de Assis SP.

Evandro Tapia mostrou em primeira mão a capa do
single da “No Time” feita pelo grande artista Douglas
Alves Art. A música será lançada no final do mês e
estará presente no EP de estreia da Exkil.
Esio Pezzato declamou poema “Ode
ao 9 de julho” no evento 90 anos da
Revolução Constitucionalista. O poeta
foi aplaudido calorosamente pelo
publico que prestigiou o evento
promovido pelo Museu Prudente de
Moraes.

Gabriela Souza participou como
convidada do Programa da Fiofhó
de cabo a rabo na última sexta
feira. A miss centro paulista CNB é
ativista social e possui simpatia e
carisma que contagiou a todos.

Roseane Luppi, que
atualmente reside na
França participou do
Musique Voyageuse
cantando samba para os
franceses. A artista ficou
emocionada com a
participação do publico
cantando e dançando ao
som de música brasileira.

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.

Silvia Cruz comemora sua
participação no filme “Corações
entrelaçados” do diretor Rui
Francisco M Matteo Filho. A
equipe esteve na cidade de
Jaguariúna onde serão gravadas as
cenas do longa-metragem.

Negro Luo divulgou as fotos que fez para uma marca
famosa de roupas. As fotos foram feitas no estúdio Cia 11
onde o modelo ficou super a vontade como mostra o ensaio.
INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
A Pirarazzi esteve na cobertura do show da cantora Drika Si, do show de Getúlio Côrtes entre outros
eventos da cidade. No Perfil o destaque é para Elyana Dahab, dançarina de dança do ventre. Além da
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 163 julho/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém - Artista e comunicador cultural - #espalhepaz
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EVENTO NOART JULINO BEM VIVER
GRAN ESPAÇO BEM VIVER
Captação de imagens Ricardo Roberto Raya

SHOW DRIKA CANTA CHICO E SUAS MULHERES
TEATRO LOSSO NETO
Captação de imagens Ricardo Roberto Raya

SHOW O PULO DO NEGRO GATO COM GETÚLIO CÔRTES
TEATRO EROTIDES DE CAMPOS - ENGENHO CENTRAL
Captação de imagens Pirarazzi
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#PirarazziIndicaEDaADica

ARTISTAS MARCARAM PRESENÇA NA BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO

IRON POD CAST ENTREVISTOU
ELSON DE BELÉM
AMERICANA SP
Captação de imagens Ricardo Roberto Raya

SAMUEL ZANATTA PROMOVE
SEMANA COM PROPÓSITO

Samuel Zanatta iniciou essa semana e vai até
dia 16 deste mês a 1ª Semana com Propósito,
com diversas atividades como Hatha Yoga, YogaDance, NudeYoga, Meditação, enfim, práticas
on-line e para todes. O propósito é arrecadar
dinheiro para arcar com os custos da sua formação em Dançaterapia. A contribuição para as práticas é livre e cada um doa o quanto puder para
o momento. O artista espera que todos possam
se aconchegar em algum momento, divulgar nas
redes sociais e assim ajudar nessa mais nova jornada em busca da Dançaterapia.
Link para inscrição nas atividades:
https://forms.gle/fYnnDcsXHe21akuq9

Equipe Rádio Metropolitana

Claudia Cristina Fiorino Guilherme

Marcia Tomiyhama

Equipe Biblioteca de Piracicaba

Equipe Semac
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