VacinaPira libera novas vagas para vacina
Novas vagas serão liberadas às 8h30 desta quarta-feira; agendamento deve ser feito no site

DELEGADA - I
A vereadora Rai de Almeida (PT) participa hoje, 20, do
XVI Encontro Nacional e Convenção do PT nacional. Ela enfatiza que, mesmo durante o
período de recesso das reuniões
camarárias, não perde de vista
os problemas cidade. "Que são
muitos", enfatiza a parlamentar.
DELEGADA - II
Mais do que participar, Rai
será nada menos do que uma das
delegadas do evento - ocasião na
qual haverá debates sobre a Conjuntura Nacional, apresentação
das Diretrizes do Programa de
Governo e, ao final, votação - e
provável aprovação - da chapa
Lula e Geraldo Alckmin e da coligação majoritária nacional.
DELEGADA - III
Atuando sempre com na linha
de frente da política local, Rai também é referência interna na política da região - e o convite para ser
uma das delegadas desse importante evento do PT comprova isso.
Edição: 14 páginas

SILÊNCIO - I
Foi sepulcral o silêncio dos
embaixadores após as acusações feitas pelo presidente da
República, Jair Bolsonaro (PL),
de que as urnas eletrônicas não
são confiáveis. O encontrou
aconteceu na segunda-feira,
18, em Brasília, e depois de um
discurso inflamado, o chefe da
Nação até deu uma "pausa estratégica" esperando os aplausos, mas eles não vieram. O constrangimento foi total. Mais um.
SILÊNCIO - II
Apesar das tentativas - frustradas - do Ministério das Relações Exteriores em minimizar as
razões de Bolsonaro com o tal
"briefing" sobre as urnas, fato é
que a principal autoridade do
País coloca em dúvida o sistema
eleitoral, e não é de hoje, e assim
como o seu modelo estadunidense
- o ex-presidente Donald Trump
- estaria preparando golpe (?).
Ou ao menos uma tentativa?
Dois de outubro é logo aí.
SILÊNCIO - III
Um dos principais jornais do
mundo, o New York Times, relatou que embaixadores que participaram da reunião "ficaram assustados" com o conteúdo apresentado pelo presidente da República e temem que Bolsonaro esteja
planejando um golpe. Também,
segundo o jornal, ficaram incomodados com a sugestão para que
os militares devam participar
para "garantir eleições seguras".
Divulgação

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, abrirá novas vagas para
agendamento da vacinação contra a Covid-19 hoje, dia 20, a partir das 8h30. O agendamento deve
ser feito no site VacinaPira (https://vacinapira.piracicaba.
sp.gov.br/cadastro/blk_inicial/).
Confira os grupos: 3ª dose
para pessoas com 18 anos ou mais
que tomaram a 2ª dose há, pelo
menos, quatro meses; 3ª dose
para pessoas com 18 anos ou mais
com alto grau de imunossupres-

são que tomaram a 2ª dose há,
pelo menos, 28 dias; 3ª dose para
adolescentes (12 a 17 anos) com
alto grau de imunossupressão que
tomaram a 2ª dose há, pelo menos, oito semanas; 4ª dose para
pessoas com 40 anos ou mais que
tomaram a 3ª dose há, pelo menos, quatro meses; 4ª dose para
pessoas com 18 anos ou mais com
alto grau de imunossupressão
que tomaram a 3ª dose há, pelo
menos, quatro meses; 5ª dose
para pessoas com 50 anos ou
mais com alto grau de imunos-

supressão que tomaram a 4ª dose
há, pelo menos, quatro meses.
HÁ VAGAS - Já estão disponíveis no site VacinaPira vagas
para agendamento dos seguintes
grupos: 1ª dose de crianças de cinco a 11 anos; 1ª dose para adolescentes (12 a 17 anos); 1ª dose para
pessoas com 18 anos ou mais; 2ª
dose da Pfizer pediátrica para
quem tomou a 1ª dose até 26/05;
2ª dose da Pfizer (pessoas com 18
anos ou mais) para quem tomou a
1ª dose até 01/07; 2ª dose da Pfizer (adolescentes 12 a 17 anos)

para quem tomou a 1ª dose até
26/05; 2ª dose da CoronaVac/
Butantan para quem tomou a 1ª
dose até 24/06; 2ª dose da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz para
quem tomou a 1ª dose até 27/05;
1ª dose adicional para quem iniciou a imunização com a dose única da Janssen até 22/05; 2ª dose
adicional para quem iniciou a imunização com a dose única da Janssen e tomou a 1ª dose adicional até
22/03; e 3ª dose para adolescentes
(12 a 17 anos) que tomou a 2ª dose
há, pelo menos, quatro meses.

Semae tem atendimento no prédio da Prefeitura
Teve início segunda (18) o
atendimento ao público dos serviços do Semae no prédio da Prefeitura de Piracicaba, no Térreo 2. A
iniciativa partiu da nova gestão e
tem como objetivo oferecer mais
um local de atendimento, facilitando a resolução de demandas dos
usuários. O atendimento é realizado no guichê 16 e os serviços disponíveis são: nova ligação de água
e esgoto, mudança de local de hidrômetro, religação a pedido, religação por inadimplência (somente titular da conta), alteração de
titularidade, corte a pedido, parcelamento de débitos, reclamação
de consumo, certidão negativa de
débitos, inclusão ou renovação de
Tarifa Social, 2ª via de fatura, entre outros. "É importante ressaltar que o usuário deve consultar
os documentos necessários para
cada tipo de solicitação. A consulta prévia pode ser realizada no site
ou pelos telefones 115, 0800 776
96 11 e 3403-9611", enfatizou Clarindo de Moraes Neto, superintendente administrativo do Semae.
HORÁRIOS - O atendimento funciona de segunda a sextafeira, das 8h30 às 16h30, no T2,
rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, Chácara Nazareth. O

Divulgação

Os serviços foram iniciados segunda-feira, dia 18

Semae mantém o atendimento ao
público na sede da rua XV de Novembro, 2.200, Bairro Alto. Em seu
site, conta com diversos serviços
disponíveis para que o usuário não
precise se deslocar, basta acessar
www.semaepiracicaba.sp.gov.br.

Um dos importantes serviços é a
Situação do Abastecimento, que
informa em tempo real a manutenção e a previsão de normalização do abastecimento. No Térreo
2, além de atendimento do Semae,
os usuários contam também com

serviços de informações, xerox,
Semuttran, Sedema, Semob, Finanças, Divisão de Tributos Imobiliários, Divisão de Atendimento
Tributário, Divisão de Fiscalização, Execução Fiscal, Divisão de
Cadastro Técnico e Protocolo.

Divulgação

AGRICULTURA
FAMILIAR
UNIÃO BRASIL
Na quinta-feira passada, foi
inaugurado, pelo deputado federal Junior Bozzella e pela précandidata a deputada estadual
Coronel Adriana, o Escritório Po-

lítico do União Brasil Piracicaba,
que fica na rua XV de Novembro,
Centro. O encontro contou com
a presença de lideranças políticas da legenda na região.

A RRASTÃO
DA D ENGUE
By Elson
de Belém

A11 a A13

RECOLHEU
7,22 TONELADAS
DE INSERVÍVEIS
A5

A Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) visitou na segundafeira, 18, a propriedade dos
agricultores familiares Vlamir
José Domingues e Márcia
Camolesi Domingues, da fazenda Pé da Serra, no bairro
Floresta, na zona rural do
município. O objetivo, conforme a titular da Pasta, Nancy
Thame, é aproximar os produtores rurais do poder público. Desde 2019 eles comercializam hortaliças e legumes produzidos na propriedade diretamente aos consumidores dos Varejões Municipais de Piracicaba. A6

Formação
para novos
vicentinos
em agosto
A Sociedade de São Vicente
de Paulo promove formação para
novos vicentinos no dia 1o de
agosto, em sua sede da Vila Rezende, rua Dona Santina, 300.
O horário será das 19h30 às 21
horas. Não é necessário fazer
inscrição. Essa formação também
está aberta a todos os vicentinos.
A coordenação será do confrade
José Renato Baptista e com a participação especial do diácono
Márcio Adriano dos Santos.
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O drama econômico em
São Paulo e no Brasil
Aldo Rebelo

O

Brasil vem sofrendo dois graves problemas
na sua economia, ambos com reflexos profundos no Estado de
São Paulo. O primeiro
deles é o da estagnação
econômica. O País não
cresce, o País parou de crescer.
Não sabemos mais o que é desenvolvimento. O Brasil que, entre
1930 e 1950, liderou o crescimento
no mundo, naquilo que ficou conhecido como Milagre Brasileiro,
estancou a marcha do progresso uma infelicidade, tanto para o Brasil quanto para os brasileiros.
Outro grande problema, tão
grave quanto o primeiro, é o processo de desindustrialização pelo
qual o País atravessa. E quando o
Brasil se desindustrializa, ele não
se desindustrializa no Sertão do
nordeste. A desindustrialização se
dá, inevitavelmente, em São Paulo. Quando a Ford fecha quatro
fábricas, ela fecha três em São Paulo, uma no ABC, uma no Ipiranga,
na capital, e outra em Taubaté.
Nos anos 30, os italianos que
fugiam dos horrores da guerra e
da fome, vinham para São Paulo
na esperança de arrumar um emprego nas indústriasMatarazzo,
que, na época, empregavam mais
de 300 mil trabalhadores.Nos
anos 60 e 70, os nordestinos pegavam um ônibus ou pau de arara, lá no interior, e vinham para
cá arranjar um trabalho nas indústrias, nas montadoras. Havia,
também, oportunidades de emprego no interior de São Paulo,
no cultivo do café. Os trabalhadores eram disputados, porque
havia muitos postos de trabalhos
a serem preenchidos. A Volkswagen, nos anos 80, chegava a empregar 40 mil trabalhadores.

Para nossa tristeza, hoje, a situação
está muito diferente. O
Brasil precisa enfrentar esse processo de
desindustrialização. E
o processo de desindustrialização diz respeito, diretamente, ao
Estado de São Paulo.
São Paulo que foi o
berço da indústria; São Paulo
que foi a terra do emprego e da
esperança, vive hoje, exatamente, o sentido inverso, com as
pessoas querendo sair daqui,
por falta de oportunidades.

Não podemos dar
ao estado a função
de transformar
todo mundo
em funcionário
público
Cabe a nós assumirmos essa
grande responsabilidade. Responsabilidade de oferecer à juventude, àqueles que hoje estão nas escolas, nas universidades, a esperança de um emprego industrial.
Não podemos dar ao estado a função de transformar todo mundo
em funcionário público, com emprego na prefeitura, nos governos,
na União. É preciso que tenhamos a atividade econômica privada pujante, para gerar postos
de trabalho, renda, pagar tributos, angariar divisas e criar bemestar para a nossa população.
———

Aldo Rebelo foi presidente da Câmara dos
Deputados, relator do
Código Florestal e ministro nas pastas de Coordenação Política e Relações
Institucionais; do Esporte; da Ciência, Tecnologia
e Inovação; e da Defesa

As saudades incomodam
Douglas S. Nogueira

S

entir saudades, o
que é sentir saudades? Muitas
vezes sentimos saudades de um amigo, colega, parente, parceiro, de
um grande amor que já
se foi para o outro lado
da vida ou não deu certo, enfim, sentimos aquele incômodo no mais profundo de nosso íntimo, no maior campo dos sentimentos como se o nosso coração
clamasse por uma solução para
aquele empecilho que o incomoda.
As saudades em diversos casos trazem reflexão, arrependimento e abate o orgulho de um
ato cometido em relação aquela
pessoa que por um motivo ou outro magoamos. Mas, não sentimos saudades apenas de pessoas, também de momentos, tempos que se foram e já não voltam
mais como o primeiro beijo, a primeira namorada ou namorado,
o tempinho do ginásio escolar ou
quando brincando de queimada,
queimamos o pé, na hora dor e
choro, hoje saudades, é... na verdade sentimos saudades daquela pessoa ou momento que de
uma forma ou de outra marcou
positivamente em nossa vida.
As saudades realmente incomodam, principalmente quando nada podemos fazer para
amenizá-las, como saudades de
um ente que cumpriu sua jornada e se foi. Porém, as saudades

podem vir acompanhadas de um péssimo sentimento, do remorso,
portanto agir da melhor forma para com os
outros principalmente
pessoas próximas, é a
mais inteligente atitude para que tal sentimento não contamine
uma saudade sadia.

Sentir saudades
é algo bom,
pois mostra a
nós mesmos
que temos
sentimentos
positivos
Sentir saudades é algo bom,
pois mostra a nós mesmos que
temos sentimentos positivos e
que os mesmos prevalecem em
nosso íntimo, sendo assim ame,
respeite e aprecie a cada pessoa
que surge em sua vida ou a um
momento único e maravilhoso
que vive, para que um dia quando refletindo estiver e as saudades baterem à sua porta, os
seus sentimentos saboreiem de
forma positiva e alegre à volta
ao passado inesquecível.
———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamento da Manutenção. Blog:
www.douglassnogueira.blog
spot.com.E-mail:douglas_s
nogueira@yahoo.com.br
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Incitatus
Camilo Irineu
Quartarollo

O

imperador Calígula deu o
disputadíssimo cargo de senador
ao seu preferido. O
escolhido foi condecorado comum belíssimo colar de pedras
preciosas no pescoço, tinha ao
dispordezoito assessores e nacama aconchegante cobriam-no
de mantas púrpura. Esse senador "in pectore" inspirou uma
estátua equestre em tamanho
real e em mármore, exposto na
praça romana sobre um belíssimo pedestal de marfim.
Ora, Incitatus era um cavalo!
Na Roma decadente, de
barbáries, loucos podiam ser
imperadores e um cavaloestribar sobre a casa de leis.Na época, a resistência contra esse processo dilacerante é o cristianismo originário que se opôs à impiedade do Império, sem violência, com féoperosa decristãos

anônimos, seguidores
de um crucificado.
Havia uma revolução pacífica, invisível e
indelével entre os povos, que sacudiria o
centro do Império. Os
escravizados de Roma,
mesmo sob martírio e
nas arenas do Coliseu,
confessavam como
deus um tal Cristo lá das bandas
da Judeia. De nada adiantaram
as mentiras da elite romana, nem
as ferraduras de Incitatus.
Mesmo no silêncio dos omissos ou desprezo de sigilos centenários, as comunidades cristãs registraram à miúda sua fé
nos evangelhos sob a pena clarividente de Marcos e outros líderes martirizados ou não.
Ora, Jesus, que se comprazia
com o louvor da boca dos pequeninos, não era filho de Júpiter ou de
Zeus nem se agraciava com honrarias falsas de um senado maluco, de
estrebaria e achaques. Aquele nome
do crucificado voltava a rondar a
Roma pagã pela boca dos cristãos.

O movimento
cristão originário
foi uma ação
resiliente de
povos contra
a barbárie
João viu o número dos escolhidos, estes não eram dos que
sobreviveram, mas os mártires,
fieis até o fim contra a barbárie
de Calígula e Nero, a besta. Os
cristãos, cujas lideranças eram
difusas e recorrentemente mortas fazem eco ao Brasil de hoje,
de muitos indígenas, indigenistas, líderes comunitários, semterra, pobres, negros, mulheres,
transexuais assassinados em
nome de um império de idiotices.
A arma assume o lugar da
cruz, o culto idólatra da arma
e de um Jesus de goiabeira.
Não se trata de gostar de armas, mas de a eleger como defesa precípua do cidadão comum. A arma à mão incauta,
não habilitada profissionalmente, é usada para a morte,

ataque e desaforo individual de
crenças e distúrbios egóicos.
Sem recorrer ao poder de
armas, o movimento cristão originário foi uma ação resiliente
de povos contra a barbárie, em
favor de uma fé sã contra o fanatismo do estado romano.
Havia um panfleto imperial que circulava nos primórdios do cristianismo por toda
a Roma pagã, que contava o
nascimento de um deus, o
Nascimento do Imperador
Augusto. O tal panfleto foi feito num gênero literário antigo
chamado Evangelho. Porém,
as comunidades cristãs reagem contra essa propaganda
barata, politiqueira e mentirosa,
de goiabeira e, desta vez, usam
do estilo para consagrar o
Evangelho de Jesus Cristo e registrar quem é deus para eles,
aliás, o Deus conosco, Emanuel.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente, escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

Diária: R$ 6.000,00
Almir Pazzianotto
Pinto

A

rigor, nada tenho a ver com a
diária paga por
alguém a hotel. Tampouco com o hotel
onde resolve se hospedar. Cuido da minha vida e procuro
não me intrometer em assuntos que não me dizem respeito.
O caso deste artigo, entretanto, é de interesse público. Diz respeito a ex-presidente da República, em campanha para retornar
ao Palácio do Planalto como candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Durante os dias em
que esteve em Brasília, para contatos políticos, Luiz Inácio Lula
da Silva se hospedou no hotel
Meliá, em apartamento de 183
metros quadrados, ao preço de R$
6 mil a diária. A informação não
desmentida retirei de "O Estado",
edição de14/7, página A7.
Procurada pelo jornal, a assessoria do PT justificou as dimensões do apartamento como
necessárias para "atender a sua
equipe de apoio, e os dirigentes
políticos que o acompanham em
suas instalações". Destacou, também, que "todas as despesas relacionadas aos deslocamentos de
seu presidente de honra são realizadas pelo PT, conforme a lei e
rigorosamente informadas à Justiça Eleitoral, que as divulga".
Vamos aos fatos. Os partidos
políticos brasileiros são duplamen-

te beneficiados pelo Tesouro Nacional. Recebem dinheiro do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo
Partidário), R$ 939 milhões em 2021, e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (Fundo Eleitoral). Do ponto de vista da ficção
jurídica, as verbas são provenientes dos cofres federais. No plano
da realidade, entretanto, são mantidos com dinheiro dos contribuintes. Tesouro Nacional, tesouros
estaduais e municipais não têm
recursos próprios. Nada produzem. Arrecadam e gastam quase
sempre, de maneira perdulária.
Os partidos anteriores ao golpe militar de 1964, como PSD, PTB,
UDN, PSP, PDC, PSB, viviam de
contribuições voluntárias de filiados e simpatizantes. Nem por
isso deixavam de ser combativos.
Foram extintos autoritariamente pelo artigo 18 do Institucional
nº 2, de 27/10/1965, baixado pelo
presidente Castelo Branco.
O regime militar (1964-1985)
determinou a criação de duas organizações de caráter partidário:
a Aliança Renovadora Nacional
(Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Para
custeá-los o presidente Castelo
Branco, ingênuo em questões políticas, fez aprovar a Lei nº
4,740/1965 - Lei de Organização
dos Partidos Políticos - cujo artigo 60 instituiu o Fundo Espe-
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cial de Assistência Financeira aos
Partidos. Suponho que não imaginava o monstro que havia gerado.
Para garantir a perenidade
do Fundo, a Constituição de 1988
tratou de incluí-lo entre os direitos assegurados aos partidos. Alguns anos depois, deputados e senadores insatisfeitos aprovaram
as leis nºs 13.487 e 13.488, ambas de 2017, destinadas à criação
de nova fonte de renda, o Fundo
Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), hoje no valor
aproximado de R$ 4,9 bilhões.
A União Brasil, presidida pelo
deputado Luciano Bivar, foi aquinhoada, pelo FEFC, neste ano, com a
quantia de R$ 770 milhões. A seguir
vem o Partido dos Trabalhadores,
com R$ 484 milhões. Na terceira posição, o MDB com R$ 356 milhões.
Todas as informações sobre o FEFC
estão disponíveis na internet. Ao
PCdoB coube R$ 74,48 milhões.
As despesas de hospedagem
do antigo operário metalúrgico
Lula no Meliá foram pagas pelos
contribuintes. Eu, você, os famili-

ares, amigos e vizinhos arcamos
com o custeio das reuniões do candidato em Brasília e em qualquer
outra parte do território nacional,
ou no exterior, para onde deseja
se deslocar. A crítica é válida para
praticamente todos os partidos e
candidatos. São poucos os que resistem ao impulso de dilapidar
dinheiro público em proveito próprio, de cupinchas e de familiares.
As leis sobre o Fundo Partidário e o Fundo de Financiamento de Campanha são escritas e
aprovadas pelos interessados.
Caso típico de legislação em causa
própria. Para um País com 11 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, 33,3 milhões de pessoas que vivem em
situação de miséria, 40 milhões
na linha da pobreza, ambos os
fundos são a prova cabal de que
o mundo político é majoritariamente integrado por pessoas
moralmente desqualificadas.
Partidos e candidatos nutridos pelo Fundo Partidário e pelo
Fundo Especial de Financiamento
Partidário são fariseus, falsos, hipócritas, quando prometem cuidar das camadas carentes da população. Estivessem dizendo a verdade, assumiriam o compromisso
de, em nome da moralidade e da
decência, extinguir ambos os Fundos nos primeiros dias de governo.
———

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

O efeito colateral do boato
José Renato Nalini

O

s boatos nem
sempre são fake
News. A sabedoria popular tem sua
razão quando apregoa:
"o povo aumenta, mas
não inventa". Ou seja:
"onde há fumaça há
fogo" e há sempre um
fundo de verdade quando se dissemina alguma novidade
picante. Sim, porque as novidades
edificantes não têm curso duradouro. Basta numa roda mencionar boas qualidades de alguém e o
assunto logo toma rumo diverso.
Falar bem não atrai ninguém.
Mas o boato é um hobby tradicional dos brasileiros. Desde os tempos da Colônia, sobravam os alcoviteiros, os alardeadores de notícias semiverdadeiras. Os fofoqueiros.
Menotti Del Picchia observa
que por mais incisivas ordens
possam proibir a veiculação de
boatos, "eles se multiplicam numa
florada rica de imaginação e de
esperanças". Não é fenômeno
novo. É a floração espiritual de
todos os acontecimentos. "O boato nasce de uma palestra, de uma
hipótese, de uma exclamação e até
de um sorriso. Ganha corpo, verossimilhança e instantes depois reveste-se das mais seguras características da verdade e da certeza".
O boato parece gêmeo da piada. Os brasileiros são expertos em
fazer piadas de bom e de mau gos-

to. Principalmente de
mau gosto, porque essas
são mais fáceis de propalar e encontram ouvidos sempre atentos.
Para Monteiro Lobato, "o boato é uma volúpia e uma necessidade. É uma válvula necessária ao excesso de carga do nervosismo. O boato faz bem. Alivia o espírito e produz sadias descargas de
bom humor. Com um bom boato
dorme-se uma noite tranquila e um
bom sono é uma nova reserva de
força construtiva para a continuação da batalha. Deixem soltos
os boatos. Não os persigam como
criminosos. A humanidade necessita e vive de ilusões. Não matemos as ilusões pelo gosto puritano de sermos exatos ou severos".
Lobato assim falava com
Menotti Del Picchia, ao tempo da
Revolução de 9 de julho de 1932.
Logo emendava: - "Por falar nisso, o que há de novo hoje?".
Se Menotti, que então atuava
no Gabinete do Governador Washington Luís, dissesse "Hoje não
há nada. Não temos notícias", isso
não sossegava Lobato. "O criador
do Jéca-Tatu, franzindo suas espessas sobrancelhas que não descontinuam a felpuda linha sinuosa que lhe risca a fronte já nobilitada por alguns cabelos brancos, retrucava: "Chi! Como vocês são atrasados! Estou vendo que aqui em
Palácioé o lugar onde as notícias

Mas o boato
é um hobby
tradicional dos
brasileiros
chegam por último... Em seguida,
despejava uma série de boatos queobtivera em suas conversas na rua.
O boato, àquela época, na reprodução de Menotti, "dizia bem o
mestre das "Cidades Mortas", era
um derivativo jovial das horas de
ânsia e da enervante expectativa.
Flor efêmera da imaginação, criava o inexistente, mas povoava as
horas vazias de possibilidades promissoras. Engendravam-se boatos
de todos os estilos. Nasciam com a
espontaneidade das ervas. Uns coloridos com os matizes rosados do
otimismo, outros com as cores negras das derrotas. Havia boatos
positivos, prestigiados na aparência da sua verdade pelo clássico
"fulano viu", "fulano ouviu de sicrano". Havia boatos vagos - "soube isto de boa fonte". Havia-os
mudos, que nasciam do próprio silêncio, pela simples interpretação
de um rosto. "Hoje fulano estava
sorrindo. As coisas vão bem".
E o poeta do "Juca Mulato"
continuava: "esses boatos mudos
tinham um prestígio formidável,
supersticioso, tal qual as interpretações dos aruspices nos sagrados
ritos clássicos. Todos eram boateiros. O prazer deespalhar uma boa
notícia dava-lhes um curso fulmíneo. Corriam a cidade de canto a

canto, de bairro a bairro. Eram,
como na famosa canção de d. Bartolo, a princípio uma pequena brisa, depois um vento célere, depois
um furacão desencadeado".
A boataria continua como esporte nacional. Assim como o futebol já foi um dia, substituído pela
litigância judicial. Custa tanto
acreditar - quando se fala no exterior que o Brasil tem cerca de cem
milhões de processos em curso pelos quase cem tribunais do Poder
Judiciário - que os interlocutores
estrangeiros entendem ser gabolice, ou exagero, não conseguem levar a sério. A narrativa adquire o
tom e o sentido de um boato.
O boato recebe fertilizante e
incentivo em épocas eleitorais.
Num Brasil que ainda não perdeu
a ilusão da monarquia, os candidatos parecem "cabeças coroadas":
tudo o que acontece ou "parece acontecer" com eles, logo se espalha
como rastilho de pólvora. Muitas
vezes até coincide ser verdadeiro o
boato. Mas quando ele é de verdade, quase sempre perde a graça.
Não detonemos, portanto, a
Central de boatos, cada vez mais
atuante e cada vez mais próspera.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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SÃO PEDRO

PT CERTO DA VITÓRIA
O Partido dos Trabalhadores, embora não admita de forma explícita (ou pública), acredita que não haverá problemas
para derrotar Bolsonaro. Houve
até uma tentativa de construir
uma estratégia com a intenção
de liquidar a disputa já no primeiro turno, e para tanto, seria
necessário ter o apoio do PSD,
MDB e União Brasil. Contudo,
os petistas não obtiveram êxito
nas negociações, e com isso, segundo os lulistas, a consagração
ficará mesmo para o último domingo de outubro (30). Existe

também no PT, quem alerte para
o perigo do já ganhou, justificando que muita coisa poderá
acontecer em agosto e setembro.
Dar a vitória como certa pode
ser um perigo sem tamanho.
PONTO FINAL
Desistência de José Luiz
Datena (Senado), prejudicou
os planos do governo federal
para apoio a Tarcísio de Freitas em São Paulo. Agora, busca-se alternativas, que seriam
Carla Zambelli ou Paulo Skaf,
não esquecendo que Janaina
Paschoal poderá estar no jogo.

O legado político
de Adilson Maluf
Alex de Madureira

R

ecentemente, tivemos uma grande perda em Piracicaba com o falecimento do ex-prefeito
Adilson Maluf (1944 2022). Ele foi um liberal que viu no MDB
(Movimento Democrático Brasileiro) uma
porta de esperança para os seus
sonhos, realizações e os de sua geração, que o acompanhou em uma
memorável jornada eleitoral para
a modernização administrativa necessária para conduzir a cidade a
dias melhores, mais promissores.
Nascido em família de comerciantes, transformado em
engenheiro civil pela Faculdade de Taubaté, quando voltava
das férias ou nos finais de semana, dizia aos velhos amigos:
"Um dia serei prefeito de Piracicaba". E lá veio ele, repleto de
sonhos, números na cabeça, equações, medições e, ainda, agraciado por um dialeto próprio que
conquistava adeptos às suas
ideias. Deste modo, era imbatível no campo do convencimento.
Com o olhar objetivo de um
engenheiro, Adilson entrou no cenário político local com uma visão macro, capaz de ampliar os
horizontes de uma economia quase que exclusivamente voltada à
indústria metal mecânica da
cana-de-açúcar e álcool. Viveu
uma época em que os horizontes
urbanos eram limitados aos perímetros centrais, nos quais não
mais cabiam novos habitantes
interessados em trabalho, moradia, transportes, educação e saúde. Ou seja, ingredientes principais
que devem ser oferecidos como suporte pelo poder executivo local.
Neste cenário, entendeu, como poucos, a necessidade do diálogo com
os setores produtivos e empresariais para buscar novos tempos.
Assim, recém formado, disputou sua primeira eleição. Uma disputa difícil contra líderes consagrados na cidade. Venceu a todos
em uma eleição memorável, onde
conquistou 14.313 votos, com uma
das menores abstenções de 5,5%.
Era um tempo em que a cidade
ansiava por mudanças. Seu primeiro mandato foi de 1973 a 1977.
Reelegeu-se em 1982, para
um segundo mandato com 33.823
votos (1983 a 1988). E, depois
delas, vieram os desafios para que
seus sonhos se transformassem
em realidade. Foi atrás de parcerias que lhe abrissem as portas
dos negócios internacionais.
Mesmo sem falar inglês, em 1973
vendeu ao board da Caterpillar,
nos Estados Unidos, a ideia de
que, em Piracicaba, a empresa poderia ampliar seus negócios, crescer e garantir o crescimento industrial para os negócios agrícolas da época. Entre seus primeiros decretos naquele ano, em 6 de
setembro, Lei n° 2039, estava a
criação do primeiro distrito industrial da cidade, a Unileste.
Esquivou-se habilmente do
"MDB progressista" e alinhou-se
aos moderados do partido, buscando apoio político do governo
estadual, que não era do seu partido de origem. Deste modo, conquistou com todos um diálogo fraterno em favor da cidade. Com sua
postura, abriu espaços, relevância
histórica e partidária. Além disso,
conseguiu recursos e foi construindo a cidade que sonhou.
Para muitos pode pairar a
pergunta: como pôde, um fazedor de contas, engessado por
metros quadrados, esquadros,
compassos e réguas, ser tão bom
de conversa? A resposta é que,
para além de sua competência e
conhecimento, Adilson era um sedutor. No melhor da palavra. Era
essa característica que marcava a

figura inigualável do exprefeito, que nos deixou
na semana passada.
Dos destaques de
seus períodos na administração municipal estão as ações pela modernização do Semae
(Serviço Municipal de
Água e Esgoto), como a
compra dos primeiros
computadores, que imprimiam os tributos municipais.
Hoje, o projeto Cidade de Papel
transformou esses boletos em arquivos digitais para que o cidadão pague pelo seu próprio computador, no conforto de sua casa.

Uma das
qualidades de
Adilson era
prospectar
o futuro
Foi também no governo de
Adilson, em 1985, que a cidade
concebeu o seu primeiro Plano
Diretor de Desenvolvimento, a
partir de estudos que já existiam, mas que foram sistematizados. Esse documento ainda é pertinente e contribui na atualidade para a reorganização sistematizada de Piracicaba e a necessária intervenção que o atual prefeito, Luciano Almeida, tem feito
a partir dos chamados projetos
pilotos. Entre os exemplos estão
a construção de zeladorias distritais, que serão implementadas
em Artemis, meu bairro de origem, bem como em Tupi, Tanquinho, entre outros bairros.
Como é possível perceber por
sua história, uma das qualidades
de Adilson era prospectar o futuro. Já naquela época estimava-se
que Piracicaba teria 500 mil habitantes nos anos 2000. Por isso,
era fundamental seguir um bom
planejamento. Chegamos em 2022
ainda aguardando nos aproximarmos deste número, o que saberemos tão logo o novo censo do
IBGE nos permita conhece-lo.
Nos dias de administração
de Adilson, o então BNH (Banco
Nacional da Habitação) investiu
muitos recursos em nossa cidade por meio do projeto CURA
(Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada). A iniciativa
fez aparecer uma nova cidade a
oeste, como o Jardim São Paulo,
Monte Líbano, Vila Cristina, Jardim das Flores, Jardim Planalto, entre outros que por lá se ergueram, construindo e ampliando a nossa realidade urbana.
Sob a sua administração foi
criada a Festa das Nações e o
Salão Internacional de Humor
de Piracicaba, dois eventos de
grande relevância para o calendário municipal. A Rua do Porto, o Centro Cívico e a construção de várias avenidas também
estiveram sob a caneta de Adilson. Como gestor, ele teve uma
visão importante da participação popular no planejamento
municipal, uma semente que futuramente se desenvolveu e deu
origem ao Orçamento Participativo. Ou seja, Piracicaba é pioneira na abertura para a construção democrática, servindo de
exemplo para que outras cidades.
Nestes quase 40 anos desde
a sua última gestão, tínhamos 32
creches e escolas municipais,
hoje contamos com 140, necessitando ainda de outras. Ou seja,
o tempo passou. Adilson Maluf
deixou sua marca, em metros e
quilômetros, que certamente será
reverenciada de forma honrosa
pelo nosso povo, hoje e sempre.
———
Alex de Madureira, deputado estadual pelo
PL na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp)

Sexta-feira, 22, Praça São
Benedito será inaugurada
com a Festa do Torresmo
Feita com recursos do município, a obra será inaugurada com outra novidade:
o Festival do Torresmo, evento que reúne atrações gastronômicas e musicais
A reformulação da praça São
Benedito será inaugurada às 19h
do dia 22 de julho, próximo sextafeira. Obra esperada há bastante
tempo pela população, a revitalização garantiu várias mudanças
ao local. Além de poder conferir a
nova estrutura, o público vai poder participar da Festa do Torresmo, que começa na sexta-feira e
acontece até domingo no local.
"Essa é uma das mais tradicionais praças de São Pedro e a reforma foi completa. O local ganhou novo calçamento, com piso
intertravado, iluminação com
lâmpadas de led, novo paisagismo, construção de um novo banheiro com acessibilidade, pórtico, pergolados, bancos e lixeiras",
destaca o prefeito Thiago Silva.
Feita com recursos do município, a obra será inaugurada com
outra novidade: o Festival do
Torresmo, evento que reúne atrações gastronômicas e musicais.
Joelho de porco, leitão à
pururuca, torresmo de rolo,
recheado e mineiro, costela suína, pernil e panceta estão entre as opções do cardápio.
Tim Maia Cover abre a
agenda de apresentações, às
20h de sexta-feira. No sábado,23, o show começa mais
cedo, às 14h, com Mamonas Assassinas Cover. A programação
segue com Marília Mendonça
Cover, às 17h e para fechar a noite, Legião Urbana Cover às 20h.
No domingo, a programação
de shows começa mais cedo também, às 16h30, com Charlie Bro-

wn Jr Cover, e para encerrar a
noite, Queen Cover, às 20h. "Estamos bem otimistas e para essa edição esperamos de 10 a 20 mil pessoas ao longo dos três dias. É um
evento que vem conquistando cada
vez o público", comenta Eduardo
Bueno, organizador do festival.
DIVERSÃO FAMILIAR Consagrado no interior de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com mais de 90 edições realizadas e 3 milhões de visitantes, o
evento gastronômico promete deixar São Pedro mais "crocante". O
consumo previsto é de cerca de 5
toneladas de proteína suína.
Entre os convidados, está
Adan Garcia, chefe especialista em
carne de porco. No menu, seu premiado Baião de Dois e o Arroz
Carreteiro, que promete trazer o
melhor da culinária mineira.
O festival conta ainda com
outros 20 expositores (foodtrucks)
que, além de oferecerem pratos
com carne suína, trabalham com
gastronomia variada. O chop artesanal também será comercializado.
O Festival do Torresmo é Pet Friendly e conta com shows ao vivo e
área kids, com o objetivo de oferecer diversão para toda a família.
SERVIÇO
Festival do Torresmo. Onde:
Praça São Benedito. Cidade: São Pedro. Quando: Dias
22 - a partir das 19h e dias
23 e 24 de julho, das 12h às
22h. Mais: área kids, pet friendly, música ao vivo. Saiba
mais: @festivaldotorresmooriginal. Entrada gratuita

Fotos: Divulgação

Torresmo, em São Pedro, conta com chefe especialista em carne suína

Revitalização foi total na Praça São Benedito, em São Pedro
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"Faces Ocultas" apresenta espetáculo sobre Frida Khalo
A Faces Ocultas Cia. de Dança
volta, amanhã, 21, a Piracicaba com
mais um espetáculo: Frida, que será
apresentado gratuitamente, às
19h30, na Sala 1 do Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Com realização do Governo do Estado de São
Paulo (Secretaria de Cultura e Economia Criativa), produção da Associação de Danças Faces Ocultas,
e apoio da Secretaria da Ação Cultural, a Faces Ocultas traz a obra
coreografada por Poliane Fogaça,
para a comemoração de 25 anos da
cia, com duração de 65 minutos.
Abordando a vida e a artista
que é e foi Frida Kahlo, sob uma
ótica mais detalhada de sua trajetória, a obra foi concebida com o
apoio do Proac Produção 2021.
Realizada por meio de pesquisas nas criações artísticas da
pintora, filmes, documentários e
em seu diário, o trabalho costura
sua dramaturgia, baseando-se,
de forma livre, na obra O Segredo
de Frida Kahlo, de Francisco Haghenbeck, que incorpora o elemento/personagem da Morte ou
Madrinha, que evoca a ligação
direta de Frida com o amor pela
vida entremeado com o tema da
morte, presente em suas obras,
tendo o corpo como tema.
ESPETÁCULO - Mulher,
pintora, latino-americana, sexualmente livre, marcada pela defi-

R EDE
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Faces Ocultas apresenta o espetáculo "Frida"

ciência física, politicamente ativa
às questões sociais de seu país e
artista em um meio totalmente
dominado por homens, Frida
Kahlo, sempre defendeu sua pers-

pectiva própria afirmando nunca
ter sido surrealista. "Nunca pintei sonhos, só pintei a minha própria realidade." Ela pintou sua
vida e sua morte, abrindo cami-

nho para que "novas Fridas" pudessem ser o que queriam ser.
Como dizia: "Eu costumava achar
que eu era a pessoa mais estranha
do mundo, mas aí eu pensei: tem
que ter alguém como eu, que se
sinta bizarra e imperfeita, da mesma maneira como eu me sinto."
Através da dança, a companhia Faces Ocultas mostra a grandiosidade dessa mulher, que resume em sua vida intensa, a coragem e força de todas as mulheres.
OFICINA - E para quem
gosta de dança e quer aprender
mais sobre esta arte, a Faces Ocultas fará, antes do espetáculo, das
13h30 às 15h, uma oficina de dança voltada para interessados a
partir de 13 anos, com a professora Poliane Fogaça, gratuitamente, mediante inscrições.
SERVIÇO
Espetáculo Frida - Faces Ocultas. No Teatro Municipal Dr.
Losso Netto. Ingressos: Entrada gratuita com um 1 kg de
alimento não-perecível (opcional) destinado ao Fussp
(Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba). Retirada 1
hora antes do espetáculo. Classificação: Livre. Informações:
www.facesocultas.com.br. (11)
4602-5236. Formulário para
a oficina: https://forms.gle/
C H 6 w e 2 s Y U 8 x b M T J YA ,
com limite de 25 vagas.
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Inscrições para matrícula antecipada podem ser realizadas no Poupatempo
O processo de inscrição para
o Programa de Matrícula Antecipada aos interessados em ingressar na rede pública estadual
de ensino, no ano letivo de 2023,
pode ser feito nos postos do Poupatempo em todo o Estado, mediante agendamento; ou diretamente nas escolas estaduais e diretorias de ensino. O prazo para inscrição vai até o dia 05 de agosto.
Para realizar o serviço nas
unidades do Poupatempo, é preci-

so agendar data e horário pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou
em totens de autoatendimento
e escolher a unidade. No dia e
horário marcados, basta comparecer ao posto escolhido com o
RG ou a Certidão de Nascimento e o comprovante de endereço
do estudante. Para os menores de
18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.
Na unidade, o cidadão recebe-

rá um protocolo, com o qual poderá consultar em qual unidade escolar o estudante terá sua matrícula disponibilizada. A efetivação
da matrícula se dará somente após
análise da documentação na escola indicada pela Secretaria da Educação. O responsável poderá consultar o resultado da matrícula a
partir do dia 7 de novembro de 2022,
no site: https://sed.educacao.
sp.gov.br/consultapublica/consulta.
Este é o quarto ano de parce-

ria entre Poupatempo e Secretaria
da Educação, que já totaliza mais
de 460 mil atendimentos entre canais digitais e postos de atendimento, destes, mais de 1 mil foram
intenções de matrículas. Nas plataformas eletrônicas do Poupatempo, portal, app e totens, também
estão disponíveis outros serviços da
Secretaria, como Consulta de Registro do Aluno, Boletim Escolar,
Declaração de Matrícula, Consulta
de RA e Consulta de Histórico.
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Prefeitura inicia segundo pacote
de obras de iluminação pública

Praça no bairro recebe
visita de parlamentar
Assessoria Parlamentar

Investimento é de mais de R$ 390 mil e beneficia área urbana e rural
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Obras (Semob), executa o segundo pacote de obras de instalação de iluminação pública em diversos pontos da zona urbana e
rural do município. A Semob coordena e fiscaliza o serviço.
Com investimento de R$
394.684,81, serão instalados
170 novos pontos de iluminação pública viária, entre postes,
rede elétrica e luminárias com
lâmpadas a vapor de sódio, que

vão proporcionar aos locais
atendidos mais segurança e bemestar na utilização do espaço
público no período noturno.
O projeto para a instalação
de iluminação foi elaborado pela
divisão de Eletricidade da Semob, que atende principalmente
as demandas de solicitações dos
contribuintes via SIP-156, indicações de vereadores, novas
obras viárias e por meio de fiscalização a logradouros públicos.
Dentre os locais previstos

nesta etapa estão a estrada Dr.
Dimas Cera Ometto, que dá acesso ao distrito de Tanquinho; estrada do Pau Queimado entre os
nºs 3.310 e 3.860; estrada José
Francisco Perez Gonzales, na altura do nº 2.900 até o nº 3.200,
no Pau d'Alhinho; segunda etapa da iluminação da estrada
Santana/Santa Olímpia; avenida
das Ondas entre os nº 6.180 e
6.580 no Bongue; acesso da estrada Louver Trevisan, no bairro Nova Suíça, entre outros.

PRIMEIRO PACOTE - O
primeiro pacote de obras de instalação de iluminação pública viária foi finalizado em fevereiro
deste ano e teve investimento total de R$ 386.772,55. Na ocasião,
foram instalados 208 novos
pontos de iluminação com luminárias e lâmpadas a vapor de
sódio, beneficiando os bairros
Santana, Santa Olímpia, São
Matheus, Vale do Sol, Campestre, Jardim Oriente, Monte Branco, Nova Suíça, entre outros.

E NTIDADE

Roberto Morais destina R$ 300 mil em
emenda ao "Educando pelo Esporte"
O Governador do Estado de
São Paulo, Rodrigo Garcia, garantiu para o Deputado Estadual Roberto Morais (Cidadania), a
emenda no valor de R$ 300 mil
reais destinada à cobertura de
uma quadra de esportes para a
Associação Educando pelo Esportes. O recurso é repassado por
meio de convênio entre a Prefeitura e o Estado de São Paulo. Com
esse repasse, a Associação Atlética Educando pelo esporte, que
tem 25 anos de atividades, vai
oferecer melhor infraestrutura
para atender cerca de 160 crianças e adolescentes, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, de 6 a 17 anos e seus
familiares, com ações de fortalecimento e defesa dos direitos, com
atividades socioeducativas, esportivas, culturais de cidadania/inclusão digital e de ações com o
grupo familiar e comunitário.
Para o Deputado Roberto
Morais é uma alegria poder contribuir mais uma vez com a entidade e garantir melhorias para o
atendimento das crianças e jovens.
"Eu acompanho o trabalho do
Educando há muitos anos, sempre ouço as solicitações e necessi-

dades deles e vamos em busca de
recursos do governo para investir
em ações e infraestrutura que vão
beneficiar as crianças e famílias
atendidas nesse trabalho sério e
competente", afirma Morais. O
Diretor de atividades do Educando, Ivan Lopes, explica que a emenda passou por um entrave técnico
e quase foi perdida, mas com o
empenho da equipe do Gabinete do
Deputado, foi conseguida a liberação. "Fazer essa cobertura da
quadra e concluir nosso ginásio é
um sonho antigo que vai ser realizado graças ao trabalho do Roberto. Ele é parceiro da entidade desde a fundação, sendo responsável
por grande parte das nossas conquistas e melhorias ao longo dos
anos. Desde a construção da nossa sede, o mobiliário, quatro automóveis que adquirimos, Roberto é
nosso parceiro em todos os sentidos e de suma importância para a
Associação", reforça Lopes.
A entidade já conta com o
valor de R$ 158 mil reais de uma
emenda anterior que vai ser somada aos R$ 300 mil. Assim que
a prefeitura de Piracicaba receber o recurso, será aberto processo de licitação para a obra.

Divulgação

tio de mudas de árvores frutíferas e outras ações. Desde a aprovação do projeto de lei que deu
nome à praça, o vereador vem
solicitando ao Executivo, através das secretarias competentes,
algumas melhorias no local.
Por indicação, foram solicitadas a construção de bancos de cimento, o que já foi realizado, e a
instalação de Iluminação pública
e de equipamentos de academia ao
ar livre que, de acordo com o Sr.
Alex Gama Salvaia, titular da Sedema (Secretaria de Defesa do
Meio Ambiente), estão na programação de execução da pasta.
"O empenho do vereador no
atendimento das melhorias da
praça será muito importante
para engrandecer ainda mais o
local", agradeceu Dorival Nalin.

LBV faz mobilização
para combater a fome

"Eu acompanho o trabalho do Educando há muitos anos", disse Morais

Nova rede de água é construída no bairro
de às demandas do bairro, resultando na escassez de água.
O presidente do Semae informou que a equipe da autarquia
fará a troca da tubulação da rede
atual nas estradas Moacyr Bonato
e José Francisco Perez Gonzales, a
fim de melhorar o abastecimento.
Ainda segundo ele, será verificada
a viabilidade da troca da caixa
d'água de ferro do bairro, que está
com vazamentos, o que também
prejudica a distribuição de água.
As obras foram iniciadas
nesta segunda-feira (18), pela
equipe do Semae, e a previsão
de duração é de 15 dias.

O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) visitou na manhã desta terça-feira (19) a
"Praça Recreativa Neyde Theresinha Molon Nalin", espaço público localizado localizada no
quadrilátero formado pela Avenida 31 de Março e pelas Ruas
Hermínia Sbravatti Lafratta,
Florentino Guerino Lafratta e
Lauro Alves Catulé de Almeida,
ao lado do Viaduto Hyroaki Torigoi, no bairro Higienópolis, que
recebeu este nome após aprovação do projeto de lei 115/2022,
de autoria do parlamentar.
A visita contou com a presença do filho da senhora Neyde, Dorival Nalin, e que ajudou
a idealizar benfeitorias na praça, a instalação de brinquedos e
equipamentos, biblioteca, plan-

A MIGO S OLIDÁRIO

P AU D'A LHINHO

A pedido dos moradores
do bairro Pau D'Alhinho, o vereador Gilmar Rotta (PP), presidente da Câmara Municipal
de Piracicaba, realizou uma
visita ao bairro juntamente
com o presidente do Semae
(Serviço Municipal de Água e
Esgoto), Maurício Oliveira,
para comunicar o início da
construção da nova rede de
água que irá abastecer a região.
Atualmente, os moradores
sofrem com a falta de água pelo
fato de o abastecimento ser feito por uma única rede de água
que, segundo relatado, não aten-

Paulo Henrique visitou a praça "Neyde Theresinha Molon Nalin"

Assessoria Parlamentar

Na segunda-feira (18), o vereador Gilmar Rotta (PP)
acompanhou o início das obras realizadas pelo Semae

Os números demonstram
um triste acréscimo da fome no
Brasil. E não é novidade que esse
assunto vem afetando os brasileiros. São mais de 60 milhões
de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar no país, segundo dados do relatório da Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura
(FAO) divulgado nesse mês.
Há muitos esforços para amenizar a fome que está impactando
a população; cada um ajuda à sua
maneira, contribuindo para reverter esse cenário. Nesse sentido, um
exemplo chamou a atenção das
educadoras da Legião da Boa
Vontade (LBV), uma Entidade
que há mais de 72 anos promove
ações no combate à fome. O curioso é que veio um pedido inusitado e sincero de socorro do pequenino Gabriel Alex que, com seus
nove anos, convidou todo mundo
para ser mais solidário e ajudar.
"Oi, tudo bem, aposto que
você está se perguntando por que
estou mandando uma carta, já
que quase todo mundo usa o celular para tudo, mas resolvi fazer
diferente. Você já pensou na situação do mundo? as pessoas sem
lar para morar, sem trabalho, que
dependem de doações, pessoas
que só têm o almoço ou que só
comem alguns dias... só peço que
as pessoas sejam mais gentis,
mais amigas e mais solidárias
umas com as outras. Obrigado!".
Em vista disso, na data em
que se comemora o Dia do Amigo

(20/7), a Legião da Boa Vontade
fará uma grande mobilização nacional, em todas suas unidades
educacionais e socioassistenciais,
para amparar famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Em sua ação intitulada Amigo Solidário, a Instituição convida a população para celebrar a
data com esse gesto simbólico de
verdadeira amizade. A LBV estará com sua equipe de voluntários e colaboradores para receber doações de alimentos não
perecíveis e assim fortalecer suas
ações de combate à fome. Os itens
de maior necessidade são: arroz,
feijão, óleo, leite e café. Ao fazer
uma colaboração, o doador receberá um singelo agradecimento
preparado pelos atendidos.
A LBV e você são a Esperança
de milhares de famílias! Ajude,
leve sua doação até o Centro Comunitário de Assistência Social da
Legião da Boa Vontade ou, se preferir, colabore via pix ( pix@lbv.
org.br ). Participe dessa força-tarefa para combater a fome. Nas redes sociais acesse o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.
SERVIÇO
Evento: Dia do Amigo Solidário com doação de alimentos não perecíveis nas
unidades da LBV. Data: 20/
7/2022 - quarta-feira. Horário: a partir das 9 horas. Local: Centro Comunitário de
Assistência Social da LBV.
Rua Lázaro Lozano, 46 - Vila
Monteiro - (19) 3433-0948
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E DUCAÇÃO

Bebel participa da elaboração
do programa de Haddad
Divulgação
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Demandas das seis regiões são
apresentadas no congresso
Evento foi realizado no sábado, 16; foram escolhidas dez demandas de cada região

O seminário acontece na próxima segunda (25)
e reunirá diversos especialistas em educação

A deputada estadual Professora Bebel (PT) participará da elaboração das propostas para a
área da educação para integrarem o programa de governo do
pré-candidato a governador do
Estado de São Paulo, Fernando
Haddad (PT). A parlamentar foi
convidada a participar, na próxima segunda-feira, 25 de julho, do
seminário de Educação que integra a programação do Fala SP,
ciclo de debates que subsidiam a
elaboração do programa de governo do Professor Fernando Haddad para as eleições de 2022.
O seminário, que reunirá diversos especialistas em educação,
acontece a partir das 18 horas, no
Sindicato dos Engenheiros, em
São Paulo, na rua Genebra, 25, no
bairro Bela Vista, e contará com a
participação do professor Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, que criou o FIES e o PROUNI. Além da Professora Bebel participam do seminário, ainda, o pro-

fessor Marcelo Knobel, ex-reitor
da Unicamp; o economista Ricardo Henriques, superintendente do
Instituo Unibanco, além do professor Gabriel Chalita, ex-secretário
estadual da Educação; Tayná
Wine, presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, e a
professora Selma Rocha, ex-secretária da Educação de Santo André.
A deputada Professora Bebel,
referência na luta dos professores
pela valorização do magistério paulista e pela melhoria contínua da
qualidade da educação pública no
Estado de São Paulo, diz que é um
imenso orgulho participar deste
debate e ajudar Fernando Haddad
a preparar o seu programa de governo para a área da educação.
"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para
mudar o mundo", diz Bebel, lembrando a mensagem do líder africano Nelson Mandela, um dos
maiores líderes e símbolos de luta
da história da humanidade.

O JI P APÉIS

Fussp recebe a doação de
1,5 tonelada de alimentos
Carolina de Camargo

Após 12 plenárias, no sábado,
16, foram revelados os resultados
do Orçamento Participativo (OP)
de 2022, em congresso realizado
no Armazém 14, no Engenho Central. No total, durante as plenárias, foram apresentadas 379 demandas nas seis regiões da cidade
(Centro, Leste, Norte, Sul, Oeste e
a Rural) e no Congresso, no sábado, foram elencadas dez para cada
uma. Essas demandas estarão disponíveis em breve no Portal dos
Conselhos, no site da Prefeitura.
Elas serão analisadas e colocadas
em prática de acordo com os limites técnicos e orçamentários.
A dupla Lua e Vênus se apresentou no evento. Também foi exibido aos presentes vídeo institucional, que mostrou as principais
obras e ações já realizadas por esta
Administração, em áreas como
mobilidade urbana, educação, habitação, assistência social e geração de empregos no município.
O congresso do OP teve a
participação do prefeito Luciano
Almeida e do secretário de Governo, Carlos Beltrame, além de
secretários municipais, vereadores, representantes de bairros urbanos e rurais da cidade e lideranças comunitárias, que durante mais de três horas discutiram
e apresentaram demandas para
suas regiões. Após a abertura,
os participantes foram divididos em seis frentes de trabalho
(cada uma com uma temática
diferente) para debaterem e votarem as propostas prioritárias.
O prefeito disse que o Congresso do OP é uma reunião democrática, onde os principais autores são representantes das comunidades distribuídas pelas
seis regiões que participaram do
evento. "O nosso objetivo é fortalecer e manter aberto o canal

do OP, pela sua função estratégica de unir esforços entre as lideranças comunitárias e o Executivo, que juntos poderão encontrar caminhos para garantir
o crescimento e desenvolvimento
sustentável de seus bairros",
mencionou o chefe do Executivo.
O prefeito destacou que a
sua gestão é objetiva e transparente e as demandas não ficarão sem resposta, mesmo as que
não possam ser atendidas em
determinado momento. "O Poder Público, sozinho, não consegue dar conta de todas as solicitações, devido às restrições
orçamentárias. Mas junto com
a sociedade, podemos encontrar alternativas que beneficiem a coletividade", destacou.
O secretário de Governo
destacou que o Congresso vem
coroar o trabalho das lideranças comunitárias das seis regiões da cidade que participaram ativamente das plenárias,
onde cada uma pôde apresentar suas principais demandas.
Segundo Jackson Santiago,
coordenador do OP, o objetivo do
Congresso foi o de reunir comunidade, associações, entidades civis organizadas, dentro de sua
região (Centro, Leste, Norte, Oeste, Rural e Sul), para apreciar as
demandas de investimentos e
serviços públicos apresentadas
nas plenárias regionais que ocorreram de a maio a junho deste
ano, nas respectivas regiões.
Falando em nome da sociedade civil, Sandra Raquel, representante da região Norte, ressaltou que a Administração tem ouvido as comunidades. "Sabemos
das dificuldades do Poder Público em atender a todas as demandas, porque cada região tem suas
peculiaridades e necessidades.

Mas precisamos acreditar no mecanismo do OP e manter esse canal aberto. Tenho certeza de que
essa gestão fará o que for possível para que as principais demandas sejam de fato efetivadas".
EXPECTATIVAS - Os delegados que representaram as seis
regiões da cidade não esconderam
a alegria de finalmente poderem
apresentar ao Poder Público, as
demandas prioritárias para cada
uma delas. Estão otimistas de
que o Executivo terá o cuidado
de avaliar cada uma das propostas apresentadas e de acordo
com as suas possibilidades, determinar a execução, para que os
bairros e regiões possam contar
com as melhorias necessárias.
É o caso de Eveline Blumer,
da região Centro. Considera que
as principais demandas são o
desassoreamento e a contenção
da erosão às margens do rio Piracicaba e também a melhoria
da captação das águas pluviais
na região da Vila Rezende, na
avenida Manoel Conceição, a
partir da rua Clemente Ferreira.
Para Iraci Honda, representando a região Norte, a constru-

ção de um centro social e um Ecoponto na região do Santa Rosa são
prioridades, visando maior desenvolvimento social e ambiental.
Representando a região Sul,
Luciana Alves Vieira ressalta que
a construção de uma escola de
educação infantil e de ensino
fundamental para atender aos
moradores dos bairros Água
Branca e Monte Feliz são antigas
reivindicações da comunidade.
Segundo Elizete Aparecida
dos Santos, da região Leste, é
urgente a construção de uma
unidade de saúde para atender
moradores do Jardim Nova
Iguaçu ou do Irmãos Camolese.
Salvina das Dores, representando a região Oeste, ressalta que
a prioridade para aquela região é
a instalação de um parque linear
às margens do ribeirão do Enxofre e a construção de uma ponte que liga a rua Pedro de Moraes
Cavalcanti e a avenida Jaú.
Para a região rural, Carlos
José da Silva, o Chitão, destaca
que uma das prioridades é a
pavimentação da estrada municipal no bairro Santa Isabel,
para atender a região de Tupi.

Arrastão da Dengue recolheu 7,22 toneladas de inservíveis
No sábado, 16, as equipes do
Arrastão da Dengue recolheram
7,22 toneladas de inservíveis na
região do Jardim Oriente, passando também pelos bairros Serra Verde, Jardim Água Branca
e Parque Água Branca. A ação
foi realizada pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio de Plano
Municipal de Combate ao Aedes
(PMCA), ligado ao Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ), da
Secretaria Municipal de Saúde,
que visa o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor
da dengue, zika e chikungunya
e febre amarela urbana.
O próximo Arrastão da Dengue ocorrerá no sábado, 23, das

8h às 14h, na região do Castelinho e Jardim São Miguel, tendo
como concentração a Área Verde do bairro Jardim São Miguel,
na rua Dr. Lula. A orientação é
para que os moradores deixem
nas calçadas qualquer material
que possa acumular água. Não
serão recolhidos entulho, lixo doméstico e galhos de árvores.
De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 19/07 de
2022, foram 5.508 notificações
de dengue, com 1.420 casos positivos e um óbito pela doença.
No mesmo período de 2021, foram 13.255 notificações, com
5.294 confirmações e um óbito.
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Orçamento Participativo
é debatido em congresso
Divulgação

Andréa Almeida, do Fussp, e Mônica Salles, da Oji Papéis,
oficializaram a entrega e o recebimento das doações

"Foi uma competição colaborativa com a intenção de ajudar o próximo. Essa arrecadação estimulou os funcionários a
doar e a protagonizar essa iniciativa que eles próprios se mobilizaram para realizar. Então, o
resultado que tivemos foi uma
ação especial feita por pessoas
muito especiais. Ficamos felizes
com o resultado", conta Mônica.
Para Andréa Almeida, presidente do Fussp, a iniciativa foi
valiosa. "A Oji Papéis é uma grande parceira do Fussp há tempos, e
sabemos que podemos contar com
eles. Receber essa doação só reforçou nossa confiança nessa organização e em todos os seus colaboradores, que se uniram em prol
de um bem maior e fizeram um
trabalho grandioso e muito bonito. Só tenho a agradecer ao empenho, à dedicação e, principalmente, à postura de todos para concretizar essa ação", completa.

O Congresso reuniu representantes de seis regiões da cidade

C OMBA
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O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp) recebeu na manhã de segunda-feira, 18, a doação de cerca de 1,5
tonelada de alimentos da Oji Papéis, após campanha interna
idealizada pelos colaboradores
da empresa. Além dos alimentos, também foram doadas 303
fraldas geriátricas e infantis.
De acordo com Mônica Salles, analista sênior de sustentabilidade da Oji Papéis, a campanha
foi realizada dentro do Sipatma
(Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho e Meio
Ambiente), cujo tema foi a Copa
do Mundo 2022. Os mais de 600
colaboradores da empresa se dividiram em 10 equipes, cada
uma representando uma nação,
que pontuavam de acordo com
a participação nas palestras desenvolvidas no projeto, bem
como para cada item doado. A equipe vencedora foi o Time Brasil.

Isabela Borghese

Vereadora Silvia Morales (PV) participou do congresso do OP

A vereadora Silvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo "A Cidade é Sua", participou do congresso do Orçamento Participativo
(OP), ocorrido no último sábado
(16), no Engenho Central. Na ocasião, foram discutidas as demandas prioritárias das seis regiões do
município: Norte, Sul, Leste, Oeste,
Centro e Zona Rural. Além disso,
foram escolhidos as conselheiras e
conselheiros para a próxima gestão. De acordo com a vereadora,
percebe-se que nas regiões periféricas, as demandas são maiores.

"Estivemos acompanhando
algumas plenárias regionais do
OP, pois consideramos de
suma importância este instrumento de participação popular
que vem desde a década de
90", destacou a vereadora Silvia. Morador da Região Leste,
o assessor da vereadora Silvia
Morales, Ayri Rando, observou que a participação da sociedade é muito importante
porque "quem realmente sabe
das necessidades é a própria
população moradora do local".

Divulgação

Região do Jardim Oriente recebeu o Arrastão da Dengue no sábado, 16
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Sema visita agricultores
que comercializam nos
varejões municipais
Vlamir José Domingues e Márcia Camolesi
Domingues, da fazenda Pé da Serra, no bairro
Floresta, receberam a secretária Nancy Thame
Com o objetivo de aproximar
os agricultores do Poder Público,
a Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), visitou, na tarde de ontem,
segunda-feira, 18/07, a propriedade dos agricultores familiares
Vlamir José Domingues e Márcia Camolesi Domingues, da fazenda Pé da Serra, no bairro Floresta, na zona rural do município.
Desde 2019 eles comercializam hortaliças e legumes produzidos na propriedade diretamente aos consumidores dos Varejões Municipais de Piracicaba. Os
produtores também são cooperados
da Coopihort (Cooperativa Piracicabana de Horticultores), que já conta
com aproximadamente 50 cooperados, sendo a maioria agricultores
familiares de Piracicaba, que, juntos, fornecem alimentos para a merenda escolar do município.
Dona Márcia Domingues é
quem geralmente trabalha em
contato direto com os clientes.
Durante cinco dias da semana
ela está à frente da banca nos
varejões do São Jorge, às terças,
na Paulista, às quartas, às quintas no Algodoal, no Alvorada, na
sexta, e de volta à Paulista aos
sábados. Ela conta que o atendimento é o principal diferencial e
já fez muitos amigos ao longo dos
anos. "Nós temos que atender o
freguês com respeito, como gostaríamos de ser atendidos", conta.
Vlamir Domingues destacou
a importância do trabalho que está
sendo desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Sema. "É a primeira vez que estamos recebendo uma
secretária de Agricultura em nossa casa. É uma honra para nós e
agradecemos muito o trabalho que
está sendo feito para ajudar os
agricultores", disse Domingues,

Thais Passos/SEMA

Agricultor Vlamir Domingues e secretária Nancy Thame

que mora na propriedade desde
criança e honra o trabalho deixado por seus familiares, que também viviam da agricultura.
A visita foi feita pela secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy Thame, que afirmou
que a Sema tem como principal
foco o fortalecimento da agricultura familiar em Piracicaba. "Nosso objetivo sempre foi ouvir esses
profissionais e buscar alternativas
juntos para aumentar a soberania alimentar do município, com
alimentos mais saudáveis e baratos e dar todo o suporte aos produtores locais", ressalta Nancy.
COMPRAS PÚBLICAS Por meio do Projeto de Lei 141/
2022, a Prefeitura de Piracicaba
instituiu o Programa Municipal de
Aquisição da Agricultura Familiar de Piracicaba, que, se aprovado
na Câmara, vai exigir a aquisição
de pelo menos 30% de produtos
provenientes da agricultura familiar do município, como os da família Domingues, em compras
públicas de alimentos. O projeto de
lei encontra-se em tramitação na
Câmara Municipal de Piracicaba e
aguarda votação pelos vereadores.

De acordo com o projeto, a
porcentagem mínima deve ser
empregada nas compras de alimentos para abastecimento da
Rede Municipal de Ensino, bem
como a rede filantrópica, comunitária e confessional de ensino, que
recebem recursos públicos, como
também para a rede socioassistencial e do Banco de Alimentos, equipamentos de alimentação e nutrição e demais instituições públicas.
"Atualmente, a única compra feita com requisito mínimo à
agricultura familiar é para a Merenda Escolar, por conta da lei
federal 11.947/2009 que institui
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que exige
a compra de pelo menos 30% de
agricultura familiar. A ausência
de demais compras no município é justamente pela falta de uma
lei que exija isso, e, com a aprovação desta que estamos propondo,
conseguiremos ampliar para toda
entidade pública que recebe verba para compra de alimentos,
como o Banco de Alimentos, entidades sociais e filantrópicas,
Corpo de Bombeiros, etc", explica a secretária Nancy Thame.
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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.
------------------------------------------

SR. NELSON MAGARONI PALMIERI faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos
finados Sr. Thomaz Palmieri e
da Sra. Rosa Gabriel, era casado com a Sra. Dulce Palmieri;
deixa os filhos: Celso Tomas
Palmieri; Rosangela Aparecida
Palmieri e Anderson Marcelli
Palmieri, casado com a Sra.
Fabiana Kerches de Meneses
Palmieri. Deixa os netos: Alan
e Danieli, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem,
tendo saído o féretro às 18h00
da sala “Safira” do Velório do
Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DIRQUE PIETRO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados
Sr. Romão Pietro e da Sra.
Izaura Castor Pietro, era casado com a Sra. Luzia Castro Pietro; deixa as filhas: Valeria Pietro, casada com o Sr. Celso
e Vania Pietro. Deixa netas,
demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação
foi realizada ontem, tendo saído o féretro às 12h00 da sala
Diamante do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MANOEL MARCELLINO FILHO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 69 anos, filho

dos finados Sr. Manoel Marcellino e da Sra. Margarida Chaves Marcellino, era casado com
a Sra. Miriam Batista da Silva
Marcellino; deixa os filhos: Jorge Esdras Rodrigues e Meiriele Talita Rodrigues. Deixa a
neta Marry Helena Rodrigues
Feliciano da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00
da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. APARECIDO DONIZETE DE
OLIVEIRA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 54 anos,
filho dos finados Sr. Sebastião
Maria de Oliveira e da Sra. Santa Bertolo de Oliveira; deixa as
filhas: Camila Rafaela de Oliveira e Fernanda Karina de Oliveira. Deixa o neto Felipe Henrique
de Oliveira de Souza, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, sala “C”, para o
Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JANIO SALVADOR FERREIRA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 61 anos, filho
dos finados Sr. Almiro Jose Ferreira e da Sra. Haydee Navega

Ferreira, era casado com a Sra.
Tania Aparecida Bueno Ferreira; deixa o filho: Duelder Mateus
Bueno Ferreira. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00
da sala “D” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. EDNO APARECIDO BOSCAINO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 58 anos,
filho dos finados Sr. Anesio
Boscaino e da Sra. Celina Dragone Boscaino, era casado
com a Sra. Angela Maria Bispo. Deixa filhos, netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRMA FACCO SANJUAN
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 92 anos, filha dos finados Sr. Antonio Facco e da Sra.
Genoefa Sartori, era viúva do Sr.
Manoel Sanjuan; deixa os filhos:
Rosangela Aparecida Sanjuan
Rocha, casada com o Sr. Joaquim Alberto de Souza Rocha;
Clarice de Fatima Sanjuan Maniero, casada com o Sr. Daniel
Jose Maniero; Reinaldo Sidney

Sanjuan, casado com a Sra.
Luzeli Teixeira Sanjuan e Maria
Helena Sanjuan, já falecida.
Deixa netos, bisnetos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30
da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFª ANGELA NEGREIROS
ALVES faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos
finados Sr. Oscar Leite Alves e
da Sra. Marina de Barros Negreiros Alves. Deixa sobrinho,
sobrinhas netas, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação será realizada hoje, saindo o féretro às
14h00 da sala “Esmeralda” do
Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NEUSA APARECIDA FERRO faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos
finados Sr. Aurelio Ferro e da
Sra. Anesia Visentin Ferro. Deixa irmãos, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 15h00 do
Velório da Saudade, sala 03 para
o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
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.
------------------------------------------

SRA. IRMA OLITTA DE SOUZA BARROS faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 97 anos de idade e era
viúva do Sr. Mauro de Souza
Barros. Era filha do Sr. Fernando Olitta e da Sra. Victória Carolina Bianco, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Renata de Souza Barros, Laura
Olitta de Souza Barros Becker,
Claudia Olitta de Souza Barros, Maria Fernanda de Souza
Barros Castro, Mauro de Souza Barros Junior e Leonel de
Souza Barros Neto. Deixa netos e demais parentes e amigos. O sepultamento deu-se
ontem às 16:00hs, saindo a
urna mortuária do Velório, seguindo para o crematório Metropolitano de Piracicaba,
onde foi Cremada. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).

ASSINE
E

SR. ANTONIO CELSO BERTO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade
. Era casado com a Sra Teresinha Aparecida Oriani Berto.Era
filho do Sr. Antonio Berto e da
Sra. Carmelina Domarco Berto,
ambos falecidos. Deixou os filhos: Fernada Oriani Berto e
Thiago Oriani BertoDeixa ainda
neto, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse ontem às 17:00hs, saindo a
urna mortuária do Velório, Parque da Ressurreição – Sala B,
seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

Sr.Antenor FerrarazEra filha dos
finados Sr.João Manfredini e da
Sra.Durvalina ManfrediniDeixa
os filhos: Seyne, Luiz Carlos e
Evandro Luiz.Deixa os netos,
bisnetos e demais parentes. O
seu sepultamento deu se on-

tem ás 16:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
de São Pedro – Sala 1 seguindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ROSALINA MANFREDINI
FERRARAZ faleceu ontem na
cidade de São Pedro aos
72anos de idade Era viúva do

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
ANUNCIE:
para serviço
de mudança
2105-8555
residencial e
USADOS PARA VENDER
montador de móveis.

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.
------------------------------------------

- 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

Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,
2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022
Comunicamos que está reaberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 45/2022, Processo: 1213/
2022, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática - Notbooks e Impressoras. As propostas serão acolhidas com início no dia 20/07/2022 às 10:00 horas até às 08:00
horas do dia 02/08/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do
dia 02/08/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado
em sessão pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível
em www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras
e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 34819223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 19 de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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PRIMEIRA
O XV empatou em Piracicaba com o Lemense e também contra o
Rio Claro. Jogou bem apenas em Sorocaba e ganhou. Fala-se que
é mais fácil jogar fora, onde o adversário não promove retranca e
o melhor time tem mais chance. Numa estreia, realmente as coisas podem ser diferentes, principalmente para um time que busca
entrosamento, caso do XV, porém, contra os rio-clarenses, num
jogo sofrível tecnicamente, diante de um adversário fraco, o nosso alvinegro teve a chance de definir o placar a seu favor. A partir
do momento que fez o segundo gol, o da virada, parou de jogar e
deu espaço e motivação ao adversário. Difícil entender.
VÁRIAS EXPLICACÕES
Para a exoneração do secretário Adolpho Queiroz (Cultura), existem várias versões.
Qual seria a verdadeira? Pelo
jeito, apenas o prefeito Luciano
Almeida ou o próprio Adolpho poderiam acabar com o mistério.
PRODUÇÃO
INDISCUTÍVEL
Uma coisa é certa: inquestionável o bom trabalho de Adolpho
Queiroz na Cultura. Ele buscou
desafios, não se limitando a rotina, a tarefa fácil do dia-a-dia. Ousado, o secretário provocou polêmicas e se mostrou irredutível em
suas ideias. Tem quem diga que o
diferente incomoda e, então, aparece a oposição dentro da própria
situação. Teria acontecido isso?
PRÉ-C
ANDID
A TURA
PRÉ-CANDID
ANDIDA
NO SÃO JOSÉ
Roberto Morais (Cidadania)
anuncia o lançamento da sua précandidatura a reeleição para deputado estadual no próximo dia 5
de agosto, sexta-feira, às 18hs30,
no Teatro São José. O parlamentar comenta que quer fazer uma
reunião/festa bonita, oportunidade para receber e rever seus amigos, admiradores e eleitores.
FÉ E EMOÇÃO
Tarde bonita (último sábado,
dia 16), com ótimo público na
Rua do Porto para ver o Encontro
das Bandeiras, na Festa do Divino. Antigamente, tempo do rio
com mais água, uma barca grande levava mais gente e inclusive
a banda, com a música propiciando um clima mais alegre e festivo. Hoje, o silêncio prejudica
um pouco a emoção. Mas, nada
muda a Fé, sempre contagiante.
LEMBRANÇA ETERNA
Jamais Adilson Benedito Maluf será esquecido. Fez bastante
por Piracicaba e sua população.
Distrito Industrial Unileste, Shopping Piracicaba, Caterpillar, Edifício Centro Cívico, Salão Internacional de Humor, Festa das
Nações e muito mais. Foi presidente do XV, buscou negociações com o Poder Judiciário para
equacionar dívidas e foi o elo
de ligação com a Raízen para a
continuidade da parceria da empresa com o clube alvinegro.
Empresário vitorioso e amigo de
muitos. Seu legado é enorme.
MARCA DE QUALIDADE
Parabéns a Dedini Indústria
de Base pela obtenção do Selo
verde, outorgado pelo Instituto
Internacional de Pesquisa e
Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes. Dois detalhes: a conquista mostra o compromisso da empresa com a tecnologia sustentáveis, e a presença da importante e histórica marca para os piracicabanos (Dedini) no ranking da qualidade.

TRIUNFO
INDISPENSÁVEL
Com quatro (4) pontos ganhos, ainda sem derrota, (mas,
também se vitória em casa), o
XV volta a campo hoje (20), às 8
horas da noite, para enfrentar o
Desportivo Brasil. Na sequência,
depois de uma boa folga, ou seja,
dez dias, jogará em Indaiatuba
(30), contra o Primavera, às 15
horas. Vencer nesta quarta (20),
é importante por dois fatores:
não perde contato com a parte
de cima da tabela de classificação, e não desmotiva a sua torcida que tem comparecido em número razoável ao estádio.
TEST
ANDO
TESTANDO
POPULARIDADE
Barjas Negri transita em
acontecimentos populares,
com toda a tranquilidade. O tucano se mostrava bastante a
vontade para conversar com
seus eleitores na tarde do último sábado (16), na Festa do Divino em companhia da Sandra Negri. Sobraram admiradores, inclusive para as famosas selfies.
CAPELA FECHADA
A Capela do Divino Santo,
na Rua do Porto (ou na rua Morais Barros) continua fechada.
Precisando de reforma, a liberação para essa providência enfrentou muitos problemas, um
deles com a Condephac, porém,
agora já resolvido. Outro detalhe, é o recurso financeiro, lembrando que dois anos de pandemia foram terríveis. A Irmandade do Divino precisou aumentar
sua ajuda com cestas básicas e
remédios, numa fase sem receitas. Porém, felizmente parece
que as coisas estão voltando a
normalidade e o projeto para a
restauração já foi encaminhado.
CASA NOVA
O Sindicato dos Bancários de
Piracicaba deixará a sua casa na
rua Quinze de Novembro (acesso
também pela rua do Rosário) e,
passará a funcionar a rua Boa
Morte, local onde estava a Amhpla. A empresa Embraplan negociou com os bancários e com planos já definidos pela frente. O
presidente José Antonio Fernandes Paiva não esconde sua alegria, pois faz tempo que planeja um novo futuro, um passo a
frente para o importante sindicato de Piracicaba e Região.
Aliás, Paiva e sua diretoria,
sempre se mostraram focados
e dedicados, demonstrando absoluto comprometimento com os
funcionários dos bancos. O sindicato dos Bancários, ao longo da
sua existência, só somou na missão de buscar o melhor. Consegue com a nova casa, um avanço
que significa antes de mais nada
a marca da evolução ou do avanço. Parabéns Paiva, aos seus diretores e amigos bancários.

FOCO
Como é bom ler textos do advogado, jornalistas e escritor Cecílio Elias Netto. Seus artigos
se mostram fascinantes e muitas vezes apaixonantes. Lembramos dos tempos do Bom Dia
Leitor na Folha de Piracicaba:
era a nossa primeira parada folheando o jornal. Cecílio Elias
Netto como escritor, sempre foi
surpreendente, imprevisível ao
mesmo tempo iluminado. Não
interessa o assunto ou o tema:
tudo é retratado com extraordinária leveza e felicidade. Seus livros,
suas obras, principalmente sobre a Noiva da Colina, enaltecendo sua
beleza por vontade de Deus, caso do lendário rio que corta a cidade;
personagens históricos ou folclóricos, muitas vezes parecem fruto da
imaginação, contudo, é imagem de uma realidade indescritível. Quando Cecílio decidiu por uma coletânea literária, suas crônicas do Bom
Dia Leitor, lá estávamos para o lançamento, com a alegria de reencontrar o lindo e mágico passado. Fizemos questão do autógrafo do brilhante cronista que um dia foi nosso chefe e patrão, além de um querido amigo: 30 de julho de 2014. Cecílio Elias Netto, felizmente, agora
está frequentemente nas páginas da TRIBUNA, e isso é bom demais.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA

Duas coisas não mais muito comuns no futebol: a finalização de
fora da área, e as cobranças de faltas. Aliás, a famosa bola parada
está cada vez mais decidindo jogos. É evidente que os treinos são
indispensáveis para o aprimoramento, contudo, se o jovem atleta,
ainda adolescente, não se interessar pelos treinamentos ou receber atenção devida por parte dos seus preparadores, quando já
formado, como profissional, encontrará muitas dificuldades. Por
isso, quem faz parte da base, precisa, mais do que nunca, se dedicar aos chamados fundamentos, entre eles, o da bola parada. Se já
adulto, profissional formado, sentindo que não aproveitou a base
como devia, mostre um mínimo de vontade e, mesmo sozinho, arrume tempo para ser personagem dos seus próprios desafios.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E RPG NA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DA BIBLIOTECA
Aconteceu no último sábado dentro da programação de férias da biblioteca de Piracicaba o
evento contação de histórias e ocupa com RPG
para crianças e adultos. Os contadores Carla
Beta e Monika Magno divertiram os presentes
com histórias envolventes e divertidas. Elson
de Belém contou sobre as lendas Amazônicas
num passeio pela sua terra natal através de
uma linguagem especifica da região. A Fundação Triunfo fez um belíssimo trabalho através
da Oficina de imersão cultural e RPG, que teve
o intuito de promover um jogo coletivo de con-

tar histórias, para crianças a partir de 12 anos,
no qual os participantes representaram um personagem heroico e aventureiro em um mundo
fantástico, com a incumbência de desvendar a
“história secreta” da nação, usando a criatividade para descobrir pistas e explorar estrategicamente os argumentos para completar a
missão. Além da diversão houve grande interação e envolvimento dos participantes.
Fonte e captação de imagens Ricardo Roberto
Raya e Fundação Triunfo

Curtidinhas

* A atual diretoria de membros da Academia Piracicabana de Letras posou recentemente para
fotos registrando nomes ilustres do cenário literário piracicabano a frente o Presidente, Sr.
Vitor Pires Vencovsky, que por sinal está realizando importantes atividades na cidade

* Marcos Turolla e Fábio Martins recepcionaram o grupo Fundo de quintal que estiveram em
Piracicaba para realização do show no Clube Cristóvão Colombo no último final de semana.

* Claudio Bertazzoni visitou a coleção de
quadros e outros objetos antigos do seu
grande amigo Esio Pezzato, o qual classifica o artista como ilustre poeta caipiracicabano. A visita ficou com gostinho de quero
mais, porém oportunidades não faltaram.

* Eva Prudêncio viveu momentos incríveis no último final de semana, a presença dos
integrantes do Grupo Fundo de quintal, no quintal da sua casa para alegria da atriz,
familiares e amigos que curtiram a presença ilustre dos músicos famosos, graças a Mariana Stephanelli, André é companhia.

* Mery Hellize postou uma foto na sua
página nas dependências do SBT e legendou a seguinte frase: “Que a aventura comece!”. A cantora recebeu muitos comentários felicitando pelo spoiler e breve saberemos que novidade será essa para delírio
dos seus fãs.

* A The Fishes Acoustic Band comemorou a apresentação no Festival de cervejarias artesanais no último final de semana
promovido pela Cevada Pura. Giovanna
Fisher agradeceu aos diretores da cervejaria pelo convite.

* A caríssima digital influencer Juliana Franco posou belíssima como sempre ao lado do
seu esposo Leandro Hercoton para as lentes da conceituada fotografa Aline Aragon.

* Bruna Paschoal arrebatou os 100 jurados do Programa Canta comigo da Rede
Record de televisão. A cantora mirim nascida em Ribeirão Preto, porém reside em Piracicaba passou pra etapa final do Programa
com a interpretação da música “Sonhos de
um palhaço”.

INTROITO - CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
A Pirarazzi esteve na cobertura de vários eventos da cidade. 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 164 julho/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém - Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

* Ariston Batista está à procura de cantor ou
instrumentista
para apresentações na região
de Piracicaba e
região. O empreendedor cultural
da preferência
para dupla, trio
ou grupos musicais com repertorio de seresta
ou músicas românticas. Informações pelo imbox de Ariston
no Facebook.

* Raul Rozados e Carla
Sapuppo tiraram o final de
semana para
passear e aproveitar o dia lindo e ensolarado em plena
natureza. E
lembrando que
breve será lançado mais um
vídeo do canal
“Sons de palavras,
palavras, palavras
pelo YouTube.

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva
levar informações culturais para todos os públicos,
promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba
e região, fomentando a produção da cultura local. A
Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV,
redes sociais e plataformas digitais, conquistando cada
vez mais seu público e a classe artística pela qualidade,
responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo.
Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e
produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na
cidade de Piracicaba SP.
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ESPETÁCULO SOBRE FRIDA E OFICINA DE DANÇA ESTREIAM NESTA QUINTA
No próximo dia 21 de julho, a partir
das 20h, a Faces Ocultas Cia. de Dança volta à Piracicaba com mais um belo
espetáculo realizado com recursos do
ProAC: “FRIDA”. Os ingressos, gratuitos serão disponibilizados 1h antes da
apresentação na bilheteria do teatro.
E para quem gosta de dança e
quer aprender mais sobre esta arte,
a Faces Ocultas fará, antes do espetáculo, das 13h30 às 15h, uma oficina de dança voltada para interessados a partir de 13 anos, com a professora Poliane Fogaça. As inscrições
podem ser feitas pelo link https://
forms.gle/CH6we2sYU8xbMTJYA
Sobre o espetáculo:
Mulher, pintora, latino-americana,
sexualmente livre, marcada pela deficiência física, politicamente ativa às
questões sociais de seu país e artista
em um meio totalmente dominado por
homens, Frida Kahlo, sempre defendeu sua perspectiva própria afirmando nunca ter sido surrealista “Nunca
pintei sonhos, só pintei a minha própria realidade.” Ela pintou sua vida e
sua morte, abrindo caminho para que
“novas Fridas” pudessem ser o que
queriam ser. Como dizia: “Eu costumava achar que eu era a pessoa mais
estranha do mundo, mas aí eu pensei: tem que ter alguém como eu, que
se sinta bizarra e imperfeita, da mesma maneira como eu me sinto.”
Através da dança, a companhia
Faces Ocultas mostra a grandiosidade dessa mulher, que resume em
sua vida intensa, a coragem e força
de todas as mulheres.
O Espetáculo será nesta quintafeira, 21 de julho as 20 h no Teatro
Municipal Dr. Losso Neto, entrada
franca.
Com realização do Governo do
Estado através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do
PROAC Editais e produção da Faces

Ocultas Cia. de Dança com apoio da
Secretaria de Cultura de Piracicaba
Oficina de: Contemporâneo - Técnicas de Chão
Professora: Poliane Fogaça
Inscrições pelo Link: https://
forms.gle/CH6we2sYU8xbMTJYA
Vagas: 25
Local: Sala Carlos Drummond de
Andrade - Acesso pela Rua Gomes
Carneiro, Nº 1212.
Horário: 13h30 as 15h
A oficina tem o intuito de mostrar e
instigar a descoberta de possibilidades
de movimentação no solo aliado a um
aquecimento e alongamento corporal
através da respiração focado em torções
e relaxamento para criar espaço entre
os ossos, permitindo assim um melhor
resultado de amplitude e também objetivando preparar o corpo para as próximas etapas da aula.

Objetivos:
• Focado em Floor Technique utilizando o processo de uso de alavancas para melhorar a saída do solo
• Trabalhar a fluidez e melhor utilização dos impulsos gerados pelo próprio movimento
• Trabalhar a força física visando um melhor condicionamento e resistência dos bailarinos para a execução de coreografias
• Desenvolvimento cognitivo através de sequências diferenciadas mas
com movimentos padrões da aula
Baseada nas técnicas de: Floor
Technique, Horton, Laban, Graham e
improvisação.
Para finalizar, uma sequência de
movimentos de encerramento como
conclusão da aula englobando diferentes códigos, visando a aplicação do
que foi desenvolvido em aula.
Release enviado pela artista Fernanda Ferreira

TEATRO TERAPIA COM
INSCRIÇÕES ABERTAS

MAIKÃO
RECEBE OTTO
EM PIRACICABA

Os experimentos sobre teatro
terapia ministrado por Elson de Belém e assessoria da arteterapeuta
Ana Christina Martins continuam a
todo vapor aos sábados e quartas
feiras no Gran Espaço Bem Viver.
A proposta é gerar conexão com
a arte através do teatro nas relações humanas e todas as contribuições da terapia para alcance de bem
estar e auto estima dentro de um ambiente harmonioso e fraterno. Um
convite a reflexão, questionamentos
e debates. As turmas serão divididas em dois horários: as quartas feiras das 20 às 22 h e aos sábados
das 16 às 18 h, e ainda há vagas
abertas para os dois períodos. O en-

Maikão realizou um sonho
no início do mês de julho,
convidou Otto para um
show em Piracicaba. A realização do espetáculo foi
do SESC Piracicaba que
recebeu um significado
número de pessoas para
aplaudir os artistas nesse
grande encontro de feras.
Captação de imagens Guilherme Augusto de Campos

cerramento se dará com montagem
de peça teatral com certificação
aos participantes. O ministrado por
Elson de Belém (técnico em arte cênica com DRT 0040533 SP).
SERVIÇO
Local Gran espaço Bem Viver - Rua
Santo Antônio 264 centro
Contato para informações e Inscrições; 19 99198 5781
Apoio: @pirarazzi
@radiometropolitanadepiracicaba
@atribunapiracicabana
Assessoria Pirarazzi entretenimento

PIRACICABANOS REVERENCIAM O DIVINO ESPIRITO SANTO
Fotos reprodução redes sociais

Rogério Mestre Sala

Adolpho Queiroz e
Elizabete Bortolin

Edmilson Andrade

Mario Picinato e
Dona Hortência

Padre Celso Ricardo
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BANDA SINFÔNICA NO CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
A Coluna Pirarazzi esteve fazendo a cobertura da apresentação
da Banda Sinfônica de Piracicaba, professor Luis Claudio Alves

no último final de semana e registrou momentos de pura emoção através de boa música para
delírio do público presente. O

evento faz parte da programação
das comemorações do centenário da Estação da Paulista.
A Estação da Paulista é um dos

principais símbolos históricos
do município e um dos mais
importantes cartões-postais. A
programação, que dura todo o

mês de julho, inclui lançamento
de livros, exposições e shows,
entre outras atrações. A programação terá um dia especial para

SARAU DAS MINAS REUNE CULTURAS VARIADAS
O evento Sarau das Minas aconteceu no último final de semana na Casa do hip hop onde
desenvolve trabalhos voltados
à juventude e à transformação
social há 18 anos, através de
atividades culturais, educativas,
esportivas e recreativas para
crianças, adolescentes e jovens
prioritariamente. O Sarau reuniu
dança, música, teatro, feira de
artesanato e assíduos frequentadores que fazem do espaço
um verdadeiro celeiro cultural,
fomentando arte e oportunizando desenvolvimento humano.
Captação de imagens Pauliceia live

AGENDA CULTURAL #PirarazziIndicaEDaADica

comemorar os 100 anos que
será no dia 29 de julho.
Captação de imagens: Ricardo
Roberto Raya
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