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AUGUSTI
O Capiau anda bem cansa-

do mesmo, além de idoso. Errou
o sobre nome de André Augusti,
e não Augustini, como publica-
do. André Augusti é presidente
do Diretório Municipal do MDB
em Piracicaba e está firme na
campanha da senadora Simone
Tebet para o Palácio do Planal-
to. Corrigido, com as desculpas
desse chato e cansado Capiau.

CÁSSIO — I
O vereador Cassio Luiz (PL)

“invadiu” o Centro de Comuni-
cação Social da Prefeitura, on-
tem (26), com a educação que lhe
é peculiar, querendo saber quem
era o responsável pelo CCS. Ele
estava irado porque lhe informa-
ram que foi deste setor que par-
tiu a determinação de chamar a
Guarda Civil para notificá-lo,
toda a vez que ele se dirigisse a
uma unidade de saúde munici-
pal e realizasse qualquer regis-
tro fotográfico ou cinematográ-
fico sem prévia autorização.

CÁSSIO — II
Na sua ânsia por produzir

conteúdo que viralizasse nas mí-
dias sociais, iniciativa que marca
o seu mandato, ele ignorou se a
informação procedia ou não. Ver-
dade mesmo é que os servidores
da Pasta estão realmente orienta-
dos para acionar a Guarda Civil,
quando esse vereador, excedendo
a sua prerrogativa legislativa, en-
trar em qualquer unidade de
saúde para ameaçar servidores
municipais ou mesmo filmar pa-
cientes sem expressa autoriza-
ção. Por sua vez, o edil Cássio
Luiz — do mesmo partido do pre-
sidente Jair Bolsonaro e do ve-
reador Laércio Trevisan Junior
— disse que está cumprindo sua
função de “fiscalizar”. E pronto.

CÁSSIO — III
Vale a pena lembrar que o

Projeto de Lei 3311/20 crimi-
naliza o registro fotográfico ou
cinematográfico não autoriza-
do em estabelecimento de saú-
de. A pena prevista é de deten-
ção  de  um a  o i to  meses  ou
multa, que será aplicada em
dobro se o crime ocorrer duran-
te período de emergência públi-
ca em saúde, pandemias e epi-
demias. Esse é outro detalhe?

CÁSSIO — IV
Em análise na Câmara dos

Deputados, o texto do Projeto de
Lei acrescenta o crime ao Código
Penal. Além disso, altera a Lei Or-
gânica da Saúde, para prever que
a filmagem ou fotografia de pes-
soas em atendimento só será per-
mitida se autorizada pela dire-
ção do serviço e pelo paciente.
Por enquanto, é projeto de lei.

CÁSSIO — V
A situação no CCS foi con-

tornada, quando o Secretário de
Governo, Carlos Beltrame —
sempre um diplomata de pri-
meira hora, apesar de não ter
cursado o Instituto Rio Branco,
um gigante da elegância —, abra-
çou o nobre vereador Cássio Luiz
e o convidou para continuar a
conversa em sua sala. O povo é
soberano nas urnas, não adian-
ta alguém querer criticar.

IPEDD
O Ipedd assinou em apoio à

Academia Paulista de Direito a lei-
tura da carta aos brasileiros reali-
zada por Golfredo da Silva Teles,
em 1977, no pátio do Largo São
Francisco da USP. Esse ato será
repetido no próximo dia 11 de
agosto, data comemorativa dos
cursos jurídicos no Brasil. O Ipedd
está apoiando, e assinaram os di-
retores Dorgival Henrique, Ely Eser
Barreto César e José Machado, as-
sim como o associado Sérgio Spe-
nassatto também assinou o apoio.
Das Arcadas, soa mais bonito
tudo o que se refere às liberdades.

CHANCES
A dobradinha que se dese-

nha com chances de ter um de-
sempenho eleitoral é formada
pelo atual deputado estadual
Alex de Madureira (PL) e o vere-
ador Paulo Campos (Podemos).
Eles representam o perfil do elei-
tor bolsonarista e junta forças
das igrejas evangélicas na cida-
de. Alex vem de um mandato de
muito comprometimento com a
cidade. E Campos tem suas ba-
ses fincadas nos bairros menos
favorecidos da cidade. Tudo a
conferir. O Capiau vai tentando
identificar as chances de todos os
pré-candidatos daqui por diante.

BEBEL
A deputada estadual Profes-

sora Bebel (PT), além de um man-
dato ativo, recheado de defesa
do servidor público, especialmen-
te os professores, deverá ter
voto, como na primeira eleição,
em todos os municípios do Esta-
do de São Paulo. O Capiau en-
tende que, se é candidato no
Estado, nada tem a vez de fixar
poder político num só município.
Quando se em local, fala-se em
vereador e prefeito e vice-prefeito.

POUSA
Um dos destacados líderes

dos comerciantes da cidade, Ro-
dolfo Pousa assume dia 18 de agos-
to o cargo de vereador do atual
titular Paulo Campos (Podemos),
que se afasta para as disputas de
2 de outubro. Outro que se afasta
em agosto é Pedro Kawai (PSDB),
que dá lugar ao médico Marco Bi-
cheiro. Tudo ótimo. Mas o Capiau
é chato, idoso e cansado mesmo:
não deveria permitir interromper
o mandato, o deveria mesmo re-
nunciar. Mas a lei beneficia.

FORMALIZADAS
A candidatura para deputa-

da federal de Erica Gorga, pelo
Partido Patriotas, no último final
de semana, está formalizada. Dia
30, será a vez do deputado esta-
dual Roberto Morais, do Cidada-
nia, para reeleição, ao lado do go-
vernador Rodrigo Garcia (PSDB).
E também de Daniel Koga, do
Novo, para deputado federal.

EM CAMPO
São os candidatos, em todos

os níveis, ajustando as equipes que
podem entrar em campo oficial-
mente a partir de 16 de agosto. Ali-
ás, bem que fofocaram que Morais
iria para o ninho tucano. Mas só
foi fofoca porque o parlamentar que
disputará o sétimo mandato no
Palácio Nove de Julho continua
firme no CID, o Cidadania.

VICENTINHO
Uma correção necessária.

Dias destes passados, A Tribuna
Piracicabana publicou o nome do
deputado federal Vicente Paulo da
Silva (PT), o Vicentinho, de for-
ma errada. Nossas desculpas aos
admiradores e defensores da
candidatura do experiente par-
lamentar. Na cidade, com aten-
ção especial do Zoinho (PT), Vicen-
tinho faz dobradinha com a depu-
tada estadual Professora Bebel.
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Fundo Social anuncia ‘Pira Sem Fome’
Encontro com representantes dos setores público e privado aconteceu ontem
no Centro Cívico; lançamento oficial será dia 9 de agosto,  no Teatro do Engenho

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio do Fundo Social de Soli-
dariedade de Piracicaba (Fussp),
realizou na manhã de ontem, 26,
no Centro Cívico, um encontro
com representantes dos setores
público e privado para anunciar
o pré-lançamento do projeto Pira
Sem Fome, uma iniciativa que
prevê a arrecadação de cestas bá-
sicas para famílias em situação
de pobreza e extrema pobreza que
vivem na cidade. O evento con-
tou com a presidente do Fussp,
Andréa Almeida, a coordenado-
ra do Banco de Alimentos, Tati-
ane Stela, a assistente social da
Central de Projetos, Cássia To-
nin, a secretária da Smads (Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social),
Euclidia Fioravante, além de re-
presentantes do Simespi (Sindi-
cato patronal das indústrias e
fundições), Acipi (Associação Co-
mercial e Industrial de Piracica-

ba), Hyundai, Caterpillar, Arce-
lorMittal, Oji Papéis e TecParts.

O projeto Pira Sem Fome visa
a arrecadação e posterior doação
de cestas básicas para as famílias
que o Fussp atende. O objetivo é
contribuir para a redução da fome
e da subnutrição de pessoas em
vulnerabilidade, por meio da dis-
tribuição de alimentos à popula-
ção, acompanhada por serviços
socioassistenciais do município e
organizações da sociedade civil.

POBREZA — Segundo An-
dréa, Piracicaba tem 14 mil famíli-
as em situação de pobreza e extre-
ma pobreza que dependem das
ações do Fussp. “São 14 mil famí-
lias que precisam comer e nosso
trabalho é garantir que essas pes-
soas tenham esse direito. Com o
projeto Pira Sem Fome queremos
diminuir a fome no município e,
por isso, convidamos empresas e
instituições parceiras para inte-
grar e pensar conosco maneiras de

realizar esse trabalho”, explica. Por
isso, o objetivo da iniciativa é, por
meio das empresas parceiras, ga-
rantir as doações das cestas bási-
cas mensalmente, de forma que o
fornecimento às famílias não fi-
que prejudicado e defasado. “A
ideia é somar as ajudas do poder
público com as do setor privado,
mas de uma forma facilitada,
permitindo que a empresa parcei-
ra escolha fazer a doação da ces-
ta básica ou por meio do cartão
cesta”, complementa Andréa.

SEGURANÇA ALIMEN-
TAR — “O projeto é um dos pri-
meiros passos que estamos dando
para instituir uma política de se-
gurança alimentar, porque a situ-
ação da fome em Piracicaba é alar-
mante”, ressalta Euclidia, titular
da Smads. Para Valéria Rueda
Spers, gerente do Simespi, a inici-
ativa deve garantir o respaldo das
organizações do setor privado. “É
muito importante essa relação en-

tre o poder público e o setor priva-
do, que tem esse papel, essa capa-
cidade de influência, o que poten-
cializa projetos como esse. Isso sem
contar a relação direta dessas em-
presas com seus colaboradores, que
é fortalecida, criando um senti-
mento de orgulho de suas orga-
nizações. As empresas devem
responder a essas questões soci-
ais”, comenta. O gerente da Aci-
pi, Antonio Carlos de Aguiar Ri-
beiro, enalteceu a ação. “Piraci-
caba contém uma cultura solidá-
ria e isso fica claro com a apre-
sentação de um projeto como esse,
que reúne empresas e sociedade
civil. A Acipi tem o prazer de par-
ticipar deste projeto”, salienta.

LANÇAMENTO — O lança-
mento oficial do Pira Sem Fome será
realizado no dia 9 de agosto, às 19h,
no Teatro do Engenho. Antes da
ocasião, porém, mais empresas se-
rão convidadas a participar, ampli-
ando, assim, o alcance do projeto.

A Prefeitura de Piracicaba
realiza o 1º Concurso de Fo-
tografia Instagramável Nos-
sa Terra, Nossa Vida. As fo-
tografias a serem inscritas
no concurso devem retratar
espaços/ambientes de Pira-
cicaba, de modo que os par-
ticipantes demonstrem o
amor que sentem pela cida-

PIRACICABA INSTAGRAMÁVEL

Giovanna Fischer

de. Para validar a inscrição
é necessário postar as ima-
gens no Instagram, no feed
do perfil participante, e mar-
car a #euamopira e o perfil
@prefeituradepiracicaba.
As fotos serão avaliadas
por um júri, que seleciona-
rá as 10 finalistas, que irão
para votação pública. A5

A programação do 49º Sa-
lão Internacional de Humor
de Piracicaba, que aconte-
ce neste ano, inclui a 20ª
edição do Salãozinho de
Humor e, ainda, seis expo-
sições paralelas em dife-
rentes espaços da cidade
– o trabalho de Luis Henri-
que Marangoni (foto) ficará

EXPOSIÇÕES PARALELAS
no Casarão do Turismo. A
realização é da Semac (Se-
cretaria Municipal da Ação
Cultural) e Cedhu (Centro
Nacional de Documenta-
ção, Pesquisa, e Divulga-
ção do Humor Gráfico de
Piracicaba). A cerimônia de
abertura está prevista para
ocorrer no dia 27/8. A4

Divulgação

A deputada estadual Profes-
sora Bebel apresenta,, em
seminário, suas propostas na
área da educação, observa-

EDUCAÇÃO
da por Emídio de Sousa, Ana
Estela, Fernando Haddad e
o ex-secretario estadual da
Educação, Gabriel Chalita. A3

Novas vagas para agenda-
mento da vacina contra a Covid-
19 serão liberadas hoje, 27, às
8h30, por meio do site VacinaPi-
ra (vacinapira.piracicaba.sp.gov.
br).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

A11 a A13A11 a A13A11 a A13A11 a A13A11 a A13

By Elson
de Belém

VacinaPira libera nova agenda hoje
alto grau de imunossupressão que
tomaram a 2ª dose há, pelo me-
nos, oito semanas; 4ª dose para
pessoas com 40 anos ou mais que
tomaram a 3ª dose há, pelo me-
nos, 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; dose para
pessoas com 50 anos ou mais
com alto grau de imunossupres-
são que tomaram a 4ª dose há,
pelo menos, quatro meses.
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Ela pode
A mulherA mulherA mulherA mulherA mulher, ora,, ora,, ora,, ora,, ora,
não foi feitanão foi feitanão foi feitanão foi feitanão foi feita
não, ela senão, ela senão, ela senão, ela senão, ela se
reinventa a cadareinventa a cadareinventa a cadareinventa a cadareinventa a cada
dia; ela podedia; ela podedia; ela podedia; ela podedia; ela pode

Camilo Irineu
Quartarollo

Deus não me-
xeu nos coto-
velos sensíveis

de Adão! Porassim
dizer, faz dele uma-
mãe torta. No parto
criativo do éden
Deus o faz dormir pe-
sadamente e lhe rouba uma das
costelas, o protótipo de sua fê-
mea. Podia ter feito do barro,
para que se meter a cirurgião?
Nãoque o Criador andasse por
aí de jaleco brancotal anestesis-
ta de clínica, tirando costelas de
machos, touros, cavalos, jumen-
tos, para lhes dar fêmeas.

Osteólogos dizem que o par-
to masculino, de costela, é sim-
bólico, para trazer a mulher
próxima ao coração do homem,
em igualdade de companheira.
Historicamente isso não é ver-
dade, muitas vezes a mulher é
relegada abaixo do homem,
como se fora feita da canela. A

mulher não foi feita,
ela se faz a cada dia.

O sonífero divino em
Adão ainda prejudica a
lucidez de algunsma-
chões sem paraíso, mu-
lher, costela ou cérebro.
Recai sobre a mulher a
discussão sobre seu cor-
po, do aborto legal e dos
estupros às escondidas,

pelos assédios constantes contra
elapor uso de roupas curtas, de-
cotesou por um sorriso mal in-
terpretado. Acho que a mulher
pode ser o riso do Deus brinca-
lhão de Einstein ou Deus da con-
tradiçãoem Jesus e do sorriso de
Buda. As mulheres sobressaem
com a criatividade que lhes sobra.

Há um desdém histórico do
homem em compartilhar com a
mulher o devido espaço no mun-
do, quer linguístico, profissional ou
político. Os antigos códigos civis
tratavam a mulher como coisa pas-
sível de manipulação e negócios,
sem vontades. Onono mandamen-
to relaciona as coisas do vizinho

que não se deve cobiçar, como a
casa, a mulher, seus servos, seus
bois e nada que este possuísse. A
mulher aparece como um item
relacionado da propriedade mas-
culina, não era dona de nada.

Ainda discutimos se existem
as flexões de gênero dos vocábulos
presidentA, oficalA, membrA, es-
crivÃ, soldadA, policialA, bombei-
rA, peritA, coronelA, generalA, em
cujas funções dantes especifica-
mente masculinas,as mulheres
ocupam com dedicação, e de fato.
A politicagem e a misoginia contra
a primeira mulher na presidência
do Brasil a destituipelo golpe par-
lamentar e perseguição pelos anti-
gos torturadores dela. Hoje é unâ-
nime sua honestidade cívica, ates-
tada inclusive pelo vice recatado do
Jaburu. Foigolpeada em nome de

uma imagem de família, de
pátria,de torturador e de urras
machentos. A quebra instituci-
onal e política do Brasil começa
aí, passamos a viver sob a égide
da barbárie. O revólver, símbo-
lo de masculinidade viril, fáli-
co, é entronizado em evento re-
ligioso, adorado num pedestal.
Adoração à masculinidade re-
trógrada, medo da força do fe-
minino e da graça divina.

Ainda se concebe a imagem
de Deus à semelhança do ho-
mem, a mulher é relegada à va-
riante de Adão. Pessoas não
são coisas, nem a mulher veio
de costela alguma. Pepeu Go-
mes canta que Deus é menino e
menina e o papa João Paulo I
diz que Deus é pai e mãe.

A mulher, ora, não foi
feita não, ela se reinventa a
cada dia. Ela pode.

———
Camilo Irineu Quartaro-
llo, escrevente, escritor,
autor de crônicas, histo-
rietas, artigos e livros

Almir Pazzianotto
Pinto

Retomo o tema do
artigo anterior,
 relativo ao Fun-

do Partidário e ao
Fundo de Financia-
mento de Campanha.

Vem à memória a
frase de Raimundo
Faoro: “Moeda: padrão de todas
as coisas, medida de todos os va-
lores, poder sobre todos os pode-
res”. (Os Donos do Poder, Ed. Glo-
bo, RJ, 3ª ed., 1976, pág. 15”. Com
efeito, no mundo político tupini-
quim a moeda foi santificada
como medida de todos os valores,
poder sobre todos os poderes.

Honra, honestidade, pudor,
nada importa. Basta conhecer as
fórmulas lícitas ou ilícitas, de acu-
mular fortuna. A construção de
Brasília, para substituir o Rio de
Janeiro como sede da República,
exigiu dinheiro que não havia do
país pobre e subdesenvolvido. Di-
nheiro para a majestosa constru-
ção e transferência das máquinas
administrativas, legislativas e ju-
diciárias para a nova capital. Foi,
então, liberada a inflação.O dinhei-
ro se desvalorizou, se multiplicou
e foi parar nos bolsos dos ladinos.

Inaugurava-se a idade das
despesas perdulárias. Nunca
mais o Brasil se reencontrou com
a austeridade no gasto do di-
nheiro público. Tendo as massas
populares afastadas e mantidas
à distância, todos os exageros pu-
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imprimir falsaimprimir falsaimprimir falsaimprimir falsaimprimir falsa
imagem deimagem deimagem deimagem deimagem de
democracia, aodemocracia, aodemocracia, aodemocracia, aodemocracia, ao
País governadoPaís governadoPaís governadoPaís governadoPaís governado
discricionariamentediscricionariamentediscricionariamentediscricionariamentediscricionariamente
pelas Forçaspelas Forçaspelas Forçaspelas Forçaspelas Forças
ArmadasArmadasArmadasArmadasArmadas

deram ser cometidos,
até chegarmos à Cons-
tituição de 1988 que,
por debaixo do palavre-
ado bonito, porém va-
zio, acolheu a corrup-
ção e aprofundou as
diversidades sociais,
políticas e econômicas.

A instituição do
Fundo Partidário pela

Lei nº 4.740, de 15/7/1965,
aprovada no breve governo do
presidente Castelo Branco (15/
4/1964-15/3/1967), seria, anos
depois, completada com a cria-
ção do Fundo de Financiamen-
to de Campanha pela Lei nº
12.487, de 6/10/2017, sanciona-
da pelo presidente Michel Temer.

O Fundo Partidário nasceu
com o objetivo de transferir di-
nheiro do Tesouro Nacional à Ali-
ança Democrática Nacional (Are-
na) e ao Movimento Democrático
Brasileiro (MDB). Com a dissolu-
ção dos partidos tradicionais, pelo
Ato Institucional nº 2, o regime
militar sentiu-se obrigado a criar
e sustentar, com recursos públi-
cos, duas organizações de aparên-
cia partidária. Tentava-se impri-
mir falsa imagem de democracia,
ao País governado discricionaria-
mente pelas Forças Armadas.

Com recursos do Fundo, Are-
na e MDB se empenharam em ge-
rar a ilusão de regime democráti-
co. A Lei nº 9.096, de 19/9/1995,
sancionada no governo do presi-
dente Fernando Henrique, redefi-
niu os partidos como pessoas jurí-

Diária R$ 6 mil (II)

dicas de direito privado e ordenou,
no art. 38, IV, que o Fundo pas-
sasse a receber “dotações orça-
mentárias da União em valor nun-
ca inferior, a cada ano, ao número
de eleitores inscritos em 31 de de-
zembro do ano anterior ao da pro-
posta orçamentária, multiplicados
por trinta e cinco centavos de real,
em valores de 1995”. Como foi cal-
culado esse valor? Não se sabe.

Estava descoberto o caminho
das Índias. Aquinhoados com
dinheiro do Tesouro Nacional, os
partidos políticos foram incluí-
dos na lei orçamentária. Para
receber dinheiro, nenhum esfor-
ço seria necessário. Veja-se a re-
dação do art. 40, parágrafo pri-
meiro: “O Tesouro Nacional de-
positará, mensalmente, os duo-
décimos no Banco do Brasil, em
conta especial à disposição do
Tribunal Superior Eleitoral”.

Não há nada atraente do que
ser presidente nacional de parti-
do. Em 2022, para a União Brasil
o Tesouro destinou R$ 770 mi-
lhões. Ao PT, R$ 484 milhões. Ao
MDB, R$ 356 milhões. Ao PP, R$
338,5 milhões. Ao PSD, R$ 334

milhões. Ao PSDB, R$ 314 mi-
lhões. Quantas empresas conse-
guem realizar, em um ano,lucro
líquido de R$ 112 milhões, doa-
dos ao PTB, ou R$ 110 milhões
destinados ao Solidariedade?

Segundo o Código Civil
(Lei nº 10.406/2002, art. 44) par-
tidos políticos são pessoas jurídi-
cas de direito privado, ao lado das
associações, sociedades, funda-
ções, associações religiosas. Assim
também o diz a Lei nº 9.096, de
19/9/1995. Dinheiro público deve
se destinar às despesas obrigató-
rias da União, dos Estados, Dis-
trito Federal, Municípios e demais
entidades de caráter público cria-
das por lei. A não ser assim, po-
der-se-ia permitir a instituição de
Fundo de Financiamento para as-
sociações religiosas e sindicatos.

São duas as profissões mais
rendosas no Brasil de hoje: diri-
gentes de partidos políticos e pas-
tores e bispos de seitas radiofôni-
cas e televisivas, de aparência re-
ligiosa. Vivem de dinheiro fácil,
isento de impostos, com ampla li-
berdade para gastar. Para os par-
tidos, o dinheiro vem do Tesou-
ro. Para modernas igrejas neo-
pentecostais, do povo ingênuo,
a quem são propostos milagres
mediante prévio pagamento.

———
Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro
do Trabalho, ex-presi-
dente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST);
autor de várias obras

José Renato Nalini

Num Brasil em
que se escanca-
ra a miséria,

com mais de vinte
milhões de semelhan-
tes passando fome
diariamente, muitos
outros milhões pade-
cendo de inseguran-
ça alimentar e des-
providos da fruição dos bens da
vida essenciais à dignidade, é
inadmissível que agentes esta-
tais sejam ríspidos. Entretanto,
eles existem e em abundância.

Estão em vários escalões e
em todos os postos. Descum-
prem, de maneira desenvolta, as
normas cogentes dos códigos de
ética e o Estatuto do Funcioná-
rio Público, ambos prevendo a
cortesia, a lhaneza, a urbanidade
e a polidez como deveres com os
quais não se admite transigência.

Minha experiência mais pró-
xima é com a Magistratura, na
qual permaneci por quarenta
anos, dez vezes mais do que esti-
ve no Ministério Público. No afã
de conscientizar os detentores
dessas importantes funções de
sua responsabilidade, nunca he-
sitei em lembrar que todo agente
estatal é “servo do povo”, o úni-
co titular da soberania. O con-
ceito de “autoridade” é uma
equação mal resolvida no Brasil.
Espíritos subalternos, quando
imbuídos de funções de relevo,
cultivam prepotência e arrogân-
cia. Só com os humildes. Pois são

servis em relação aos
poderosos. Evidente
fissura de caráter.

Mas, melhor do que
pregar e conclamar, é
focar bons exemplos. Há
inúmeros próceres cuja
existência representa
sólido ensinamento e
serve a gerações que os
sucederam. Um deles é
o magistrado Laudo

Ferreira de Camargo. Um homem
humilde, sobre quem afirmou Er-
nesto de Moraes Leme: “Não tínheis
e não tendes, como certos colegas
vossos, o preconceito de que a inte-
gridade é irmã gêmea da rispidez.
Ruy já falava, na “Oração aos Mo-
ços”, dos juízes que, “com tabuleta
de escrupulosos, imaginam em ris-
co a sua boa fama, se não evitarem
o contato dos pleiteantes, receben-
do-os com má sombra, em lugar
de os ouvir a todos com despre-
venção, doçura e serenidade”.

A má-fama provém de liga-
ções perigosas. Como aceitar via-
gens, jantares, presentes, de litigan-
tes, sejam eles pessoas físicas, se-
jam empresas. Como se esquecem
facilmente do exemplo da mulher
de César, que não deve somente ser
virtuosa, mas “parecer” virtuosa...

Laudo de Camargo sempre
tratou a quem dele se aproximou,
com a benevolência dos homens
superiores. Nunca se fez grande
diante dos humildes, nunca se
tornou pequeno em face dos pode-
rosos. Era um respeitadíssimo juiz
da Primeira Vara Cível da Capital,
chegou aureolado ao Tribunal de

A má-famaA má-famaA má-famaA má-famaA má-fama
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Justiça, foi interventor federal
no Estado de São Paulo em perí-
odo sensível, momento de apre-
ensões e temores, e chegou ao
Pretório Excelso. Foi Presidente
do Supremo Tribunal Federal.

Aproximando-se a data de sua
compulsória, então aos setenta
anos, foi homenageado na São
Francisco e nessa ocasião foi sau-
dado por Ernesto Leme: “Não co-
nheço missão mais nobre, nem mais
elevada, que a do Poder Judiciá-
rio, guardiã da ordem jurídica e
da própria sorte da democracia.
Não só nos litígios privados surge
a função judicial, para declarar o
direito entre as partes. Mas, dan-
do sentido exato à lei, impede que
os outros poderes constitucionais,
Legislativo e Executivo, saiam da
órbita de ação que a um e outro
reserva a Lei Suprema. Pelos graus
variados de sua hierarquia, o Ju-
diciário ainda garante a reparação
às violações de direito acaso come-
tidas pelas instâncias inferiores. O
legislador elabora a lei; o magis-
trado lhe dá seu sentido perfeito. O
executivo a cumpre; o juiz inter-
vém para coartá-lo, em seus abu-
sos e demasias. O próprio Judiciá-
rio, ao aplicar o direito, pode tra-
zer, com interpretação errônea da
lei, gravame aos interessados. Mas,
esse erro tem a possibilidade de ser
corrigido pelos órgãos mais altos,

Rispidez não garante boa fama
representando o Supremo Tribunal
a cúpula dessa organização”.

Quanta verdade que foi esque-
cida em nossos dias. Critica-se o STF,
que é ofendido e injuriado diutur-
namente pelas redes sociais, com
olvido de seu papel de relevo na
Democracia tupiniquim. Basta lem-
brar o Decreto 848, do Governo
Provisório, logo após o golpe repu-
blicano, na dicção do Ministro da
Justiça, Manuel Ferraz de Campos
Sales: “De poder subordinado, qual
era, transforma-se em poder sobe-
rano, apto, na elevada esfera de sua
autoridade, para interpor a benéfi-
ca influência do seu critério decisi-
vo, a fim de manter o equilíbrio, a
regularidade e a própria indepen-
dência dos outros poderes, assegu-
rando ao mesmo tempo o livre exer-
cício dos direitos do cidadão”.

Cabe lembrar Ruy, no discur-
so proferido no Instituto dos Ad-
vogados: “os governos arbitrários
não se acomodam com a autono-
mia da toga, nem com a indepen-
dência dos juristas”. Mas os juris-
tas devem, antes de tudo, não dei-
xar de honrar princípios básicos da
civilização: educação de berço, poli-
dez, cordialidade, tudo exigível
numa República que erigiu a frater-
nidade à condição de bem jurídico.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Le-
tras (APL); foi presiden-
te do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

tanto de sua pessoa,
tanto para o homem
como para a mulher.

Nossos modelos
são as pessoas que,por
meio de seus gestos e
comportamentos, in-
fluenciam nossa vida,
motivam nossos obje-
tivos, criando admira-
ção por elas. São mo-

delos que representam uma fon-
te de inspiração e novas possibili-
dades para quem os observa.

Enfrentamos constante-
mente essa batalha existencial,
consciente ou inconscientemen-
te, condicionados à continuida-
de evolutiva ou não, tanto no
trabalho como na vida pessoal.
Cada um de nós se inspira em
modelos culturais, políticos e so-
ciais, masculinos e femininos. Não
precisamos ir muito longe, veja-
mos nossas histórias pessoais, co-
locando luz sobre o que nossas
mães e avós fizeram, enfim, as
mulheres que certamente contri-
buíram para sermos o que somos.

Ter modelos e aprender a
imitá-los é muito importante
para o desenvolvimento da lide-
rança e para identificar seu pró-
prio estilo de vida. Começar a en-
tender como homens e mulheres
podem ser “modelos” certamente
pode ser um fator de sucesso.

Contemos nossa própria his-
tória, e sobretudo como devemos
conhecer as histórias das mulhe-
res nas nossas vidas, que realiza-
ram seus projetos de vida com as-
sertividade e nos inseriram no de-
senvolvimento e na vida social.

Realizar a narração da pró-
pria história permite uma função
de “modelagem” por meio da re-
presentação de si mesmo, princi-
palmente ao se assumir papéis al-
ternativos aos da tradição. É es-
pecialmente importante que os
homens aprendam a valorizar a
importância incontestável das
mulheres, que nos permitem de-
senvolver habilidades para auto-
afirmação e autodeterminação.

Uma certeza: não sobrevi-
veremos sem as mulheres. De-
vemos permitir ao universo cri-
ar suas diferenças, pois é por
meio delas que evoluímos.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado

José Osmir
Bertazzoni

Fatos que possam
ser significativa-
mente importan-

tes nessa nossa convi-
vência humana são as
diferenças impostas
pelo fator físico, entre
os mais fortes e os
mais frágeis. Já escreveu Jean
Jacques Rousseau, na “Carta so-
bre a desigualdade dos homens”,
que um ser é diferente do outro:
o mais velho é mais frágil que o
mais jovem, e existem diferenças
físicas e intelectuais impostas pela
natureza humana. Porém, dife-
renças não podem ser utilizadas
para hostilizar ou menosprezar os
outros, criando desigualdades.

Dentre essas inconsistências,
é a fraqueza intelectual que traz a
imposição de submissão, incrusta-
da em nossas raízes dominadoras
primitivas,por isso mais violência,
e mais violência contra as mulhe-
res. Mas como poder prevenir, para
evitar que a mulheres continuem a
ser a protagonistas “passivas” de
atos de abuso e discriminação?

Estamos tomados pela cons-
cientização de que as mulheres
eram — em séculos anteriores —
privadas das atividades dos ho-
mens (tinham poucas chances para
se educarem completa e livremen-
te) e também psicologicamente des-
preparadas para se desenvolverem.
O tema da autoconsciência leva ao
processo necessário e primordial
de se conhecer a personalidade e
o caráter a partir da história pes-
soal e familiar, das raízes e da
matriz relacional de referência.

Para cada um de nós, homens
ou mulheres, é possível reconhecer
qual é o nosso ponto de partida e a
referência sobre o que fundamen-
tamos o nosso crescimento. Esse
crescimento se dá a partir de um
modelo de referência saudável e só-
lido, que satisfaça nossa necessi-
dade de nos sentirmos cuidados e
protegidos, e que, ao mesmo tem-
po, autoriza a abertura ao mundo,
à curiosidade, à emancipação e ao
respeito por nós mesmos e pelo ou-
tro — quem é diferente de nós.

A construção de uma perso-
nalidade forte e saudável, capaz de
estar no mundo de forma constru-
tiva e integrada, de reagir à opres-
são e à dominação,tornar-nos-ia
superiores ao que somos hoje? Por
obrigação devemos entender e va-
lorizar os “modelos”. Quais são as
nossas formas de pensar e moldar:
papéis, barro, resina, personalida-
des de referência? Significa fazer
uma ação “arquitetônica” de
construção e/ou reconstrução do
próprio ser e estilo de vida, por-
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Diferença e descriminação
não são as mesmas coisas
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O BOM SENSO
INDISPENSÁVEL
Adélio Bispo de Oliveira, o

homem que em setembro de
2018 esfaqueou o então candi-
dato e atual presidente Jair Bol-
sonaro, está sendo submetido a
uma nova perícia, que, segundo
informações, vai apontar se o
mesmo (que continua preso) es-
taria curado e poderia ganhar a
liberdade. Não poderia existir
pior momento, ideia, iniciativa ou
coisa parecida. Usando o bom
senso, palavra mágica, mas que
precisa obrigatoriamente fazer
parte do nosso dia-a-dia, toma-

ra que qualquer medida nesse
sentido seja anunciada apenas
após as próximas eleições. Seria
um bom sinal contra qualquer
possível provocação, ou simples-
mente uma decisão infeliz. Ali-
ás, investigações sobre esse ato
criminoso, até hoje não estão sa-
tisfatoriamente explicados.

PONTO FINAL
Apesar do momento econô-

mico nada animador em todo o
mundo, o Uruguai é mais um país
que abre negociações com o Bra-
sil para adquirir blindados 4x4 e
caças SuperTucano da Embraer.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Com Haddad, Bebel defende
valorização dos profissionais
Parlamentar também defendeu concurso, revogação da nova carreira do magistério
paulista e fim do confisco dos aposentados; evento aconteceu segunda-feira, 25

Parque Tecnológico avança
mais com o Pecege

Barjas Negri

Em agosto de
2012 tive a opor-
tunidade de par-

ticipar da inauguração
do Parque Tecnológi-
co de Piracicaba, im-
plantado em parceria
com o governo esta-
dual. Devido aos ele-
vados investimentos, sua im-
plantação levou alguns anos,
mas os resultados foram promis-
sores ao longo de sua existência.

O Núcleo do Parque Tecnoló-
gico, com seus 24 boxes para insta-
lação de incubadoras de empreen-
dimentos, é administrado em par-
ceria com o Arranjo Produtivo do
Álcool (APLA) e acolheu muitas
empresas como a Biogri, Fermen-
tec, Dínamo, Agertek, Ômegatech,
Siderquímica, Gênica, Gatec, Mi-
crogreen, Saiph Sistemas, Smart-
breeder, Agroanalítica, Andrios
Assessoria, Benri, Delta CO2,
IBBA, Empral entre outras. Além
disso, no parque está a sede da
Clínica de Leite da Esalq/USP.

Dois investimentos públicos
merecem destaques: a Faculda-
de de Tecnologia de Piracicaba
(Fatec), com ênfase no setor su-
croenergético e que tem quase
1.000 alunos e o Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tec-
nologia (IFT/SP), que atende
1.200 alunos em cursos profissi-
onalizantes e de nível superior.

Mas, no parque temos que
destacar o Centro Administrati-
vo da Raízen, com seus 1.200 fun-
cionários; o prédio Office Reser-
va Jequitibá, com diversos empre-
endedores; a EsalqTec – Incuba-
dora Tecnológica, que atua como
centro de apoio a empreendedo-
res na área de tecnologia do agro-
negócio e, finalmente, o Colégio
CLQ, com centenas de alunos.

Recentemente implantou-se
o Pulse, ponto de encontro de
startups, universidades, investi-
dores e profissionais que traba-
lham com inteligência de gestão,
muito voltados ao agronegócio e,
ainda, o Hub de Inovação do
Agronegócio, que já acolhe mais
de 250 ambientes compartilha-
dos, no que ficou conhecido como
Agtech Garage – campus Vale do
Piracicaba, com empresas co-
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nhecidas nacional-
mente. Ações como
essa vão consolidando
Piracicaba como polo
tecnológico e de inova-
ção para o agronegócio.

Em 2020, como
prefeito e junto com
nossa equipe, tive a
oportunidade de forta-
lecer ainda mais o Par-

que Tecnológico de Piracicaba,
numa parceria com o Instituto
de Pesquisas e Educação Conti-
nuada em Economia e Gestão de
Empresas (Pecege), mediante a
cessão de 12 mil m2 de terreno
para a construção de sua sede.

O Pecege administra cursos
de MBA presencial e à distância
em parceria com a Esalq/USP e a
Fundação de Estudos Agrários
Luiz de Queiroz (Fealq). Os cursos
oferecidos são em agronegócio, fi-
nanças e controladoria, gestão de
negócios de pessoas e de projetos,
gestão escolar e de gestão tributá-
ria. Além de cursos de varejo físi-
co ou on-line e de marketing.

As obras da nova sede do Pe-
cege estão bem adiantadas e sua
conclusão neste ano permitirá me-
lhorar o atendimento de seus 15
mil alunos espalhados pelo territó-
rio nacional, América Latina, Áfri-
ca e Ásia, projetando cada vez mais
o nome de Piracicaba que neste ano
completa 255 anos. Ações como
essa auxiliam no desenvolvimento
tecnológico do País e na criação de
novas e importantes empresas.

Por iniciativa do vereador
André Bandeira, o Parque Tec-
nológico Piracicaba tem o nome
de “engenheiro agrônomo Emílio
Bruno Germek”, Lei Municipal
6.956/2010 que foi sancionada na
nossa gestão como prefeito.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

Memórias que não se apagam
Elda Nympha Cobra Silveira

Azona rural está se aproxi-
mando cada vez mais dos
 centros urbanos. Alqueires

e mais alqueires são ocupados pela
cana de açúcar e o pelo gado. A
população global cresce mais do
que planejam os sociólogos e eco-
nomistas, apesar de todos os pro-
gramas e projetos de controle po-
pulacional, um critério inteligen-
te que busca moderar a expansão
da população, porque é obvio que
será necessário mais alimento,
mais moradias, serviços sociais
para enfrentar essa demanda.

 Muito longe de ter mais
moradia, alimentos e melhores
condições humanas de vida,
mais de 1 bilhão de pessoas cor-
rem o risco de morrer de fome,
de frio, por causa de doenças
comuns, em mais de quarenta
países onde a miséria e a desor-
ganização social são uma cons-
tante histórica e dramática.

Enquanto isso, em outro
grupo de países considerados
em desenvolvimento e no grupo
dos países desenvolvidos, os
campos para a criação de gado
de abate está sendo priorizado

em detrimento das florestas, que
muitas vezes são derrubadas
para esse fim, comprometendo
a ecologia e a saúde da Terra.
Esses espaços poderiam ser pri-
orizados para o plantio de
grãos, frutas, legumes, cereais
e verduras que são mais benéfi-
cos para a saúde do homem.

É uma preocupação constan-
te em todos os países produtores
de carne e de álcool diminuir o es-
paço reservado ao gado e à cana.
Os cientistas já experimentam al-
guns projetos pioneiros, como a
criação de gado confinado, opção
largamente difundida em toda a
Europa, e as pesquisas que cria-
ram uma variedade de cana mais
nutritiva e mais produtiva, que
diminuiu em 10 anos em um terço
a área mundial de terra plantada.

Os cientistas têm ainda outras
prioridades. O uso de certos tipos
de hormônios perigosos à saúde
humana é proibido e punido com
multas e prisão, desde a década
de 90, bem como, depois de anos
de campanha dos ambientalistas
e pacifistas, todos os países se
uniram a partir do começo deste
século, para obrigar com severas
leis, menos crueza e violência no
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abate de animais de corte, para
melhorar a qualidade da carne.

Mesmo com todo esforço
para tornar os humanos vegeta-
rianos, nos tempos primitivos a
caça era um acontecimento im-
portante na vida das tribos, por-
que a ingestão da proteína ofe-
recida pela carne era primordial
para a sobrevivência da espécie.
Mesmo que não sejamos carní-
voros por natureza, o consumo
de carne está no nosso cardápio
e na nossa carga genética, e mui-
tas correntes, até patrocinadas
pela Ciência, querem mudar isso,
não pela falta de conhecimentos,
mas porque acreditam que se o
homem mudar sua dieta estará
subindo na escala da evolução.

Ha cinquenta anos atrás em
Piracicaba o gado era transporta-
do pelos trens e chegavam na Es-
tação da Paulista para serem des-
carregados onde hoje é a Rua do

Rosário e acredite, ele era condu-
zido a pé descendo até o Matadou-
ro onde seriam abatidos para a
venda da carne nos açougues. À
noite ninguém podia ficar senta-
do em frente suas casas, como era
costume naquela época, para ba-
ter papo com vizinhos, porque de
repente a boiada surgia do nada,
sempre à noite, muitas vezes as-
sustada, querendo pular dentro
dos jardins das casas. As crianças
não podiam ficar brincando nas
calçadas nesse trecho da rua.

Quando nos lembramos dis-
so nos dias de hoje nem dá para
acreditar numa coisa dessa! Mas
que era um espetáculo fascinante,
isso era! As crianças assistiam de-
bruçadas nas janelas das casas e
imitavam os comandos dos peões.
É assim mesmo. O progresso tem
que nos beneficiar, mas nem tudo
está sendo usado como se deve.
Mas só o tempo dirá onde erra-
mos e onde acertamos e se possí-
vel corrigir os nossos erros.

———
Elda Nympha Cobra Sil-
veira, escritora, artista
plástica, pertence a enti-
dades culturais; elda
nympha@yahoo.com.br

Ao participar de seminário
“Fala SP”, voltado à elaboração do
programa de governo do candida-
to Fernando Haddad para gover-
nador do Estado de São Paulo, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT) defendeu a valorização
dos profissionais da educação
como condição fundamental para
a qualidade do ensino e a garantia
dos direitos educacionais das cri-
anças e jovens do Estado. O semi-
nário foi realizado na noite desta
última segunda (25), no Sindicato
dos Engenheiros, em São Paulo,
reunindo especialistas em educa-
ção, entre eles o ex-secretário esta-
dual da Educação, Gabriel Chali-
ta. A ex-senadora Marina Silva
também participou do evento, que
reuniu professores de diversas re-
giões do Estado de São Paulo.

A deputada Bebel, em sua
fala, destacou a necessidade de
política salarial justa, carreira,
formação continuada no local de
trabalho, jornada que assegure
tempo para estudos, preparação
e correção de provas e trabalhos
e outras atividades, condições de
trabalho, gestão democrática e
outros itens necessários ao pro-
cesso ensino-aprendizagem.

Bebel, presidenta licenciada da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo), em função
da legislação eleitoral, defendeu
gestão democrática nas escolas,
com respeito aos direitos estudan-
tis e aos professores. “Não dá para
o professor trabalhar com 40, 50
alunos em sala de aula. É preciso
que reduzir esse número e garan-
tir jornada compatível para o pro-
fessor”, defendeu. A deputada ain-

Divulgação

Professora Bebel defendeu a valorização dos profissionais do magistério paulista

da falou da necessidade de ser re-
alizado concurso público, uma vez
que atualmente 47% de professore
do são efetivos, portando menos
da metade. O restante é contrata-
do como categoria O. “Qualidade
da educação por fixar o professor
na escola, através de concurso pú-
blico”, disse, defendendo ainda o
fim da nova carreira aprovada pela
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, com votos contrári-
os da bancada do PT, que desmon-
ta a carreira do magistério, e uma
solução para pôr fim ao confisco
de aposentados e pensionistas.

 “Tive a honra e a satisfação
de participar como palestrante do
ciclo Fala SP de contribuições ao

programa de governo do nosso
candidato a governador de São
Paulo, Fernando Haddad, sobre
educação, e, certamente, os nos-
sos apontamentos irão integrar as
suas propostas para fazer da edu-
cação pública paulista a melhor
do Brasil, porque como profes-
sor, Haddad, sabe que somente
com educação podemos transfor-
mar a nossa sociedade”, disse.

Além da Professora Bebel par-
ticipam do seminário, ainda, o pro-
fessor  Marcelo Knobel, ex-reitor
da Unicamp; o economista Ricar-
do Henriques, superintendente do
Instituo Unibanco, o professor
Gabriel Chalita, ex-secretário esta-
dual da Educação; a estudante

Tayná Wine, presidenta da União
Estadual dos Estudantes de São
Paulo, e a professora Selma Ro-
cha, ex-secretária da Educação de
Santo André; o deputado estadu-
al, Emidio de Souza a ex-Ministra
Marina Silva e, claro, o próximo
governador de SP, Fernando Ha-
ddad. “Juntos traçamos o pano-
rama que aponta a educação como
a mais importante política públi-
ca. Agradeço o convite e a massi-
va presença de professores e pro-
fessoras de todas as regiões, de-
monstrando o grande engaja-
mento de nossa categoria no mo-
vimento pela definitiva mudança
no Estado de São Paulo”, destaca
a deputada Professora Bebel.
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Bebel, na Festa da Polenta, visita a família Correr
A deputada estadual Profes-

sora Bebel (PT) esteve no último
sábado, 23 de julho, no período da
noite, prestigiando a 25ª Festa da
Polenta de Santa Olímpia, organi-
zada pela comunidade trentino-ti-
rolesa. Além de se deliciar de di-
versos quitutes e da boa música, a
deputada esteve na casa dos pais
do professor Valdemar Correr, que
integrou a sua assessoria na As-
sembleia Legislativa de São Paulo.
A tradicional festa de Santa Olím-
pia, realizada durante três dias,
reúne milhares de participantes,
que se dirigem até o bairro para se
deliciar de diversos pratos típicos
e de música tradicional. “Os seus
organizadores estão de parabéns
pela linda festa”, disse Bebel, que
fez questão de aproveitar sua es-

tada no bairro para visitar dona
Cecília e o seu Orlando Correr, pais
do professor Valdemar Correr, que
foi uma das vítimas da covid-19,
logo no início da pandemia.

Na visita, a deputada tam-
bém dialogou com familiares de
Valdemar Correr, entre eles o seu
irmão, Valdecir Correr. Lembrou
que o professor Valdemar Cor-
rer militou desde o início com ela
na direção da Apeoesp (Sindica-
to dos Professores do Ensino Ofi-
cial de Ensino do Estado de São
Paulo). “Uma lamentável perda,
que está fazendo muito falta a
todos nós, pela sua liderança e
comprometimento com as causas
sociais”, disse Bebel à Dona Ce-
cília e ao seu Orlando Correr,
que agradeceram pela visita.

Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel, entre Orlando
e Cecília Correr, pais do professor Valdemar Correr

Com o objetivo de debater a
necessidade da reforma no
campo de vôlei do bairro San-
ta Inês, o vereador Gilmar Rot-
ta (PP) promoveu reunião nes-
ta segunda-feira (25) entre
seu gabinete, os moradores
Adriano Alves Ferreira, Maria
Aparecida Pereira e Bruna
Pereira e o secretário Hermes
Balbino, da Selam (Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer
e Atividades Motoras), na sede

da pasta. A reunião debateu o
estado atual do campo de
areia do bairro, utilizado para
a prática de vôlei e que preci-
sa de melhorias para poder
continuar sendo usado pelos
frequentadores com qualida-
de e segurança. Ao fim da reu-
nião, o secretário acolheu a
solicitação levada pelos mo-
radores e afirmou que estuda-
rá a possibilidade de a manu-
tenção do campo ser feita.

SANTA INÊS

Assessoria Parlamentar



A4
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 27 de julho de 2022

AAAAARTEMISRTEMISRTEMISRTEMISRTEMIS

Estudantes acolhidos com
Tsurus na volta às aulas

A Escola Estadual Professor
José Martins de Toledo, em Arte-
mis, promoveu uma oficina de ori-
gami para os alunos e um debate
sobre os símbolos que o Tsuru –
ave de tradicional lenda japonesa
– representa, como saúde, boa
sorte, felicidade, longevidade e
fortuna. Nas aves feitas com pa-
péis coloridos os estudantes es-
creveram os seus desejos para
o futuro e para o presente.

Uma árvore está sendo de-
corada com tsurus na escola e um
quadro, onde todos os estudan-
tes vão colocar seus tsurus e so-
nhos para que sejam realizados.
O objetivo é alcançar a marca de
mil tsurus confeccionados pelos
alunos, como previsto na lenda,
para que os desejos e os projetos
de vida deles sejam realizados.
A primeira turma a indicar seus
sonhos foi a do 6º ano B.

Entre os sonhos expressados
nos tsurus estão o de ser bióloga,
veterinária, militar, juiz, advoga-
do, médica, dançarina, jogador de
futebol, ser mãe de gêmeos, ter
amizades especiais e que haja mais
empatia entre nós, entre outros.
Serão centenas de desejos indica-
dos até o final das atividades.

“Todos os alunos vão indicar
os seus sonhos nessa atividade.
Esses dados serão analisados
transformados nos temas que se-
rão trabalhados nas aulas eletivas,
nos projetos de vida”, explicou a
diretora Luciana Christiano.

Nas primeiras aulas, os alu-
nos aprenderam sobre a lenda do
tsuru e a árvore dessas mil aves,
por ser um grande símbolo de de-
sejo de paz. “Quando as pessoas
fazem essa ave japonesa, os dese-

Divulgação

Tsuru representa saúde, sorte, felicidade, fartura: ave de lenda japonesa

jos se realizam”, afirmou João Car-
los dos Santos Felipe, do 6º ano A.

Seu colega, Apolo de Olivei-
ra Santos destacou que “o sím-
bolo do tsuru é saúde, felicida-
de e sorte”, comentou. Em con-
trapartida, um aluno comentou
que ninguém deseja nada de
bom para ele e é nesses casos
que essa dinâmica do acolhi-
mento poderá ser efetiva e ter
resultados positivos na vida do
aluno. “Despertar sonhos, a
vontade de estudar, de respei-
tar os colegas e, principalmente
de acreditar no futuro. Esse é o
nosso desejo como educadores
e o nosso desafio além de ensi-
nar”, ressaltou a diretora.

Acostumados a manipular
equipamentos tecnológicos,
como o celular, o origami foi um
grande desafio para a turma do
ensino médio do 2º ano A. “Se a
gente conseguir completar o tsu-
ru já será um desejo realizado”,
brincaram os estudantes. “Essa
é a importância dessa dinâmi-
ca: confiar que vai dar certo,
que vamos conseguir juntos su-
perar as limitações. Que pensar
e agir positivamente pode sim
resultar na realização dos dese-
jos”, disse o professor Jorge
Torres, coordenador da escola.

As atividades de acolhimen-
to continuarão ao longo da se-
mana, com o tsuru e com outras
ações para integrar os estudan-
tes ainda mais entre eles, com os
professores e para melhorar cada
vez mais a convivência no ambi-
ente escolar. A escola desde 2020
é período escolar e conta com en-
sino médio noturno. Todos pas-
sarão pelas oficinas e atividades.

A artista piracicabana Luana
Iris lança nesta quarta (27), às
12h30, em seu canal do
Youtube(bit.ly/cururuluana), o
vídeo “Luana Iris – Cururu Pau-
lista”, que conta com acessibilida-
de para a comunidade surda, via
legendas. O conteúdo foi registra-
do durante a participação da can-
tora, em 7 de julho (dia do seu
aniversário de 20 anos), no Pou-
so do Divino, evento que compõe
a programação da Festa do Divi-
no, tradicional em Piracicaba.

Por meio do novo conteúdo
audiovisual, que tem direção de
Leandro Palauro, a piracicabana-
mescla as ancestralidades caipira
e africana, que são influências
fundamentais na sua música.

Luana cresceu na periferia da
zona oeste de Piracicaba (SP) sob
forte influência da arte regional.
Seu pai, Luiz Carlos da Silva, foi
locutor de Cururu e a levava para
eventos como a Festa do Divi-
no, tradicionalmente animada
pelo gênero musical. Hoje, a can-
tora une a cultura do Hip Hop à
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Artista piracicabana lança vídeo com resgate

Gabriela Rodrigues (Vênus) e Luana Iris (Lua)

Jaqueline Altomani

musicalidade da viola, num du-
plo resgate de ancestralidades.

Recentemente, a artista tam-
bém se apresentou no Revelando
SP, festival de tradições paulistas
realizado na capital. Luana conta
que, além do convívio desde mui-
to nova com a música, a troca de
experiências com diferentes ver-
tentes, como as praticadas pela
Casa de Batuqueiro, despertou a
necessidade de abordar a ances-
tralidade em seu trabalho.

“Além de ser um indivíduo,
eu também carrego a cultura do
meu povo comigo, o que é uma
grande responsabilidade, mas, ao
mesmo tempo, um grande prazer.
Pessoas como o AntonioFilogenio
de Paula Junior e o Vanderlei Be-
nedito Bastos, ambos batuqueiros,
estão sendo fundamentais para
que eu me compreenda como um
ser coletivo”, afirma Luana Iris.

Além da direção de Palauro,
o material audiovisual reúne, ain-
da, redação de Luana Iris, produ-
ção de Gabriela Rodrigues (Vênus)
e legendas de Airan Prada.

Luana Iris também integra
o movimento Hip Hop e, ao
lado de Gabriela Rodrigues
(Vênus), forma a dupla Lua e
Vênus, que vem produzindo
conteúdos a lançar em breve.
Em junho, Luana homena-

Hip Hop e Cururu
geou, na música Ato Criminal,
George Stinney Jr., o mais jovem
condenado à pena de morte no
século XX nos EUA, que foi
executada em 1944, quando
ele tinha 14 anos. Controver-
sa, a condenação foi alterada

pela Justiça daquele país em
2014. A canção está disponí-
vel nas principais plataformas
de streaming, como oSpotify.

O Cururu, homenagea-
do pela artista, é uma mani-
festação folclórica caipira de

origem ameríndia e portugue-
sa. É característico da região
do médio Tietê. Em Piracica-
ba, alguns dos nomes que fi-
zeram história no Cururu são
Parafuso,  Pedro Chiqui to,
Nhô Serra e Nhô Chico.
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Programação inclui seis
exposições paralelas
Abertura do evento acontece no dia 27 de agosto, no Teatro Erotides de Campos

Além da mostra oficial, com
315 trabalhos já selecionados, a
programação do 49º Salão In-
ternacional de Humor de Pira-
cicaba, que acontece neste ano,
inclui a 20ª edição do Salãozi-
nho de Humor e, ainda, seis ex-
posições paralelas em diferentes
espaços da cidade. A realização
é da Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural) e
Cedhu (Centro Nacional de Do-
cumentação, Pesquisa, e Divul-
gação do Humor Gráfico de Pi-
racicaba). A cerimônia de aber-
tura do Salão está prevista para
ocorrer no dia 27 de agosto, às
19h, no Teatro Erotídes de Cam-
pos, com entrada gratuita.

Entre as exposições paralelas
que constam na programação do
Salão de 2022 estão Humor Além
do Risco, com obras da artista vi-
sual, cartunista e ilustradora Sÿn-
nove Hilkner, e Paffaro: A Arte
como Vida, do artista gráfico Gus-
tavo Paffaro. Ambas estarão mon-
tadas para visitação no Armazém
14 do Parque do Engenho Central.

Também estão na lista de
exposições paralelas do 49º Sa-
lão a mostra Lapiceando el
Mundo, de Anne Derenne, na
Casa do Povoador; Rostos e Al-
mas no Mundo, de Walter Tos-
cano, no Terminal Rodoviário
de Piracicaba; PortoCartoon -
Línguas e Mundo, na Bibliote-
ca Municipal Ricardo Ferraz
Arruda Pinto, e Marangoni é
XV, de Luis Henrique Maran-
goni, no Casarão do Turismo.

“A arte, que provoca, que
incomoda, faz rir e também gera

reflexões, precisa estar em dife-
rentes lugares, para que cada
vez mais pessoas tenham aces-
so. Por isso, neste ano, com a
pandemia da Covid-19 mais con-
trolada, estamos voltando com
as exposições paralelas do Salão,
para que as pessoas visitem as
mostras e também conheçam ou
revisitem diferentes espaços de
Piracicaba”, comentou o diretor
do Salão, Junior Kadeshi.

PREMIAÇÃO – Neste
ano, o valor total de prêmios
do Salão é de R$ 55 mil. O Júri
de Premiação, que deve se reu-
nir no dia 6/08 para definir os
premiados, é composto por
Walter Toscano, cartunista
peruano, premiado diversas
vezes em Piracicaba; Anne De-
renne, cartunista e ilustrado-
ra francesa radicada na Espa-
nha; Farid Zaine, compositor,
ator, diretor de teatro, poeta, ci-
néfilo e secretário de Cultura de
Limeira; Aline Torres, relações
públicas e secretária de Cultu-
ra de São Paulo; Théa Severi-
no, editora de imagem da Fo-
lha de S. Paulo; Ben Ludmer,
mágico, comediante e ator, e Bru-
no Motta, comediante e ator.

SALÃOZINHO – Com tra-
balhos feitos por crianças de 7 a
14 anos de idade, matriculados
em escolas públicas das redes mu-
nicipal e estadual de ensino, e
também de unidades escolares
particulares, o Salãozinho de Hu-
mor de Piracicaba chega neste
ano à 20ª edição e poderá ser vi-
sitado também no Armazém 14 do
Parque do Engenho Central.

CAMINHADA – Ainda

1- Home is not safe for everyone (“O lar não é seguro para todos”),
da artista Adene. 2- Caricatura de Greta Thunberg, de Synnove;
e 3- Caricatura do ator George Clooney, de Toscano.

Fotos: Divulgação
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como parte da programação do
49º Salão Internacional de Hu-
mor de Piracicaba está em pro-
cesso de organização a 9ª Cami-
nhada com Humor de Piracica-
ba, com previsão de ocorrer em
setembro. O período de inscrição
será divulgado em breve.

SERVIÇO
49º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba. Abertu-
ra: 27/08, às 19h, no Teatro
Erotídes de Campos (avenida
Dr. Maurice Allain, 454, Parque
do Engenho Central). Entrada
gratuita. Informações: salao
internacionaldehumor.com.br.

Na manhã de ontem, 26, a
comissão de moradores dos
bairros Nova América, Jardim
Elite e Adjacências (COMONA-
JE) se reuniu com o comando
da GCMP (Guarda Civil Munici-
pal Piracicaba) para solicitar mai-
or presença da guarda na região
Sul II, onde nos últimos dias ocor-
rem diversos furtos e roubos.

O comando da Guarda rela-
tou que a GCMP já conta com o
Patrulhamento Preventivo na lo-
calidade e que após as denúnci-
as sobre furtos e roubos ocorri-
dos no local, “o patrulhamento
da área foi intensificado.” O co-

COMONAJECOMONAJECOMONAJECOMONAJECOMONAJE

Comissão de moradores se reúne
com GCM para discutir segurança

mando fez questão de reforçar
para que a população utilize do
Disk Denúncia, da GCMP, o 153,
e façam um boletim de ocorrên-
cia sempre que cabível, que muito
nos ajuda em nosso trabalhos.”

Na saída, a comissão de mo-
radores agradeceu o comando
pela pronta resposta e se colocou
à disposição para ajudar no que
for necessário. “Temos muito or-
gulho da GCMP, que é muito res-
peitada, e façamos questão de
contribuir para que esse reconhe-
cimento só aumente”, disse Fer-
nando Vieira, diretor de Assun-
tos Comunitário da região Sul.

Comissão de moradores se reuniu com o comando da Guarda Civil
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Prefeitura realiza concurso de fotos
instagramáveis no aniversário
Fotografias devem ser publicadas no Instagram com a #euamopira; perfil da
@prefeituradepiracicaba precisa ser marcado na imagem ou legenda do post

CCCCCENTENÁRIOENTENÁRIOENTENÁRIOENTENÁRIOENTENÁRIO

Domingo, OEP se apresenta na Estação da Paulista

Apresentação será domingo, na Estação da Paulista

Rodrigo Terrini

Em comemoração aos 100
anos da Estação da Paulista, a
Orquestra Educacional de Pira-
cicaba (OEP) se apresentará no
local no domingo (31), às 10h.
Oconcerto terá ainda a partici-
pação especial da cantora Julia
Simões e banda e a entrada será
gratuita. Mantida pela Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Secre-
taria Municipal da Ação Cultural
(Semac), a Estação da Paulista
completará seu centenário dia 29.

O repertório será alusivo à
estação e ao trem, vários composi-
tores da música popular e da mú-
sica de concerto escreveram obras
referentes a este transporte tão sig-
nificativo para o desenvolvimen-
to do país, da regiãoe da própria
cidade de Piracicaba, que com-
pleta 255 anos no dia seguinte.

“Em comemoração ao cente-
nário da Estação da Paulista que-
remos homenageá-la de forma es-
pecial, apresentando algumas
obras sobre trens e estações”, afir-
mou Ivan Bueno, regente da OEP.

“Entre as músicas escolhidas
estão “Encontros e despedidas”
(Milton Nascimento e Fernando
Brant); “Trem das onze” (Adoni-
ran Barbosa); “Trem do Panta-
nal” (Geraldo Roca e Paulo Si-
mões); “O Trenzinho do Caipira”
(música Villa-Lobos - Bachianas
nº 2 - IV tocata; letra de Ferreira
Gullar), entre outras grandes
obras”, completou o maestro.

Fundada em 2015, a OEP
se coloca como meio para o
enriquecimento cultural e so-
cial na vida das pessoas, cri-
ando conexão entre a experi-
ência, a educação musical e
a integração, resultando na
transformação do integrante
e da sociedade. A proposta
metodológica da OEP permi-
te a inclusão de pessoas com
o mínimo de conhecimento
musical e habilidade técnica
no instrumento. Para cada
naipe de instrumento foi de-
senvolvido níveis progressi-
vos de habilidade técnica e
conhecimentos musicais,
que possibilitam a evolução
constante no instrumento e

Orquestra Educacional de Piracicaba
no repertório. A OEP acolhe
pessoas com idade a partir de
10 anos, que por meio da inte-
gração de diferentes faixas
etárias incentiva o compartilhar
de suas experiências e vivên-
cias culturais e sociais, emer-
gindo o senso de pertencimen-
to. A OEP, mantida pela APFP
(Associação Presbiteriana de
Filantropia de Piracicaba) é
composta por 90 integrantes
de todas as famílias de instru-
mentos sinfônicos, tendo em
seu repertório a música de
concerto universal de forma
predominante, mas também
percorre pela música popular
brasileira, pop-rock e trilhas
sonoras de filmes e games.

Propósitos da OEP são
baseados em:

- EXPERIÊNCIA – o contato
com as atividades da OEP pro-
voca reações cognitivas, emoci-
onais e estéticas, despertando
desejos e anseios para o conhe-
cimento e apreciação musical e
interesse de pertencimento.

- EDUCAÇÃO E INTEGRA-
ÇÃO – são meios que permi-
tem o constante aprimora-
mento do ser humano nas áre-
as técnica, social e cultural.

- TRANSFORMAÇÃO – por
meio de ensaios e concertos
a OEP amplia as perspectivas
e possibilidades musicais,
sociais e culturais de seus in-
tegrantes e dos ouvintes.

Giovanna Fischer

Em comemoração ao aniver-
sário de 255 anos de Piracicaba,
celebrado em 1º, a Prefeitura de
Piracicaba, por meio do CCS
(Centro de Comunicação Social),
realiza o 1º Concurso de Foto-
grafia Instagramável Nossa Ter-
ra, Nossa Vida. As fotografias a
serem inscritas no concurso de-
vem retratar espaços/ambientes
de Piracicaba, de modo que os
participantes demonstrem o
amor que sentem pela cidade.
Para validar a inscrição é neces-
sário postar as imagens no Ins-
tagram, no feed do perfil partici-
pante, e marcar a #euamopira e
o perfil @prefeituradepiracicaba.
As fotos serão avaliadas por um
júri, que selecionará as 10 fina-
listas, que irão para votação pú-
blica. O autor da imagem com
mais votos ganhará um passeio
de balão pelo município com a
Voe Adventure. O regulamento
completo está no site da prefei-
tura (piracicaba.sp.gov.br).

Para participar do 1º Concur-
so de Fotografia Instagramável
Nossa Terra, Nossa Vida é preciso
ter no mínimo 16 anos de idade e
não é necessário ter nascido em
Piracicaba. A foto inscrita pode ter
sido feita antes da data do início
do concurso, mas é requisito mar-
car a #euamopira e o perfil @pre-

feituradepiracicaba para concor-
rer ao voo de balão. O perfil do
participante no concurso precisa
ser público, para poder ser visua-
lizado por qualquer pessoa. As ins-
crições terminam no dia 1 de agos-
to de 2022, às 23h59min (horário
de Brasília). A avaliação das foto-
grafias inscritas será feita até dia
5 de agosto de 2022. O anúncio
das dez fotografias finalistas será
no site da prefeitura até dia 10 de
agosto. A votação pública também
será pelo site da Prefeitura até 17
de agosto de 2022 e o nome do
vencedor será anunciado até dia
19 de agosto, no mesmo site e nas
redes sociais online da prefeitura.

“Piracicaba é linda e quere-
mos, com este concurso, enalte-
cer ainda mais a beleza da cida-
de. Além disso, sabemos que a
nossa sociedade está conectada a
todo momento nas mídias sociais
e o Instagram é um dos apps mais
usados para fotos, principalmen-
te por jovens. Então, essa é uma
grande oportunidade para que pi-
racicabanos e turistas demons-
trem o amor pelo município e ain-
da tenham a possibilidade de ver
a cidade do alto, concorrendo ao
voo de balão”, comentou Tássia
Espego, diretora do Centro de Co-
municação Social da Prefeitura.

AVALIAÇÃO - As fotogra-

Nossa Terra Nossa Vida é o nome do concurso de fotos
instagramáveis que dará como prêmio um voo de balão

fias inscritas no concurso serão
avaliadas por Comissão Julgado-
ra formada por integrantes da
equipe do Centro de Comunicação
Social da Prefeitura de Piracicaba.
Caberá a essa comissão selecionar
as dez melhores fotografias, ava-
liando critérios como composição
artística da foto em relação ao
tema, criatividade e nitidez. Na
sequência, as dez imagens fina-
listas entram para votação públi-
ca no site da Prefeitura e o vence-
dor poderá, então, combinar a
data do voo de balão com a em-
presa de balonismo Voe Adven-
ture, de Felipe Santucci Ribeiro.

SERVIÇO
1º Concurso de Fotografia
Instagramável Nossa Terra,
Nossa Vida. Inscrições: até
1 de agosto de 2022, às
23h59min (horário de Brasí-
lia). Para concorrer é neces-
sário publicar a foto no Insta-
gram e marcar a #euamopi-
ra e o perfil @prefeituradepi-
racicaba. O regulamento
completo está no site da Pre-
feitura (piracicaba.sp.gov.br),
na aba lateral direita. Dú-
vidas podem ser encami-
n h a d a s  p a r a  o  e - m a i l
comunicacao@piracicaba.sp.gov.br.

A situação do vestiário do
campo de futebol do Jardim As-
túrias, que segundo moradores
está com problemas na infraes-
trutura nas paredes e teto, foi
tema de reunião na tarde de se-
gunda-feira (25), na sede da Se-
cretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Se-
lam). Participaram da conversa
o vereador Gilmar Rotta (PP), o
secretário de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras, Hermes
Balbino, além de Jesse Rodri-

gues e Demival Luiz Ferreira,
moradores do Jardim Astúrias.

De acordo com os munícipes,
as rachaduras no vestiário trazem
insegurança e medo de acidentes
para os usuários do espaço, que é
muito utilizado por muitos times
e escolas de futebol. Segundo in-
formações apresentadas pelo ga-
binete do parlamentar, o secretá-
rio recebeu a solicitação dos mo-
radores e informou que estudará
a possibilidade junto à pasta de
realizar a reforma do vestiário.
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Reforma de vestiário do
campo é debatida em reunião

Moradores reclamam de rachaduras em vestiário do campo de
futebol. Demandas foram apresentadas ao secretário de Esportes

Divulgação
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Arrastão da Dengue recolheu 1,74 tonelada de inservíveis
No sábado, 23, as equipes

do Arrastão da Dengue recolhe-
ram 1,74 toneladas de inserví-
veis na região dos bairros Cas-
telinho e Jardim São Miguel. A
ação foi realizada pela Prefeitu-
ra de Piracicaba, por meio do
Plano Municipal de Combate ao
Aedes (PMCA), ligado ao Cen-
tro de Controle de Zoonoses
(CCZ), da Secretaria Municipal
de Saúde. O objetivo é o combate
ao mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zika e chikun-
gunya e febre amarela urbana.

O próximo Arrastão da Den-
gue ocorrerá no sábado, 30, das
8h às 14h, na região do Piracica-
mirim, percorrendo os bairros Ci-
dade Maracanã, Vila Prudente,
Jardim Bandeirantes, Parque
Prezotto, Jardim Pombeva e Jar-
dim São Simão, tendo como con-

centração o Ginásio de Esportes
Parque Prezotto. A orientação é
para que os moradores deixem
nas calçadas qualquer material
que possa acumular água. Não

serão recolhidos entulho, lixo do-
méstico e galhos de árvores.

De acordo com o banco de da-
dos da Vigilância Epidemiológica,
de 1º/01 a 26/07 de 2022, foram

5.832 notificações de dengue, com
1.428 casos positivos e um óbito pela
doença. No mesmo período de 2021,
foram 13.292 notificações, com
5.298 confirmações e um óbito.

Arrastão da Dengue esteve na região do Castelinho no último fim de semana

Divulgação

Os residentes do Caphiv
(Centro de Apoio ao HIV/Aids
e Hepatites Virais) participa-
ram, no último sábado, 23, de
um café da tarde oferecido
pelo grupo de evangelismo da
Igreja Universal, um dos par-
ceiros da entidade que, às ter-
ças-feiras, realiza encontro

levando palavra de conforto,
de fé e de esperança. “É sem-
pre muito importante que pos-
samos sempre exercitar a
nossa espiritualidade, saben-
do que, apesar das dificulda-
des, sempre é possível me-
lhorar”, disse Paulo Soares,
presidente da Caphiv.

CAFÉ DA TARDE

Fotos: Divulgação
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Pais e professores reivindicam
reforma em piso de escola

Na manhã de ontem, 26, o
presidente da Câmara Municipal
de Piracicaba, vereador Gilmar
Rotta (PP), se reuniu com o secre-
tário de Educação, Bruno Roza,
para levar demandas sobre a es-
trutura de uma unidade escolar e
também sobre vagas de creche no
município, entre outras questões.

O gabinete do parlamentar foi
procurado por professoras e mães
de alunos da Escola Municipal
Prof. Danilo Sancinetti, localiza-
da no bairro Cecap, que informa-

ram que o piso da unidade pos-
sui mais de 30 anos e está se des-
fazendo, soltando pedaços que
podem provocar acidentes e com-
prometer a saúde dos alunos.

O parlamentar informou o
secretário da situação da uni-
dade e os relatos que as docen-
tes e responsáveis dos alunos
encaminharam. O secretário,
por sua vez, recolheu a solicita-
ção e informou que vai estudar
a possibilidade da reforma do
piso da escola o quanto antes.

Divulgação

Presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar
Rotta (PP), relatou problemas em unidade do bairro Cecap
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Homenagens marcam Dia da Mulher
Negra Latinoamericana e Caribenha
Iniciativa do vereador Acacio Godoy (PP), autor do requerimento
440/2022, solenidade aconteceu na noite desta segunda-feira (25)
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Artistas recebem moção pelo
projeto “Arte na Comunidade”

Homenagens a nove perso-
nalidades marcaram, na noite
desta segunda-feira (25), a sole-
nidade em referência ao Dia da
Mulher Negra Latinoamericana
e Caribenha na Câmara Munici-
pal de Piracicaba. De iniciativa
do vereador Acacio Godoy (PP),
autor do requerimento 440/2022,
o evento aconteceu no Salão No-
bre Helly de Campos Melges.

“Nada nos é dado, isso a gen-
te aprende cedo. Até essa data é
uma luta. Agora há pouco tocou o
Hino à Negritude... vocês têm a
noção do trabalho e da luta para
colocar esse hino para tocar, até o
hino foi uma luta, tudo é uma ba-
talha”, disse o vereador Acacio
Godoy, ao destacar que o objetivo
do evento é “que falemos do nos-
so povo e das nossas mães”.

Ele ressaltou que a solenida-
de foi construída em parceria
com o Coletivo Beleza Preta. “Nós
dissemos ‘é com vocês’, escolham
e nós vamos obedecer”, destacou,
ao lembrar que é necessário não
apenas defender “o lugar de
fala”, mas, ponderou, “ter, de
fato, o lugar de fala”, finalizou.

Oradora em nome das ho-
menageadas, Gabriela Naomi de
Souza Santos conduziu sua fala
em um sentido oposto ao da mu-
lher como “guerreira”. “Alguém
já olhou para você e falou, ‘des-
cansa’”, questionou. “O tempo
todo estão esperando a gente fa-
lhar para dizer ‘é coisa de preto’,
ou quando a gente se arruma
toda, ainda vai ouvir ‘olha lá, a
preta metida’, por isso neste dia
eu quero dizer a vocês: descan-
sa. Nós já fizemos muito, já ca-
minhamos muito, trouxemos
muitas ao nosso lado, porque
ninguém faz algo sozinha, mas hoje
eu quero dizer a vocês: durma
um pouco, descansa”, enfatizou.

Durante as saudações das
autoridades convidadas, foram
destacadas a necessidade do re-
conhecimento da luta da mulher
negra não apenas nos dias co-
memorativos, mas no dia-a-dia.
“Todos os dias são os nossos
dias, então, eu me sinto ao mes-
mo lisonjeada, pelas homena-
gens, mas também indignada,
por isso não acontecer o ano in-
teiro”, disse Lucia Helena Silvei-
ra, secretária do Centro de Do-
cumentação de Piracicaba.

Ingrid Caroline dos Santos
Lopes, do Coletivo Beleza Preta,
agradeceu a todas as mulheres

Davi Negri

Solenidade aconteceu na segunda-feira (26), no Salão Nobre “Helly de Campos Melges”

que fortalecem as ações. “Temos
sempre o mesmo objetivo: for-
talecer o afeto como mulher ne-
gra”, disse, ao destacar que as
mulheres negras brigam uma
“luta dupla”, contra o racismo e
o machismo. “Quando estamos
juntas podemos alcançar luga-
res inimagináveis”, disse.

Também participaram do
evento o deputado estadual Alex
Madureira (PL), a vereadora
Rai de Almeida (PT), o vereador
Thiago Ribeiro (PSC), o presi-
dente do Centro de Documen-
tação de Piracicaba, Agnaldo
Benedito de Oliveira, o tenente-
coronel Alexandre Bergamasco,
comandante do 10º BPMI e Silva-
nete Borges Neves, do Conselho da
Mulher Empresária da Acipi.

A solenidade contou com
declamação de uma poesia de
Lia Deodoro e pela interpreta-
ção da rapper Mayra Camar-
go, acompanhada pela dança-
rina Jennifer Moraes Alves.

HOMENAGEADAS - Dai-
ane Heloísa de Paula integra o Co-
letivo Beleza Preta e trabalha como
trancista, profissão que herdou da
mãe. Após adversidades que qua-
se lhe tiraram o dom de sua pro-
fissão, ela se reergueu e hoje é
responsável por ajudar a enalte-
cer a beleza das mulheres negras.

Franciane Cristina Aguiar é
guarda civil desde 2008 e faz par-
te do Grupamento Patrulha Ma-
ria da Penha. Também é afro-em-
preendedora e proprietária do Zip
Zag Ateliê, que atua na confecção
de toucas de cetim e turbante afro.

Gabriela Naomi de Souza
Santos, primeira transexual, ne-

gra e de escola pública a se for-
mar na Unesp de Rio Claro. Bi-
óloga, técnica em enfermagem,
atriz, professora, DJ, performer
e ativista, integra o Coletivo
Beleza Preta e dedica-se, atra-
vés da educação, na re-trans-
des-construção da sociedade.

Helena Maria de Jesus Oli-
veira Lima, empresária de su-
cesso em Piracicaba, iniciou o
seu empreendimento no came-
lódromo ao lado do Terminal
Central de Integração. Gentil-
mente reconhecida pelos clien-
tes como Lena dos Salgados,
conquistou, após muitos anos
de luta e determinação, um ou-
tro espaço para sua lanchonete.

Líder comunitária na Comu-
nidade Portelinha, Joseane da
Silva Sousa é natural do Mara-
nhão e veio de uma família hu-
milde. Ainda criança, começou a
trabalhar para comprar material
escolar e estudar. Foi mãe solo do
primeiro filho, Welisson. Veio
para Piracicaba em 2002. Em ju-
lho de 2021, foi vítima de uma
bala perdida e perdeu o olho di-
reito. É também mãe de Raclesio,
de 21 anos, e Kauny, de 16.

Kizzy Silva Germano Nasci-
mento de Moraes passou na pri-
meira tentativa no vestibular mais
concorrido do país e entrou em
Fonoaudiologia da Faculdade de
Medicina da USP de Ribeirão Pre-
to. Possui mestrado na área de
Deformidades Dento Faciais e teve
seu trabalho apresentado no Bra-
sil e nos Estados Unidos. É douto-
randa em anatomia pela FOP Uni-
camp e teve um de seus trabalhos
em parceria com a Universidade

McGill, no Canadá. Nesse período
foi agraciada com a chegada da
filha Elisa. Atualmente, trabalha
no Hospital Unimed Piracicaba
com foco na área materno-facial.

Mineira radicada em Piraci-
caba desde os 8 anos, Laurita
Ivete de Miranda Rodrigues co-
meçou a trabalhar aos 9 em vá-
rias áreas na cidade. Se aposen-
tou como inspetora de aluno,
posição que ocupou por 24 anos
e que era concursada. Ela e seu
marido, Maurício, sempre orien-
taram os filhos para que estudas-
sem e tivessem um futuro digno,
apesar das dificuldades sofridas
por ambos ao longo da vida.

Márcia Maria Antônio nas-
ceu na comunidade quilombola
Vila África, onde preside a Asso-
ciação Desportiva e Cultural e in-
tegra o projeto Baque Mulher.
Faz parte dos coletivos Beleza
Preta e Anônimos da Dança. É
professora na Escola Estadual
Honorato Faustino, no São Di-
mas, na Casa do Hip Hop, na Pau-
liceia, no projeto Casarão, no Par-
que Holanda, e na Casa do Amor
Fraterno, no Novo Horizonte.

Maria Aparecida Felipe teve
uma vida difícil. Aos 4 anos e meio
ajudava a trazer água para casa,
por falta de saneamento onde
morava. Trabalhou duro para
sustentar os irmãos e precisou
deixar de lado o sonho de ser pro-
fessora. Seu primeiro filho mor-
reu aos 25 anos e até hoje ela cui-
da dos netos. Quando foi traba-
lhar de cozinheira em uma escola
pela Nutriplus se apaixonou pelas
crianças e passou a lhes tratar como
se fossem seus próprios filhos.

Um grupo formado por oito
artistas foi homenageado, nesta
terça-feira (26), com a moção de
aplausos 104/2022, de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
pelo projeto “Arte na Comunida-
de”, desenvolvido no bairro his-
tórico de Monte Alegre. Também
receberam a homenagem as em-
presas Quest Consult e Oji Papéis
Especiais, responsáveis pela cria-
ção e patrocínio do projeto res-
pectivamente. O trabalho consis-
tiu na revitalização do muro do
Centro Comunitário do bairro,
que recebeu painéis elaborados
pelos artistas em parceria com
as crianças da comunidade.

Através da técnica conheci-
da como Muralismo, foram re-
tratados elementos da flora e
fauna montealegrense: garça,
capivara, gambá, tatu, quati,
ouriço, compostos através das
palmas das mãos das crianças
no muro. Em oficinas promovi-
das pelos artistas, as crianças
participaram do processo cria-
tivo, em painéis de 1,5 m, sobre
os quais os artistas trabalharam
novas formas de sobreposição,
até chegar a um painel completo.

“Esta moção é o reconheci-
mento do que Piracicaba tem de
mais forte: o trabalho coletivo.
É a união das empresas, dos
artistas, da sociedade, do po-
der público é fundamental para
uma sociedade mais justa”,
avaliou o vereador Pedro Ka-
wai (PSDB). “A cultura traz co-
nhecimento, história, um olhar
para o futuro e, neste caso, um
olhar para a natureza. A parti-
cipação das crianças mostra

Divulgação

Grupo reuniu crianças do bairro Monte Alegre para participar
da revitalização do muro do Centro Comunitário
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Eliana Cezário recebe homenagem

que elas podem ser protagonistas
não só agora, mas do futuro”.

O coordenador artístico do
projeto, Camilo Riani, agradeceu ao
vereador e à equipe. “Quando se
investe em arte, cultura e educa-
ção, é possível transformar a reali-
dade de um País”, colocou. “Esta-
mos emocionados e felizes porque
fomos atores desta história, mas é
um reconhecimento do poder pú-
blico para a arte e a cultura, que
são frutos de uma construção da
sociedade. Quem fez tudo foi o co-
letivo e isso é transformador”.

O artista Eduardo Grosso
aproveitou para lembrar a neces-
sidade de retomada do cenário
artístico e cultural da cidade. “A
gente tem as ideias, mas por uma
série de fatores nem sempre con-
segue levar adiante. Por isso, pre-
cisamos do apoio do poder públi-
co. Piracicaba tem uma geração de
artistas, uma agitação cultural
que muitas cidades não têm. Es-
pero que a gente consiga retomar
o que fazia”, afirmou. “No mo-
mento em que a cultura está sen-
do atacada , estamos recebendo
prêmio e resistindo”, corroborou o
artista João Ariozo Peixe Pixado.

Foram homenageados com
a moção os artistas Camilo Ria-
ni, Erasmo Spadoto, Eduardo
Grosso, João Ariozo Peixe Pixa-
do, Paulo Riani, Francisco Ria-
ni, Amélia Riani, Gustavo Riani,
além da empresa patrocinadora,
Oji Papéis Especiais, através da
coordenadora de Responsabili-
dade Social, Mônica Salles, e a
Quest Consult, através da repre-
sentante Márcia Kling e do pro-
dutor executivo Wagner Pavarin.

Assessoria Parlamentar
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Após solicitação, Sedema
revitaliza campo de areia

Líder comunitária Eliana Cezário foi a personalidade indicada pela
vereadora Sílvia Morales, do Mandato Coletivo “A cidade é sua” (PV)

A líder comunitária Eliana
Cezário foi homenageada pela
Câmara Municipal de Piracica-
ba, nesta segunda-feira (25),
com um certificado alusivo ao
Dia Internacional da Mulher e à
Semana da Mulher, conforme
previsto nos decretos legislativos
02/1998 e 01/2009. A comemo-
ração foi em março, mas como a
solenidade aconteceu em forma-
to on-line, a entrega da homena-
gem ocorreu somente agora.

Pela atuação na luta pelo di-
reito à moradia digna, Eliana Ce-
zário foi a personalidade indica-
da pela vereadora Sílvia Mora-
les, do Mandato Coletivo “A ci-
dade é sua” (PV), que efetuou a
entrega, em cerimônia realizada
na Sala da Presidência. Eliana
Cezário nasceu em Campinas,
mas sempre viveu na zona rural
de Piracicaba. Enfrentou inúmeras
dificuldades para encontrar mora-
dia para ela e os dois filhos, o que
a levou à causa habitacional.

“A Eliana é a verdadeira mu-
lher brasileira, briguenta, mãe
solo, que pensa sempre nos ou-
tros. Ela não briga só por ela, está
sempre preocupada com os direi-

tos dos outros”, colocou a parla-
mentar. “Ela participa de vários
conselhos, é a verdadeira cidadã”.

Foi obrigada a sair de uma
área na região do bairro Cam-
pestre após uma reintegração de
posse e passou anos tentando ca-
dastrar-se em programas públi-
cos de moradia popular, sem su-
cesso. A partir daí formou a pri-
meira Caminhada de Direito à
Moradia Popular, entre 2014 e
2015. Participou de várias reu-
niões e movimentos que resulta-
ram na inclusão de pessoas que
precisavam de habitação. Já par-
ticipou de vários conselhos mu-
nicipais e, atualmente, integra o
Comad (Conselho Municipal so-
bre Álcool e outras Drogas).

Eliana não se considera uma
líder, mas uma lutadora pelo di-
reito à moradia. “Dia da mulher
é todos os dias. A luta da mu-
lher é a procura por um lugar
para morar, para criar seus fi-
lhos, para ter o básico”, afirmou.
“A gente não pode desistir e eu
nunca desisto. Estou na luta”.

Também participou da so-
lenidade o deputado estadual
Alex de Madureira (PL).
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Prefeitura acolhe pedido e
melhora visibilidade em rua

Cinco meses depois de rece-
ber a indicação nº 464/2022, apre-
sentada pelo vereador Pedro Ka-
wai (PSDB), que solicitava a poda
de árvores da rua do Rosário, es-
quina com a rua Moraes Barros, a
Prefeitura executou o serviço.

Nesta semana, o parla-
mentar recebeu o agradeci-
mento de um dos moradores
do edifício próximo ao local,
que enviou fotos de como a vi-
sibilidade melhorou, após a
realização da poda. “É gratifi-
cante quando recebemos o re-

torno da população, especial-
mente nos casos em que a Pre-
feitura reconhece a relevância
do pedido”, considerou Kawai.

Segundo o vereador, ainda
há outras árvores ao longo da
rua do Rosário, que também pre-
cisam ser podadas a fim de me-
lhorar a visibilidade dos moto-
ristas, para aumentar a seguran-
ça no trânsito, mas ele agrade-
ceu aos trabalhadores ligados à
Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema), que
fizeram um bom trabalho.

Pedro Kawai indicou a poda de árvores em fevereiro deste ano

Assessoria ParlamentarAssessoria Parlamentar

Em atendimento ao ofício
197/2022, protocolado no iní-
cio do ano pelo presidente da
Câmara, vereador Gilmar Rot-
ta (PP), e encaminhado à Sede-
ma (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), a
Prefeitura realizou manutenção
no campo de areia do bairro
Serra Verde. Os serviços de re-
paro aconteceram na manhã
desta segunda-feira (25).

O ofício havia sido elabora-
do e encaminhado ao Executivo
pelo parlamentar após reunião

com moradores do bairro que
solicitaram a manutenção no
campo de areia, localizado na
rua Neusa Maria Tonin, próximo
ao número 868, pois, segundo eles,
os frequentadores encontravam
dificuldade em praticar atividades
por conta do estado do campo,
com desnível  e pouca areia.

“A equipe da Sedema fez a
colocação da areia nova e a es-
palhou, nivelando o campo, que
agora poderá ser utilizado nova-
mente pelos moradores para a
prática de atividades”, destacou.

Pedido foi encaminhado pelo vereador Gilmar Rotta no início do ano
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Escolas municipais estão preparadas
para iniciar 2° semestre do ano letivo
Cento e vinte e quatro unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental
terão um retorno com dezenas de atividades e de muito aprendizado
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Professores da EJA encaminham
solicitações à Educação

Em recesso escolar neste mês
de julho, as unidades da Rede
Municipal de Educação estão pre-
paradas para recepcionar hoje, 27,
os 36 mil alunos matriculados
para início do 2° semestre do ano
letivo de 2022. Os profissionais da
Rede já estão nas unidades desde
a última segunda-feira, 25/07, re-
alizando reuniões de planejamen-
to junto das equipes, limpeza e or-
ganização dos espaços das escolas,
bem como reuniões de pais e mo-
mentos de formação pedagógica.

As 124 unidades de Educação
Infantil e Ensino Fundamental se
planejaram e terão um retorno
com dezenas de atividades, bus-
cando ofertar um aprendizado
de qualidade de forma lúdica.

A diretora da Escola Munici-
pal Manuel Rodrigues Lourenço,
localizada no bairro Pau Queima-
do, Liliane Maria Calderan, diz
que está ansiosa para a chegada

dos alunos. “Estamos com a esco-
la limpa, organizada e ansiosos
para receber os alunos. Realiza-
mos todo o planejamento neces-
sário para colocar em prática nes-
se 2° semestre”, afirma Liliane.

Os 213 alunos da escola no
bairro Pau Queimado serão re-
cepcionados com grande cartaz
logo na entrada da unidade
contendo a frase: “Queridos
alunos, aqui vocês são muito
amados!”, além, é claro, de todo
carinho da equipe de professo-
res, gestores e funcionários.

Esse é apenas um dos exemplos
do que será desenvolvido por toda a
Rede Municipal de Ensino nesta
quarta-feira na recepção aos alunos.
Liliane ainda destaca que este vai
ser um semestre de intensas ativi-
dades “Temos vários eventos pro-
gramados para o decorrer desse
segundo semestre, além das ativi-
dades regulares, as quais garanti-

Profissionais já estão nas unidades desde a última segunda, 25

Divulgação

rão que os alunos tenham uma
aprendizagem mais significativa e
de qualidade”, finaliza Liliane.

“Após essa pausa do meio do
ano, as nossas equipes têm mais
um período completo para repas-
sarem aos estudantes da Rede um

pouco mais de conhecimento e
aprendizado. Todos engajados em
um único resultado: ofertar um
ensino de qualidade. Bem-vindos
de volta e que tenham um exce-
lente 2° semestre.”, destaca o se-
cretário de Educação Bruno Roza.

Criando um canal direto de
diálogo com as categorias, o se-
cretário municipal de Educação
Bruno Roza recebeu na tarde de
ontem, segunda-feira, 25/07, pro-
fessores vinculados à Educação de
Jovens e Adultos (EJA), que atu-
am na SME, dando sequência aos
encontros do projeto “Escuta da
Rede”. Participaram 12 professores
representando o coletivo, que aten-
dem atualmente 144 alunos, divi-
didos em dez unidades, sendo nove
escolas municipais e o Sindicato da
Construção Civil, no Bairro Alto.

Os profissionais encaminha-
ram pautas para a melhoria para
a categoria e também para con-
tribuir com o bom aprendizado
dos alunos por eles assistidos na
Rede Municipal de Ensino. Apre-
sentaram também a demanda de
realização de um novo concurso
para os professores de EJA, ten-
do em vista que muitos profissi-
onais que estão na ativa se apo-

JJJJJOALHERIAOALHERIAOALHERIAOALHERIAOALHERIA

Guardas-civis são homenageados pela prisão de homens por roubo

Divulgação

Além da EJA participaram do projeto gestores escolares, supervisores,
formadores, professores, merendeiros e interpretes de libras

Os guardas-civis envolvidos
na ação que resultou na prisão
de dois homens por roubo exe-
cutado em joalheria na cidade
de Rio das Pedras, em 26/05, re-
ceberam moção de aplauso do
deputado estadual Danilo Balas.
A comenda foi entregue na se-
gunda-feira, 25, aos GCs pelo
comandante da Guarda Civil de
Piracicaba, Sidney Miguel da
Silva Nunes, e pelo subinspetor
José Claudinei Canova, na sede
da Guarda Civil. Na oportuni-
dade, Nunes ressaltou a impor-
tância da tecnologia no traba-
lho da segurança pública, visto
por ele como essencial para am-
pliar a assertividade da ação.

Receberam a moção os GCs
Savana Leme Cesarino, Sandra
Paula Guerra Batista, Stella de
Oliveira Reis e Silva, que atuam

sentarão entre este ano e 2023.
“Ninguém sabe mais da reali-

dade enfrentada em nossa Rede
do que quem está nas pontas de
atendimento. Só vamos conseguir
avançar através de muito diálogo,
realizando estudos de viabilidade
e implementando melhorias que
impactarão positivamente, não só
durante o trabalho de todo nosso
time de servidores, mas também a
aprendizagem dos nossos alunos
e a qualidade do ensino da cida-
de.”, finaliza o chefe da pasta.

As reuniões do “Escuta da
Rede” também já foram realiza-
das neste ano de 2022 com ges-
tores escolares, supervisores,
formadores, professores, meren-
deiros e intérpretes de libras, vi-
sando dialogar com as catego-
rias que compõem a Secretaria
Municipal de Educação, para a
promoção de melhorias, ade-
quações e atender as solicita-
ções dos servidores da Pasta.

Divulgação

Comenda foi oferecida pelo deputado estadual Danilo Balas

na Central de Operações (COP)/
Central de Monitoramento Ele-
trônico (Cemel); Gustavo Rafael
Gomes de Aquino e Ricardo Gas-
par Rosa, da viatura 76, Márcio
Andrade Felipe e Hans Wlabert
Feresin, da Ronda Ostensiva Mo-
torizada (Romo), Nilton Fran-
cisco Barbosa e Luiz Carlos San-
tos Moreira, da viatura 81.

RELEMBRE O CASO –
Dois homens roubaram uma loja
de departamentos em Rio das
Pedras e fugiram daquele muni-
cípio sentido Piracicaba. Os GCs
de Rio das Pedras entraram em
contato com a Central de Opera-
ções de Piracicaba e informaram
placa e veículo, informações que
foram inseridas no sistema.
Quando o carro adentrou em Pi-
racicaba, pela avenida Luciano
Guidotti, o radar inteligente api-

tou e a equipe de monitoramen-
to começou a seguir o carro pe-
las câmeras, já acionando viatu-
ras e as orientando sobre os tra-
jetos. Na ponte do Mirante, as

câmeras da Cemel novamente avis-
taram o carro e os GCs da Romo
que estavam nas proximidades
conseguiram prender ambos no
início da avenida 1º de Agosto.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação (SME), segue
com os trâmites para integrar
novos professores substitutos
temporários à Rede Municipal de
Ensino. Após a convocação dos
profissionais de Ensino Funda-
mental, na última semana, on-
tem, 26, foi a vez dos professores
da Educação Infantil, que foram
chamados para realizar a atribui-
ção de aulas no auditório da Se-
cretaria Municipal de Educação.

Em primeira chamada foram
convocados 173 candidatos, dos
quais 151 estavam presentes para
a atribuição das aulas, com previ-
são de início nas salas de aula para
o dia 1º/08. As próximas convo-
cações serão publicadas no Diário
Oficial do Município. Com o pro-
cesso seletivo, a Secretaria Muni-
cipal de Educação visa preencher

EEEEEDUCDUCDUCDUCDUCAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO I I I I INFNFNFNFNFANTILANTILANTILANTILANTIL

Prefeitura realiza atribuição de aulas
para professores temporários

Professores do Infantil tem previsão de início para 1° de agosto

Divulgação

o quadro de funcionários e refor-
çar o time de professores da Rede.

“Esses profissionais reforçarão
diretamente o nosso time de pro-
fissionais que atuam com os nos-
sos alunos, e, com isso, buscamos
garantir o pleno atendimento a to-
dos. Nossa equipe está trabalhan-
do para que esse processo seja con-
cluído e que possamos contar com
os professores para o início do 2°
semestre”, destaca o secretário mu-
nicipal de Educação, Bruno Roza.

A convocação dos 324 pro-
fessores substitutos temporários,
da Educação infantil e Ensino
fundamental, para a Rede Muni-
cipal de Educação, foi feita por
publicação no Diário Oficial do
Município do dia 6/7. A Educa-
ção buscava, com o processo, pre-
encher 160 vagas, as quais foram
ampliadas por meio de autoriza-
ção do prefeito Luciano Almeida.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME), abri-
rá no dia 1°/08 as inscrições
para cursos básicos e interme-
diários de informática que se-
rão realizados nos Centros de
Educação Digital (CED). O
prazo para a realização das
inscrições é até 9/8. Serão dis-
ponibilizadas 560 vagas divi-
didas nos 14 CED’s de Piraci-
caba, sendo 40 vagas contem-
pladas em cada um dos centros.

Os interessados em partici-
par da capacitação podem se
inscrever pessoalmente no CED
de sua região. O único pré-re-
quisito é que os interessados te-
nham idade acima dos 12 anos.

Os cursos serão ministra-
dos pelos monitores de cada
CED entre 10/08 e 16/11 deste
ano, contemplando os conheci-

CCCCCAPAPAPAPAPAAAAACITCITCITCITCITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Educação abre inscrições para cursos de informática a partir do dia 1°
Divulgação

Serão disponibilizadas 560 vagas divididas nos 14 CED’s de
Piracicaba, sendo 40 contemplados em cada um dos centros

mentos sobre Microsoft Windo-
ws 10; Microsoft Office Word,
Excel, Power Point; Navegado-
res Web, e-mail, redes sociais,
segurança de dados; e digitação.

As aulas do módulo básico
serão realizadas às quartas e
quintas-feiras das 9h às 11h
(turma 1) e das 14h às 16h (tur-
ma 2), respectivamente. Já as
aulas no módulo intermediário
serão realizadas todas as ter-
ças-feiras das 9h às 11h (tur-
ma 3) e 14h às 16h (turma 4).

Os Centros de Educação Di-
gital (CED’s) são espaços da Pre-
feitura Municipal de Piracicaba
destinados a garantir o acesso
da comunidade à internet, con-
tando com salas com dezenas de
computadores, banheiros adap-
tados e espaço para leitura de re-
vistas, jornais, gibis e livros.

Os CED's funcionam de

segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 17h. Para
mais informações sobre os

cursos, os interessados podem
contatar a unidade mais pró-
xima de sua residência.

SSSSSANEAMENTOANEAMENTOANEAMENTOANEAMENTOANEAMENTO

Vereador acompanha obras do Semae no bairro Santa Rita
O vereador Thiago Ribeiro

(PSC) esteve na tarde desta terça-
feira (26) na avenida Dorival Cruz
Lima, no bairro Santa Rita, onde
acompanhou a execução da obra
de instalação de uma ventosa pela
equipe do Semae (Serviço Munici-
pal de Água e Esgoto). O bairro
constantemente sofre com proble-
mas de falta d'água e ar nas tor-
neiras. Para evitar os problemas de
ar aprisionado nas tubulações, são
instaladas as válvulas ventosas nos
pontos mais altos da tubulação.

Durante o funcionamento, a
ventosa é usada para purgar o
ar que se acumula nos pontos
altos e permite uma rápida en-
trada de ar em condições de sub-
pressão. As válvulas ventosas

proporcionam eficiência energé-
tica e eficiência no abastecimen-
to de água. Além de impedir que
a tubulação estoure, sua utiliza-
ção em topografias elevadas é de
extrema importância, pois ela tem
um custo-benefício muito alto.

Thiago Ribeiro destaca que,
desde 2021, tem sido procurado
por moradores da região que soli-
citavam a correção do problema
com ar nas torneiras. “O presidente
do Semae, Maurício Oliveira, me
acompanhou em visitas ao bairro,
onde constatou, junto de sua equi-
pe, a necessidade da instalação
dessa válvula. Agora, resta ainda
a finalização da estrutura de con-
creto que será instalada nos pró-
ximos dias para que o buraco seja

completamente fechado na via.
Agradeço à equipe do Semae e tam-
bém a paciência dos moradores,

que aguardavam pela solução do
problema que foi sanado com essa
obra”, destacou o vereador.

Ribeiro esteve no bairro acompanhando os serviços da autarquia

Assessoria Parlamentar
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GOVERNADORGOVERNADORGOVERNADORGOVERNADORGOVERNADOR
CHEGANDOCHEGANDOCHEGANDOCHEGANDOCHEGANDO
Depois de Tarcísio de Frei-

tas (Republicanos), Rodrigo Gar-
cia (PSDB) é o candidato a se
encontrar com representantes do
comércio, indústria, serviços e
agronegócios de Piracicaba e
Região. Buscando a reeleição,
assessoria garante que o atual
governador dos paulistas tem
boas novidades. Segunda-feira, 1
de agosto, 19 horas, na ACIPI.

PRECISA REAGIRPRECISA REAGIRPRECISA REAGIRPRECISA REAGIRPRECISA REAGIR
O XV tem que mostrar que

possui futebol (ou jogadores) na
Copa Paulista, para honrar sua tra-
dição e história. Do contrário vai
perder a confiança da sua torcida.

DIAS ADIAS ADIAS ADIAS ADIAS AGITGITGITGITGITADOSADOSADOSADOSADOS
O deputado estadual Rober-

to Morais (Cidadania) com fim e
começo de semanas intensos.
Começa já nesta sexta (29), de-
pois de amanhã, data do seu ani-
versário: parabéns, antecipado,
ao Roberto Morais. Dia 30, sába-
do, o Cidadania, juntamente com
o PSDB, far convenção em São
Paulo, homologado candidaturas
para as eleições de outubro. Dia 1
de agosto, segunda-feira, Piraci-
caba completará 255 anos e aqui
estará (ACIPI, 19 horas) o gover-
nador paulista. Dia 5 de agosto
(sexta), às 18hs0, no Teatro São
José, o lançamento da candidatu-
ra de Roberto Morais, que busca-
rá a reeleição dia 2 de outubro.

PPPPPAAAAATRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIO
DESPROTEGIDODESPROTEGIDODESPROTEGIDODESPROTEGIDODESPROTEGIDO
Temos visto bens públicos

sendo atacados, e na sequência,
roubos principalmente de fiação
elétrica. Marginais já estiveram
na Pinacoteca, no Parque da Rua
do Porto, unidades de saúde, es-
colares, causando grandes preju-
ízos. Não seria o caso de uma
ação mais forte da Guarda Civil?
Afinal, a força policial municipal
criada em 1990 (Lei 3.163), sur-
giu tendo como uma de suas fina-
lidades dar proteção aos bens, ins-
talações e serviços municipais. Ou
seja: proteger patrimônio público.

SEMPRE ESCREVENDOSEMPRE ESCREVENDOSEMPRE ESCREVENDOSEMPRE ESCREVENDOSEMPRE ESCREVENDO
 Barjas Negri, professor uni-

versitário, , economista, Mestre
e Doutor em economia, secretá-
rio, ministro, prefeito, nunca dei-
xou de escrever. Produzindo arti-
gos para jornais, livros, livreto,
coletânea, o ex-prefeito aborda
realizações e números principal-
mente que acompanham gestões
públicas. Barjas Negri finalizou
"O Novo Municipalismo", que
aborda a nova regionalização do
Estado de São Paulo. Garante que
já tem outra produção no forno.

DIFÍCIL DESDIFÍCIL DESDIFÍCIL DESDIFÍCIL DESDIFÍCIL DESAPAPAPAPAPARECERARECERARECERARECERARECER
Quem observa as pessoas nas

ruas de Piracicaba, tem a nítida

O acontecido com Ademir José Gonçalves e sua esposa Elisabeth
Aparecida Bagnoli Gonçalves, surpreendeu e comoveu a cidade de
Santa Bárbara, mais quinzistas e corintianos. Na madrugada (22),
Ademir sentiu-se mal e faleceu. Durante o velório, Elisabeth teve um
mal súbito e também faleceu. Por demais trágico. Acompanhamos a
carreira de Ademir em Piracicaba desde a sua chegada em 1968.
Estávamos iniciando nossa atividade de jornalista no jornal Diário de
Piracicaba. Ótima pessoa, educado, simples, boa conversa, todos
gostavam do bom e vitorioso zagueiro. Tomamos café, jantamos e até
fomos ao cinema com Ademir, mais o José Carlos Serrão (meia es-
querda) e o centro avante Tadeu, ambos emprestados pelo São Paulo.
Deixou Piracicaba e foi para o Corinthians e três dias depois da gran-
de conquista de 13 de outubro de 1977, tornando-se campeão Paulis-
ta (23 anos sem título), conseguimos falar com Ademir pelo telefone.
Depois, durante um bom tempo, não nos vimos, e nos anos 90 nos
reencontramos quando secretário de esportes em Santa Bárbara. Para
lá fomos consequência um jogo de basquete feminino da Unimep. Bons
tempos. Muitas e boas lembranças. Agora, também a saudade.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

Sempre que possível, Nilson César,
narrador titular de esportes da Jo-
vem Pan São Paulo visita a Jovem
Pan News Piracicaba, oportunida-
de para rever amigos e participar
do Jornal de Esportes com Marce-
lo Sá, Leandro Bollis, Bruno Alves
e Carlinhos Jamarco, o aniversari-
ante de ontem, dia 26. (Parabéns
ao amigo Carlinhos). Nilson sem-
pre tem bons assuntos, informa-
ções importantes e opiniões pon-
tuais. Falou da Seleção Brasileira,
de Neymar e que Pedro (Flamen-
go) estará na lista de Tite para o

Mundial do Catar. Comentou o seu canal no YouTube (De Pai pra
Filho) ao lado de Fausto Favara. Depois do programa na Jovem Pan,
foi para o almoço com o amigo radialista e deputado Roberto Morais.

Está na página 131 do livro "Bombas de Alegria", que Pepe, segundo
maior artilheiro do Santos, nos deu autografado dia 13 de julho de
2006. Em 1960, Bill e Radar, dois atletas fortes, 1,90, jogavam no sul:
Bill no ataque do Internacional e Radar, central do Bagé. Rivalidade
certa, disputas ríspidas, e no final a certeza das canelas sofrendo
muito. Nesse dia, Bill se deu bem, e apesar do zero a zero, ganhou
muitos prêmios. Na rodovia, voltando paras casa, num carro vistoso, da
moda, foi parado pelo Policial Rodoviário que anunciou multa por exces-
so de velocidade. Bill, bravo, indaga o policial: "Como o senhor sabe que
eu ultrapassei o limite?"  O policial foi curto e grosso: "O radar acusou".
Irado, Bill explodiu: "Eu sabia. Aquele desgraçado, além de me arreben-
tar no jogo, ainda teve a coragem de me caguetar. Vai ter volta".

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

noção que Covid é coisa do pas-
sado. Mas, infelizmente, não é
bem assim. A doença continua
atacando. Quem ainda mão com-
pletou as doses necessárias ou
sofre de alguma enfermidade
mais grave, corre perigo. Basta
conviver com a desatenção.

CÂMERASCÂMERASCÂMERASCÂMERASCÂMERAS
INDISPENSÁVEISINDISPENSÁVEISINDISPENSÁVEISINDISPENSÁVEISINDISPENSÁVEIS
Ônibus do transporte público

de Piracicaba vão ter câmeras
com a finalidade de aumentar a
segurança dos passageiros. Aliás,
essa providência deveria ser obri-
gatória também em lojas do co-
mércio. Comerciantes e comerci-
ários tem sofrido com ações de
bandidos e com a existência de
câmeras de monitoramento o tra-
balho da polícia ficaria mais fácil.

PRESTÍGIO EM ALPRESTÍGIO EM ALPRESTÍGIO EM ALPRESTÍGIO EM ALPRESTÍGIO EM ALTTTTTAAAAA
Marcamos um café e nos en-

contramos com o ex-prefeito Bar-
jas Negri e o médico e ex-secre-
tário Pedro Mello. Falamos de
tudo, logicamente, principalmen-
te de política. Barjas sempre se
mostra muito bem informado seja
o papo sobre coisas de Piracica-
ba, São Paulo ou Brasília. Cha-
mou a atenção, o número de pes-
soas que vendo ambos (Barjas e
Pedro), vinham até nossa mesa.
Sempre, cada amigo ou conheci-
do, com assuntos curiosos ou im-
portantes sobre a política local.

LIVROS NA PRAÇALIVROS NA PRAÇALIVROS NA PRAÇALIVROS NA PRAÇALIVROS NA PRAÇA
Edson Rontani Junior (Pre-

mio Garcia Netto de Comunica-
ção - Categoria Documento Jor-
nalístico), lançou o livro "Pira-
cicaba Antiga", com fotos anti-
gas e históricas sobre Piracica-
ba. Outra obra é do jornalista
Edilson Rodrigues de Morais,
que apresentou seu livro digital
mostrando os 100 anos da Esta-
ção da Paulista. Dois trabalhos
que retratam a vida piracicaba-
na, sempre muito bonita e rica.

ANÚNCIO ANTECIPANÚNCIO ANTECIPANÚNCIO ANTECIPANÚNCIO ANTECIPANÚNCIO ANTECIPADOADOADOADOADO
Agosto promete marcar o iní-

cio de uma nova fase do governo
Luciano Almeida: "Decola Piraci-
caba" será apresentado dia 1 de
agosto, aniversário da cidade,
com programa de investimento e
desenvolvimento do município. O
anúncio da nova fábrica da Kla-
bin semana passada antecipou a
novidade. Segundo o prefeito Lu-
ciano Almeida, a Klabin (Projeto
Figueira) terá um investimento de
1,6 bilhão, com implantação no
Distrito Industrial Uninorte. José
Luiz Guidotti Junior, secretário de
Desenvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo, diz que o novo em-
preendimento deve gerar 2 mil
empregos diretos e indiretos. Bas-
tidores: comenta-se que, caso Lu-
ciano Almeida não dispute a ree-
leição em 2024, José Luiz Guidot-
ti Junior seria o seu candidato.

IIIIINONONONONOVVVVVAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Prefeitura inaugura NAGI HUB
nas dependências da Fumep
Considerado como uma extensão do HUB Piracicaba,
o NAGI vai oferecer novos serviços de apoio à inovação

O NAGI vai fortalecer o ecossistema de inovação no município

Divulgação

A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), realiza amanhã,
28, às 9h30, a inauguração do
Núcleo de Apoio à Gestão da
Inovação (NAGI) na Fundação
Municipal de Ensino de Piraci-
caba (Fumep), na avenida Mon-
senhor Martinho Salgot, 560.

O NAGI é considerado uma
extensão do HUB Piracicaba, que
é uma plataforma pública criada
para apoiar o desenvolvimento de
empreendedores e acelerar a cria-
ção de startups no setor do agro-
negócio. Já o NAGI disponibiliza-
rá novos serviços de apoio à ges-
tão da inovação em outros seto-
res, como engenharia de proces-
sos, design de produtos, progra-
mas de inovação aberta, treina-
mento e capacitação, pesquisa
inovativa, ensaios laboratoriais e
prototipação ágil envolvendo ma-
nufatura básica e avançada.

Para José Luiz Guidotti Jú-
nior, titular da Semdettur, o

NAGI vai fortalecer o ecossis-
tema de inovação e negócios
que está sendo criado no mu-
nicípio pela atual Administra-
ção, integrando comunidades
acadêmicas e empresariais.

Segundo ele, os serviços de ino-
vação serão incorporados por meio
da parceria com a Fumep e sua co-
munidade acadêmica e unidades
de ensino. “A instituição conta com
226 mil m² e está equipada com 42
laboratórios, 11 anfiteatros, salão
nobre, ampla biblioteca, complexo
esportivo, cantina, restaurante,
academia ao ar livre com pista de
caminhada e estacionamento com
1.200 vagas. Ou seja, o local ide-
al para dar suporte a nossa pro-
posta”, comentou Guidotti Jr.

SIMESPI – O agente de ino-
vação da Semdettur, Pedro Cha-
mocumbi, destacou que o desen-
volvimento do NAGI só se torna
possível graças ao apoio funda-
mental do Simespi (Sindicado Pa-
tronal das Indústrias de Piraci-
caba e Região), que assumiu o

papel de identificar as demandas
de inovação e de recursos huma-
nos existentes na indústria.

“O Simespi vai nos orientar
sobre os cursos de formação que
precisam ser ministrados para
qualificar mão de obra. Ao mesmo

tempo o NAGI ajudará a desen-
volver soluções tecnológicas para
atender as principais necessidades
da indústria local”, frisou Pedro.

HUB PIRACICABA – Para
mais informações sobre o HUB Pi-
racicaba, acesse hubpiracicaba.com.

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) esteve, na manhã desta ter-
ça-feira (26), na avenida Dr. Cás-
sio Paschoal Padovani, nas proxi-
midades das lojas Havan e Tenda
Atacado. No local, existe uma fai-
xa de pedestres em ambos os sen-
tidos da avenida, quase no seu
encontro com a SP-135, rodovia
Margarida da Graça Martins.

O parlamentar visitou o local
a pedido de usuários do transpor-
te coletivo, que necessitam atraves-
sar a rua para acessar os pontos de
ônibus em ambos os lados da via.
Ao vereador, eles relatam grande
dificuldade em se locomover nas
faixas, uma vez que motoristas tran-
sitam em velocidade elevada, difi-
cultando a passagem das pessoas
de um lado para o outro da via.

CCCCCRUZAMENTORUZAMENTORUZAMENTORUZAMENTORUZAMENTO

Vereador pede estudo para melhorar segurança em passagem de pedestres
Com base nas informações

coletadas no local, o vereador
protocolou ainda na manhã
desta terça-feira, a indicação
2152/2022, em que pede um es-
tudo técnico para reforço na
segurança da travessia de pe-
destres da via supracitada.

O parlamentar descreve,
na justificativa da indicação, a
dificuldade dos pedestres, prin-
cipalmente das pessoas idosas
que atravessam a via e o risco
que sofrem, uma vez que pos-
suem mais dificuldade e ca-
minham mais lentamente.

“Levaremos ao conhecimento
da secretária Jane Franco, titular
da Semuttran (Secretaria de Mo-
bilidade Urbana, Trânsito e
Transportes), a dificuldade que as

pessoas enfrentam neste trecho, e
pediremos um apoio, com estudos
técnicos que possam garantir al-
guma intervenção do Poder Exe-

cutivo para que estas pessoas
não se arrisquem tanto durante
a travessia das faixas de rola-
mento”, destacou Thiago Ribeiro.

Assessoria Parlamentar

Ribeiro esteve na avenida Dr. Cássio Paschoal Padovani ontem, 26
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Com inscrições abertas e gratuitas,
instituto retoma aulas em Piracicaba
Com apoio da Prefeitura de Piracicaba, projeto atende crianças e adolescentes
de 6 a 17 anos e utiliza o esporte para o desenvolvimento humano

As aulas do Projeto ECA acontecem em dois núcleos em Piracicaba

Divulgação

As aulas do Projeto ECA –
Esporte e Cidadania em Ação fo-
ram retomadas em Piracicaba
nesta segunda-feira, 25, nos nú-
cleos instalados no Ginásio Poli-
esportivo Roberto Filetti, no bair-
ro Vila Sônia, e no Centro Social
do Santo Antônio. A iniciativa é
realizada pelo Instituto Família
Barrichello e busca promover o
desenvolvimento saudável e de
competências pessoais, boa con-
vivência em grupo, aprendiza-
gem de habilidades psicossoci-
ais e motoras para crianças e
adolescentes de 6 a 17 anos.

O projeto conta com o apoio
da Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Se-
lam) e da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimen-
to Social (Smads). Ao todo, o
projeto tem capacidade para
atender 240 educandos. Para
participar, basta comparecer ao
núcleo nos horários de atividade
para fazer uma aula experimen-
tal e a inscrição, que é gratuita.

As atividades ocorrem às se-
gundas e quartas-feiras nos dois
núcleos. No reencontro com os
educadores após as férias, os edu-
candos mostraram ânimo e dis-
posição para correr pela quadra,
mas também uma dose de cansa-
ço. "Nas rodas de conversa que
abrimos, eles nos contaram que
estavam com saudade, mas reve-
laram que fizeram poucas ativida-
des, ficaram mais tempo no celular
e isso gerou um pouco de cansaço",
contou a educadora Marinara Oca-
nha, que atua no Vila Sônia.

Nas primeiras aulas do se-
gundo semestre, o Projeto ECA
trabalhou com duas modalida-
des: flag football e vôlei. "Nós

utilizamos conceitos, funda-
mentos e habilidades para fa-
zer uma introdução às modali-
dades", explicou Marinara.

O conteúdo, porém, vai mui-
to além do âmbito esportivo. As
brincadeiras e os jogos são utili-
zados como pilares para o ensi-
no de conceitos como a boa con-
vivência, a formação de equipes
e o respeito. "A palavra empatia
é muito trabalhada aqui. São
conceitos e valores que ensina-
mos a partir de momentos lúdi-
cos e os educandos sempre lem-
bram disso", destacou Ana Uri-
zzi, educadora do ECA no Giná-
sio Poliesportivo Roberto Filetti.

Além das modalidades es-
portivas, crianças e adolescentes
também participam de rodas de
conversa durante as aulas. O es-
paço é considerado fundamen-
tal para o desenvolvimento hu-
mano, que se dá também pelo
brincar e pelo próprio esporte.

"Nas brincadeiras que nós
realizamos, ocorre a aprendizagem
acidental. Já nas rodas de conver-
sa, nós concretizamos esse conhe-
cimento, estimulamos os educan-
dos a falarem sobre o que vivenci-
aram. O esporte é utilizado realmen-
te como uma ferramenta e, neste
contexto, trabalhamos aspectos
como a disciplina, o respeito e a res-
ponsabilidade", afirmou Ana.

PROGRAMAÇÃO - Atual-
mente, os horários das aulas no
núcleo do Centro Social do San-
to Antônio são os seguintes: se-
gundas e quartas-feiras, das
9h30 às 11h e das 13h30 às
15h30 para crianças de 6 a 8
anos, e apenas às segundas-fei-
ras, das 15h30 às 17h30, para a
faixa etária dos 9 aos 12 anos.

No Ginásio Poliesportivo

Roberto Filetti, são cinco tur-
mas, também com atividades às
segundas e quartas-feiras: das
8h às 10h (6 a 9 anos), das 10h
às 12h (13 a 17 anos), das 14h
às 15h20 (7 a 10 anos), das
15h20 às 16h40 (11 a 12 anos) e
das 16h40 às 18h (13 às 17h).

O PROJETO – O ECA, fi-
nanciado via Lei de Incentivo ao
Esporte e patrocinado pela Cater-
pillar, é uma das ações idealiza-

das pelo Instituto Família Barri-
chello, que atua há 17 anos com
diferentes programas em organi-
zações sociais, movimentos, esco-
las e espaços públicos localizados
em bairros com registro de alta
vulnerabilidade social e econômi-
ca. Mais informações podem ser
obtidas no site institutobarriche-
llo. org.br, e-mail katia@instituto
barrichello.org.br ou pelo Insta-
gram @instituto.barrichello.

O excelente desempenho da
delegação piracicabana que parti-
cipou do 2º Torneio da Amizade
de Taekwondo, realizado em maio
deste ano, em Campinas, motivou
o vereador Pedro Kawai (PSDB) a
conceder aos medalhistas e à co-
missão técnica, voto de congratu-
lações (requerimento 439/2022),
que expressa as felicitações da
Câmara de Piracicaba pelo feito
dos atletas. O vereador Thiago
Ribeiro (PSC) também participou
da solenidade, entregando a
moção de aplausos 90/2022.

A entrega dos certificados
ocorreu no último sábado (23), no
Dojan Nippon, localizado no bair-
ro Castelinho, com a presença de
convidados e familiares dos ho-
menageados. A delegação piraci-
cabana, formada por 17 atletas e
3 técnicos, trouxe na bagagem
seis medalhas de ouro e 11 meda-
lhas de prata. Lucas Athanazio,
do Dojan Nippon; Emilly Gabrie-
lly Batista Rocha e Gabrielly Ruiz,
da Costa do Dojan Industrial;
Melanie Adaza Silva, do Dojan
Areião; e Lana Karolayne da Sil-
va e Bruno Nunes da Silva, do
projeto “Em Busca de Campeões”,
foram os representantes que re-
tornaram com a medalha de ouro.
Gabriel Silveira Amaro de Freitas
e Natasha Laís Ribeiro, do Dojan
Nippon; Estheferson dos Passos,
Jonatas Henrique Pereira da Sil-
va e Juan Matheus de Paula Ma-
rin, do projeto “Em Busca de
Campeões”; e Carolina Prates
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Vereadores homenageiam
medalhistas por conquista

Assessoria Parlamentar

Delegação de Piracicaba recebeu voto de congratulações do vereador
Pedro Kawai (PSDB) e moção de aplausos de Thiago Ribeiro (PSC)

Bandeira, Maria Fernanda Ma-
narin, Maria Eduarda Ferreira
da Silva, Rafael Silva Ferreira, Ever-
ton Rocha Lopes e Romeu Sacra-
mento Rocha do Dojan Areião,
conquistaram o segundo lugar,
ganhando medalhas de prata.

Além dos atletas, também fo-
ram reconhecidos pelo mérito da
conquista a chefe de equipe téc-
nica Leidiane Aguilar, o técnico
da equipe masculina, Carlos Mar-
tins e o técnico da equipe femini-
na, João Silva. Durante a entrega
dos certificados, o vereador Pe-
dro Kawai mais uma vez reafir-
mou a importância do esporte
como uma “poderosa ferramenta
de superação”. Ele enfatizou que
além de melhorar o condiciona-
mento físico, a prática da ativida-
de esportiva, quando bem orien-
tada, ajuda na disciplina, respei-
to, espírito de equipe e aprimora o
senso de competição amistosa.

Já o vereador Thiago Ribeiro
reforçou que “competições como
essa estimulam os atletas a lidar
com as emoções”, e que ganhar
ou perder são ocorrências que fa-
zem parte do aprendizado e do
desenvolvimento das pessoas.

Defensor do esporte, Kawai
complementou afirmando que
“sempre acreditei no esporte e na
educação como formas de melho-
rar a nossa sociedade, por isso,
faço questão de reconhecer a con-
quista desses atletas que podem
ser grandes promessas olímpicas
para Piracicaba e para o Brasil”.
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Comerciantes pedem remodelação
para conter velocidade em rotatória

Assessoria Parlamentar

Kawai foi chamado por moradores e comerciantes para ver o problema

O atropelamento de mais
uma pessoa, ocorrido há duas
semanas, junto à rotatória da
rua Luiz de Queiroz, nas proxi-
midades da ponte Irmãos Re-
bouças, no centro da cidade, mo-
tivou comerciantes e moradores
próximos a convidarem o vere-
ador Pedro Kawai (PSDB) para
conhecer o problema de perto.

Esta semana, o parlamentar
foi até o local, onde constatou a
necessidade de a Prefeitura to-
mar providências, no sentido de
conter a alta velocidade de veí-
culos que se dirigem ao centro
da cidade, cruzando a rotatória
“Dirce de Oliveira Maciel”.

Segundo a comerciante Ste-
fanie Benevides, várias pessoas
e até ciclistas já foram vítimas
de acidentes no local. Ela con-
tou ao vereador que o seu esta-
belecimento atende muitos ido-
sos, que são os mais vulneráveis,
porque demoram mais para atra-
vessar a rua. Por isso, Kawai
está solicitando, além de uma

vistoria técnica da Secretaria de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), a de-
marcação de uma vaga especial
de estacionamento para idosos.

Valéria Alleoni, que também
acompanhou a visita do verea-
dor, disse que, além do proble-
ma no trânsito, há acúmulo de
água de chuva junto à sarjeta e
que uma canaleta cruzando a rua
poderia ajudar, tanto na ques-
tão da drenagem, quanto na re-
dução da velocidade dos veículos.

Nesse sentido, o vereador
Pedro Kawai protocolou duas in-
dicações: a 2.134/2022, que su-
gere a implantação da canaleta,
e a 2.138/2022, que solicita a de-
marcação de vaga especial para
idosos na rua Luiz de Queiroz,
entre os números 195 e 209. “São
intervenções relativamente sim-
ples de serem feitas, e que, caso a
Prefeitura as realize, aumenta-
rão a segurança de pedestres, em
uma região de grande atração
turística”, comentou o vereador.



A11
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 27 de julho de 2022

FALECIMENTOS

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual 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

FALECIMENTOS

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e

montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,

2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento 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 gour-
met c/ piscina, churr. e vestiário.
Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sa-
cada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
s ico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
ALUGA-SE  -  Barracão d i reto
proprietário, a cinco minutos do
Centro. Ideal para depósito, com
450 metros quadrados, com me-
zanino. Escritório em 2 pisos.
Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, 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.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, 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 esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhi-
nhos 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 per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

Aviso de Republicação de Licitação - Registro De Preços n.° 04/2022 - Edital n.° 08-2022 -
Pregão Presencial n.º 04/2022 – Processo n.° 1855/2022 - O Superintendente do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras - SAAE, faz público, realizará processo
licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo como objeto o REGISTRO DE PRE-
ÇOS para o fornecimento parcelado de ferramentas para serem utilizados pelos servidores da
Autarquia, por um período de doze meses, conforme necessidades do SAAE, de acordo com
as especificações constantes no Anexo I deste Edital. A Data do Credenciamento e protocolo
dos envelopes será dia 15/08/2022 às 09:00hrs (horário de Brasília), sob pena de indeferimen-
to da participação. A data de realização da etapa de lances e abertura dos envelopes 01
“propostas” 02 “Documentos” será realizado dia 15/08/2022 às 09:30hrs (horário de Brasília),
na sala de Licitações da Autarquia localizada na Ladeira José Leite de Negreiros, n.° 10,
bairro Centro, Rio  das Pedras, Estado de São Paulo, CEP: 13390-049, telefone 19-3493-
9490. O edital poderá ser retirado no site da Autarquia (http://www.saaerdp.com.br/), ou pes-
soalmente no endereço supracitado, horário de atendimento das 08:00 até as 16:00 (horário
de Brasília). EMERSON RICARDO VIEIRA – Superintendente. Rio das Pedras 26/07/2022.

Esta publicação custou R$ 432,00 aos cofres públicos

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE RIO DAS PEDRAS - SAAE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Associação Protetora do Jardim Santa Rosa, convoca os sócios
moradores cadastrados, para Assembleia Geral Ordinária, a
realizar – se dia 21 de agosto de 2022, em primeira convocação
as 9.00 hs, com no mínimo metade dos associados, ou às 9. 15
hs, com qualquer numero de presentes, termino previsto as 12.30
hs. Rua: José Pires Godoy, 202. Com os seguintes assuntos:
1 – Eleição para diretoria e conselho fiscal, gestão 2022/2026,
com inscrição das chapas até o dia 11 de agosto ás 15.00 horas,
contendo suas qualificações e xerox do RG, CPF e certidão de
antecedentes criminais dos pretendentes. Comissão Eleitoral: Edel-
sio Christian dos Santos Leite, Valéria Ribeiro Aiello Lovadine.
2 – Assuntos Gerais

Iraci Vitor Honda
A Diretoria

Preciso de ajudante geral,
no ramo de reciclagem,
enviar currículo na Rua
General Camara, 363,

Jd. Califórnia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022 – REGISTRO DE PREÇOS.

PROCESSO N.º 716/2022

A Prefeitura Municipal de Mombuca torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que está aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo
Menor Preço Global, para aquisição de Kits Escolares, para os alunos da rede
municipal da Educação.
Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entregues no dia 09 de
agosto de 2022 às 10:00h na sede da Prefeitura Municipal de Mombuca, sito à
Rua Amadeu Amaral, nº 255, sendo que a sessão será realizada a seguir, nos
termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima e poderá ser retira-
do no horário de expediente até 24 horas que antecedem a data de recebimento dos
envelopes e ainda solicitá-lo através do e-mail mombuca@uol.com.br.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal atra-
vés do telefone (0xx19) 3488-6262.

SR. VITORINO DE ALMEIDA fa-
leceu anteontem, nesta cida-
de, contava 69 anos, filho dos
finados Sr. Jose Mafalda de
Almeida e da Sra. Maria Ho-
norata de Jesus, era casado
com a Sra. Dina Teresa Fer-
raz. Deixa familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ARACY ALVES DA SILVA
MOSCON faleceu ontem, nesta
cidade, contava 83 anos, filha
dos finados Sr. Lazaro Alves da

Silva e da Sra. Zulmira Rosa
Zago, era viúva do Sr. Nelson
Moscon; deixa os filhos: Noedir
Jose Moscon; Nerci Aparecida
Moscon; Nilton Antonio Moscon,
casado com a Sra. Ana Fachi-
neli Moscon; Nivaldo Roberto
Moscon; Nilson Luis Moscon,
casado com a Sra. Edevandra
Maria Giovanette e Neimar An-
dre Moscon, casado com a Sra.
Flavia Cazonatto Moscon. Dei-
xa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOÃO GUERREIRO faleceu
ontem, nesta cidade, contava 83
anos, filho dos finados Sr. Miguel
Guerreiro e da Sra. Amabile
Fragnani, era viúvo da Sra. Ma-
ria Cordeiro Guerreiro; deixa os
filhos: Marissol Eleide Guerrei-
ro Rocha, casada com o Sr. Car-
los Jose Rocha; Rita de Cassia
Guerreiro e João Guerreiro Ju-
nior. Deixa neto, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamen-
to será realizado hoje, saindo o
féretro às 14h00 da sala “A”  do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida ne-
crópole. À família e amigos enlu-
tados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. MARIA APARECIDA BAR-

BOSA ARAUJO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 83 anos,
filha dos finados Sr. Martimiano
Barbosa e da Sra. Melana Ole-
rinda de Oliveira; deixa os filhos:
Cassia Araujo Martins, casada
com o Sr. Messias Aparecido
Martins Junior, Susy Margarete
Araujo e Marcos Sebastião Ara-
ujo, ja falecido. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e ami-
gos. O Velório ocorrera hoje das
09h às 11h00  na sala ”Rubi”
do Memorial Metropolitano de
Piracicaba”, seguindo o féretro
para a Cerimônia de Homena-
gens Póstumas às 11h15 no
“Salão Nobre” do mesmo local.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSÉ GIMENES faleceu on-
tem nesta cidade, aos 85 anos,
era viúvo com a Sra. Therezi-
nha de Lima Gimenes,  filho
dos finados Sr. André Gimenes
e Sra Carmen Gimenes; deixa
os filhos: José Antonio Gime-
nes casado com Sônia Apare-
cida Alves Gimenes e Sueli
Aparecida Gimenes França
casada com Benedito Batista
França. Deixa netos, bisnetos,
demais parentes e amigos.

Seu sepultamento foi realiza-
do ontem às 17:00hs, saindo
o féretro do velório Vila Rezen-
de, Sala 1 ,  para o Cemitério
Municipal Vila Rezende. À famí-
lia e amigos enlutados os sen-
timentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.

SRA. MARIA DAS DORES DOS
SANTOS SILVA faleceu nesta
cidade, contava com 74 anos,
filha dos finados Sr. Cicero

Ceverino da Silva e da Sra. Lu-
zinete Tenorio dos Santos; dei-
xa os filhos: Ivani Nunes de
Brito; Ivanildo Nunes de Brito,
já falecido; Adeir Nunes de Bri-
to; Marceli Gonzaga dos San-
tos; Roseli Gonzaga Martins.
Deixa netos, bisnetos e de-
mais familiares. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem às
16:30hs, saindo o féretro do
velório Parque da Ressurrei-
ção, sala C, para o Cemitério

Parque da Ressurreição. À fa-
mília e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS.

SRA MARGARIDA CLARA OTTI-
LIA ECKERMANN faleceu on-
tem nesta cidade, contava com
91 anos, viúva do Sr. Werner
Willi Eckermann;  filha dos fi-
nados Sr. Felix Bornemann e
Sra Clara Bornemann;  deixa
os f i lhos: Richard Werner
Erwen Eckermann casado com
Roseli Eckermann e Tania Ma-
ria Eckermann Masiero casa-
da com Paulo Masiero. Deixa
netos, bisnetos demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem às
12:00hs, saindo o féretro do ve-
lório Parque da Ressurreição,
sala A, para o Cemitério Par-
que da Ressurreição. À famí-
lia e amigos enlutados os sen-
timentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
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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.

Curtidinha

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 165 julho/2022 Piracicaba SP

Elson de Belém
Artista e comunicador cultural

#espalhepaz

Eric Poppi, o “Poppette”, testou
positivo para covid 19 e por isso
se ausentou do comando dos
Programas “Pop hits” e “Pense
nisso” transmitidos semanalmente
pela Rádio Pinheirinho FM.

Denise Santos Drumer fez uma
declaração nas suas redes sociais
sobre o quanto ama o que faz. A
baterista enfatizou que fazer o
que gosta e viver do seu trabalho
não tem preço.

Daniel Castro aproveitou suas
merecidas férias nas praias do Rio de
Janeiro ao lado da família. O guitarrista da
Banda Balaio de gato, dono de belíssimos
olhos verdes se apresentou no início do
mês no Festival de inverno de Rio Claro.

Marcia Cherubin foi a grande
vencedora como melhor interprete
do Festival Canta Limeira 2022 com a
canção “Inteira”. A cantora esteve
acompanhada dos músicos Beto
Marsola e Marcelo Barum.

Thelma Sturion posou para fotos
com modelitos super arrojados que
chamou atenção dos seus seguidores
que não pouparam elogios a cantora,
que por sinal irá voltar aos palcos dia
05/08 no Empório Centenário.

Osvaltir Junior, mais conhecido como “Luva de ouro”,
apresentador do Programa “Papo de goleiros” pelo Portal Nova 15
visitou ao lado do radial ista Matheus Pedrozo a Rádio Educadora a
convite de Dinival Tiverio, João Sales e Lu.

Marcinha Laryssinha recebeu a
merecidíssima homenagem no dia
internacional da mulher negra, latino,
americana e caribenha pela luta e
resistência da mulher negra.

Gabriela Elias se apresentou com o
espetáculo “Verdade” no Centro Cultural São
Paulo no último final de semana em Sampa.
A atriz piracicabana foi questionada se a
peça não virá para Piracicaba!

Danilo Giroto Mendes fechou sua agenda de
shows no último final de semana com chave
de ouro ao se apresentar no Festival Canta
Limeira. O cantor sul-caetanense agradeceu
a receptividade do público presente.

Pa Moreno foi a vencedora na categoria melhor arranjo da música “Vai e vem da vida”.
A cantora dedicou o prêmio ao musico Emanuel Massaro no Festival Canta Limeira.

EVENTOS SÃO APRESENTADOS DENTRO
DA PROGRAMAÇÃO DO CENTENÁRIO

DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
Dentro das comemorações do cente-

nário da Estação da Paulista três eventos
de grande importância marcaram o último
sábado, dia 23 foram eles: Lançamento do
E-book centenário da Estação da Paulista
escrito por Edilson Rodrigues de Moraes.
Show da Banda Mississipi composto pelos
músicos: Eliel Espíndola (Washboard), Os-
mar Aguiar (Trombone) Washington barros
(Trompete), Evandro Santos (Sax Baríto-
no) e o solo com ator e colunista Elson de
Belém que mais uma vez é apresentado
nos palcos da cidade, desta vez foi no pal-

co do Armazém Maria Dirce Camargo. O mo-
nologo Fuga, do cênico a reflexão, adapta-
do do conto a Terceira margem do rio da obra
de João Guimarães Rosa conta a história de
um homem que abandona sua família e vai
viver dentro de uma canoa no meio do rio,
com narração do filho que é o pai, a mãe, e
todos os personagens envolvidos nessa tra-
ma, dita como um drama do cotidiano famili-
ar. No final da apresentação o ator realizou
um debate obtendo feedback do público.

Captação de imagens Ricardo
Roberto Raya

CONCURSO DA MAIS BELA PIRACICABANA 2022
O evento tem o tema "Beleza com Propósito", utilizando tecidos ecológicos corretos

nos trajes e arrecadando alimentos a entidades do município. As inscrições para o concurso
estão abertas e são gratuitas. As participantes deverão ter de 17 a 28 anos, ser solteira,
não possuir filhos, e não precisa ser nascida em Piracicaba, mas tem que ter uma relação
com o município como residir, trabalhar, estudar ou ter parentescos. As interessadas não
terão que fazer book e nem ter experiência de desfile, o concurso cederá assessoria de
passarela com aulas de desenvoltura e postura. O concurso tem credenciamento oficial
das versões dos principais concursos de fase estadual, nacional e internacional em Piraci-
caba. A organização e realização é do produtor cultural Cidinho Rosas.

O concurso seguirá as fases estaduais e também irá eleger o Mister Piracicaba 2022, os
interessados têm que ter de 17 a 33 anos e deverão ter relação com o município. Informações e
inscrições pelo Whatzapp 19 991893252 e 994248050 ou por imbox no Instagram @cidinhorosas.

Na foto a atual Miss Piracicaba 2021 Fabiane Goiá, Miss São Paulo Terra 2021.
Fonte release Cidinho Rosas
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FORRÓ CONTAGIOU PÚBLICO NO ÚLTIMO DOMINGO
Evinha do Forró e Grupo Cor-

da de barro levaram o público ao
delírio no último domingo no ginásio
do SESC Piracicaba. A cantora can-

tou músicas autorais e conhecidas do
grande público. Evinha foi acompa-
nhada pelos músicos Augustinho
Pernambucano, Nivaldo Santos,

Igor Mathias, Sirlene Martins e Pa-
raíba que deram um show à parte.
Corda de barro é um grupo de Músi-
ca e Educação Ambiental formado

por Marcio Sartório, Cecéu, Karine Fa-
leiros e Gabriel Nascimento, conheci-
do dos piracicabanos por resgatar as ra-
ízes culturais, musica afro e caipira.  Na

plateia Jorge Lode, Mari Pedrozo, San-
dra Vacchi, Ivone Gozetto entre outros.

Captação de imagens
Ricardo Roberto Raya

PROJETO SORRISO DE CRIANÇA REALIZOU ARRAIÁ JULINO
Haroldo Botta e equipe comemorou o sucesso da festa julina com o Arraiá das
crianças do Projeto Sorriso realizado no último final de semana no restaurante
Amora. Foram mais de trinta crianças e adolescentes que participaram do evento.
Haroldo enfatiza que o Projeto precisa da ajuda de todos para atingir mais crianças
carentes da cidade de São Pedro.
Quem puder contribuir com qualquer valor para ajudar envie para Projeto Sorriso,
chave do Pix número 19989523519. As crianças agradecem!

Fonte reprodução redes sociais

SAMBA DE LENÇO REPRESENTOU
PIRACICABA EM SAMPA

O Grupo Samba de lenço Mestre Antônio
Carlos Ferraz representou a cidade de Piracicaba
em mais uma edição do evento Revelando São
Paulo no último sábado, dia 23 com a presença
da coordenadora Ediana Maria Raetano e inte-
grantes do grupo.

Originado das culturas africanas dos negros
de raízes Bantu, apresenta também elementos
oriundos da cultura portuguesa e indígena. No
entanto, sua formação estética (música, ritmo e
dança) é construída no Brasil, no que chamamos
de cultura de resistência.

Para dançar o samba de lenço deve ser feito
duas fileiras: uma composta por homens e a ou-
tra por mulheres, ambos trazem um lenço, com
o qual tiram o par para a dança. Os instrumentos

são: tambor (chamado de caixa), um tamborim
e um chocalho. As modas do Samba de Lenço
podem ser cantadas de improviso.

Apesar do Samba de Lenço estar adormeci-
do há mais de 60 anos em Piracicaba, foi retoma-
do com o objetivo de resgatar, preservar e divul-
gar a cultura, visando estimular as novas gera-
ções a multiplicar esse costume.

Além do Samba de lenço se apresentaram
no evento os Grupos de Batuque de umbigada
de Guaiá de Capivari, Mestre Herculano de Tietê
e Casa de batuqueiro de Piracicaba.

Fonte reprodução redes sociais
Captação de imagens de Antônio

Donizeti Raetano (Adraetano)
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#PirarazziIndicaEDaADica

BANDA VOLÚPIA NÃO
DEIXOU NINGUÉM PARADO

EM APRESENTAÇÃO
Depois de uma temporada ausente devido a pan-
demia a Banda Volúpia volta aos poucos aos palcos
da cidade. Formado por: na guitarra Felipe Chiari-
nelli,  bateria Juninho e nos vocais Zu Oliveira, a
banda levou o público ao delírio na apresentação
do último final de semana num bar da cidade.
Captação de imagens Ricardo Roberto Raya

LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DE
PIRACICABA É LANÇADO NO MUSEU

PRUDENTE DE MORAES
Na última quinta-feira foi lançado no Museu his-

tórico e pedagógico Prudente de Moraes com apoio
do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
(IHGP) o livro A Foto e a História - Piracicaba
Antiga, de autoria do jornalista Edson Rontani
Júnior, presidente da instituição. A obra repro-
duz cerca de 100 fotografias históricas de Pira-
cicaba, acompanhadas de um breve texto so-
bre seu significado histórico. No lançamento esta-
vam presentes várias personalidades do mundo li-
terário de Piracicaba e público em geral.

Fonte reprodução redes sociais

3º ENCONTRO DE DANÇAS NEGRAS
SERÁ REALIZADO EM PIRACICABA

Acontece nos dias 29, 30 e 31 de julho no Sesc Piracicaba. Depois de quase 2 anos de Pandemia ele retorna presencial

O Encontro de Danças Negras busca fo-
mentar todas as práticas de dança e coreo-
grafia cuja inspiração sejam danças locais e
patrimoniais originárias diretamente do con-
tinente africano, sejam danças derivadas do
continente africano, sejam danças com uma
inspiração mística e espiritual oriunda do ima-
ginário e da sabedoria africana! Elas não são
monopólio do continente africano, nem dos
africanos da África. As danças negras tam-
bém são produto de todo artista que pos-
sua um vínculo de descendência com a Áfri-
ca em diáspora, e que se inspire, seja mate-
rialmente, seja espiritualmente, no continen-
te africano.

O Encontro é uma realização do Coletivo
Anônimos da Dança com apoio do SESC Piraci-
caba. Nessa terceira edição o tema é refletir
sobre Danças Negras e formas de resistências.

Cronograma Encontro de Danças Negras
Dia 29 de Julho (Teatro)
Abertura: 19h
Com o Grupo Tribo no espetáculo ONÁ

ALAFIÁ A
O trabalho apresenta a questão da ances-

tralidade e a atualidade, a presença da cultura
afro nos mais diversos caminhos. É um convite
do Grupo Tribo neste espetáculo de dança, can-
to e música que busca conexão com as artes
da cena negras africanas no Brasil, sob orienta-
ção da Mestra Solange Ferreira.

Em seguida ao espetáculo: Bate- papo
com o tema

Danças Negras e formas de resistências
Participantes:
Mediadora: Márcia Maria Antônio
Convidadas: Mestra Solange Ferreira e Tai-

nara Cerqueira
Local: Comedoria do SESC Piracicaba

Dia 30 de Julho (Sala de Aula)
Oficinas: Vivências e experimentações de

diferentes técnicas da dança afrobrasileira
14h -16h Dança Afro Professora Tainara Cer-

queira com música ao-vivo
16h - 18h Dança Afro Professora Solange

Ferreira com música ao-vivo

Dia 31 de Julho (Sala de Aula)
Oficina

10h -12h Dança Afro Enoque Santos com
música ao-vivo

Dia 31 der julho (Praça)
14h -17h
Apresentação dos Grupos da Cultura Popular

de Piracicaba - Afropira, Vila África, Batuque de
Umbigada, Samba de Lenço, Baque Caipira

Fonte Fernanda Ferreira
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