FALA PIRA - I
O vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o Fala Pira, encaminhou explicação de que “não invadiu” unidade da Prefeitura.
“Todo vereador e todos os munícipes têm direito ao livre acesso
em todos os órgãos públicos”, argumenta, ao informar que em nenhum momento ficou nervoso, “e
muito menos ‘irado’, até porque
eu estava com a razão”, salientou.
FALA PIRA – II
“O que jamais vou admitir é
que tentem me impedir de cumprir com o meu papel de vereador
e de cidadão piracicabano”, salientou. Ele informou que esteve na
Unidade da Saúde da Família do
Jardim Vitória e, chegando lá, funcionários e população relataram
que a fiação de energia havia sido
roubada. “Após a saída do vereador, uma viatura da CGMP foi
acionada até o local”, acrescentou.
FALA PIRA – III
Ainda na nota encaminhada pelo vereador Fala Pira, ele
acusa que os funcionários da unidade de saúde teriam sido estimulados para fazerem uma declaração contra a sua atuação de
fiscalizar. “O trabalho do vereador vai muito além das dependências da Câmara. Cabe, também, ao vereador, representar todos os munícipes e atender a todas as solicitações quando chamado”, acrescentou o parlamentar.
FALA PIRA – IV
Ele argumenta, ainda, que
atua na “defesa do povo” e “na
defesa daquilo que acho correto”.
“A verdade é que não estão acostumados com vereadores que trabalham pelo povo. O que eles querem é me desestruturar, mas isso
nunca conseguirão”, destacou, ao
enfatizar que jamais faltou, ou faltará, com respeito aos funcionários públicos. “Sou filho de uma servidora”, finalizou. Está esclarecido e bom trabalho para todos.
ÁRVORE DE NATAL
A campanha de reeleição do
governador Rodrigo Garcia
(PSDB) vai se alinhando em Piracicaba como uma árvore de
Natal. O primeiro a colocar seu
apoio foi o prefeito Luciano Almeida e depois o PSDB do exprefeito Barjas Negri. Como política faz bem: unidos, agora, em
torno de Garcia, Luciano Almeida e Barjas Negri. O primeiro
pinhão da árvore foi colocado
essa semana pelo Patriotas, da
candidata a deputada federal,
Erica Gorga. Resta saber quem
vai colocar a estrela no topo...
DECOLA
O prefeito Luciano Almeida
anuncia na segunda (01), aniversário dos 255 anos da cidade,
uma série de concessões de prédios públicos para serem geridos
pela iniciativa privada. Embora
não tenha certeza, nem confirmação, o Capiau aposta na reabertura do restaurante Mirante
como uma das novidades. Algo
sobre o Engenho da Cultura?

CÂMARA — I
Também na segunda-feira,
1o, a Câmara Municipal reabre as
atividades legislativas após o recesso, e certamente com muitas
novidades, debates e argumentações. Na segunda sessão solene, na
quinta-feira, 4, o caldeirão político
deve esquentar de novo. A Câmara
tem demonstrado apetite sobre o
futuro da cidade. O prefeito, não.

Isabela Borghese

ESTAÇÃO DA PAULISTA, 100 ANOS
A Estação da Paulista completa hoje, 29, 100 anos de história. Um dos principais pontos históricos de Piracicaba, a antiga parada férrea terá uma programação especial para destacar a sua importância no desenvolvimento do Município. A11

CÂMARA — II
Mas não é só no plenário onde
o caldeirão vai esquentar na Câmara. A Presidência da Casa decidiu alterar o regime de trabalho
dos servidores para cobertura de
reuniões ordinárias e reuniões solenes. Tudo – segundo a alegação
oficial – com o intuito de acabar
com as horas-extras. O problema
é que Gilmar Rotta fechou o assunto a sete chaves e agora a decisão é vista com surpresa na Casa.
CÂMARA — III
A decisão, publicada em Instrução Normativa, é que quem for
trabalhar nas reuniões noturnas
(ordinárias, extraordinárias ou
solenes), altere o horário de trabalho para evitar a produção de
horas-extras. A decisão caiu
como uma bomba no prédio da
Alferes e deixou os servidores bastante contrariados com a decisão.
CÂMARA — IV
Não é de hoje que há reclamações, até por parte do TCE
(Tribunal de Contas), pela
quantidade das horas-extras na
Câmara. Mas por outro lado, é
muito bem sabido que ninguém
faz hora-extra por que quer,
mas porque alguém pede. Não
seria hora de rever os horários
dos eventos na Casa legislativa? Perguntar não ofende.

Diretoria de Turismo apresenta
o tour virtual às margens do rio
“Essa proposta foi criada em comemoração aos 255 anos de Piracicaba”,
comentou a diretora municipal de Turismo, Rose Massarutto

PDT
O presidente do PDT Piracicaba, advogado Max Pavanello,
destaca que a advogada Paula
Filzek é pré-candidata a deputada estadual pelo partido. A própria Paula, que foi candidata a
vice-prefeita em 2020 de Vivian
Previde, terá um artigo sobre
seus objetivos, em A Tribuna.
POSSIBILIDADES
A ex-titular da Semac Rô Camolese e o vereador Pedro Kawai
vão tecendo suas candidaturas
locais/regionais para o projeto
2022 ao Poder Legislativo (federal
e estadual) e, provavelmente, em
2024 para o Executivo, na eventual falta da candidatura do ex-prefeito Barjas Negri. O tempo dirá.
BARJAS
As línguas soltas garantem:
Barjas Negri (PSDB) quer voltar
para fazer o seu quarto ou até quinto mandato como prefeito de Piracicaba. Reeleição dobra os sonhos
e 2024 chega em pouco mais de
dois anos. Faz parte da política.
DUPLA
Batman e Robin? Não, mas
Alex Madureira e Paulo Campos
esbanjam alegrias e sorrisos no
Instagram nas visitas que tem feito juntos pelos quatro cantos da
cidade, em churrascos, bares com
direito a jogo de sinuca, feijoadas
como a do Cristóvão etc e tal. Aliados em 2022 podem estar também
alinhando os perfis rumo a 2024?
Novamente… só tempo dirá.

Isabela Borghese

NAGI HUB PIRACICABA
Considerado como uma extensão do Hub Piracicaba,
uma plataforma pública que
apoia as startups do Agro, o
Nagi Hub foi lançado ontem,
28, no auditório da Fundação
Municipal de Ensino (Fumep), e nasceu com o propósito de fomentar o desenvolvimento tecnológico e ino-

C AGED:

vação no segmento industrial. Ele irá oferecer serviços
como engenharia de processos, design de produtos, programas de inovação aberta,
treinamento e capacitação,
pesquisa inovativa, ensaios
laboratoriais, e prototipação
ágil envolvendo manufatura
básica e avançada. A12
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Visitar pontos turísticos de
Piracicaba utilizando óculos de
tecnologia 3D. Essa é a proposta
do Tour Virtual, novo atrativo da
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Diretoria de Turismo, para que
mais pessoas possam conhecer diferentes espaços do município. O
pré-lançamento do tour aconteceu ontem, 28, pela manhã, durante a inauguração do Nagi
(Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação), na Fumep (Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba). O evento foi exclusivo para
convidados. O trajeto do Tour
Virtual é às margens do rio Piracicaba, portanto, a visitação passa por lugares como o elevador
Alto do Mirante, instalado na
ponte Caio Tabajara Esteves de
Lima, e do qual é possível avistar
parte de Piracicaba a 24 metros
de altura; o Museu da Água, que
foi a primeira estação de captação, tratamento e bombeamento de água da cidade; e o Engenho Central, que já foi um dos
maiores produtores de açúcar e
álcool do Estado, chegando a
100 mil sacas de açúcar e 3 milhões de litros de álcool por ano.
OUTROS — Outros locais
que estão no percurso do Tour
Virtual são a Casa do Povoador,
uma relíquia arquitetônica do
século 18; o largo dos Pescadores, onde acontece a festividade
mais antiga de Piracicaba, que é
a Festa do Divino Espírito San-

to; o Casarão do Turismo, prédio que foi uma olaria; e o centro gastronômico da Rua do
Porto, com os restaurantes instalados na orla do rio. “Essa proposta do Tour Virtual foi criada
em comemoração aos 255 anos
de Piracicaba, que será em 1º/
08. Em breve, esse atrativo estará disponível para a população
no Casarão do Turismo, para que
piracicabanos e turistas tenham
a possibilidade de visitar nossa
cidade de um modo diferente, em
uma experiência que une tecnologia e inovação”, comentou a diretora municipal de Turismo, Rose
Massarutto, acrescentando que o
atrativo foi desenvolvido em parceria com as startups Conexão
Web e Estúdio Monumental.
NAGI — Extensão do HUB
Piracicaba, plataforma pública
criada para apoiar o desenvolvimento de empreendedores e acelerar a criação de startups no setor do agronegócio, o Nagi, a ser
inaugurado pela Semdettur (Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo)
nesta quinta-feira, às 9h30, na
Fumep, disponibilizará novos
serviços de apoio à gestão da inovação em outros setores, como
engenharia de processos, design
de produtos, programas de inovação aberta, pesquisa inovativa, ensaios laboratoriais e prototipação ágil envolvendo manufatura básica e avançada.
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HOSPITAL UNIMED NO
MUTIRÃO DA SAÚDE
Sempre comprometida com a
responsabilidade socioambiental, a Unimed Piracicaba
participou, em Águas de São
Pedro, do encontro com o secretário de Estado da Saúde
de São Paulo, Jean Gorinchteyn, para alinhar as ações
das cirurgias eletivas no
Hospital Unimed Piracicaba
do mutirão que o governo es-

tadual promove com instituições de saúde. Mais uma
vez, a cooperativa médica líder na região apoiará a iniciativa, beneficiando toda a
população. Na foto, os médicos Hamilton Bonilha e Jean
Gorinchteyn com Sérgio Fortuoso, superintendente da
Unimed Piracicaba, e o deputado estadual Roberto Morais.
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A Câmara Municipal e o silêncio dos inocentes
Sergio O. Moraes

H

á muito que
conversar sobre o Projeto
de Resolução (P.R.)
08/22, que trata basicamente de punições
para “o cidadão que cometer no recinto interno ou externo da Câmara, o qual compreende a frente, as laterais, o calçamento ao entorno do prédio principal e do prédio anexo, e o estacionamento, excesso, ameaça ou
ofensa contra os Vereadores ou
Servidores, devidamente comprovado, será reprimido, devendo a
Mesa Diretora...”. Mas, vamos juntá-lo ao P.R. 06/22, para que leitoras e leitores também enxerguem o
conjunto que se está tentando ser
erguida em nossa Câmara.
Na mesma 29ª. Reunião Ordinária (ocorrida no dia 30/06/
22), foi aprovado o P.R. 06, do qual
destaco a transferência da “Tribuna Popular” para depois da Ordem
do Dia – o que poderá ocorrer após
às 21 horas e 30 minutos, a depender da não prorrogação da Ordem
do Dia e da não suspensão do Expediente, no qual se insere a Tribuna Popular (os dois últimos sujeitos à aprovação do Plenário).
Detenho-me no mecanismo por
imaginar que, como eu, possíveis
leitores e leitoras desconheçam o

processo e suas implicações práticas no rito
e na estrutura de uma
sessão camarária.
Pois bem, nas duas
vezes em que ocupei a
Tribuna, o propósito foi
argumentar tecnicamente contra um projeto constante na Ordem do Dia (“Medalha
de Mérito Estudantil
Professor Olavo de Carvalho”).
Ora, ocupar a Tribuna após a votação seria inútil – e, mesmo, pergunto: ocupá-la uma semana antes dos debates teria a mesma
eficiência no alerta aos defensores do indefensável? Acredito
que não. A lembrança do ocorrido coloca a questão: a mudança
de horário não pode diminuir ou
mesmo anular a contribuição de
um membro da comunidade? No
caso, falei contra a aprovação do
tal projeto, que era o “óbvio ululante”, mas também falei a favor
da Medalha Luiz de Queiroz para
o Ensino Médio. Que tipo de expediente terá que realizar o vereador ou a vereadora sensível ao
argumento daquele ou daquela
que ocupará a Tribuna, para que
os pares possam ouvi-lo (a)?
A lembrança da minha participação é de natureza ilustrativa
para as dificuldades que, salvo
engano virão. Me parece uma
grande perda de oportunidades de

Cuidado, senhoras
e senhores
vereadores e
vereadoras,
não silenciem
os inocentes
ouvir outras opiniões, experiências, mas há outras perdas. Estou
entre os que podem se deslocar até
o local, ocupar a Tribuna no horário pertinente (mesmo que ineficiente), não dependo de transporte
público para voltar para casa em
horário de veículos em número
reduzido, felizmente. É nos cidadãos e cidadãs, como a senhora
Daniela e seu filho, que penso e
nas outras mães que ela representava. Quem é ela? Explico.
Refiro-me à oradora que ocupou a Tribuna na 11ª reunião ordinária (19 de maio/22): “Já é a
terceira vez que venho a esta Casa
e estou desanimada. Meu filho é
deficiente, não tenho mais a quem
pedir socorro. Há quanto tempo
venho pedindo ajuda? Não falo só
pelo meu filho, falo também por
outras mães. Não tem transporte
para todas as crianças. Crianças
autistas na cidade não têm um tratamento legal. Trabalho todos os
dias, tem dia que não como para
conseguir dinheiro para meu filho. Quero que outras mães tenham transporte, não sofram o

que eu sofri. É muito triste, não é
fácil. Cuido do meu filho com maior amor e carinho. Não tenho condições de ficar levando e buscando todos os dias” – disse ela, em
depoimento comovente feito no
espaço da Tribuna Popular (regitro disponível no endereço eletrônico da Câmara Municipal).
Por isso, vereadores e vereadoras, os senhores e as senhoras acham que a senhora Daniela teria facilidade para ocupar a
Tribuna a partir das 21 horas e
30 minutos? E se for suspenso o
Expediente? E se as mães e pais
desejarem se manifestar, indignados com o reiterado insucesso
dos sofridos apelos? Aplica-se o
que pretende o P.R. 08/22? Criar regras que evitem ou dificultem o contraditório pode parecer cômodo, mas será justo?
Cuidado, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, não
silenciem os inocentes. O momento presente e terrível que vivemos
pode até não dar a devida evidência e exposição negativa aos que
propõem e concordam com mais
esse silenciamento do povo em sua
“´própria casa”. Mas a história, a
com H maiúsculo, não os perdoará nem os poupará desse registro maculoso para todo sempre.
———
Sergio Oliveira Moraes,
físico, professor doutor
aposentado da Esalq/USP

O Patriarca da Ecologia
José Renato Nalini

D

uzentos anos da
Independência
propõem revisita a personagens dessa ruptura da colônia
com a metrópole e o
nascedouro de um Império sul-americano.
Figura sobre a qual
ainda não se exauriu
o repertório literário é José Bonifácio de Andrada e Silva. É cognominado o “Patriarca da Independência”. Mas nem todos sabem que ele poderia também ser
chamado “Patriarca da Ecologia”.
Marcelo Leite, no ensaio “Algoritmo da destruição”, recupera
algo desse santista polivalente.
Recorre ao historiador José Augusto Pádua e seu livro “Um sopro de destruição: pensamento
político e crítica ambiental no Brasil escravista – 1786-1888”.
José Bonifácio foi bem moço
para Portugal e ali formou-se na
Universidade de Coimbra, inspirado pelo Iluminismo e pelo naturalista italiano Domenico Vandelli, precursor na crítica à destruição ambiental que já se verificava
em Portugal e em suas colônias.
Bonifácio se preocupava com a vegetação da pequeníssima nesga de
terra contígua à Espanha, propondo um urgente replantio.
Para José Augusto Pádua, os
quatro pilares detectáveis na obra
de Andrada são: visão de mundo
fundada na economia da nature-

za. Esta é pródiga e fornece, gratuitamente, um
patrimônio inesgotável,
desde que bem administrado. Defesa do progresso econômico como
instrumento civilizatório, ou seja, a miséria e a
pobreza impedem que o
ser humano se desenvolva e consiga explorar
suas potencialidades até
atingir a plenitude possível na vocação de perfectibilidade que lhe é
própria. Era um apologista da racionalização das técnicas produtivas
pela aplicação pragmática do conhecimento científico. A ciência deve
ser aplicada à descoberta e aprimoramento de tudo aquilo que torne
mais confortável a vida humana.
Por fim, José Bonifácio criticava a exploração destrutiva dos
recursos naturais. Tinha bem presente que o crescimento de uma
árvore, até tornar-se frondosa, era
tarefa para décadas de tempo, vigilância para que a muda não fosse destruída, nem arrancada. Usar
da natureza como um supermercado gratuito, do qual tudo se extrai, nada se repõe, é uma política equivocada e suicida. A humanidade não consegue viver sem
os recursos naturais da Terra.
José Bonifácio voltou aos 56
anos para o Brasil e logo se tornou
o chefe do gabinete de ministros
de Pedro I. Ele sustentava a emancipação gradual de escravizados,
tanto que o jovem Imperador também defendia a tese, acreditando

Há duzentos anos
José Bonifácio de
Andrada e Silva
já nos alertava
para isso
que a gradual imigração de europeus não prejudicaria a lavoura
tupiniquim, propunha a assimilação de indígenas, a educação popular e a superação do modelo
agrícola colonial. Não seria necessário destruir a floresta para
que o novel Império propiciasse
vida decente aos seus súditos.
As florestas eram patrimônio
muito venerado por Bonifácio.
Formavam um elemento essencial para preservar a fertilidade da
terra e a abundância de água.
Advogava que a Corte só vendesse ou distribuísse terras para os
interessados em povoá-la, desde
que um sexto da área mantivesse
florestas naturais ou plantadas.
Como inteligência fulgurante,
muito acima da média dos políticos
profissionais que já voejavam em
torno ao Imperador, foi alvo de
malévolas intrigas e sua permanência na Corte durou pouco. Em julho
de 1823 deixou o ministério. Preso e
exilado em novembro, permaneceu
na França até 1829. O Imperador
resignatário reconhece o erro que
praticara contra o fiador da Independência e o chama para ser tutor dos príncipes. Só que em 1833
é deposto, foi morar em Paquetá,
onde morreu cinco anos depois.

Suas ideias não seriam assimiladas pelos tacanhos limites da
elite à época, não muito diferentes
dos que hoje se verificam nos considerados líderes da terra. As elites não querem uma Pátria desenvolvida, porque povo educado não
aceitaria desmandos, falcatruas,
a corrupção endêmica, o descompromisso para com o Erário.
Com a curtíssima e míope visão dos que se aproveitam da terra até exauri-la completamente, os
brasileiros mantenedores das rédeas do poder cultivam o mito do
berço esplêndido. “Um mito ambíguo, que pôs a natureza exuberante
no centro da autoimagem da nação que surgia, motivando as
missões científicas de naturalistas patrocinadas pelo Império,
mas também a pintava como recurso em aparência infinito a ser
explorado”, diz Marcelo Leite.
A aceleração do retrocesso é
flagrante e óbvia. Nossos biomas
já estão em colapso. Haverá catástrofes climáticas e queda expressiva na produção agrícola. Há
duzentos anos José Bonifácio de
Andrada e Silva já nos alertava
para isso. Nossa surdez será trágica para as futuras gerações.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Conclusivo ideal do Cidadão do Espírito
Paiva Netto

F

azer prece (que se
assemelha a meditar) constitui
um entrelaçamento entre a Terra e o Céu, uma
interação de Paz, de
Fraternidade, de Solidariedade, de sentimento de compaixão
uns pelos outros na
hora da dor e da alegria, a despeito de crença ou descrença. Não se
ora apenas quando nos ajoelhamos de corpo ou Espírito diante
do Poder Superior. Sobretudo,
quando nos amamos uns aos outros tanto quanto Jesus nos tem
amado, quanto Moisés amou,
quanto o Profeta Muhammad
amou, quanto Buda amou, quanto Lao-tsé amou, quanto Confúcio
amou, quanto Zaratustra amou;
e conforme incontáveis missionários de Deus trouxeram à Terra
uma mensagem de Paz, de Misericórdia, de Conhecimento, de Fraternidade. E o mundo precisa tanto disso para sobreviver! Eis por
que é necessário que haja forte
atenção à disciplina além do intelecto (só o intelecto humano não
basta), conforme propõem a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do

Cidadão Ecumênico.
Elas são isso. Representam o encontro com
Deus, o Criador Supremo, por meio de Suas
criaturas, Cidadãs do
Espírito. Do contrário,
nada adianta, pois nos
poderemos acabar estorricando uns aos outros e a reproduzir a
profecia de Pedro Apóstolo, na sua Segunda Epístola, capítulo terceiro. No entanto, a humanidade é teimosa e sempre sobrevive aos seus mais enlouquecidos tempos e comandantes. Quanto ao fato
de ter eu afirmado que fazer prece
assemelha-se a meditar, significa
dizer que nem os Irmãos ateus estão excluídos desse benefício.
IDEOLOGIA E CARIDADE - Amor, Harmonia, Solidariedade, espírito de Justiça aliado à
Bondade, jamais à vingança; Liberdade com respeito aos demais
entes humanos; Verdade sem fanatismo social, político, filosófico,
religioso ou científico; auxílio aos
que sofrem, no corpo ou na Alma;
Política e Economia, acompanhadas pelas virtudes da Correção e
da Generosidade; Instrução, Educação, Reeducação, consoante a
Fraternidade Ecumênica; portan-
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(...) para o
erguimento
“de um Brasil
melhor e de
uma humanidade
mais feliz
to, tudo aquilo que na Paz ou na
guerra torna forte a criatura, na
Terra e no Mundo Invisível, que não
é uma abstração, forma o conclusivo conceito de ideologia para o Cidadão do Espírito: Caridade, ou seja,
o ar moral que, como seres realmente
civilizados, devemos respirar.
Faz-se mister recordar o que
fraternalmente nos ordenou Jesus:
— Ide e pregai, dizendo: É
chegado o Reino dos Céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeis. Vesti
os nus, alimentai os famintos,
amparai as viúvas e os órfãos.
Eu sou o Caminho, e a Verdade,
e a Vida. Ninguém vem ao Pai,
senão por mim. Conhecereis a
Verdade [de Deus], e a Verdade
[de Deus] vos libertará (Evangelho, segundo Mateus, 10:7 e 8;
Epístola de Tiago, 1:27; e Boa Nova,
conforme João, 14:6 e 8:32).
CARIDADE E ESTRATÉGIA - A Caridade não é um sentimento de tolos. É a misericordiosa
estratégia de Deus que, aliada à
Justiça Divina (que não é a violência que homens inescrupulosos têm
como tal), estabelece nos corações
a condição perfeita para que se governe, administre, empresarie, trabalhe, pregue, exerça a Ciência, elabore a Filosofia e se viva, com espírito de generosidade, a Religião.
CARIDADE E JUSTIÇA -

A Caridade é a Ideologia Divina
do espírito de Justiça.
SUPRASSUMO DA CARIDADE - Disse Jesus: “Novo
Mandamento vos dou: amai-vos
como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos
como meus discípulos (...). Não
há maior Amor do que doar a
própria vida pelos seus amigos.
(...) Porquanto, da mesma forma
como o Pai me ama, Eu também vos
amo. Permanecei no meu Amor”
(João, 13:34 e 35 e 15:13 e 9).
Eis que nos encontramos diante do suprassumo da Caridade,
como já lhes declarei, síntese do
verdadeiro sentido de ideologia que
os mais puros idealistas, de todas
as origens, sempre buscaram e buscam. Ora, sem o Amor Fraterno
(que é sinônimo de Caridade), sem
a Verdade e sem a Justiça nunca
haverá Paz duradoura. Alziro Zarur(1914-1979), em momentos de
profunda inspiração, com toda a
força de sua Alma, assim definiu o
Mandamento Novo de Jesus:
1o — O Novo Mandamento de
Jesus é a Essência de Deus;
2o — O Novo Mandamento de
Jesus é a salvação da humanidade;
3 o — O Novo Mandamento
de Jesus — “Amai-vos como Eu
vos amei” — é a Chave da Vida
e a Chave da Morte.
Profundas definições do grande proclamador da Religião de Deus,
do Cristo e do Espírito Santo. Aí
está, pois, em resumo a ação da
Política Divina, que pregamos para
o erguimento “de um Brasil melhor
e de uma humanidade mais feliz”.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com

Um basta ao racismo
JoséOmsirBertazzoni

V

olto a escrever
que o racismo,
dos muitos aspectos sombrios da
alma humana, é a sombra que não tem representação alguma. Como
afirmar que o racismo
é humano quando, na
verdade, a humanidade é outra coisa que egoísmo, insensibilidade e falta de empatia?
Ela é muito mais que as sobras.
Devemos nos atentar para a
definição da alma humana: “A
alma humana é aquilo que no homem é capaz de atingir o conhecimento, a contemplação do ser
em si e tende para a purificação
da alma, pela prática da virtude”. É, portanto, desprovida de
qualquer conotação negativa.
Alma é sempre pura e sempre bela, conquanto seja a desumanidade, em vários níveis, que
caracteriza principalmente
quem é indiferente ao sofrimento alheio, quem discrimina e não
acolhe, quem abandona quem
está em dificuldade e pede ajuda. Especialmente se ele pedir
ajuda no meio das águas do rio,
das ondas do mar ou por trás
do arame farpado ou das paredes das fronteiras que não se
abrem! Racismo, ou xenofobia
se preferir, é uma espécie de subespécie de desumanidade.
Quando alguém se refere ao
conceito de raça diante a humanidade, tenho que sejapor pura arbitrariedade; em minha visão, prefiro manter meu entendimento
como etnia, jamais como raça.
Usa-se raça em uma distinção adequada para nossos amigos animais. É evidente que um
cavalo árabe não é o mesmo que
um cavalo Manga Larga, que
por sua vez é diferente de uma
zebra, apesar de serem da mesma espécie. O mesmo entre um
cágado e uma tartaruga.
Vejo como uma falta de sensatez a classificação dos homens. Por outro lado, é absurdo e megalomaníaco teorizar e
também colocar em prática o
conceito de raça e de raça superior, ou raça ariana, ou em todo caso
branca, almejando supostamente
classificá-la como superior.
Devemos nos erguer e recordar, buscando a história, para lembrarmos do movimento supremacista branco: das deportações em
massa de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes e doentes mentais na Segunda Guerra Mundial,
indo muito além de língua, religião, costumes e tradições que são
morfologicamente diferentes.
Nossa riqueza é exatamente as diferenças provocadas pelas gerações por meio da cultura e da formação das pessoas de
acordo com a área geográfica em
que os grupos humanos vivem:
a cor da pele, a estrutura física

e as características faciais, diferenças de
aparência. E, claro, há
variações fenotípicas
dentro de um mesmo
grupo étnico, como acontece entre os brancos e,
portanto, em toda a nossa espécie humana.
Nós não somos
cópia ou mera reprodução: cada um de
nós tem aparência e caráter
únicos, seu próprio fenótipo,
que é a combinação entre genes
herdados e o meio ambiente. E
isso seria uma razão válida para
acreditar que a chamada raça
branca é superior às demais,
principalmente a negra? Será
que é preciso tão pouco para
acreditar que temos o direito de
discriminar alguém? Lembremos que somos todos erigidos
da mesma espécie. Todos Homo
Sapiens, nunca nos esqueçamos dessa sintonia científica!

É o racismo que
envolve derivações
que caracterizam
uma humanidade
doente e
fechada em
seu pensamento
estreito
Um fato muitas vezes inconsciente é uma espécie de atração estética, isto é: à primeira
vista, sentir mais atração por
um exterior bonito do que por
um menos bonito, obviamente
de acordo com padrões estéticos e o próprio jeito de ver a beleza. Isso já é mais aceitável que
o racismo. Todos somos atraídos pela beleza, todos temos um
sentido estético mais ou menos
desenvolvido, mesmo que nada
possa justificar a discriminação
baseada na estética das pessoas.
O racismo é fraqueza espiritual, alma nebulosa.Por outro
lado, é ter medo da sua própria
fraqueza, da sua cultura, de seu
modo de viver e de pensar. Lógico que é medo! É medo de suas
próprias insanidades: principalmente a insegurança! Quando
esse medo irracional é amplificado pela mídia dia após dia, a xenofobia se torna um sentimento
sujo, ilógico, comum e deletério.
Assim devemos entender: é
o racismo que envolve toda uma
série de derivações que caracterizam uma humanidade doente
e fechada em seu pensamento
estreito. Quiçá um sentimento
desviado que assume a forma de
uma subespécie de desumanidade nada humana. Estou certo de
que não há justificativa para
esse sentimento equivocado.
———
José Omsir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Revisão do buraco negro:
o que é e quem tem direito
Guilherme Chiquini

A

posentados e pensionistas do INSS
que tiveram o
seu benefício concedido entre 05 de outubro de 1988 e 05 de
abril de 1991 podem
ter direito à chamada
“revisão do buraco
negro”. Mas afinal, o
que é e quem tem direito à revisão
do buraco negro? Para responder a essa pergunta é necessário
fazermos uma retrospectiva.
Entre 1988 e 1991, o INSS errou ao aplicar a correção da inflação nos salários dos segurados.
Deste modo, aposentados e pensionistas estavam ganhando menos
do que tinham direito. Posteriormente, em 1992, o INSS revisou os
benefícios concedidos nesse período, aumentando assim o valor das
aposentadorias e pensões. Pois
bem, com essa revisão muitos benefícios chegaram ao valor máximo pago na época; esse procedimento, no entanto, ignorou que,
com a aplicação correta da inflação alguns segurados tinham feito contribuições acima do teto.
Anos mais tarde, alterações
nas regras dos benefícios da
Previdência Social resultaram
na “revisão do teto”. Em 1998 e
em 2003, mudanças na Constituição aumentaram o valor do
teto previdenciário acima da inflação e esse aumento não foi
repassado aos aposentados que
tiveram a limitação ao teto.
O Supremo Tribunal Federal,
em 2010, decidiu que os segurados
tinham direito à revisão do teto. Já
em 2011, uma ação civil pública do
Sindicato dos Aposentados pediu
que a revisão fosse automática,
paga diretamente pelo INSS. O pa-

gamento, porém, só foi
feito para benefícios iniciados a partir de 5 de
abril de 1991 até 31 de
dezembro de 2003.
Sendo assim, aposentados e pensionistas
que tiveram seus benefícios concedidos no período do buraco negro
(05/10/1988 a 05/04/
1991) ficaram de fora da
revisão do teto e podem ter direito
a um reajuste em seus benefícios,
além de receber os atrasados referentes aos últimos cinco anos.

Uma dica para
saber se o
segurado possui
direito à revisão
do buraco negro
é observar os
valores de
contribuição
Uma dica para saber se o segurado possui direito à revisão do
buraco negro é observar os valores de contribuição do segurado à
Previdência antes de se aposentar,
isso porque, para fazer jus à revisão é importante que as últimas
36 contribuições anteriores à concessão do benefício (aposentadoria ou pensão) tiverem sido realizadas sobre valores altos, iguais
ou próximos ao teto previdenciário da época, lembrando que nem
todos os benefícios concedidos entre 05 de outubro de 1988 e 05 de
abril de 1991 têm direito à revisão.

———

Guilherme Chiquini,
advogado, especialista
em Direito Previdenciário: Concessão e Revisão
de Benefícios do INSS
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LIBERDADE

DORMINDO
COM O INIMIGO
Sem dúvida, a senadora Simone Tebet/MDB, é valente.
Sem apoio (total) do seu próprio partido, sem a confiança
de aliados, caso do PSDB, mal
nas pesquisas, mesmo assim
não desiste e garante que vai
até o fim em busca daquilo que
acredita. A princípio, o correto, seria Simone Tebet deixar o
MDB, onde sofre perseguição,
o que não acontece pela primeira vez. A deslealdade ou traição contra a referida senadora
dentro do se próprio partido, é
repugnante. A propósito, qual

o real desejo ou o projeto do
MDB? E, agora temos outra famosa e consagrada sigla, o
PSDB, também em fase decadente. Onde está a falha ou
falhas? Existem culpados?
PONTO FINAL
Com respeito ao tão festejado agronegócio, o grande sucesso da atual safra é o milho.
Produção estimada em 111,2
milhões de toneladas, aponta
para um crescimento de 26,7%
comparado com 2021. Em seguida, aparece a safra do trigo, que também bate recorde:
8,8 milhões de toneladas.
Fotos: Divulgação

A RRAIAU

AmeMais faz encontro
e faz agradecimentos
A AmeMais Clínica Veterinária realizou, no último final de
semana, um “Arraiau” para os caninos, felinos e tutores, com intuito de sociabilizar com todos e
lançar o Projeto Ame Mais todos
os Animais – Adote. Agora, AmeMais tambem ajuda nos encaminhamentos de adoções, juntamente com seu projeto social de
parceria com as protetoras independentes e ONGs da cidade.
“Agradecemos imensamente a
todos que participaram, as prote-

toras da Um Novo CãoMeço, que
levaram os dogs Adele e Bono
para serem adotados e tanto lutam pela causa; à SPPA (Sociedade Piracicabana de Proteção aos
Animais), que marcou presença
e as patrocinadoras Agropet Engenho e Kilat e Kimia - Banho e
Tosa. A Adele saiu de lá diretinho para um lar que chamará de
seu, e lutaremos para que todos
tenham essa mesma sorte em breve”, afirmam os veterinários Bruna Munhoz Lacerda e Cassio Reis.

P ARQUE P IRACICABA

Atualização do Cadastro Único
acontece amanhã, dia 30
O Centro Digital do Parque Piracicaba, localizado na
rua Ipeúna, 55, recebe amanhã, 30, das 8h às 14h, moradores da região para atualização do Cadastro Único. A ação
vale para famílias com inscrição desatualizada há mais de
dois anos. O CadÚnico é o instrumento de inclusão de famílias de baixa renda para o recebimento de benefícios sociais como o Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica
e Benefício da Prestação Continuada (BPC) para idosos e
pessoas com deficiência.
A região abrange os bairros Javary I, II e III, Vale do
Sol, entre outros. Até o dia 17/
09 outras regiões serão atendidas aos sábados para atualização. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads),
visa garantir melhor acesso e
agilidade à população.
BALANÇO – A primeira
ação foi realizada no sábado,
dia 23/07, no Centro Digital
do Mário Dedini, quando 164
cadastros foram atualizados.
O cronograma contempla ainda os Centros Digitais do Parque Piracicaba, Monte Rey,

Primeiro de Maio, Santa Fé,
Jardim Tóquio e Eldorado.
QUEM DEVE ATUALIZAR? - A revisão dos dados é
necessária para as famílias que
estão há mais de dois anos sem
atualizar, ou sempre que houver
alguma alteração, seja por endereço, composição familiar ou situação de trabalho e renda.
QUAIS DOCUMENTOS
SÃO NECESSÁRIOS PARA
ATUALIZAÇÃO? - O beneficiário deverá se dirigir ao local de
atendimento agendado pela Central do Cadastro Único com a documentação necessária (documento oficial com foto, CPF e certidão de nascimento de todos os
membros familiares, certidão de
casamento, título de eleitor, cartão do Posto de Saúde, carteira
profissional de todos os membros, comprovante de renda e residência, nome da escola e série
ou declaração de matrícula escolar; comprovantes das despesas
familiares – aluguel, conta atual
de água, luz, transporte, medicamentos, gás e outras despesas).
SERVIÇO
Central do Cadastro Único.
Rua XV de Novembro, 1.219,
Centro. Contato: (19) 34354161 / 3422-9052 / 3432-6167.

RELIGIOSA

Eficácia de lei depende de
denúncia e mobilização
Iniciativa do vereador Acácio Godoy (PP), encontro do Fórum Permanente InterReligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença debateu tema na Câmara
A eficácia da Lei Estadual
17.436/2021, que trata do direito
à liberdade religiosa, depende de
que as vítimas enquadradas neste
crime façam denúncias e a sociedade, de maneira geral, exija o
cumprimento das penalidades e as
responsabilidades, previstas na legislação, sejam implementadas. O
assunto foi debatido na manhã de
ontem, 28, na Câmara Municipal
de Piracicaba, dentro do Fórum
Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, conforme o decreto legislativo 20/2020, a partir de iniciativa do vereador Acácio Godoy,
autor do requerimento 54/2022.
“Intolerância religiosa é crime, então, quando isso ocorre, é
preciso fazer Boletim de Ocorrência, porque não podemos lidar
com números fictícios em torno
do tema”, disse Paula Moutinho,
integrante da Comissão de Análise de Denúncias do Fórum InterReligioso da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São
Paulo. “Para que haja punição,
precisamos ter denúncia”, disse,
ao enfatizar que as lideranças religiosas são “vozes da comunidade” e peça-chave no combate a
estes crimes. “Se qualquer pessoa
for atingida, tem que pegar pelas
mãos e levar que essa pessoa busque seus direitos”, pontua.
Também integrante da comissão, Ruth Andrade destacou
que a letra morta da lei é inócua.
“Somos nós, enquanto cidadãos,
que temos que nos vestir dos nossos direitos e fazer com que essa
letra não seja uma letra morta”,
destacou. “A liberdade é um direito individual, mas que só se
consolida no coletivo”, colocou,

ao acrescentar que a eficácia de
uma legislação depende do quanto a sociedade “abraça” o direito
e exige que seja cumprido.
Autora do projeto de lei que
se tornou a Lei Estadual 17.436/
2021, a deputada estadual Damaris Moura (PSDB) lembrou que a
legislação em si não cria direito,
mas apenas regulamenta o exercício do direito. “Progressos e avanços precisam ser feitos para educar, pacificar e promover o direito
às religiões”, afirmou, ao também
lembrar que, recentemente, entrou
em contato na Câmara dos Deputados, para que a liberdade religiosa também possa ser efetivada a partir de uma lei federal. “Isso
está caminhando”, garantiu.
O vereador Acácio Godoy
(PP) elogiou a “qualidade do público do Fórum Inter-Religioso” e
lembrou que o direito “precisa ser
vivo” para atender “realidades
que são dinâmicas e que mudam
rapidamente”, acrescentou. Ele
elogiou a atuação da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), “pela capacidade de dar
uma rápida resposta a uma realidade social” e acrescentou que
espera que a legislação seja acatada em âmbito federal. “Precisamos deste esforço para este momento que passa o País, onde precisamos estabelecer um diálogo de
paz”, destacou o parlamentar.
O vereador Gilmar Rotta (PP),
presidente da Câmara, elogiou o
fórum como “um momento para
fazer novas discussões no sentido
de fazer novas propostas e de melhorar as políticas públicas já existentes”, avaliou, além de lembrar
que o tema também está sendo levado no âmbito do Parlamento

Davi Negri

Fórum Inter-Religioso aconteceu ontem, 28, na Câmara de Piracicaba

Metropolitano de Piracicaba, colegiado que também preside. “Devemos cobrar das autoridades
constituídas para que nós possamos seguir em frente e lutar por
esse propósito que é das liberdades religiosas”, concluiu Rotta.
A vereadora Rai de Almeida
(PT) defendeu o respeito às religiosidades e o direito de cada pessoa ter a sua expressão espiritual preservada. “É constitucional”,
enfatizou, ao acrescentar que
não se pode privilegiar uma religião em detrimento de outra e
repudiou ataques a religiões de
matriz africana. “Não podemos
aceitar o que tem acontecido”.
Senhora Yademaza, mam'etu
do Terreiro Nzo Ia Nkise Muxima
Ndandalunda Kessimbi - Jurema
Preta, destacou a felicidade por
estar no evento “derrubando o préjulgamento em relação às religiões
de matriz africana”, disse. “É de
importância suma”, acrescentou.
Presidente do Fórum Municipal de Liberdade Religiosa,
o reverendo Osvaldo Elias Al-

meida destacou que a “religião
desempenha papel significativo”
e que sua forma de expressão
“está em sintonia com a liberdade, com uma cultura de paz e
liberdade de crença”, colocou.
A professora Vânia Soares é
coordenadora do Fórum InterReligioso para uma Cultura de
Paz e Liberdade de Crença da Secretaria de Justiça e Cidadania
do Estado de São Paulo e lembrou que a atuação do governo
paulista é no sentido de ampliar,
cada vez mais, as discussões nas
diferentes regiões do Estado.
“Nós temos ido a vários municípios em um único dia, nós nos
revezamos e nos apoiamos para
que isso ocorra”, informou.
O deputado estadual Alex
Madureira (PL) defendeu que
é possível conviver com pessoas diferentes e que pensam diferente uma das outras. “A divergência religiosa é conceitual
e a divergência política é necessária, mas a minha obrigação é
respeitar o outro”, ponderou.

P ROJETO

Comunidade Renascer recebe exibição de mini-documentário
Para explicar o trabalho realizado na Comunidade Renascer,
em Piracicaba, um novo ato será
demonstrado às moradoras do
local sobre a pauta desenvolvida
naquela comunidade a respeito da
importância do combate à pobreza menstrual na transição para cidades sustentáveis. Coordenadoras e voluntárias exibirão um
mini-documentário contendo os
passos dados e depoimentos das
envolvidas na ação social.
O projeto Ecofeminismo, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, tem a coordenação
da professora Odaleia Telles Marcondes Machado Queiroz, do departamento de Economia, Administração e Sociologia, da Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq/USP), e está contemplado no Edital 02/2021 de Inclusão Social e Diversidade na USP
e em Municípios de seus campi, no
âmbito da Pró-reitoria de Cultura
e Extensão Universitária (Prceu).
No mini-documentário especialmente preparado para exibição no
próximo sábado, 30 de julho, às

15h30, constam depoimentos da
coordenadora, universitárias e participantes do projeto. Para a coordenadora Odaleia, este é um projeto de empreendedorismo. “Trata-se
de uma iniciativa da ONU que repercutiu entre nós dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da agenda 2030. Priorizamos
bairros periféricos da cidade, selecionamos um grupo de mulheres
para trabalhar conosco e temos desenvolvido tudo isso na comunidade Renascer, no Jardim Nova Iguaçu, que é uma área periférica de ocupação com diversas carências”.
A partir de ação educativa e
multidisciplinar, as universitárias
abordam temas como a insustentabilidade dos absorventes descartáveis, tecnologias menstruais,
educação sexual, ervas medicinais
e a saúde da mulher. Além de oferecer oficinas e cartilhas sobre orientação sexual, o projeto disponibiliza coletores e discos menstruais e absorventes de pano.
De acordo com a educadora
menstrual, Dara de Souza Amorin, a menstruação gera um gran-

de problema de resíduo, pois a mulheres sem acesso a conhecimento e
tecnologias sustentáveis, acabam
gerando impacto ambiental. “É aí
que o ecofeminismo se manifesta
nessa relação menstrual, quando a
mulher tem acesso às tecnologias
sustentáveis e pode lidar melhor
com sua própria menstruação e deixar de gerar impacto no planeta”.
Para a educadora menstrual,
o ecofeminismo diz respeito a relacionar a luta de defender o planeta
e a luta de defender a mulher.
“Quando a gente oprime a terra, a
gente oprime a mulher. Quando a
gente oprime a mulher, a gente oprime a terra”, conclui Dara.
A líder comunitária da Comunidade Renascer, Juliana Garcia
de Oliveira, comenta que muitas
mulheres não têm acesso a esse
tipo de abordagem nos postos de
saúde. “A mulherada está bastante engajada, bastante feliz, trocando várias conversas, várias trocas de experiências. Acho importante que esse projeto aconteça
também em outras comunidades”.
Para Cerlândia Santos Oliveira

Paixão, moradora da comunidade,
o projeto está sendo muito positivo
pois agrega muitas coisas na vida
das mulheres. “Muitas mulheres
não tem condições de ter seu próprio absorvente. Com as informações que recebemos, sabemos como
nos cuidar, como tomar um chá,
como aliviar as cólicas menstruais”.
Esses e outros depoimentos constam no mini-documentário a ser apresentado amanhã, 30, finalizando o projeto
que abarcou sustentabilidade e
pobreza menstrual em área de
ocupação com várias carências.
PODCAST - No episódio 108
do podcast Estação Esalq, veiculado em 18 de abril de 2022, o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Esalq,
conversou com a professora Odaleia Queiroz, com a graduandas em
Gestão Ambiental da Esalq, Dara
Amorim e Larissa Moreira e com
a pós-graduanda da Faculdade
de Educação da USP, Michele
Mendonça, todas integrantes do
projeto que estiveram na intervenção no dia 10 de abril de 2022.

Mais um requerimento rejeitado
Mandato coletivo

E

stamos voltando às Sessões
Camarárias e
vale lembrar que
nos últimos meses
os requerimentos
foram rejeitados
pelo plenário da Câmara Municipal. Alguns vereadores vêm impedindo
o direito de fiscalizar e questionar algumas ações do Executivo.
O requerimento é um dos
instrumentos legais que temos
para questionar, ter dados e informações oficiais, conforme é
previsto no Regimento Interno
da Câmara Municipal, porém
tem que passar por aprovação.
Nem toda população tem o costume e/ou disponibilidade de acom-

panhar as
Sessões Plenárias, mas
é bom registrar aqui o
quetemocorrido. Vereadores votaram contra
questionamentos importantes sobre orçamentos, serviços públicos, projetos e outros.
Na sessão do dia 27 de maio,
11 (onze) vereadores votaram contra – e 6 (seis) vereadores saíram
do Plenário na hora da votação –
um requerimento que buscava informações sobre a viagem de uma
comitiva da SEDEMA – Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente para os Estados Unidos,
sob alegação de participação no

Requerimento
é um dos
instrumentos
legais que temos
para questionar
evento WasteExpo 2022, com alguns questionamentos como: Quem
são os funcionários que compuseram a comitiva? As despesas foram arcadas pela Prefeitura?
Quais foram as datas da viagem?
A Constituição Federal de
1988, além de outras legislações
específicas, falam sobre a necessidade na transparência dos atos
públicos, na participação popular
e na gestão democrática e participativa, porém não está sendo cumprido nem isto. Lamentável esta
atitude de alguns parlamentares.
Pasmem! Até o requerimento

para realização de audiência pública foi rejeitado, a propositura tinha por objetivo chamar uma audiência pública – instrumento de
participação popular e gestão democrática – para discutir com a sociedade civil a proteção das áreas de
preservação permanente, em razão
da alteração do Código Florestal.
Tal situação nos faz pensar:
Qual é o real papel do vereador?
Legislar, fiscalizar, aprimorar
projetos do Executivo, propor
emenda, etc. Porém nem o mais
básico do nosso papel estamos
conseguindo colocar em prática.

———

Mandato Coletivo “A
Cidade É Sua” é formado pela vereadora
Silvia Morales e pelos
co-vereadores Jhoão
Scarpa e Pablo Carajol
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Show comemora 255 anos de
Piracicaba e Dia do Agricultor

Corrida e show marcam a
próxima edição do evento
Divulgação

Ana Foizer Trio, formado por Ana Foizer, André Grella e
Marcelo Seghese, fará apresentação amanhã, 30, das 10h às 11h
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das secretarias da Ação
Cultural (Semac) e de Agricultura e Abastecimento (Sema), realiza show em comemoração ao
aniversário de 255 anos de Piracicaba e ao Dia do Agricultor,
celebrados na segunda, 1º/08,
e na quinta-feira, 28, respectivamente. O show será com o Ana
Foizer Trio, das 10h às 11h,
amanhã, 30, no Varejão da Paulista, localizado na avenida Dr.
Paulos de Moraes, 2.110.
O evento faz parte do Música
nos Varejões, projeto conjunto das
duas Pastas, que prevê uma série
de apresentações musicais nos
equipamentos públicos até o final
do ano. Novos shows estão programados para o Varejão do Piracicamirim (13/08 – Dia dos Pais),
Varejão da Paulista (12/10 – Dia
das Crianças) e Varejão Central (
17/12 – Apresentação de Natal).

O Ana Foizer Trio é formado
pelos amigos Ana Foizer (voz),
André Grella (piano) e Marcelo
Seghese (percussão). Todos os
músicos estudaram no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí. Cada um
deles desenvolve trabalhos paralelos, mas com a junção dos mesmos para os trabalhos nas cerimônias e receptivos, pela sintonia
musical, têm crescido nessa formação onde executam com muita
versatilidade um repertório que
mescla MPB, jazz e samba.
“A expectativa para o show é
grande. Será muito bom ter esse
contato direto com o público.
Quanto ao repertório vamos nos
concentrar nos clássicos do samba e MPB. Tenho certeza de que
todos vão cantar conosco. O Hino
de Piracicaba, com um novo arranjo, também fará parte da nossa apresentação”, destacou Ana.

Divulgação

Objetivo é arrecadar ração para entidades de proteção animal

O trio é composto por Ana Foizer, Marcelo Seghese e André Grella

H ISTÓRIA

Brasil Kennel Clube comemora 100 anos
O Brasil Kennel Clube (BKC)
comemorou seus 100 anos de
existência na Exposição Comemorativa ocorrida nos dias 22,
23 e 24 de julho/2022, no Hode
Luã Resort em Guaratiba/RJ,
organizada pela atual presidente, Márcia de Viveiros Carrera,
que recebeu mais de 350 inscrições de cães de raça da mais alta
qualidade, num ambiente muito bem estruturado e bonito.
Concedeu-se aos cães vencedores o título de “Campeão do Centenário”, cujos pontos são dobrados para o Ranking CBKC.

Entre os árbitros convidados para julgar o brilhante evento, o holandês Hildeward Hoenderken, o sul africano Lois Wilson e o italiano Fabrizio de La
Roca compuseram a equipe junto com os árbitros nacionais:
Miriam Wendhausen, Orlando
Lopes, Maria Lucia Rodrigues
Pereira, Ykuko Nagasako e Álvaro D’Alincourt. Na foto os
destaques são o Vice-presidente
da CBKC, Dr. José Luiz Cunha
de Vasconcelos, o Presidente da
Federação Cinológica do Estado do RJ, Dr. Luiz Eduardo de

Almeida e a Presidente do BKC,
Márcia de Viveiros Carrera.
O superintendente que se destacou pela perfeita elaboração e
cumprimento de todo cronograma do evento foi Luiz Eduardo
Matos Mendes. Quem não participou do evento terá nova chance
em dezembro, no World Dog
Show, organizado pela CBKC, na
cidade de São Paulo. A Exposição
do Centenário ocorrerá um dia
antes da Exposição Mundial, evento tão esperado pelos cinófilos.
Os cães de destaque foram os
que conquistaram Best in Show

nos 3 dias de competições: Lhasa
Apso WAFER’S FIRE ON THE
PLAYGROUND, de propriedade
de Wagner Fernandes, Cocker
Spaniel Americano CRACO E DUBRONIC, de propriedade de Marco Paseta e o Pug MARINA VITORIOUS, de propriedade de João
Vitor Vasconcelos. O título de Jovem Campeão do Centenário foi
oferecido aos vencedores da categoria Jovem de todas as raças participantes. No sábado à noite o happy hour fechou com chave de ouro
a integração e descontração de todos, com música ao vivo e free drink.

No próximo dia 1º de agosto,
o município de Piracicaba vai
completar 255 anos e diversas atividades foram programadas para
comemoração da data. Em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, o gabinete da vereadora
Alessandra Bellucci (Republicanos) organizou mais um “Pit Stop
Solidário da Ração”, integrado ao
programa “Potinho Cheio”. O
evento será realizado amanhã,
dia 30, no Engenho Central.
As atividades terão início às
7h30, com a realização da 1ª Corrida ESG, que conta com percursos de cinco e 10 quilômetros. Foram disponibilizadas 1,5 mil vagas e todos os inscritos ganharão
kit com número, gym bag, camiseta e medalha. O valor da inscrição é de R$ 29,90 e todo o valor
arrecadado será revertido para
compra de ração para o programa Potinho Cheio e também para
a entidade Egrégora Servatvs,
instituição que desenvolve um tra-

balho de atendimento e acolhimento de famílias com autistas.
O evento conta com o apoio
da Agropecuária do Mané, que vai
doar, em ração, o dobro do que
for arrecadado com as inscrições.
O programa Potinho Cheio é idealizado pela vereadora Alessandra
Bellucci e recolhe doações de ração
que são encaminhadas para protetores independentes do município, ONGs e líderes comunitários.
Além disso, será montada
uma estrutura no Engenho,
com tendas, food trucks e palco
para o show de encerramento,
com o grupo Jeito Moleque. O
evento ainda terá: Petminhada,
desfile de animais disponíveis
para adoção, agendamento para
castração de animais, apresentação de adestramento de animais, tenda para serviços de
saúde, estrutura de educação de
trânsito para crianças, entre
outros. A programação está prevista para terminar às 16 horas.
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HFC SAÚDE

Curso de Gestantes
volta a ser presencial
Divulgação

S ELAM

Vereadores cobram Prefeitura
sobre chamamento de contratos
Os vereadores Pedro Kawai e Thiago Ribeiro pedem detalhes
dos chamamentos públicos de várias modalidades esportivas

Futuras mamães receberão orientações práticas e teóricas

A gestação permite uma verdadeira transformação na vida
de uma mulher. Entender cada
fase gestacional e se preparar
para a chegada de um filho é fundamental. Há anos, o HFC Saúde realiza o Curso de Gestantes,
que faz parte do Projeto “Futura
Mamãe” que tem como objetivo
esclarecer as dúvidas e levar informação que trarão mais segurança e conforto para os pais.
“Há dois anos o curso estava acontecendo de forma online,
mas agora vamos voltar com ele
presencial. Uma oportunidade de
poder mostrar na prática as
transformações, os cuidados e
entender as várias mudanças físicas, emocionais e sociais. Mas
para quem preferir, também teremos a edição online, a mãe decide no momento da inscrição”,
disse a enfermeira do materno
infantil, Thalita Bezerra.
Durante o curso, as participantes terão palestras com profissionais da saúde. Os temas escolhidos para serem abordados durante a programação do curso são
os de maior impacto na vida do
casal, como: amamentação, primeiros cuidados com o recém-nas-

cido, tipos de partos, cuidados
imediatos do recém-nascido. “Colocamos à disposição uma equipe
multidisciplinar para auxiliar e
ajudar a futuras mamães entenderem a maternidade. O HFC Saúde já é reconhecido por ser um
complexo hospitalar de excelência
em saúde, e por isso está sempre
em busca de se desenvolver e se
fortalecer como um centro difusor de conhecimento e qualidade
de vida com diversos projetos de
extensão à comunidade de Piracicaba e região”, disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.
As gestantes participantes
do curso serão acolhidas na portaria de serviço do HFC Saúde
receberão materiais informativos. O Curso de Gestantes do
HFC é gratuito e aberto a todas
as gestantes e seus parceiros do
SUS (Sistema Único de Saúde) ou
de convênios. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas por telefone (19) 3403-2820.
SERVIÇO
Curso de Gestantes HFC Saúde. Projeto “Futura Mamãe.
Dia 27 de Setembro. Inscrições gratuitas: (19) 3403-2820

Os vereadores Pedro Kawai
(PSDB) e Thiago Ribeiro (PSC),
protocolaram esta semana, o Requerimento de Informações nº
557/2022, que pede detalhes sobre o processo de chamamento
público que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (SELAM), para a possível contratação de empresas
esportivas de diversas modalidades, a fim de retomar projetos interrompidos no início da
atual Administração Municipal.
No documento, os parlamentares, amparados amparo

pela Lei Federal Nº 12.527, de 18/
02/2011, que regula o acesso a
informações, indagam o Chefe do
Executivo sobre três questões
principais: qual é a real situação
no que tange à elaboração dos
referidos contratos a serem firmados com entidades vencedoras
do certame, se há alguma previsão para a assinatura desses contratos, e qual será o servidor ou
servidora da Procuradoria Jurídica, que ficará responsável pela
elaboração da documentação.
Tanto Kawai quanto Ribeiro
vêm cobrando agilidade do governo municipal para a retoma-

da das atividades esportivas na
cidade, e o requerimento, segundo eles, é uma forma de a Administração Municipal dar respostas conclusivas sobre o tema.
Por diversas vezes, Kawai
trouxe o tema à discussão nas
reuniões camarárias, citando que,
“anteriormente à interrupção dos
contratos esportivos, a cidade
possuía profissionais atendendo
a 52 modalidades esportivas,
muitas delas que tiravam meninos e meninas das ruas no contra turno escolar, oferecendolhes um atendimento psicológico,
social e esportivo importantíssimo”.

Já o vereador Thiago Ribeiro, que também incentiva
a prática esportiva como atividade física, social e até
profissional, disse que acompanhará de perto todo o processo, pois é dever de ofício
dos vereadores, fiscalizar os
atos do Poder Executivo.
O requerimento dará entrada apenas após o recesso
parlamentar, na primeira semana de agosto e, caso seja
aprovado, seguirá para providências do prefeito, que tem
até quinze dias para apresentar respostas aos requerentes.

C AGED

Junho tem saldo positivo de 238 empregos formais
O primeiro semestre de 2022
fechou com a criação de 4.043 vagas de empregos em Piracicaba,
sendo que o mês de junho registrou o saldo de 238 novos postos
de trabalho com carteira assinada. Os dados foram divulgados
ontem, 28, pelo Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados). No total foram registradas
no município 4.725 admissões contra 4.487 demissões no período.
O setor do Comércio foi

quem mais contratou em junho,
sendo responsável pelo saldo positivo de 155 vagas. Em segundo
lugar veio o segmento da Construção com saldo de 70 vagas, seguido de Serviços com 29 vagas. O
setor do Agro apresentou números negativos (-22) no período.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), José
Luiz Guidotti Júnior, o setor de
Comércio teve um aumento em

junho, motivado pelas contratações das lojas para atender a demanda do Dia dos Namorados.
Ele também ressaltou que o Agro,
por sua vez, apresentou números negativos com o término de
contratos que marcam todo o fim
de safra da cana-de-açúcar.
FAIXA ETÁRIA - A faixa etária mais beneficiada com as contratações de junho foi a situada
com idade entre 18 e 24 anos, com
1.412 contratações, seguida dos

que possuem idade entre 30 e 39
anos, com 1.249 contratações e dos
que possuem idade entre 25 a 29
anos, com 847 postos de trabalho.
Quando comparados por grau
de instrução, os trabalhadores
com ensino médio completo foram
os mais beneficiados, com 3.210
contratações, seguido dos que possuem ensino superior completo,
com 559 contratações, e dos que
possuem ensino fundamental
completo, com 336 contratações.
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S ANEAMENTO

E LEIÇÕES

Operadoras privadas ampliam
participação no setor em 45%

Convenção do PSD confirma
Carolina e Moura candidatos
Divulgação

Aegea Saneamento, holding da qual faz parte a Mirante, atende mais
de 21 milhões de pessoas e tem 49,5% de participação nesse mercado
O novo Marco Legal do Saneamento, que tem como metas garantir que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% à
coleta e tratamento de esgoto até
2033, acaba de completar dois anos
e, em um curto espaço de tempo, as
operadoras privadas do setor ampliaram sua participação em 45%.
Segundo dados apresentados
no início desse mês pela ABCON
SINDCON - Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias
Privadas de Serviços Públicos de
Água e Esgoto, até 2021, essas companhias atendiam 31,6 milhões de
usuários; hoje são 46,1 milhões de
pessoas com serviços de água e
esgotamento sanitário no Brasil.
A Aegea Saneamento, holding
da qual faz parte a Mirante, é líder
no setor privado de saneamento
no Brasil: atende mais de 21 milhões de pessoas e tem 49,5% de
participação nesse mercado. “Fazer parte do maior grupo privado
do setor no país é um orgulho para
Mirante pois honramos com nos-

so maior compromisso, que é levar dignidade, saúde e qualidade de vida à população que atendemos levando em conta, sempre, o cuidado com o meio ambiente e com a sustentabilidade”,
afirma a diretora presidente da
Mirante, Silvia Leticia Tesseroli.
Ainda segundo os dados
apresentados, o número de municípios atendidos por empresas
privadas também aumentou mais
de 9%. Em meados de 2020, as
concessões privadas estavam presentes em menos de 6% dos municípios – aproximadamente 330
cidades. Atualmente, elas já operam em 509 cidades, mais de 9%
do total. O estudo destaca ainda
que 44% desses municípios são
considerados de pequeno porte,
com até 20 mil habitantes.
“O marco legal criou um ambiente de maior segurança jurídica, fundamental para atrair investimentos”, explica Rogério Tavares, VP de Relações Institucionais
da Aegea Saneamento. “Seguimos

confiantes em relação ao futuro
para continuar expandindo nossa
atuação a partir de investimentos
alinhados ao nosso modelo de negócios, com disciplina e solidez financeira”, finaliza Tavares.
“Eu acho que a competição já
mostrou resultados, tanto no aumento da participação privada e
no compromisso de investimento
assumidos nos editais quanto
também em uma provocação firme às próprias companhias públicas a fazerem mais investimentos e a mexerem nas suas estruturas de governança”, disse na
ocasião o diretor-executivo da
ABCON, Percy Soares Neto.
LEILÕES - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) realizou nove
leilões do setor de saneamento que
resultaram em R$ 30 bilhões em
outorgas para os cofres de estados e municípios e R$ 42 bilhões
de investimentos comprometidos.
As rodadas ocorreram ao longo
dos últimos dois anos.

“Nessa jornada, fomos capazes de trazer um presente para o
Rio de Janeiro, que foi a maior
concessão de infraestrutura já realizada no Brasil, que traz dignidade, emprego e preservação ambiental sem tamanho. Para quem
conhece o Rio poder sonhar com
uma Baía de Guanabara, em breve, bonita e limpa novamente, é
um sonho para qualquer um que
mora ou visita a cidade tão maravilhosa”, disse o presidente do
banco, Gustavo Montezano.
Para ele, o marco regulatório
em vigor no país representa um
sucesso, mas é preciso avançar e
fazer ajustes, que ele classificou
como o primeiro dos três pilares
necessários para o desenvolvimento do tema. “Naturalmente o marco legal foi uma inovação sem tamanho. Ele se mostra vencedor e
vitorioso, mas é natural que amadurecimentos, interpretações e ajustes sejam feitos ao longo dessa jornada”, pontuou Montezano. (Com
informações da Agência Brasil)

O FICIAL

Denis Andia é candidato a deputado federal
Denis Andia, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste-SP entre os
anos de 2013 e 2020, é oficialmente candidato a deputado federal pela região, nas eleições de
outubro. A confirmação ocorreu
após a realização das convenções
do MDB, em todo o Brasil.
Denis Andia tem 50 anos e é
empresário. Foi eleito prefeito de
Santa Bárbara d’Oeste na primeira vez em que se candidatou ao
cargo, em 2012. Na eleição seguinte, tornou-se o primeiro prefeito reeleito da história do Município. Encerrou o segundo mandato com altíssima aprovação
popular e elegeu seu sucessor.
Durante os oito anos de seu
mandato foram realizadas mais
de 250 obras grandes, o que confere a média de uma obra importante a cada 12 dias de governo,
quebrando diversos tabus e levando Santa Bárbara d’Oeste ao
melhor momento de sua história. Os altos índices de desenvolvimento nas áreas da saúde, educação, segurança, saneamento
básico, mobilidade e emprego
colocaram a cidade no 1º lugar
do Brasil em Qualidade de Vida
(ranking ‘Melhores Cidades do
Brasil 2022’, da Revista IstoÉ).
“Agora é oficial, sou candidato a deputado federal por nossa
região e quero levar para todo o
Brasil as boas práticas e os resultados inovadores que alcançamos
até aqui na vida pública. Quando
prefeito da minha cidade mostramos que é possível fazer diferente
e produzir mais pelas pessoas. Tra-

balhamos com muito planejamento, seriedade e dedicação, movidos
pelo desejo claro de transformar
uma cidade. Agora queremos trabalhar também pelo nosso Brasil e
pelos brasileiros. Mostrar que é
possível desempenhar um mandato de deputado federal mais próximo das nossas cidades e das pessoas, colaborando com os atuais
prefeitos da nossa região, através
da visão prática e da experiência
de quem já administrou uma cidade de mais de 200.000 habitantes, durante oito anos. É a hora de
unir as ideias e o bem-querer de
todos, agora por nossa região.
Temos uma oportunidade única
de realizar algo diferente por todos”, comentou Denis Andia.
UM TOCADOR DE OBRAS,
COM CAPACIDADE ADMINISTRATIVA - Experiente e preparado para a vida pública. Denis
Andia é alguém com novas e boas
ideias para ajudar o Brasil a crescer cada vez mais, disposto a trabalhar com respeito - fazendo o
certo para fazer bem feito. Os dois
mandatos de Denis Andia em
Santa Bárbara d’Oeste foram
marcados por grandes obras e
quebras de tabus. Erradicou todas as favelas da cidade construindo moradias populares. No
transporte, construiu uma nova
rodoviária, um novo terminal
urbano e implantou um moderno sistema de transporte público.
Na segurança, Santa Bárbara d’Oeste ocupa o primeiro lugar no ranking dos mais seguros do Estado de São Paulo. Nos

Divulgação

Andia tem 50 anos e é empresário. Foi eleito prefeito de Santa Bárbara
d’Oeste na primeira vez em que se candidatou ao cargo, em 2012

últimos anos, a cidade saiu de
50% para 100% de esgoto tratado e ampliou a reservação e a
distribuição de água para patamares de excelência nacional.
Parcerias com Unicamp,
USP e Unesp fizeram a qualidade do ensino disparar, colocando as escolas municipais barbarenses entre as melhores do Brasil. Triplicou o número de creches,
fazendo com que Santa Bárbara
seja hoje uma das poucas cidades que não têm fila por vagas.
Na saúde, duplicou-se o
número de unidades de saúde,
de médicos e leitos de UTI, quadruplicou-se o de pediatras,
além de novos serviços e equipamentos de alta tecnologia que
foram ofertados para servir
melhor as famílias. Em 2020, o
sistema de saúde municipal de

Santa Bárbara d’Oeste recebeu
a Certificação de Qualidade
ISO9001 - algo muito raro na
saúde pública de um município.
Para quem é de fora, ao chegar em Santa Bárbara d’Oeste o
sentimento é de estar em uma cidade organizada, pronta para o
futuro e em franco desenvolvimento - sem perder o clima do
interior. Uma somatória de
transformações aliadas a novas
ruas, avenidas e eixos de desenvolvimento econômico que permitiram que a taxa de desemprego
do município hoje seja de apenas
0,72% - quando a média nacional
e regional está entre 10% e 12%.
“Esta é a transformação
de Santa Bárbara nos últimos
anos. Um bom modelo de política e gestão pública para o
Brasil”, finalizou Denis Andia.

Esalq realiza atividades no “Domingo de Férias”
ações do evento, depois de permanecer no mês de julho aos finais de
semana ao lado do Gramadão Central da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP).
MUSEU - O Museu e Centro
de Ciências, Educação e Artes Luiz
de Queiroz comemora neste ano,
38 anos de atividades e de existência. Explora e valoriza a extensão e a produção acadêmica, bem
como a arte e cultura de Piracicaba, com propostas para ações,
como forma de demonstrar que o
ambiente museal é parte do dia a
dia, tanto da universidade quanto da cidade e de seus moradores.
Vinculado ao Serviço de Cultura e Extensão Universitária da
Esalq (SVCEX), tem como objetivo
trazer à comunidade, tanto do
campus quanto de fora, momentos e espaços de lazer, cultura, ensino, pesquisa, história e formação socioambiental, por meio da
preservação da trajetória da Esalq

Convenção do PSD (Partido
Social Democrático) realizada no
bairro Bela Vista, em São Paulo,
na sexta (22), confirmou a candidatura de Carolina Angelelli a
deputada estadual, assim como
a candidatura a deputado federal do ex-prefeito de Paulínia e
empresário Edson Moura.
Carolina e Edson Moura
participaram da convenção que
contou com a presença do exprefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab. Centenas de candidatos
e militantes participaram do
evento. A convenção estadual
do partido foi presidida pela coordenadora nacional do PSD
Mulher, Alda Marco Antonio.
“Me sinto muito feliz pela acolhida nesse partido que me recebeu de braços abertos. Estou aqui
amparada por um grande professor, que fez uma escola política em
Paulínia, uma referência como um
dos melhores prefeitos do Brasil.
A caminhada acaba de começar,
foi dada a largada, espero ser digna de representar Piracicaba e região na Assembleia Legislativa e,
preferencialmente, ser digna do
voto das mulheres, porque a gente
precisa aumentar essa bancada na
Alesp.”, disse Carolina Angelelli.
A candidata lembra que o tra-

balho de percorrer a cidade diariamente para discutir e propor soluções vem sendo construído há
vários anos, o que lhe dá respaldo
para pleitear o cargo. “Eu conheço
as carências do povo piracicabano
em diversas áreas, na saúde, na
educação, no transporte público.
Eu tenho certeza que esse conhecimento que a gente vai adquirindo, dia após dia, de não fugir do
contato do povo, vai ser muito
importante para que eu represente Piracicaba na Assembleia.”
O candidato a deputado federal Edson Moura destacou a
importância da dobradinha para
Piracicaba. “Nós temos, em Piracicaba, uma dobrada que tenho certeza absoluta que será
eleita pela cidade, uma cidade
que tem potencial para ter vários deputados estaduais e vários
deputados federais e nós precisamos de gente nova na política,
para renovar, para trazer propostas que realmente beneficiem o
povo piracicabano da forma que
ele merece. É uma cidade pujante, uma cidade industrial, uma
cidade que precisa ter gente preocupada o tempo inteiro e gerar
mais empregos e mais riqueza
para, dessa forma, gerar qualidade de vida”, disse Edson Moura.

A RMAZÉM 14

A TRAÇÕES

Atividades culturais, educativas e recreativas são atrativos
para visitar o Campus Luiz de Queiroz neste domingo, 31, das 14h às
18h, quando acontecerá o evento
“Domingo de Férias”. A programação foi pensada de modo a
aproveitar o último dia das férias
de julho, em meio a diversão e
aprendizado de forma gratuita.
As atividades envolvem visitas a locais nobres do Campus
Luiz de Queiroz; experimentos
científicos, prática de jogos didáticos e atividades lúdicas; participação em oficinas de contação de histórias; tudo sob coordenação do Museu e Centro de
Ciências Educação e Artes Luiz
de Queiroz, em conjunto com o
Centro de Referência em Ensino
de Ciências da Natureza (Crecin)
e o Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq.
O estande da ‘Campanha contra febre maculosa’ integrará as

Carolina Angelelli, Gilberto Kassab e Edson Moura

PROGRAMAÇÃO
MUSEU LUIZ DE QUEIROZ - ESALQ/USP: - Visitação aberta e
guiada pelas salas e acervo do Museu Luiz de Queiroz; - Visitação aberta para o Jardim Francês do Museu Luiz de Queiroz.
CLUBINHO DE CIÊNCIAS - CRECIN: - Experimentos de ciências
pelo Clubinho de Ciências Luiz de Queiroz; - Brincando e aprendendo com jogos didáticos e atividades lúdicas para várias faixas etárias, pelo Clubinho de Ciências Luiz de Queiroz; - Oficinas de contação de histórias: primeira sessão às 15h e segunda sessão às 16h. COMISSÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE
DA FEBRE MACULOSA BRASILEIRA DA ESALQ-USP: - Tenda de
informações sobre o combate, prevenção, sintomas e tratamento
da febre maculosa dentro e fora do campus da Esalq.

e de seus idealizadores Luiz de
Queiroz e Ermelinda Ottoni.
CRECIN - O Centro de Referência em Ensino de Ciências
da Natureza (Crecin) foca no desenvolvimento de projetos que
objetivam a promoção do ensino
de Ciências da Natureza, por
meio do desenvolvimento de recursos didáticos e ensino STEAM. Sob orientação da Prof.ª

Rosebelly Nunes Marques, do
Depto. de Economia, Administração e Sociologia da Esalq, os
bolsistas e colaboradores atuam
com experimentos práticos e jogos
aplicados a educação e ensino no
Clubinho de Ciências Luiz de Queiroz, sediado no Museu Luiz de
Queiroz, bem como apoio em disciplinas do curso de Licenciatura
em Ciências Agrárias e Biológicas.

Engenho Central sedia,
hoje e amanhã, Congresso
Nacional de Artes Cristãs
O Engenho Central recebe
hoje, 29, e amanhã, 30, o 1º Congresso Nacional de Artes Cristãs
(CNAC) de 2022. Hoje o evento
tem início às 19h e amanhã começa às 8h e segue até as 18h30, com
pausa e início às 20h. A abertura
será com o espetáculo Eclesiastes,
que contará com a participação de
artistas de Piracicaba e convidados. O evento é gratuito.
O Congresso Nacional de Artes Cristãs já está em sua 11ª edição, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como dança, teatro, circo, arte acrobática e dança incluindo música, canto e artes visuais de todo o Brasil. Já passaram
pelo evento mais de 3.000 artistas
de todo Brasil e América Latina.
Realizado nas capitais de São
Paulo, por seis anos, e no Rio de
Janeiro em 2016 e 2017, além das
cidades de Americana e Piracicaba, o CNAC tem por objetivo levar
aos congressistas o aprimoramento de cada área específica com oficinas durante o dia, trazendo
para o evento especialistas no assunto de várias localidades brasileiras para desenvolver novas
tendências, técnicas e novidades,
segundo Vivian Lazzerini, diretora e organizadora do evento.
OFICINAS - Amanhã, 30,
das 8h às 18h30, haverá oficinas
de aperfeiçoamento de várias áreas artísticas, palestras e aulas específicas, além de maquiagem, figuri-

no, artes plásticas e circo, com acrobacias, liras e tecidos, entre outros.
Ainda amanhã, às 20h, haverá palestra com o professor Cícero Edno da Silva sobre A Arte
que Habita em Cada um de Nós e,
em seguida, a Mostra de Artes,
com grupos de várias localidades.
Durante o dia haverá alguns
stands fazendo a divulgação de
produtos ligados ao evento.
Para participar das oficinas é
necessário fazer inscrição, sendo
opcional o período integral ou parcial. Contudo, para quem quiser
somente assistir aos eventos de
sexta e sábado à noite, a inscrição
torna-se facultativa. A realização
do evento conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), e do Hotel Nacional
Inn/ Lenny Figurinos/ Ana Pavão/
Regar (Rede Global de Artes).
SERVIÇO
1º Congresso Nacional de Artes Cristãs. Hoje, 29, às 19h,
e amanhã, 30, das 8h às
18h30, e às 20h. A entrada é
gratuita com a doação de 1
kg de alimento não perecível
(opcional), que será destinado ao Fussp (Fundo Social
de Solidariedade). Informações e inscrições pelo site
cnacpiracicapa.wordpress.com.
No Engenho Central, em
frente ao Armazém 14, na
avenida Dr. Maurice Allain,
454, no bairro Vila Rezende.
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B EBEL :

“Mudanças no INEP
mostra que a educação
está desvalorizada”
Divulgação

MUDANÇAS

CLIMÁTICAS

ComClima conclui proposta
para política municipal
Entrega de minuta ao prefeito Luciano Almeida será nesta sexta, 29, na
Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, 9º andar do Centro Cívico, às 15h

A deputada Professora Bebel (PT) lembra que esta é a
quinta mudança sob o governo do presidente Bolsonaro

Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), presidenta licenciada da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial
de Ensino do Estado de São Paulo), as constantes mudanças no
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira), órgão responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem),
mostram que a educação no Brasil está cada vez mais desvalorizada. É que nesta semana o Ministério da Educação (MEC) divulgou a saída de Danilo Dupas
Ribeiro da presidência do INEP.
A deputada Professora Bebel
(PT) lembra que esta é a quinta
mudança sob o governo do presidente Jair Bolsonaro. “Isso ocorre
a menos de quatro meses do Enem,
mecanismo de avaliação que garante o acesso de milhões de jovens a universidades brasileiras,
o que me parece bastante sério e
que demonstra não haver o compromisso que se espera de um governo que aposta na educação
como instrumento de transformação social”, ressalta. A Associação
Nacional de Pós-Graduandos
(ANPG) também criticou a troca
do comando do instituto, tão perto da realização da prova que seleciona alunos para o ensino superior federal, parte da rede estadual e privada e até estrangeiras.
O Ministério Educação informou que Carlos Eduardo Moreno Sampaio assumirá, interinamente, a partir de agosto. Servidor de carreira da própria instituição, Moreno é doutorando em
Educação pela Universidade Ca-

tólica de Brasília e mestre em Estatística pela Universidade de
Brasília (UnB). Atualmente, é diretor de Estatísticas Educacionais
da autarquia. Segundo o Ministério da Educação, a saída de
Danilo Dupas Ribeiro ocorre a seu
próprio pedido. “O MEC agradece
a condução à frente do Inep e reforça que Moreno dará continuidade ao trabalho realizado”, diz
comunicado nas redes sociais.
Nomeado em fevereiro de
2021, Dupas era presidente do
instituto quando, semanas antes da aplicação do Enem, 37
servidores pediram demissão
coletiva. O grupo denunciou má
gestão e falta de comando para
a decisão. Dupas foi mantido no
cargo pelo então ministro da
Educação Milton Ribeiro, com
quem mantém relações pessoais.
Na época, Ribeiro alardeou
que Dupas tinha mais de 20 anos
de experiência no setor educacional, já havia trabalhado como professor nas áreas de gestão, planejamento e inovação, e atuado
como gerente administrativo no
Fundo MackPesquisa, do Instituto
Presbiteriano Mackenzie (IPM)”.
Milton Ribeiro, que é pastor
evangélico, foi preso em 22 de junho, em Santos, em investigação
da Polícia Federal que apura o
envolvimento dele e de outros
dois religiosos, Arilton Moura e
Gilmar Santos. Eles são acusados de operar esquema de desvio
de recursos do MEC mediante pagamento e propina por prefeituras.
Em áudio vazado, Ribeiro chegou a dizer que operava a mando do presidente Jair Bolsonaro.

I RACEMÁPOLIS

Conselho municipal realiza
seu 1º Fórum de Cultura
O Conselho Municipal de Política Cultural realiza amanhã, 30,
o 1º Fórum de Cultura de Iracemápolis. A população é convidada
a participar do evento que tem,
entre os objetivos, o foco de elaboração do Plano Municipal de Cultura. A presença de profissionais
do setor cultural, ressalta o Conselho, é de extrema importância para
o desenvolvimento de novas ideias
e fortalecimento do setor. A iniciativa ocorrerá no Centro de Lazer
do Trabalhador João Denardi salão menor, das 9h às 12h30.

“Preparamos uma programação especial que nos permita
refletir importantes ações para o
setor cultural de nosso município. Desde já, agradeço ao apoio e
presença do Secretário de Cultura de Limeira José Farid Zaine e
diretora de Cultura Janaína Firakovski Luz que nos auxiliarão
em nosso debate. Convido a todos
a fazer parte deste encontro para
que possamos construir juntos
projetos para nosso setor cultural”,
destaca a presidente do Conselho,
Dalila Lamontagna Mouro.

A Comclima (Comissão Municipal de Mudanças Climáticas)
finalizou a minuta da Política
Municipal de Mudanças Climáticas (PMMC) e fará a entrega ao
prefeito Luciano Almeida hoje, 29,
às 15h, na Secretaria de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), 9º andar
do Centro Cívico. Na ocasião, estarão presentes integrantes da Comclima que participaram do processo
de desenvolvimento da minuta.
A PMMC contém diretrizes e
objetivos para que as emissões de
gases de efeito estufa pelo município sejam minimizadas, orientando medidas de mitigação, além de
adaptação para conter as mudanças climáticas em Piracicaba.
“O principal objetivo da
PMMC é estabelecer o compromisso de Piracicaba frente ao desafio
das mudanças climáticas. Isso envolve contribuir para reduzir as
emissões de gases causadores no
efeito estufa no município, mas
também elaborar estratégias para
adaptar o território e a população
aos impactos das mudanças climáticas, que já têm sido sentidos e
serão cada vez mais evidentes daqui para a frente. A construção de
ciclovias, o desenvolvimento de projetos de restauração florestal, a execução de obras para prevenção de
enchentes e deslizamentos, a criação de incentivos ao comércio de
produtos agrícolas locais são apenas alguns exemplos do tipo de ação
que contribui para superar a crise
climática”, explica Bruno Gristto
Vello, analista de políticas públicas
no Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) e vice-presidente da Comclima.

De acordo com Vello, a PMMC
ajudará a reforçar as ações já realizadas, identificando o que é prioritário e o que ainda precisa ser reforçado. “Propomos que, uma vez
publicada, a Política seja sucedida
por um Plano de Ação Climática. É
a partir das diretrizes e orientações
da Política que o Plano definirá as
ações específicas que serão realizadas e as metas para alcançar os resultados pretendidos”, destaca.
O desenvolvimento da
PMMC se deu por meio de reuniões temáticas,englobando assuntos como energia, agropecuária, mudança de uso da terra,
resíduos e adaptação, discutida
com órgãos como Sedema, Esalq/
USP, Secretaria Municipal de
Obras (Semob), Ipplap (Instituto
de Planejamento e Pesquisas de
Piracicaba), Fundação Florestal,
Agência das Bacias PCJ, Defesa
Civil, Corpo de Bombeiros, Serviço Municipal de Água e Esgoto
(Semae), empresa Águas do Mirante, Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), Secretaria Municipal de Transportes
Internos (Semutri), Secretaria
Municipais de Agricultura e
Abastecimento (Sema), Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap).
“Por sua capacidade de atuação e agregação, o poder público
tem um potencial especial de liderança nessa temática. Porém, as
responsabilidades relacionadas aos
desafios das mudanças climáticas
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O desenvolvimento da PMMC se deu por meio de reuniões
temáticas, englobando assuntos como energia, agropecuária,
mudança de uso da terra, resíduos e adaptação

são compartilhadas por todos os
setores. A Comclima é uma Comissão onde esses atores se reuniram
para unir suas forças. E a PMMC
é prova disso. Ela tem uma atenção especial ao fato de que diferentes grupos da sociedade sofrem
os efeitos das mudanças climáticas de forma desigual e isso foi
fruto de toda a discussão liderada
pela sociedade civil até aqui. Ao
mesmo tempo, as mudanças climáticas representam uma oportunidade para estabelecer novas formas de se fazer negócios, que impactem positivamente o nosso
ambiente. E o setor empresarial
identificou bem essas oportunidades nas discussões. Por fim, a política também foi fruto de um debate entre diferentes secretarias da
Prefeitura, que identificaram espaços para que as políticas locais pudessem ser orientadas para reduzir os impactos das mudanças so-

bre a população e incentivar práticas mais sustentáveis na iniciativa
privada”, explica Juliana Gonçalez
Gragnani, analista ambiental da
Sedema e secretária da Comclima.
COMCLIMA – A Comclima
foi instituída pela Lei Complementar nº 251/2010, alterada
pelas Leis Complementares 420/
2022 e 431/2022, e iniciou seus
trabalhos em junho de 2021, com
a eleição da diretoria. Seus objetivos são elaborar, revisar, tornar
público, acompanhar, além de
garantir e fiscalizar a implementação do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, definindo metas e
indicadores. Como metas, a
Comclima propõe esforços de mitigação aos agentes causadores
das mudanças climáticas e ajustes dos sistemas e da sociedade no
enfrentamento aos impactos causados pelas mudanças climáticas.

C AMINHÃO

Caneta da Saúde realiza atividade física à Praça
O Caminhão da Caneta da
Saúde segue na Praça José Bonifácio com diversas ações educativas, lúdicas e esportivas com o foco
no combate a diabetes bem como
mostrar a disponibilidade da caneta da insulina na rede pública
de saúde, das 9h às 17h. Para hoje,
29, às 10h30 e 15h30, um personal trainer estará no caminhão
para promover ações de saúde,
incluindo aulas de dança, alongamento e condicionamento físico.
Todas as atividades são gratuitas.
Na manhã de ontem, 28, o secretário de Saúde, Filemon Silvano, o subsecretário de Saúde, Augusto Muzilli Jr., e a coordenadora de Assistência Farmacêutica
Municipal, Ana Raquel Passari
Faggin de Castro, estiveram na
praça para conhecer o caminhão e
suas atividades. “É um equipamento muito rico de informação e
totalmente moderno, com fácil
acesso da população, por meio de
vídeos, jogos eletrônicos, miniestúdio para criação de conteúdo e
compartilhamento nas redes sociais, gibis da Turma da Mônica,
panfletos, entre outras coisas.
Uma ação dessas, dá um suporte
muito grande no trabalho realizado pela Prefeitura junto aos
mais de 4.300 pacientes da nossa
rede, além de conscientizar sobre
a diabetes”, destacou Silvano.

Para o carpinteiro aposentado, Juarez Magioli, o SUS é fundamental para a população. “Principalmente aos mais carentes.
Mostrar que temos disponível uma
caneta dessas na rede pública é
importante para melhorar a qualidade de vida de quem precisa
conviver com a doença. A atividade está bem organizada e fico feliz
por poder saber um pouco mais
sobre o diabetes”, afirmou.
Segundo Maria Tereza Pordente, de 63 anos, usuária da USF
Santa Rita-Avencas, esclarecer sobre a diabetes é fundamental para
a saúde das pessoas. “Eu sou diabética, mas não preciso usar insulina, mas conheço gente que precisa. Ter conhecimento desta novidade e de que ela está disponível
de forma gratuita na rede é muito
importante. Por isso, convido
quem estiver na praça por esses
dias, que venha, conheça e participe desta atividade”, disse a aposentada que participou de ações
interativas com o vídeogame e recebeu orientações sobre a diabetes
dos profissionais do caminhão.
A vinda do caminhão da Caneta da Saúde vem pela parceria
entre a Associação de Diabetes Juvenil (ADJ), a Associação Nacional de Atenção ao Diabetes
(ANAD), o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde

Divulgação

Caneta da Saúde continua hoje, 29, na Praça José Bonifácio

(Conasems), a Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), e a Novo Nordisk, empresa de saúde dedicada
a promover mudanças para vencer o diabetes, obesidade e outras
doenças crônicas graves. De acordo com estas entidades, a caneta
da saúde preenchida com insulina é considerada um dos métodos
mais eficazes e seguros para o tratamento de diabetes tipo 1 e 2.
De acordo com Filemon Silvano, após a divulgação da Nota
Técnica Nº 169/2022, o Ministério da Saúde estabeleceu a ampliação da faixa etária de pacientes
com diabetes tipo 1 e 2 que poderão ter acesso gratuito à caneta de
insulina disponibilizada pelo SUS

(Sistema Único de Saúde). “Agora, além de pessoas com até 19
anos de idade, adultos a partir de
45 anos também podem receber o
dispositivo nas Farmácias Municipais de referência, desde que tenham indicação e receita médica”.
Conforme explica Ana Raquel,
da Assistência Farmacêutica Municipal, não haverá distribuição de
canetas preenchidas de insulina no
caminhão. “O objetivo da campanha é divulgar os benefícios e a disponibilidade da caneta no SUS para
pacientes, profissionais da saúde,
familiares e cuidadores. A caneta está
disponível para pessoas com diabetes tipos 1 e 2, preferencialmente até
19 anos e a partir de 45 anos”.

P OLÍTICA

Partido Solidariedade deve homologar Paiva a federal
O partido Solidariedade realiza amanhã, 30, convenção em
São Paulo para definir seus candidatos nas eleições deste ano. O ato
acontece no Palácio do Trabalhador. O nome do ex-vereador de
Piracicaba, José Antonio Fernandes Paiva, deverá ser escolhido
pela legenda para a disputa de
uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.
Bancário, Paiva é atuante em
diversos movimentos em Piracicaba, ligados ao esporte, emprego,
entre outros. Três vezes vereador
(2002, 2009-2012 e 2013-2016),
Paiva fez mandatos expressivos e
marcados por muitas conquistas.

Experiente e articulado no Legislativo, Paiva agora quer levar sua
experiência de vida, sindical e legislativa para o Congresso Nacional como Deputado Federal.
“Há anos Piracicaba e região
perderam representatividade na
Câmara dos Deputados e no cenário político nacional. Quero resgatar o protagonismo da cidade e da
Região Metropolitana de Piracicaba, sendo uma voz ativa no Congresso Nacional e um defensor de
direitos sociais e conquistas. Além
disso, serei um combatente incansável para trazer para nossa região o que é de direito em relação
aos recursos federais”, destaca.

Divulgação

Paiva foi vereador em três ocasiões (2002, 2009-2012 e 2013-2016)
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E SCOLAS

Trinta e seis mil alunos retornam
às aulas para início do 2° semestre
Unidades garantiram ambientes acolhedores com a realização de diversas atividades
Os 36 mil alunos das escolas
municipais de Piracicaba retornaram nesta quarta-feira, 27, do recesso escolar e prontos para o início do 2° semestre do ano letivo de
2022. Com abraços e beijos emocionados de despedidas nos pais e responsáveis, logo nas entradas das
escolas, os alunos foram recepcionados com muita alegria, diversão
e atividades dentro de cada uma
das unidades da Rede Municipal
de Educação, ansiosos para rever
os amigos e começar o novo semestre. “A minha maior saudade era
estar com os meus amigos. Estava
ansioso em estar na escola para
poder brincar e estudar com eles”,
contou Bernardo Henrique Barbosa, de 7 anos, aluno do 2° ano
A da Escola Municipal Joaquim
Carlos Alexandrino de Souza.
Apaixonado pela matemática,
Bernardo terá um semestre novinho pela frente para adquirir ainda mais conhecimento, não só pela
disciplina, mas também em tantas
outras frentes e atividades. “Tanto a turma quanto nós, professores, estamos animados para esse
2° semestre. Recepcionamos eles
aqui na escola com muito carinho
e com diversas atividades. Nesse
período iremos participar de vários projetos, como o STEAM, e aprofundar os conhecimentos sobre a
sustentabilidade que já trabalhamos no semestre passado. Os
alunos estão superanimados e
cheios de energia”, disse a professora Ana Lydia Costa Gouveia.
Esse cenário foi visto ontem
em todas as unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamen-
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Os alunos foram recebidos com muito carinho pela diretora Giovana Franchi

tal da Rede, que trabalharam nesse retorno com dezenas de atividades, buscando ofertar um
aprendizado de qualidade de forma lúdica e oferecer um ambiente
acolhedor aos estudantes. Antes
mesmo do retorno dos alunos, os
profissionais da Rede já atuavam
nas unidades desde a última segunda-feira, dia 25/07, realizando reuniões de planejamento junto das equipes, limpeza e organização dos espaços das escolas, bem
como reuniões de pais e momentos de formação pedagógica.
Na Escola Municipal Joaquim Carlos Alexandrino de
Souza, no Caxambu, Bernardo
e todos os alunos presentes no
retorno às aulas puderam assistir
apresentações e números circenses, como malabares e mágica.
A diretora da unidade, Giovana Franchi, relata que o intuito
foi criar um ambiente acolhedor

com atividades atrativas aos alunos. “Trouxemos a arte do circo
para dentro da escola e recepcionar os nossos estudantes da forma
como eles merecem, com muito carinho. Os alunos inclusive tentavam reproduzir os malabares, ficaram empolgados com a atividade.
A gente sente muita falta de todos
eles. Ouvir deles os relatos de que
estavam com saudades de todos
nós, da escola, dos amigos, enche o
nosso coração de alegria”, pontua.
“Agradeço o empenho de todas as equipes em transformar
esse primeiro dia letivo do 2° semestre em um momento acolhedor para os nossos alunos. Eles
são os atores da nossa educação e
é para eles que estamos aqui. Com
o compromisso e empenho de todos, tenho certeza, que esse novo
período será de positivas conquistas para todos”, destaca o secretário de Educação Bruno Roza.
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T RÂNSITO

Mais de 20 vias recebem
serviços de sinalização
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), reforçou entre
os dias 21 e 27/07, a sinalização
horizontal e vertical em 22 pontos, sendo seis avenidas e 16 ruas
e travessas. O serviço é realizado
em ruas e avenidas com grande
fluxo de veículos e próximas às
escolas, para garantir maior segurança e fluidez do trânsito.
A ação faz parte da estratégia
da Semuttran que realiza sistematicamente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinalização de trânsito horizontal e
vertical em ruas e avenidas da
cidade, com objetivo de garantir
mais segurança para pedestres,
ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebra-

MARIA
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do, faixa de canalização e desaceleração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran,
a tinta especial utilizada na sinalização horizontal contém microesferas de vidro, que permite melhor
visualização por refletir a luz dos
veículos. Quando necessário, os serviços também incluem a instalação
de tachão e tachinha e troca de placas da sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 34011110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens,
acidentes etc.) e 156 para
serviços gerais (solicitações
de sinalizações horizontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc).

PENHA

Patrulha da GCM prende
homem por agressão
A Patrulha Maria da Penha,
da GCM, prendeu no fim da tarde
de quarta-feira, 27, um homem
por agressão a sua companheira.
A vítima, que fugiu de sua casa
após a agressão, procurou socorro no Centro Digital próximo ao
Monte Rey e a equipe acionou a
GCM, que o encontrou nas proximidades. Abordado, ele confessou a agressão e foi conduzido ao
plantão, ficando à disposição da
Justiça por ameaça e agressão.
A mulher, que é dependente financeiramente dele e morava de aluguel, foi conduzida ao

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), serviço da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads), que fez a indicação de abrigamento da mulher e de seus filhos em serviço
de abrigo, que também tem vagas adquiridas pela Smads para
este fim. A equipe da Patrulha,
formada pelas GCFs Fernanda e
Martha, conduziu a mulher até
sua residência para buscar seus
pertences e novamente a conduziu para o Cram, que ficou responsável pela destinação ao abrigo.

S INFÔNICA

OSP apresenta-se com
o pianista Cristian Budu
Sob a batuta do maestro alemão Knut Andreas, diretor artístico e regente titular
da OSP, será interpretado o “Concerto para piano nº 2”, de Sergei Rachmaninov
O piano assume novos contornos no concerto de julho da Orquestra Sinfônica de Piracicaba,
com a presença do pianista Cristian Budu, paulista de 34 anos considerado o sucessor de Nelson Freire e aclamado internacionalmente
pela crítica especializada. Sob a
batuta do maestro alemão Knut
Andreas, diretor artístico e regente titular da OSP, ele interpreta o
“Concerto para piano nº 2”, de
Sergei Rachmaninov. As apresentações são gratuitas e acontecem
amanhã, 30, no Teatro Municipal
Dr. Losso Netto, às 16h e às 19h.
Os concertos são realizados
por meio da Lei de Incentivo à
Cultura e têm o patrocínio ouro
do Atacadão, patrocínio prata da
Caterpillar e Hyundai e o patrocínio bronze da CNH Industrial.
São apoiadores a Prefeitura do
Município de Piracicaba, por
meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), além
da Mega Bilheteria, Empem, Jornal de Piracicaba, Rádio Educativa FM, Rádio Jovem Pan Piracicaba, Rádio Pop e Parlare Marketing Cultural. Na entrada das
sessões, a OSP incentiva a doação de 1 quilo de alimento, em
prol da Casa de Amparo aos Idosos Cantinho da Vovó Sônia.
Natural de Diadema, Cristian é filho de romenos e tornou-se
o primeiro brasileiro a vencer o
Concurso Internacional Clara
Haskil, na Suíça, fato considera-

do pela crítica como a mais importante premiação a um brasileiro nos últimos 20 anos. A revista Gramophone, uma das mais
influentes publicações clássicas do
mundo, o definiu como "um pianista incrivelmente original, com
uma maturidade e visão musical
que poderiam inspirar inveja em
colegas com o dobro de sua idade". Seu primeiro disco comercial, lançado em 2016, foi elogiado
pela revista europeia Diapason.
Budu entrou no update
(2017) de 2 ultra-seletas listas:
“Top 10 Recent Beethoven Recordings” e "Top 10 Chopin Recordings”, ambas da revista britânica Gramophone, maior referência da crítica internacional.
Foi eleito, em 2017, o Instrumentista do Ano pela APCA (Associação Paulista de Críticos de
Arte). Em 2019, a Gramophone
inseriu sua interpretação dos 24
Prelúdios na lista histórica das
"Top 50 Greatest Chopin Recordings", representando o piano brasileiro juntamente com a gravação
dos Noturnos por Nelson Freire.
A peça que receberá o solo de
Cristian Budu, “Concerto para piano nº 2 em dó menor, Op. 18”,
teve sua estreia em 1901, em Moscou. É a obra mais popular do repertório para piano solista com
orquestra. A canção popular americana “All By Myself”, gravada
por Sheryl Crow e Celine Dion, tem
o arranjo temático do segundo

Rodrigo Alves

OSP faz duas sessões amanhã, 30, no Teatro Dr. Losso Netto

movimento inspirado nesse concerto. Além disso, o tema do concerto foi popularizado no filme
“O Pecado Mora ao Lado” (1956),
dirigido por Billy Wilder e estrelado por Marilyn Monroe.
O programa da OSP traz ainda “Fanfarra para o Homem Comum”, a abertura de concerto
mais popular do compositor norte-americano Aaron Copland. Ela
foi encomendada como um tributo a soldados, marinheiros e aviadores em plena 2.ª Guerra Mundial, em 1942. Sua inspiração vem
do jazz e do folclore americanos e
o título remete ao discurso do vicepresidente dos Estados Unidos,
Henry A. Wallace, proclamando o
"século do homem comum".
Do compositor russo Dmitri
Schostakowitsch, a OSP apresen-

ta a “Sinfonia nº 9”. Quando a
obra foi lançada, em novembro
de 1945, as autoridades soviéticas pensaram ter sido escrita
para celebrar a vitória russa sobre a Alemanha nazista. A peça em
cinco movimentos chegou a ser
condenada no Oriente e no Ocidente por não refletir esse contexto.
SERVIÇO
Temporada 2022 da Orquestra Sinfônica de Piracicaba.
Amanhã, 30, às 16h e 19h,
no Teatro Municipal Dr. Losso Netto (avenida Independência, 277, Centro). Entrada
gratuita. Ingressos disponíveis no megabilheteria.com.
Mais informações: sinfonica
depiracicaba.sp.gov.br ou
pelas redes sociais (Facebook e Instagram).

A Tribuna Piracicabana
A10

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

P AULIST
A
ULISTA

Estação sedia, amanhã,
30, oficina de fantoches
com lendas amazônicas
Oficina será ministrada por Elson de Belém; vagas são limitadas mediante inscrições

Como parte das comemorações do centenário da Estação da
Paulista, espaço mantido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), acontece amanhã,
30, das 16h às 18h, a oficina de
Fantoches com contação de lendas amazônicas. A ação, no Armazém Maria Dirce Camargo, na
Estação da Paulista, é gratuita e
tem vagas limitadas, mediante
inscrições com antecedência.
A oficina será ministrada pelo
artista e comunicador cultural Elson de Belém, que desenvolve um
trabalho de intercâmbio cultural
entre o estado do Pará e de São
Paulo, por meio do Projeto Tarubá, com a proposta de proporcionar ao público a oportunidade de
conhecer a cultura amazônica/paraense por meio do teatro de bonecos, dando vida aos personagens
ao utilizarem os hábitos, costumes
e linguajar dos ribeirinhos moradores das margens dos rios.
A ação se dará por meio de

uma oficina de teatro de bonecos de “meias”, na qual os participantes aprenderão confeccionar, conhecer as histórias das
lendas amazônicas e suas linguagens, culminando com a apresentação ao público presente.
“Confeccionar bonecos de
fantoches com meias pode ser
bem simples, você vai ver um
processo de como fazer fantoches em poucos minutos, mas
que ao final do trabalho resultam em um lindo e divertido
brinquedo. As crianças adoram
fantoches para ouvirem histórias
sobre o misticismo das lendas
amazônicas e divertirem-se com os
adultos”, enfatiza Elson de Belém.
O teatro de fantoches é uma
antiga forma de expressão artística originada há cerca de 3.000
anos. Desde então, os bonecos
foram usados para alegrar e comunicar ideias ou necessidades
de várias sociedades humanas.
O artista explica que o projeto
Tarubá nasceu da necessidade de

Divulgação

A oficina será ministrada
pelo artista e comunicador
cultural Elson de Belém

uma ampla divulgação e conhecimento da cultura Nortista/Amazônica no Estado de São Paulo,
mas especificamente na cidade de
Piracicaba e região. “Tem como
proposta levar às escolas e outras
instituições a diversidade da cultura artística como a música, dan-

ça, costumes, lendas e outros segmentos que são parte do povo paraense. Uma cultura mística e exótica que tem influência indígena/
cabocla com seus mistérios e impressionismo”, explica Elson.
O ARTISTA - Elson Ferreira Viana ou Elson de Belém (nome
artístico), 56 anos, é natural de
Belém do Pará, norte do Brasil.
Palestrante, roteirista, contador
de histórias (especialista em lendas Amazônicas), locutor, colunista, comentarista cultural, produtor cultural, ator, diretor teatral, técnico em artes cênicas.
SERVIÇO
Oficina de Fantoches com
contação de lendas amazônicas. Amanhã, 30, das 16h às
18h. Gratuito. No Armazém Maria Dirce Camargo, na Estação da Paulista. Vagas limitadas: 10 pessoas. Inscrições:
(19) 9 9663-9903 ou pelo email: pirarazzi@gmail.com.
Apoio de A Tribuna Piracicabana/Rádio Metropolitana.

L ANÇAMENTOS

Emma Thompson em filme divertido que não chega aqui
Fotos: Divulgação

Em seu melhor momento no
cinema, a veterana e grande atriz
Emma Thompson interpreta na
elogiadíssima comédia dramática "Boa Sorte, Leo Grande", uma
mulher aposentada e viúva que,
em busca de prazer, contrata um
garoto de programa, interpretado pelo jovem ator irlandês Daryl McCormick. O filme chega
aos cinemas brasileiros neste final de semana, menos em Piracicaba, apesar de constar no site
da Cinematográfica Araújo sua
estreia em 28 de julho. Uma
pena! Mas tem uma boa atração
para a garotada, com a estreia
da animação "DC Liga dos Super Pets", que chega para competir com "Minions 2 - A Origem
de Gru" e "Pluft, o Fantasminha", que continuam em cartaz.
BOA SORTE, LEO GRANDE (Good Luck to You, Leo Grande) é uma comédia dramática que
chega às nossas telas com grande
aprovação do público e da crítica
norte-americana. Cheio de ternura e sexualidade, o longa traz a
ótima e premiada atriz britânica
Emma Thompson no papel de
uma viúva aposentada de 55
anos (na vida real Emma tem 63)
que resolve romper com seus tabus e, para se redescobrir, contrata um garoto profissional do
sexo, interpretado pelo jovem
ator irlandês Daryl McCormack.
Na trama, a Nancy Stokes que
Emma Thompson interpreta é uma
mulher aposentada e viúva de 55
anos que anseia por alguma aventura, após passar a vida em um
casamento insatisfatório. Depois
de perder o marido, ela resolve

romper com seus tabus. Agora ela
quer descobrir o que o sexo tem a
oferecer e talvez conquistar o seu
primeiro orgasmo. Para se redescobrir, ela contrata os serviços de
um garoto de programa de codinome Leo Grande. Em um quarto
de hotel, Nancy explica ao jovem
bonito, atlético e sexy que seu marido, que morreu há dois anos, foi
o único parceiro sexual que ela já
teve, e sua vida foi extremamente
insatisfatória. Seu marido nunca
permitiu que ela fizesse sexo oral
nele ou o fez nela, declarando que
o ato era humilhante para ele.
Nancy explica também ao jovem
profissional do sexo nunca ter
tido um orgasmo em sua vida ou
uma relação óntima com prazer,
pois seu casamento era estável,
mas chato e sem emoção. Nancy
chega a apresentar ao rapaz uma
lista de atividades sexuais que ela
deseja experimentar pela primeira vez, começando com sexo oral.
Aos poucos, Nancy entrará em
uma jornada de autodescoberta
sobre relacionamentos. O roteiro foi escrito por Katy Brand e a
direção é da australiana Sophie
Hyde.É o terceiro longa de sua
carreira e o primeiro a chegar aos
cinemas brasileiros. Já lançado
nos Estados Unidos, o filme obteve alta aprovação do público
(86%) e da crítica (95%). "Apaixonante", "Sensual", "Irresistível", "Íntimo", foram alguns dos
adjetivos dados ao filme.
DC LIGA DOS SUPERPETS é um filme de animação e
aventura de super-heróis produzido pela Warner Animation
Group e a DC Films, com direção

Emma Thompson vive uma mulher viuva que contrata garoto de
programa para uma experiência quente em Boa Sorte, Leo Grande

Superman e seu super-cão Krypto compartilham os mesmos superpoderes para combater o crime na animação DC Liga dos Super Pets

de Jared Stern e Sam Levine. Na
trama, quando a Liga da Justiça
é capturada por Lex Luthor, o
super-cão de estimação do Superman chamado Krypto forma
uma equipe de animais que receberam superpoderes para ajudálo a combater o mal: um cão de

caça chamado Ace, que se torna
super forte; um porco chamado
PB, que pode crescer até ficar gigante; uma tartaruga chamada
Merton, que se torna super-rápida; e um esquilo chamado Chip,
que ganha energia elétrica. Um
programão para a garotada.

Luiz Tarantini

O futuro do xv
Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam muito bem vindos ao nosso espaço semanal,
livre de amarras, democrático
e sem nenhum tipo de restrições, sua opinião é sempre bem
vinda e a sua participação aqui
na A Tribuna, na Rádio Difusora, nas redes sociais e na TV
Ativa sempre será a nossa prioridade. Muito Obrigado!
O XV está eliminado do
campeonato paulista na categoria sub 20 após a derrota em
Osasco para o Audax nesta última quarta feira (27) pelo placar
elástico de 5x0, suas chances de
avançar na competição agora
não existem mais e o Nhô-Quim
só cumprirá a tabela da competição, o alvinegro fica na quarta
colocação do grupo com um
ponto conquistado no empate
frente a Ponte Preta na primeira rodada desta segunda fase.
Ótima oportunidade para dar
tempo de jogo para mais garotos e testar mais opções táticas.
Não se pode cobrar nada
nem de Denis Augusto e sua comissão, assim como dos garotos,
para quem acompanha o dia a
dia do alvinegro sabe que vários
garotos que estavam na condição de titular e disputaram a primeira fase da competição, subiram para o profissional a pedido
de Cléber Gaúcho e desfalcaram
o sub 20 nesta segunda fase.
Dos atletas que disputaram
a primeira fase, a maioria hoje
está sendo usado pelo técnico
Cléber Gaúcho, entre eles João
Pedro, Enzo, Luis Acevedo, Mika,
Diego Lanzarini, Anthony e Serginho, que foram relacionados
para o último jogo, diante do
Desportivo Brasil, só nesta lista
é quase meio time titular, a queda de produção seria inevitável.
Mas com tudo, mesmo com
a derrota e a desclassificação,
neste momento em minha opinião o torcedor deve sentir orgulho do que está acontecendo,
o sub 20 fez seu papel principal
que é preparar e colocar os garotos em condições de vestir a
zebrada como profissional e

nesse quesito quem pode reclamar? Basta olhar para o time e
Cléber Gaúcho e a resposta está
ali com todos os garotos oriundos da base se destacando, marcando gols e jogando com muita propriedade e comprometimento apesar da inexperiência.
O torcedor precisa entender que somente o tempo diminui erros individuais, aumenta a confiança e aprimora
a parte tática e técnica desses
garotos. O feito na derrota
para o Desportivo Brasil no
Barão, quando com muita garra chegaram a virar o placar,
já mostrou a qualidade de cada
um, os erros aconteceram,
mas vou só lembrar que onde
eles estão acontecendo é setor
formado por atletas já mais
rodados que é o caso dos dois
zagueiros e do goleiro todos na
faixa dos vinte e cinco anos.
Agora com a notícia da volta do sub 17, o futuro do XV volta a ser mais claro e esperançoso, principalmente pelos nomes
escolhidos para ali desenvolverem esse trabalho. Leandro Silva o “Leandrinho” como treinador, Sinei Luan Lopes preparador físico e Juninho como preparador de goleiros, já nos deixa
muito confiantes nessa nova realidade. Arnaldo Bortoleto como
diretor de futebol em poucos
meses de trabalho já avançou
muitos mais do que tudo que
aconteceu nos últimos oito anos.
O trabalho agora em conjunto de Denis Augusto e Leandrinho vai proporcionar uma
qualidade muito maior em
fundamentos, preparação física, posicionamento tático e a
apuração técnica do atleta
quando ele for graduado para
o time profissional, ai sim começaremos a chamar de “base”
o trabalho nas categorias de formação. Para ficar ainda melhor,
um passarinho me contou que
o Sub 15 já está no forno.....
Força NHÔ-QUIM, as
pessoas passam, e sempre
vão passar, mas você velho
senhor “É IMORTAL”.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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Prefeitura celebra centenário da Estação
Evento terá solenidade oficial e homenagem a ex-funcionários e personalidades de Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria da Ação
Cultural (Semac), realiza hoje, 29,
a partir das 11h, programação especial para celebrar os cem anos
da Estação da Paulista. O evento
terá uma solenidade com o prefeito Luciano Almeida e secretários,
representantes da sociedade civil
e do município, e com os patronos
da Estação, que receberão homenagem. A comitiva oficial, porém,
sairá da Estação de Tupi, que
também completa cem anos hoje,
às 9h, em direção à Paulista.
“A Estação da Paulista é um
dos principais símbolos históricos do município e muito mais
que um cartão-postal. Esse espaço transborda em história no que
diz respeito ao desenvolvimento
da cidade e do estado, pois é referência para o comércio e cultura de nossa Piracicaba, e também
teve destaque como ponto de partida para combatentes na Revolução Constitucionalista de 1932”,
comenta Hermes Balbino, ordenador de despesas da Semac.
Além da solenidade, haverá apresentação musical da banda União Operária e lançamento do livro Centenário da Paulista, do ilustrador Antonio Godoy – o livro aborda história que
mescla ficção e datas comemorativas da Estação da Paulista.
PATRONOS - Na sequência,
os patronos da Estação receberão

homenagens pelos serviços prestados à companhia ferroviária e
ao município. Um dos homenageados será Reinaldo Butinhão, que
atuou como supervisor de linha na
Estação da Paulista entre os anos
de 1964 e 1991. Segundo Butinhão,
o trabalho era pesado, mas era
muito satisfatório. “A gente trabalhava bastante, mas gostava do
serviço. Era uma época muito boa.
Fico feliz com essa homenagem
porque é uma celebração do passado, de um lugar que foi bom
para todos, para a cidade”, diz.
Também serão homenageados Antônio Luiz Faelis,
supervisor de linha da Ferrovia Paulista de 1969 a 1996, e
Antonio Polizel, manobrador
da estação de 1964 a 1993.
A pianista Maria Dirce de
Almeida Camargo, que dá nome
ao Armazém Cultural da Estação
da Paulista, também será homenageada. Falecida em 1998, Maria Dirce teve papel importante
na cultura piracicabana. Participou ativamente da fundação
da Sociedade de Cultura Artística e, em 1953, com o casal Mahle,
fundou a Escola Livre de Música
Pró Arte de Piracicaba, a qual dirigiu por muitos anos. Ajudou a
formar a primeira Orquestra Infantil de Piracicaba, em 1955.
Foi casada com Joaquim Cypriano de Camargo e teve quatro
filhos, entre eles, Antonia de Al-

meida Camargo. “Minha mãe, em
sua juventude, muitas vezes saía
sozinha de Piracicaba para estudar música na capital e os trens
que partiam da Estação da Paulista eram os únicos meios de
transporte. Então, a história de
minha mãe foi desenhada em conjunto com a história da Estação
porque a vida dela passou muitos
anos por ali”, conta Antonia.
Outra personalidade homenageada será José Nassif (já falecido), pelos relevantes serviços
prestados ao povo piracicabano.
Filho de imigrantes libaneses, Nassif foi um homem presente no comércio piracicabano, atuando especialmente no bairro Paulista. “A
família Nassif adquiriu em Piracicaba, em 1938, um sobrado na
rua do Rosário, esquina com a
avenida Dr. Edgar Conceição.
Esse sobrado tinha sido o primeiro a ser construído na Paulista,
em 1934”, explica João Umberto
Nassif, filho de José Nassif.
Após a aquisição da residência, José Nassif passa a atuar ativamente no bairro, como comerciante e também como orientador para muitos moradores das
redondezas. Uma curiosidade
narrada por João Umberto é que
a primeira agência bancária do
bairro Paulista (Nossa Caixa,
Nosso Banco), foi uma conquista alcançada graças aos esforços
de seu pai. “A Estação da Paulis-

Acervo IHGP

Construção da Estação da paulista, na imagem consta a data de 16-05-1922

ta, dentro de todo esse enredo,
foi uma revolução para Piracicaba, porque foi o primeiro grande
passo para o progresso não apenas da Paulista mas da cidade
toda. Essa homenagem, que recebo em nome de nossa família,
é muito gratificante. É também
uma homenagem, um reconhecimento a Piracicaba”, ressalta.
ESTAÇÃO DA PAULISTA

– Inaugurada em 1922, a Estação
da Paulista recebeu esse nome
para diferenciar da Sorocabana,
que ficava há apenas dois quilômetros de distância. Sua construção teve início em 1916, pela Cia.
Paulista de Estradas de Ferro, em
terreno doado por João Baptista
da Rocha Conceição, médico e exvereador de Piracicaba.
Transportou passageiros até

o ano de 1977, ficando apenas com
o transporte de cargas. Funcionou
até a década de 1990, quando houve o encerramento dos cargueiros
e, consequentemente, da Estação
e da linha férrea. Atualmente é
mantida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac),
como espaço para o desenvolvimento de atividades culturais.

H OMENAGEM

A TRAÇÃO

Oficina de Imersão Cultural e Laboratório da Esalq recebe o nome de docente de estatística
RPG será oferecida na Estação
Admirado e respeitado por seu discurso parabenizando o ProGerhard Waller (Comunicação Esalq)

Divulgação

O Role-playing Game (jogo de representação) é um jogo de contar
histórias em que os participantes são heróis em mundos fantásticos

A Estação da Paulista recebe amanhã, 30, com iniciativa
da Fundação Triunfo, a oficina
de Imersão Cultural e RPG Ocupa com RPG, ministrada por
Tchelo Andrade, às 14h. O evento é gratuito, com vagas limitadas, mediante inscrições com
antecedência. A idade mínima
para participar é de 12 anos.
Com o objetivo de fomentar a
história e o folclore da cidade, o
evento Ocupa com RPG oferece
uma atividade lúdica, divertida e
reflexiva para crianças e adultos.
“Um evento para ocupar os espaços de memórias, e aproximar a
comunidade dos Patrimônios culturais da cidade. Prepare-se para
ter uma experiência única de imersão, aventura e emoção com a Fundação Triunfo”, convida Tchelo.
As oficinas de Imersão Cultural e RPG são uma proposta

de mediação da educação para o
patrimônio, onde se utilizará o
RPG (Role-playing game), entendendo o mecanismo deste jogo
como uma importante ferramenta de desenvolvimento pessoal e
de habilidades estratégicas, em
que os envolvidos são convidados a exercitarem a criatividade, explorarem argumentos e,
nesse sentido, exporem e confrontarem valores morais e éticos.
O evento já foi realizado no
Museu Prudente de Moraes, na Biblioteca e no Parque do Mirante.
SERVIÇO
Oficina de RPG. Na Estação da Paulista. Data: 30/
07, às 14h. Gratuito. Vagas limitadas. Idade: 12
anos. Inscrições com antecedência: Via Instagram
@fundacao.triunfo.

Divulgação

LOCALIZADA
A Patrulha Rural, da GCM, localizou pick-up furtada carbonizada na madrugada de ontem, 28, no bairro Serrote. A
equipe, formada pelos GCs
Alexsandro, Marciano e Mello, foi ao local após ser acionada pela Central de Operações da corporação, que
recebeu denúncia de carro

em chamas. Ao chegarem no
local, já encontraram o carro
carbonizado. Ao fazer pesquisa sobre o veículo, descobriram que ele havia sido furtado em 20 de abril, em Tietê.
A perícia compareceu ao local, o carro foi guinchado e
os dados apresentados pela
GCM no Plantão Policial.

todos que os cercam, Prof. Décio
Barbin, docente sênior do Departamento de Ciências Exatas (LCE),
da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP), foi
homenageado no último dia 22 de
julho, com denominação de seu
nome no Laboratório de Análises
Estatísticas (LAE) do departamento. Nascido em Tambaú, palmeirense e admirador de poesias,
demonstrou interesse pelos assuntos relacionados à agricultura ainda em sua cidade natal.
Em 1959, Barbin veio à Piracicaba prestar vestibular para
ingresso na Esalq. Formou-se
engenheiro agrônomo em 1964,
doutor em Agronomia em 1969
e, na instituição, fez sua carreira galgando degraus de professor assistente à professor titular do LCE, na área de Estatística, ocupando, ainda, importantes funções administrativas.
O acontecimento reuniu professores, funcionários e alunos
do LCE, dirigentes da Esalq,
amigos e familiares do docente
homenageado. A fala inicial trouxe a ex-aluna de Barbin, Profa.
Clarice Garcia Borges Demétrio,
escolhida pelo departamento
para falar sobre seu currículo.
Na sequência, Durval Dourado Neto, diretor da Esalq, iniciou

grama de Pós-graduação em Estatística e o LCE pela iniciativa. Paralelamente parabenizou Prof. Décio
Barbin pelo justo reconhecimento
dos pares. “Prof. Décio passou todas as etapas de sua carreira como
aluno até seu doutorado na Escola
e alcançou todos os níveis da carreira docente, imprimindo sua
marca de conhecimento científico,
além de uma elegância natural que
admiramos no constante sorriso
acolhedor”, destacou o diretor.
Dourado Neto destacou, ainda, que Prof. Décio sempre foi homenageado pelos alunos de graduação por seu carisma. “Será
sempre lembrado pelo olhar humanizado em todas as atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Com
esta homenagem, Prof. Décio, um
cidadão comprometido, deixará
seu legado como exemplo para as
futuras gerações”, finalizou.
Também em homenagem ao
docente, os participantes ouviram
palavras do chefe do LCE, Prof.
Marcos Kamogawa, que parabenizou a iniciativa. “Em nome do LCE
gostaria de parabenizá-lo e parabenizar o programa de Pós-graduação pela iniciativa em dedicar um
pouco do que trouxe para esse departamento. Trouxe para cá o curso de Estatística e a relevância por
todo esse processo é grandiosa”.

Inauguração do laboratório “Professor Décio Barbin”

A Profa. Sônia Maria De Stefano Piedade, docente do LCE,
agradeceu, em nome de todos os
alunos, todos os ensinamentos,
conselhos e convivência. “Agradecemos pelo que é, uma pessoa de
retidão, companheira. Todos aqui
tem lembrança do que fez por nós”.
Após o descerramento da placa, Prof. Décio Barbin, mesmo que
de forma tímida, conseguiu deixar palavras de estima e consideração pela homenagem recebida.
“Eu estava pensando o seguinte:
que parede e porta não servem só
para dividir ambientes. Elas servem também para colocar vidros,
homenagens... E ali ficamos para
o resto da vida e além dela tam-

bém. É o modo de perpetuar num
ambiente em que vínhamos com
o coração alegre rever os amigos,
os colegas de trabalho. Enfim,
tudo o que fiz foi em prol dessa
grandeza que é a nossa Escola”.
“Fico muito agradecido,
honrado e surpreso com a presença de todos que se declaram
silenciosamente como meus amigos, como meus admiradores.
Faço de tudo para corresponder
a essa atitude desses amigos que
aqui estão. Agradeço ao Conselho de Departamento e à Esalq
por tudo que me deram e que me
permitiram chegar a essa posição
em que me encontro agora. Muito obrigado!”, finalizou Barbin.
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H ISTÓRIA

T ECNOLOGIA

Prefeitura comemora o centenário
da Estação de Tupi e do distrito

Nagi Hub Piracicaba é inaugurado
para fomentar o desenvolvimento

Celebração dos cem anos terá presença de autoridades do município
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac),
realiza hoje, 29, uma solenidade
em comemoração aos cem anos
da Estação Ferroviária e do distrito de Tupi. O evento acontece
na Estação, a partir das 9h. A
programação oficial do centenário de Tupi terá a presença do
prefeito Luciano Almeida e secretários. Na ocasião será feito o
descerramento da placa dos cem
anos. A comitiva oficial seguirá,
após o evento, para a solenidade
do centenário da Estação da Paulista, comemorado no mesmo dia.
“Celebramos os cem anos de
Tupi e sua encantadora presença em nossa cidade. A Estação
de Tupi serviu como primeiro degrau para o surgimento do distrito, que além de ser conhecido
pela promoção de tradicionais
festas, é tomado como rico polo
cultural, que envolve o ambiente
vivificado pela natureza e qualidade de vida, de que aproveitam os
moradores e os frequentes visitantes”, destaca o ordenador de despesas da Semac, Hermes Balbino.
Um livro sobre o centenário
também está sendo produzido
pelo historiador Antonio Carlos
Angolini, em conjunto com o presidente da Associação de Moradores do distrito de Tupi, Carlos
José Marco da Silva, o Chitão. De
acordo com Chitão, a obra está
em fase de revisão. “O livro terá
uma coleção de fotos históricas do
distrito, contando a história de
Tupi, mas também como forma de
comemorar os cem anos da estação e do distrito”, comenta.
ESTAÇÃO E DISTRITO
– Segundo Angolini, o bairro de
Tupi começou a se desenvolver
durante a construção da estação. Em 1902 foi assinado contrato entre a Câmara de Piracicaba e a Companhia Paulista de
Estrada de Ferro, para a construção de um ramal férreo entre
Nova Odessa e Piracicaba. “Em
1916, foi inaugurada a estação
de Recanto, em Nova Odessa,
local do entroncamento da nossa linha. Em 1917, uma estação
foi construída em Santa Bárbara. Então, em 1922, era finalmente inaugurada a nossa Estação
de Tupi. É interessante lembrar

que no mesmo dia, 29 de julho,
também foi iniciada a Estação de
Caiubi, hoje pertencente a Santa
Bárbara D’Oeste. Então o dia é considerado como a fundação desses
bairros”, conta o historiador.
Augusto Marengo, um imigrante francês, foi o primeiro a
se estabelecer próximo da estação, com um pequeno armazém
construído de tábua. Em seguida, chega o segundo morador do
bairro, José Gonçalves Barroso,
o Barrozito, um imigrante português. “Ele foi o primeiro a construir uma casa em taipa de mão,
também montando um pequeno
armazém que atendia os turmeiros das empreiteiras que trabalhavam na construção da ferrovia”, complementa Angolini.
O historiador explica ainda
que José Basso, então administrador da Fazenda Morro Grande, foi um dos principais responsáveis em conseguir, junto à Cia.
Paulista, a construção da estação. Posteriormente, Basso viabilizou a doação das terras para
a formação da Estação Experimental de Algodão de Piracicaba, hoje Horto Florestal de Tupi.
O distrito se desenvolveu. Em
1923 foram inauguradas a capela
de São José (hoje igreja matriz) e
as Escolas Reunidas de Tupi, com
oito classes. Em meados dos anos
1930, foi fundado o Tupi Futebol Clube, equipe de futebol amador que atua até os dias de hoje.
Em 1976, foi iniciada a construção da praça Marcelino Boaretto,
no entorno da Igreja Matriz de
São José, onde acontece a tradicional Festa de São João de Tupi.
“É preciso lembrar ainda da
nossa Festa de São João, que é
realizada há mais de 80 anos”,
destaca Angolini, que é um dos
moradores mais antigos do distrito. “É uma beleza morar aqui,
um paraíso. E é bom ver que está
se tornando uma região mais turística”, completa. Em 1936, por
meio da lei 2.783, o então bairro
passou a ser distrito. Na estação,
o trem de passageiros circulou
até 1976; os trens de carga até
meados de 1994. A Prefeitura realizou reforma na estação em
1996, a pedido dos moradores do
distrito, transformando-a em
velório e centro comunitário.

Fotos: Isabela Borghese
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Acervo pessoal/Antonio Angolini

INDUSTRIAL

Mais de 200 pessoas compareceram ontem, 28, ao auditório
da Fundação Municipal de Ensino (Fumep) para prestigiar a inauguração do Núcleo de Apoio a Gestão da Inovação, o Nagi Hub Piracicaba. Considerado como uma
extensão do Hub Piracicaba, uma
plataforma pública que apoia as
startups do Agro, o Nagi nasceu
com o propósito de fomentar o
desenvolvimento tecnológico e inovação no segmento industrial.
O Nagi Hub Piracicaba vai
oferecer serviços como engenharia de processos, design de produtos, programas de inovação aberta, treinamento e capacitação, pesquisa inovativa, ensaios laboratoriais, e prototipação ágil envolvendo manufatura básica e avançada.
O prefeito Luciano Almeida
disse que o município está colhendo os frutos plantados em 2005,
quando ele, como secretário da
Indústria e Comércio, deu os primeiros passos rumo à criação do
Parque Tecnológico de Piracicaba.
“Foi uma longa jornada em busca
de soluções inovadoras e tecnológicas, através da integração
das universidades com o setor
produtivo. Graças a essa iniciativa hoje temos Hubs que já consolidaram o Agro e agora vão fortalecer a cadeia de produção das
indústrias.”, frisou o prefeito.
José Luiz Guidotti Júnior, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), disse que um
dos grandes trunfos da atual Administração foi encampar a Fumep
ao perímetro do Parque Tecnológico de Piracicaba, que por sua vez
disponibilizou o seu espaço físico
para a criação do Nagi. “Agora
possuímos um espaço qualificado,

que ajudará a desenvolver soluções tecnológicas para atender as
principais necessidades da indústria, promovendo também a qualificação da mãos de obra local”,
comentou Guidotti Júnior.
ESTRUTURA – O Nagi
Hub Piracicaba oferece aos empreendedores uma infraestrutura de coworking com wi-fi público, estruturas de salas de reunião, espaços de suporte para
eventos e os laboratórios da Fumep, como ambiente de apoio para
inovações. Segundo Pedro Chamochumbi, agente de inovação da
Semdettur, além da estrutura física, o Nagi também atua como plataforma digital com uma série de
serviços oferecidos como editais de
inovação que disponibilizam recursos, cursos de qualificação e capacitação na área de tecnologia,
agenda de eventos do ecossistema local, além de integrar empreendedores à investidores visando um potencial investimento.
ADAPTAÇÃO – O diretor
da Fumep, Renato Albuquerque
Ferreira, disse que as instituições
precisam se adaptar as inovações
do ensino e que o Nagi Hub Piracicaba vai trazer uma nova
transpiração para a escola com
a presença dos empreendedores. “Em breve teremos novos
produtos e serviços sendo produzidos por aqui”, resumiu Renato.
O diretor do Sindicato Patronal das Indústrias e Fundições
(Simespi), Gilberto Felipe, comentou que o Nagi vai auxiliar a categoria no acesso à tecnologia e informação, favorecendo principalmente as pequenas e médias indústrias que sempre tiveram dificuldades para encontrar soluções
inovadoras para suas demandas.

A GRICUL
TURA
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Sema visita produtores de
shimeji no Pau Queimado
Thais Passos/Sema

1- Presidente da Associação dos Moradores de Tupi, Carlos José
Marco da Silva, o Chitão, está organizando um livro histórico dos
cem anos de Tupi em conjunto com o Angolini. 2- O historiador
Antonio Carlos Angolini é um dos moradores mais antigos de Tupi.
3- Trens de carga funcionaram na Estação de Tupi até meados de 1994

S EAME

Festival de Férias contempla esportes e mercado de trabalho
Com o objetivo de potencializar o contato e a socialização dos
adolescentes atendidos, o Seame
(Serviço de Apoio ao Adolescente
com Medida Socioeducativa de Piracicaba) promoveu, no período de
recesso escolar de julho, o Festival
de Férias, evento que incluiu atividades nas áreas de esportes, gastronomia e mercado de trabalho.
Na área de esportes, o Festival ofereceu uma oficina de JiuJitsu, ministrada pelo atleta André Cavalcante e realizada em
sua academia. Os adolescentes
tiveram acesso a informações
sobre o esporte e puderam vivenciar exercícios introdutórios e
dialogar sobre os princípios filosóficos e éticos da arte marcial.
A área gastronômica foi
contemplada com uma Oficina
de Bolo de Pote, oferecida pela
equipe do Seame e responsáveis
dos adolescentes. A atividade
despertou grande interesse e
contou com o apoio do Mesa Brasil, do Sesc, que forneceu uma
parte dos insumos necessários.
Outra oficina que atraiu a curiosidade dos adolescentes foi a
de barbearia, oferecida pelo profissional Leonardo Lima, com
foco no corte de cabelo e explorando técnicas modernas, voltadas principalmente aos jovens. O
evento contou com a presença do
fotógrafo Gabriel Pimentel, que
fez o registro fotográfico do trabalho e conversou com os adolescentes sobre as formas de registro fotográfico em que é possível
utilizar até mesmo o celular.
Em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa=Escola),
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Produtores Rubens e Bartira e secretária Nancy Thame

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), visitou na quarta-feira, 27, o Sítio Catavento, no bairro Pau Queimado, que possui
cultivo de cogumelo shimeji pelos produtores Bartira Mendes e
Rubens Mazzilli Louzada.
Arquiteta e engenheiro agrônomo de formação, respectivamente, Bartira e Rubens compartilham
o amor pelo cultivo de cogumelos.
Há 25 anos eles começaram a produzir shitake, mas a correria dos
trabalhos convencionais fez com
que interrompessem o que era um
hobby por alguns anos, até voltarem para o shimeji, em 2016.
As estufas na propriedade foram instaladas em 2019, o que
possibilitou o aumento da produ-

Uma das atividades que atraiu a curiosidade foi a de barbearia

o Festival ofereceu também a oficina “Acolhimento para o Mercado de trabalho”, ministrada
pela Jaqueline Cipriano, que
apresentou orientações sobre
como se preparar e buscar inserção no mercado de trabalho.
Durante o período das oficinas também ocorreu o Campeonato de Futebol, iniciado no dia 15 de
julho e encerrado no dia 22, com a
premiação dos vencedores e entrega de medalhas aos participantes.
Na avaliação dos profissionais do Serviço, o evento foi importante para fortalecer os vínculos entre a equipe de orientadores
e educadores sociais e o grupo de

adolescentes atendidos. “Foi importante por que nós organizamos
atividades a partir dos interesses
dos próprios adolescentes, proporcionando uma convivência tanto
interna como em espaços externos ao Seame”, afirma a educadora social Aline Archangelo.
O Seame é desenvolvido pela
PASCA em parceria com a Smads (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba) e atende a adolescentes e jovens com idades
entre 12 e 21 anos. Atualmente,
são em torno de 200 atendidos,
em cumprimento a encaminhamentos feitos pela Vara da Infân-

cia e da Juventude de Piracicaba,
mas o Serviço está apto a atender
a até 240 jovens e adolescentes.
O objetivo é a aplicação de
medidas socioeducativas em
meio aberto, nas áreas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. “Nosso propósito é a ressocialização, a reorganização do projeto de vida
desses adolescentes, a sua cidadania, que envolve documentação, acompanhamento escolar,
encaminhamento para a rede de
capacitação profissional e atendimento psicossocial”, explica a
psicóloga Maisa Santiago, que
está na coordenação do serviço.

ção, chegando a 500 kg por mês.
Os shimejis colhidos são embalados e vendidos para restaurantes,
principalmente os de culinária japonesa, conta Rubens, que pretende aumentar a produção nos
próximos anos e abrir o espaço
para visitações de agroturismo.
“Ficamos muito felizes com a
visita. Os projetos elaborados pela
Sema de apoio à comercialização e
incentivo à produção são inovadores e, com certeza, trarão muitos frutos”, ressalta Bartira.
As visitas aos agricultores
de Piracicaba feitas pela equipe
da Sema têm sido frequentes.
De acordo com a secretária
Nancy Thame, o objetivo é “conhecer de perto a produção de
alimentos e aproximar os agricultores do Poder Público”.
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A TRAÇÃO
VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav., copacoz., área de serviço, área gourmet c/ piscina, churr. e vestiário.
Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas. Piscina infantil, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia, padaria, banco, ponto de táxi e
ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

Preciso de ajudante geral,
no ramo de reciclagem,
enviar currículo na Rua
General Camara, 363,
Jd. Califórnia.
USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00

Monte Alegre sedia evento
de artes e gastronomia
Coletivo Mix – Exposição e Venda tem apoio de divulgação da Prefeitura de Piracicaba
O bairro Monte Alegre, caracterizado pelos resquícios da
antiga usina de açúcar que existiu no local na primeira década
de 1900, sedia neste fim de semana evento de arte e gastronomia, com música ao vivo. É o
Coletivo Mix – Exposição e Venda, que acontece amanhã, 30,
das 11h às 20h, e domingo, 31,
das 11h às 18h, na Sala Florença. O evento tem apoio de divulgação da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Diretoria de Turismo. A entrada é
gratuita. O espaço é pet friendly, ou seja, quem desejar pode
levar o animal de estimação.
Cerca de 40 empreendedores
de Piracicaba e região expõem e
colocam à venda seus produtos no
Coletivo Mix, abrangendo itens
como sabonetes e velas artesanais,
roupas, acessórios, semijoias, costura criativa, cerâmica, crochê,
óculos, calçados, laços de cabelo,
perfumaria, cosméticos naturais
e antiguidades. Para a área gastronômica estão confirmados
foodtrucks de preparações salgadas e doces e também chope.
“Enquanto Prefeitura, apoia-
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Bairro Monte Alegre sedia Coletivo Mix, com cerca de 40 expositores

mos intensamente iniciativas que
visam a valorização do empreendedorismo em Piracicaba. Além
disso, esse evento acontece em uma
região turística do município. As
pessoas têm a possibilidade de
conhecer o bairro e ainda produções locais, movimentando a economia da cidade”, falou a diretora de Turismo, Rose Massarutto.

FALECIMENTOS
JOVEM MARCIO RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS faleceu dia 25
p.p., nesta cidade, contava 28 anos,
filho da Sra. Adriana Teixeira dos
Santos. Deixa familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem às 13h00 no Cemitério Municipal
da Vila Rezende. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. GERALDO MARQUES DA
SILVA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 84 anos, filho dos
finados Sr. Benedito Marques da
Silva e da Sra. Maria Nicoletti Marques, era casado com a Sra. Lourdes Aparecida Mendes da Silva;
deixa os filhos: Geraldo; Edilaine
e Eliana. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h às
12h45 na sala “Rubi” do Memorial
Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro para a realização
da Cerimônia de Homenagens Póstumas às 13h00 no “Salão Nobre”
do mesmo local. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JAYME APARECIDO MEDINA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr.
Luiz Medina e da Sra. Anna Maria
Buzelli, era casado com a Sra. Nereide Aparecida Romano Medina;
deixa os filhos: Vitor Medina, casado com a Sra. Samira Pissocaro e
Ivan Medina, casado com a Sra. Priscila Filetti Medina. Deixa netos, de-

mais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala
03 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ADELINO MUNHOZ faleceu
ontem, nesta cidade, contava 80
anos, filho dos finados Sr. Manoel
Munhoz e da Sra. Georgina Ramos, era casado com a Sra. Maria
Aparecida Munhoz; deixa o filho:
Joel Munhoz, casado com a Sra.
Kerseli Oliveira Lima Munhoz. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala 03 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. PEDRO GIMENES faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos,
filho dos finados Sr. Andre Gimenes e da Sra. Carmem Ganhor, era
casado com a Sra. Maria Aparecida
Candido Gimenes. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala
“01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

- 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

A organização e curadoria do Coletivo Mix – Exposição e Venda é da empresária
Luciene Guidotti, com realização da Monte Alegre Eventos. “Esperamos muitos visitantes para passar um fim de
semana divertido em um dos
bairros mais charmosos da
cidade”, falou Luciene.

SERVIÇO
Coletivo Mix – Exposição e Venda. Dias 30 e 31/07, na Sala
Florença (via Comendador
Pedro Morganti, 4.813, Monte
Alegre). Horários: dia 30/07
(sábado), das 11h às 20h, e
dia 31/07 (domingo), das 11h
às 18h. Entrada gratuita. Estacionamento no local. Informações: (19) 9.7151-7900.

FALECIMENTOS
SRA. IRENE CANALE BELLINI faleceu ontem nesta cidade, contava
com 77 anos, era viúva do Sr. Arlindo Bellini, filha dos finados Sr.
Angelo Canale e da Sra. Rosa Ferezini Canale; deixa os filhos: José
Edson Bellini casado com Vilma Miranda Bellini; Maria Lucia Bellini
casada com Evandro; Silvana Helena Bellini casada com Mario. Deixa netos, bisnetas e demais familiares e amigos. Seu sepultamento
deu-se ontem às 16:30hs, saindo
o féretro do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, Sala-D,
seguindo para o Cemitério Parque
da Ressurreição. Á família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
da Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELZA MARIA DA SILVA TORRES LOURENÇO faleceu antenontem nesta cidade, aos 64 anos, era
casada com o Sr. Jorge Benedito
Lourenço, filha do finado Sr. Eugenio da Silva Torres e da Sra. Benedicta Ferreira da Silva Torres; deixa
os filhos: Charles Torres Lourenço;
Rafael Henrique Torres Lourenço.
Deixa um neto e demais familiares e
amigos. Seu sepultamento deu-se
ontem às 15:00hs, saindo o féretro
do Velório da Vila Rezende, Sala 02,
seguindo para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. ISABEL COLOGRAI DE LIMA
faleceu anteontem nesta cidade,
aos 91 anos, era casada com o
Adão Mathias de Lima, filha dos finados José Colagrai e Júlia Lopes;
deixa os filhos: Marcos Mathias de
Lima, Eva Aparecida de Lima e Israel Mathias de Lima; deixa netos,
bisnetos demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se hoje

às 14:00hs, saindo o féretro do Velório Municipal de Charqueada,
para o Cemitério Municipal de Charqueada. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARIA LUIZA PEREIRA THOMAZINI faleceu ontem nesta cidade, aos 80 anos, era casada com
Sr. José Francisco Thomazini. Era
filha dos finados Sr. Sebastião Pereira e Thereza Macchi Pereira; deixa os filhos: Márcia Thomazini Cordeiro casada com Maurício Oliveira
Cordeiro e Marcelo Thomazini casado com Luciana Miyagusku.
Deixa 01 neta Luana, netos demais familiares e amigos. Seu sepultamento dar-se-a hoje 29/07/
2022 às 14:00hs, saindo o féretro
do Velório da Saudade, sala 06,
para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. BENEDITA DO ROZARIO SILVA faleceu ontem nesta a cidade,
contava 75 anos de idade, filha dos
finados Sr. Antônio da Silva e da
Sra. Conceição Leite da Silva, era
casada com o Sr. João Baptista Prudente da Silva; deixa os filhos: João
Elias da Silva casado com Silvana
Aparecida Adme da Silva, Marcio
Antônio Prudente da Silva casado
com Silvia Rodrigues da Silva e
Adriana Aparecida da Silva. Deixa
netos, bisnetos e demais parentes
e amigos. Seu sepultamento deuse ontem ás 16:30 hs, saindo o féretro do velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala C, para
o Cemitério Municipal de Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos e pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e
montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,
2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 10/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP. Data da Sessão Pública: 12 de agosto de 2022. Horário de Início da Sessão
Pública: 09:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua Malaquias
Guerra, nº 37, Centro, São Pedro, Estado de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público
para conhecimento dos interessados, que no local, data e horário indicados, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP. O edital completo poderá
ser retirado no endereço supracitado ou através do site do SAAESP
(www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na página principal.
Não serão enviados editais pelo correio ou por e-mail. São Pedro, 28 de Julho
de 2022.
DANILO DE ALBUQUERQUE - Diretor Presidente do SAAESP
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

A Tribuna Piracicabana
A14

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

