
AVES
A equipe do Setor de Direi-

to Animal, da Guarda Civil,
apreendeu na tarde de domin-
go (31) seis aves silvestres, das
espécies coleirinho (3), canário-
da-terra-verdadeiro (2) e trin-
ca-ferro (1) na comunidade do
Cantagalo. As aves passaram por
triagem e avaliação pela bióloga
do Zoológico Municipal e, após
laudo técnico, foram reintrodu-
zidas na natureza, pois tinham
pouco tempo de cativeiro. Ótimo.

VAREJÕES
O projeto Música no Vare-

jão, uma iniciativa da atual Ad-
ministração, continua fazendo
sucesso ao levar cultura aos es-
paços públicos. No último sába-
do (30), durante apresentação
do Trio Ana Foizer no Varejão
da Paulista, a iniciativa, além de
agradar à população, também
caiu no gosto dos permissionári-
os, porque ajudou a aumentar as
vendas de produtos nas bancas.

NOME FEIO
O prefeito Luciano Almeida

quebrou o protocolo novamente,
durante celebração dos 100 anos
da Estação da Paulista, realiza-
da na última sexta (29). Ao ver
que o mestre de cerimônias cha-
mou o Secretário de Esportes,
Hermes Balbino, como Ordena-
dor de Despesas da Secretaria da
Cultura (função que ele ocupa
provisoriamente), Luciano emen-
dou: que nome feio que vocês ar-
rumaram para o Hermes! Vamos
chamá-lo apenas de Secretário In-
terino da Cultura! Manda quem
pode, obedece que tem juízo.

DECOLA — I
A equipe do Centro de Co-

municação Social da Prefeitura,
(CCS) trabalhou pesado para pre-
parar o anfiteatro do Centro Cí-
vico para o lançamento do pro-
grama Decola Pira, de organiza-
ção administrativa e implantação
de políticas públicas, apresenta-
do na última segunda-feira (1º/
08), aniversário da cidade.

DECOLA — II
Durante a apresentação do

Decola Pira, foi o próprio prefei-
to Luciano Almeida quem cha-
mou ao palco o governador Ro-
drigo Garcia e empresário Ru-
bens Ometto para que fizessem
uso da palavra. Diante do fato,
o governador não perdeu tempo
e disse que o Luciano estava mos-
trando um novo talento, agora
como mestre de cerimônias.

PARAQUEDAS — I
Motivado pelas boas notícias

de grandes investimentos que es-
tão sendo feitos na cidade, o pre-
feito Luciano Almeida saltou de
paraquedas no último sábado, (30/

07) quando passou pelo Aeroporto
Municipal Pedro Morganti, para
prestigiar o Campeonato Brasileiro
de Paraquedismo em Queda Livre.

PARAQUEDAS — II
A iniciativa, decidida de úl-

tima hora pelo prefeito que
adora desafios, pegou de sur-
presa até mesmo a sua assesso-
ria de comunicação, que depois
teve que correr atrás das ima-
gens do salto junto aos organi-
zadores do evento para divul-
gar o feito nas mídias sociais.

PRESBITERIANOS
Nada de achar que a Igreja

Presbiteriana do Brasil (IPB),
mantenedora do Instituto Macken-
zie e de tantas outras instituições
de ensino, ficaria deste ou daquele
lado na política brasileira. O seu
Supremo Concilio, reunido no final
de julho em Cuibá, resolveu que
cada cidadão é livre em suas deci-
sões como eleitor e que a institui-
ção não entra em questão partidá-
ria. Ótimo. É o que se espera sem-
pre de uma Igreja como a IPB.

EDUCADORA
Com a visita do governador

do Estado a Piracicaba, segunda,
a Rádio Educadora — aniversari-
ante no dia primeiro de agosto —
colheu várias e merecidas mensa-
gens, como de Rodrigo Garcia
(PSDB), do prefeito Luciano Almei-
da (sem partido), enfim, de todos
políticos que se reuniram em volta
do bolo dos 255 anos de Piracica-
ba. E que delícia esse bolo! Não
foi saboroso para os que perde-
ram as eleições em 2020. Mas
2024 não está tão distante, aler-
tar este idoso e cansado Capiau.

AGRADECIMENTOS
Continuamos a receber cum-

primentos de inúmeros amigos e
clientes pelos 48 anos de funda-
ção de A Tribuna Piracicabana.
Agradecimentos de coração do di-
retor, Evaldo Vicente, e a certeza
de que este Capiau continua tra-
balhando, firme e forte, falando
sobre política sem ofensas.

PACIFICADOR
O MDB (Movimento Demo-

crático Brasileiro), falando em
ofensas, nem deu muita atenção à
idéia de que o ex-presidente Mi-
chel Temer seria candidato ao Pa-
lácio do Planalto, como uma via
conciliadora. Os emedebistas fi-
cam com Simone Tebet, senadora
pelo Mato Grosso do Sul. Bom lem-
brar que Prudente de Morais foi o
Pacificador no final do século XIX,
nasceu em Itu e fixou-se em Pira-
cicaba, e Michel Temer nasceu em
Tietê e fixou-se em São Paulo.

PRÉ
Anotação que o Capiau não

concorda: todos candidatos são
pré-candidatos enquanto não fo-
rem candidatos homologados pela
Justiça Eleitoral, mesmo tendo
passado pelas convenções partidá-
rias. Na frase, são três vezes o subs-
tantivo plural “candidatos”, mas
é a melhor forma de explicar.
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By Elson
de Belém

Semdettur lança programa
em prol da empregabilidade
Programação integra comemoração do aniversário de Piracicaba e acontece todas as
segundas, com atendimento presencial e oficinas; trabalho liderado pela Semdettur

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Tu-
rismo (Semdettur) preparou uma
programação especial, intitulada
Agosto em Prol da Empregabilida-
de, com diversas atividades para
apoiar pessoas que desejam ingres-
sar no mercado de trabalho. As
atividades serão sempre realizadas
às segundas-feiras, dias 08, 15, 22
e 29/08, das 8h30 às 16h30, no
Centro Cívico. Nestas datas, o CAT,
no térreo 1, realizará atendimen-
tos presenciais para a confecção de
currículos, com distribuição de se-

nhas aos interessados. Oficinas com
temas relevantes à empregabilida-
de serão realizadas no anfiteatro,
sendo que as inscrições podem ser
feitas pelo site da Semdettur pelo
link http://semdettur.piracicaba.
sp.gov.br/semdettur-em-prol-da-
empregabilidade-programacao/

OUVINDO EMPRESAS
— A assessora de projetos especi-
ais em trabalho e renda da Sem-
dettur, Cris Batochio, lembrou
que a Pasta tem feito o exercício
constante de ouvir as empresas e
entender o cenário relacionado à

empregabilidade. Desta forma,
chegou-se a algumas conclusões
que têm impedido a contratação
de profissionais, entre elas: cur-
rículos incompletos, desatualiza-
dos, com contatos que não aten-
dem; não comparecimento nas
entrevistas; postura inadequada
durante os processos seletivos;
falta de qualificação técnica e ins-
tabilidade nos empregos – refle-
tindo em muitos momentos a fal-
ta de compromisso do emprega-
do com sua função e tarefas.

OFICINAS — As oficinas

oferecidas, por sua vez, vão tratar
dos seguintes temas: Comunica-
ção Assertiva, Como me Tornar
um Comerciante de Rua, Como me
Preparar para um Processo Seleti-
vo, Empreendedorismo e Passos
para me Tornar um MEI, Educa-
ção Financeira - Orçamento Do-
méstico, Orientação Vocacional
para a Busca do 1º Emprego, Cri-
atividade e Inovação no Mundo
do Trabalho, Como me Tornar um
Comerciante de Rua, Inteligência
Emocional e Saúde Mental e Di-
cas para uma Vida Saudável.

O Museu Histórico e Peda-
gógico Prudente de Moraes, lo-
calizado na rua Santo Antônio,
641, Centro, permanecerá fe-
chado nesta quarta (03),  e
quinta (04), ao público. O fe-
chamento será necessário já

Museu fica fechado ao
público hoje e quinta

que o espaço ficará sem água
devido a obra de manutenção
realizada pelo Semae para re-
forma e ampliação do Reserva-
tório da Marechal Deodoro. O
local será reaberto à visitação na
sexta (05), em horário normal.

Divulgação

O prefeito Luciano Almeida,
durante salto de paraque-
das, realizado no último sá-
bado, acompanhado pelo

instrutor Thiago Satiro. Foi
um momento de descontra-
ção, mas as redes sociais
não “perdoam”. Faz parte.

NO AR

Divulgação

Durante o almoço de ontem,
no Restaurante Pintado na
Brasa, encontraram-se os
ex-prefeitos de Santa Bárba-
ra D’Oeste, Denis Andia
(MDB), e de Bariri, Neto Leo-
ne (PSDB), com a presença
do assessor político Francis-
co Duarte, de São Pedro, e
do ex-vereador Maurício Pra-
do, de Dois Córregos. Nada

demais isso. Mas o Capiau
descobriu que ambos ex-
prefeitos são roqueiros, com
as bandas Luoc (Legião Ur-
bana Original Cover) e Ban-
da Pink Floyd Tribut Cover,
respectivamente, de Leone
(baterista) e de Andia (guitar-
rista). E, claro, agora, falaram
de política, pois Denis é pré-
candidato a deputado federal.

ROQUEIROS
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Participantes de cursos de qualificação em programação especial da Semdettur

Divulgação
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Onde ocê mora?!
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Rua do PortoRua do PortoRua do PortoRua do PortoRua do Porto

Camilo Irineu
Quartarollo

Nasci lá pelas
bandas do
Bongue, meio

fantasma da zona
Oeste de Piracicaba,
donde meus olhos
meninos curtiam as
belezuras do rio, que
grandeza! O rio espreita onças
pintadas, rastros fluidos, zunir
de anzóis, pegadas de sacis, can-
tos de corujas, cascalhos de
fundo, bancos arenosos, águas
grandes ou aguinhas entre pe-
dras úmidas, multidões de se-
res e flores por este mundéu
onde o peixe se espalha e o poe-
ta se atrapalha. Na orla do rio
se come peixe assado, pamo-
nhas de amarelar os beiços, bolo
cremoso de milho, quitutes va-
riados, baila-se sob o luar en-
cantado, segue-se o Divino,
bebe-se a boa caninha, trans-
borda-se a rir e a chorar numa
noite histórica, no encontro de
apaixonados ou desprezados.

Ressinto-me de que
esse espaço originário
da cidade sofra o risco
de se tornar shopping,
com armações de ci-
mento, derrubando a
mata nativa, afugen-
tando os poucos ani-
mais que ainda vivem
ali. Alguns sonham com
rentosos empreendi-

mentos, se não fosse tombado
como patrimônio histórico. O En-
genho é palco de eventos culturais,
propício ao grande público e ato-
res em seus galpões ou apresenta-
ções campais sob os azuis fluidos
ou nuvens cinzas, entre as chami-
nés dos antigos fornos do Açúcar
piracicabano, onde a maioria dos
operários eram trabalhadores ne-
gros, como os bem representados
por Portinari em suas pinturas.

Aqui foi terra das tribos ex-
tintas dos Paiaguás, os quais pe-
rambulavam pelas margens sel-
vagens da Rua do Porto. Os ca-
minhos de servidão abertos pela
mata chã e terra grudenta de pi-
sadas sucessivas por calcanhares

e cascos recalcando trilhas, rue-
las e ruas por onde revisitamos a
história. Os ribeirinhos eram cha-
mados de gente lá de baixo e os
afortunados e autoridades mo-
ravam onde não se davam en-
chentes, a gente lá de cima. Com
o tempo os bairros foram se fa-
zendo entre vizinhos de cerca.

 A cidade viveu os resquí-
cios da escravidão protelada,
no último país das Américas a
abolir oficialmente. Às véspe-
ras de se render, Piracicaba
contava com o terceiro maior
contingente de cativos de São
Paulo, essas mãos, pés e cultu-
ra estão na alma da cidade.

Acima do bairro dos Alemães
fica o Vila Independência, onde
moro, mas Dom Pedro I não pas-

sou por aqui não, se passou não
parou nem para fazer pipi. Na
verdade, este bairro chamado
de Independência é Vila África,
mas não é nome oficial. Poderi-
am objetar que os antigos mo-
radores afros se foram para
Santa fé ou outras localidades
com menor custo de vida. En-
tretanto, o Bairro dos Alemães,
vizinho, não se tornou Bairro da
República ou outro e, andando
por lá, vejo gente como aqui.
Negros e brancos me dando
bom dia. Ouço com júbilo os
batuques, as danças em uma
vilinha de casas de minha rua.
Temos o Centro Cultural Vila
África e várias lideranças cul-
turais importantes. Não dá para
ficar no miolinho ensimesmado
da Catedral onde a lendária Co-
brona espichou a cabeça fora.

Onde ocê mora?! Aqui
memo, Piracicaba, ara!

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

que desintegra o pou-
co respeito que o Bra-
sil ainda tem no cená-
rio internacional, em
uníssono com todo
povo bras i le i ro ,  a
aplicação mais rigo-
rosa das regras do có-
digo penal não pode-
ria tardar e fazer va-

ler o dever do Estado Brasileiro
em aplicar as regras do Direito.

Outro fato que causa preocu-
pação é o absoluto silêncio que foi
imposto à mídia sobre os aconteci-
mentos do assassinato na região
do Vale do Javari, no extremo oes-
te do Amazonas do indigenista
Bruno Pereira, de 41 anos e do
jornalista britânico Dom Phillips,
de 57. Cenas de morte e ódio as
diferenças e a certeza da impuni-
dade em um governo desprovido
de empatia às causas indigenis-
tas e a liberdade de imprensa.

Os brasileiros, mantidos no
escuro sobretudo, não podem dei-
xar de assistir na televisão o tea-
tro esquálido de nossa política lo-
cal, que está engajada em uma
luta eleitoral: de um lado a polí-
tica do ódio na forma de extre-
ma-direita e de outro a busca do
retorno ao maior período de pros-
peridade da história do país du-
rante o governo de Luiz Inácio
Lula da Silva (centro-esquerda).

A maior tragédia reside no
fato de falarmos de tudo, menos
da nossa tábua de salvação que é o
respeito a nossa Constituição, a
venda do patrimônio do povo bra-
sileiro por valores vil com as priva-
tizações dos bens destinado ao nos-
so progresso, dos serviços públi-
cos essenciais e, sobretudo do ata-
que as instituições democráticas.

Por derradeiro, o atual go-
verno de Jair Messias Bolsona-
ro priva-nos de empregos for-
mais (com carteira assinada)
atrofiando nossas fontes de pro-
dução da riqueza nacional sub-
metendo nossas próximas gera-
ções a mais profunda miséria.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado

José Osmir
Bertazzoni

Um mundo en-
louquecido,
aprendemos

assistindo telejornais,
lendo jornais impressos
que estamos diante de
uma confusão que rei-
na em supremacia. As cenas trans-
mitidas do tesoureiro do PT. O mais
preocupante é o surgimento do
ódio em grande parte do mundo,
atitude que por si só é prenúncio
de guerras e injustiças sociais.

Basta dizer que nessas pró-
ximas eleições, tivemos uma
prévia da violência pré-eleito-
ral registrado no Boletim de
ocorrência quando um policial
penal federal chegou no local
de uma festa de aniversário
gritando "Aqui é Bolsonaro!".

A vítima fatal foi o guarda
municipal e tesoureiro do PT Mar-
celo Aloizio de Arruda, de 50 anos
que teve sua vida ceifada sem uma
motivação lógica, racional ou hu-
mana, em Foz do Iguaçu, no oeste
do Paraná. O autor foi um bolso-
narista (o policial penal federal Jor-
ge Jose da Rocha Guaranho) enfu-
recido que não aceitava outra for-
ma de pensamento político senão o
que ele compartilha do atual presi-
dente da república que deu exem-
plo durante sua campanha eleito-
ral, quando pegou um tripe e imi-
tando portar uma metralhadora
bradou: “vamos acabar com essa
petralhada do Acre”. Exemplos
péssimo para a democracia e para
um estado social de direito.

Polícia Civil informou que
o homem que atirou contra
Marcelo Arruda é o policial pe-
nal federal Jorge Jose da Ro-
cha Guaranho. Um belo abuso
que se tornou um prelúdio para
outras prováveis hostilidades.

Comovente foi o assassina-
to, por motivo idêntico, da vere-
adora carioca Marielle Franco,
morta a tiros dentro de um car-
ro na Rua Joaquim Palhares, no
bairro do Estácio, na Região
Central do Rio. Além da verea-
dora, o motorista do veículo,
Anderson Pedro Gomes, também
foi baleado e morreu. Uma outra
passageira, assessora de Mariel-
le, foi atingida por estilhaços. A
principal linha de investigação
da Delegacia de Homicídios é
execução por motivos políticos.

Uma verdadeira vergonha
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Um país que deveria
ir para frente

Esio Antonio Pezzato

Desde que come-
 cei a militar na
Imprensa, aqui

em Piracicaba, Março
de 1972, portanto há
mais de 50 anos, sem-
pre tive as portas aber-
tas para todos os mei-
os de comunicação:
Rádios, Tevês, Jornais... todos
eles... Comecei no Jornal de Pira-
cicaba, publiquei meus trabalhos
no antigo Diário, na Província, O
Democrata, Gazeta de Piracicaba,
e outros alternativos... E desde
sua fundação, em 1974, milito
também na Tribuna Piracicaba-
na, cujo Diretor, Evaldo Vicen-
te, é meu amigo desde sempre.

Ano passado Evaldo me pede
alguns versos para publicar na
páginas da Tribuna. Eu enviei coi-
sa de setenta sonetos. São peque-
nas peças literárias, compostas de
apenas 14 versos, cuja criação, no
século XIV, (dizem os mais estu-
diosos) aconteceu na Itália.

Nome original SONNET, que
significa Pequeno Som, é um pe-
queno poema de forma fixa, (dois
quartetos e dois tercetos). Nesses
mais de 500 anos continua desa-
fiando todos os Poetas do mundo.

Desde Petrarca a Sá de Mi-
randa, Shakespeare, Camões, Bo-
cage, Fernando Pessoa, Milton,
Pablo Neruda, Castro Alves, Bi-
lac, e os modernistas Manoel
Bandeira, Drummond, Cecília
Meireles, Oswald e Mário de An-
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drade e, Menotti del
Picchia (e tantos, tan-
tos outros) em algum
momento da vida pon-
tificaram no Soneto.

Eu também não fugi
à regra. Claro. E o desa-
fio é grande mesmo.

Mas o Evaldo me
pede os sonetos e nem
me preocupei quando

eles iriam ser publicados... E o Eval-
do fez suspense. Nesse tempo todo
não publicou sequer um só sone-
to dos quase 70 que lhe enviei.

E qual não foi minha sur-
presa quando sábado, dia 30, na
edição comemorativa aos 255
anos de fundação de nossa Ci-
dade, Evaldo me presenteia com
um caderno todo especial, de
quatro páginas, contendo todos
os 68 sonetos de uma só vez!

Que susto levei! Oras... se
há mais de meio século publico
meus versos e minhas crônicas,
quando muito vi dois trabalhos
meus publicados numa mesma
edição... mas um caderno com
68 sonetos de uma só vez?

Juro que nunca vi isso acon-
tecer com qualquer poeta que co-
nheço. Os versos podem ser lon-
gos, algumas vezes... eu mesmo
tenho longos poemas publicados
na Gazeta, no Jornal de Piracica-
ba, n’O Democrata, e mesmo na
Tribuna. Mas ter 68 Sonetos pu-
blicados de uma só vez, acredito
ser um recorde mundial. Duvi-
do que outro poeta tenha tido
essa honraria em qualquer lugar

do mundo! Duvido mesmo. Vou
levar essa honraria comigo.

Como o orgulho sentido foi
imenso, repassei tanto para
grupos do whatszzapp, dos
quais participo, bem como no
facebook e os elogios vieram às
centenas. Até da Espanha e
Portugal recebi os parabéns e
de diversos estados brasileiros.

Coração aqui no peito tá pul-
sando mais forte e mais feliz. As
manifestações de afeto e carinho
encheram meu ego mesmo.

Digamos que foi um pre-
sente antecipado em quatro
meses, aos meus 70 anos que
logo, logo, chegarão já estan-
do batendo na porta...

Que o Evaldo tem por mim
carinho, respeito, admiração,
amizade, que já convidei-o a me
ver declamando, e ele foi até
Santa Bárbara d’Oeste para as-
sistir dentro de um Templo Ma-
çônico minha declamação do
“Evangelho Segundo Judas Ish-
Kiriot”, vai lá... mas publicar 68
sonetos em um caderno... (são
952 versos!) todos eles alexan-
drinos, (versos de doze sílabas)
todos eles exaltando nossa Pi-
racicaba... ah, essa homenagem

foi mais a mim do que a Piraci-
caba que adoro tanto e tanto!

Estou inflado! Estou com
o coração nas nuvens dos so-
nhos, estou assim feliz como
há muito tempo não estava.

Interessante que eu mesmo
sendo autor dos sonetos, li todos
eles como se não fossem meus,
pois de muitos já sequer me lem-
brava tê-los feito. Mas foram todos
feitos com carinho em homenagem
a esta linda Noiva da Colina.

Se já não tenho tanto cuidado
com meus versos publicados, (não
possuo centenas deles pois sou mes-
mo relapso) esse caderno da Tribu-
na com quatro páginas todas elas
com meus versos, ah, vou guardar
bem guardada mesmo. Como o pa-
pel de imprensa é um papel que ser-
ve para se imprimir jornal e enve-
lhece fácil, mesmo guardado, des-
se troféu que o Evaldo me ofereceu
vou tirar cópias em papel mais ade-
quado para guardar para sempre.

De coração,  ofereço ao
Evaldo carinho e afeto de Ir-
mão, pois somos irmãos de lida
dentro da Literatura, confrades
dentro da Academia Piracicaba-
na de Letras, e dois cidadãos
caipiras que amam Piracicaba!

Mais dizer, me tornaria
repetitivo...

Obrigado, Evaldo Vicente,
Diretor Proprietário da Tribu-
na Piracicabana.

———
Esio Antonio Pezzato
é poeta.  Email:  esio
poeta@bol.com.br.

As surpresas que a Vida nos oferece…

José Maria Teixeira

Câmara Federal e Senado um
e outro é casa da mãe Joa-
na. É o que já se começa a

ouvir por ai incorporando-se ao
dizer mais antigo de que ne-
nhum político presta. Isto é ab-
solutamente inaceitável para
uma nação que se busca ser um
Estado democrático de direito.

A Câmara e o Senado não são
nem uma coisa nem outra. Mes-
mo porque segundo o conceito po-
pular entre outras coisas indeco-
rosas na casa da mãe Joana cada
um faz o que quer. Por conta pró-
pria ou combinado com outros,
neste caso, podem ser também
chamados pares ainda que não
sejam nobres como os do Congres-
so Nacional deveriam ser. Lá, na
casa da mãe Joana não se fala em
ética ou moral, muito menos em
constituição. Lá, tudo pode acon-
tecer havendo ou não entendimen-
to entre os participantes. A ideo-
logia da casa da mãe Joana é o
hedonismo. Doutrina ou filosofia
de vida que defende a busca por
prazer como finalidade da vida
humana. O prazer pelo prazer
numa dimensão individualista.

Na Câmara e no Senado é di-
ferente. Deputados e deputadas,
senadores e senadoras juraram
zelar e defender a mesma consti-
tuição que os rege sempre e sem-
pre impulsionados pelo espírito pú-
blico. Por isso enquanto na casa

da mãe Joana onde cada um é li-
mite de si mesmo aberração é fa-
lar em clausulas pétreas, disposi-
tivo constitucional que não pode
ser alterado nem mesmo por Pro-
posta de Emenda à Constituição
(PEC). Na Câmara e no Senado
tudo é possível desde de que se
respeite a Lei como limite.

Portanto, não há como con-
fundir Camara e Senado com casa
da mãe Joana. Aquelas são insti-
tuições com finalidades e compe-
tências definidas que formam o
Congresso Nacional. Por exem-
plo, conforme reza o art. 51 da
Constituição:- “Compete privati-
vamente à Câmara dos deputa-
dos: I- autorizar, por dois terços
de seus membros, a instauração
de processo contra o presidente e o
Vice-Presidente da Republica e os
ministros de Estado; “. Conforme
reza o artigo 52 da Constituição:
”Compete privativamente ao Sena-
do Federal: “ I- processar e julgar o
Presidente e o Vice Presidente da
República nos crimes de responsa-
bilidade, bem como os Ministros
de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exercito e da Aero-
náutica nos crimes da mesma na-
tureza conexos com aqueles “.

Pois bem, com toda estrutura
de poder e nobreza de suas atri-
buições Câmara e Senado se en-
tendem instituições guardiãs do
zelo e cumprimento da Constitui-
ção vigente. Revendo normas,
possíveis emendas à Constituição,

A ideologia daA ideologia daA ideologia daA ideologia daA ideologia da
casa da mãecasa da mãecasa da mãecasa da mãecasa da mãe
Joana é oJoana é oJoana é oJoana é oJoana é o
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criando novos instrumentos que
facilitem e assegurem a vida de
brasileiras, brasileiros e demais
povos que habitam este Estado
Democrático de Direito, Brasil.

Mas, porém, todavia, contu-
do, assim não está sendo. E para
decepção da nação brasileira peran-
te si mesma e o mundo não há como
contradizer o pensamento popular
crescente. Pelos acontecimentos da
presente legislatura a Câmara Fe-
deral e o Senado é, hoje, um e ou-
tro casa da mãe Joana. Se lá ocorre
um estupro condenável e inaceitá-
vel não agrava a natureza do local.
Mas, hoje, na Câmara e no Senado
maculam e destroem o que a nação
tem de mais sagrado, sua própria
Constituição. Os homens e mulhe-
res da casa da mãe Joana não se
comprometem senão com sua pró-
pria sandice. Todavia, estes homens
e mulheres da Câmara e do Sena-
do diga-se deputados e deputadas,
senadores e senadoras guardadas
as devidas e honrosas exceções fa-
zem da Casa do povo um covil onde
o objeto de escárnio é a Constitui-
ção que juraram solenemente de-
fender quando de suas posses. São
homens que se tinham ou de algu-
ma forma aparentaram ter digni-
dade merecendo por voto a ocupa-
ção daquelas cadeiras para repre-

Casa da Mãe Joana (parte I)
sentar o povo no exercício do po-
der conforme reza a Constituição
no art.1º - Parágrafo Único:- “
Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição”. No entanto, é
de se lamentar . Faltam ao respeito
para consigo mesmos. Perderam a
dignidade tornando se imprestá-
veis para a sagrada função de re-
presentantes do povo no exercício
do poder. E, é preciso que se diga
são ate mesmo perigosos para a
democracia ainda em busca de con-
solidação. Não há pelo que se es-
pantar fizeram da casa do povo,
Câmara e Senado, a casa da mãe
Joana. Se assim não é. Pergunta-
se como explicar o famigerado or-
çamento secreto ante o dispositivo
constitucional do artigo 37 cujos
princípios elencados devem reger
toda administração publica? Vejam
o tamanho da gravidade destina-
ção de dinheiro publico por desco-
nhecidos. Isso funcionava por meio
de emendas parlamentares que são
recursos do orçamento público cuja
alocação é indicada por deputados
estaduais, deputados federais e se-
nadores. Recebem esse nome por-
que são realizadas por meio de
emendas ao projeto de Orçamento
estadual ou federal, que é votado
anualmente pelos parlamentares
para o ano seguinte. (Continua)

———
Jose Maria Teixeira,
professor
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BUSCA POR ALIADOS
O tempo passando e as elei-

ções se aproximando, faltando
exatamente sessenta dias. Defi-
nidas as coligações, os candida-
tos, principalmente Bolsonaro e
Lula, buscam acertos com os
aliados para o primeiro turno.
O petista negocia para fechar
com o Avante (André Janones),
depois de não ter sido feliz nas
conversações envolvendo o
MDB (Simone Tebet) e União
Brasil (Luciano Bivar). Jair Bol-
sonaro ganhou um inesperado
adepto: Roberto Jefferson. Mes-
mo cumprindo pena com prisão

domiciliar, ele teve sua candi-
datura a Presidência da Repú-
blica lançada pelo PTB, numa
estratégia para que possa aju-
dar o atual Presidente da Re-
pública candidato a reeleição,
principalmente nos debates.

PONTO FINAL
Agora, escândalos de assé-

dio, mais nepotismo e queima de
papeis, atinge o Senac-DF. A
Confederação Nacional do Co-
mércio deixou para que a pró-
pria direção do Distrito Federal
resolva. Começou com a demis-
são da diretora Karine Câmara.

Marcelo Aith

Nessa próxima se-
mana o Supre-
mo Tribunal Fe-

deral poderá alterar os
rumos das Eleições de
outubro. Está na pauta
da Corte a análise das
Ações Diretas de In-
constitucionalidades
(ADIs) 7042 e 7043 que discutem
a constitucionalidade de alguns
dispositivos da Lei 14.230/2021,
que alteraram, substancialmente,
a Lei de Improbidade Administra-
tiva. Destaque-se que, para além
das questões apontadas nas ADIs,
como por exemplo, a exclusivida-
de da legitimidade do Ministério
Público para promover as ações
de improbidade, o Supremo irá
discutir a possibilidade da apli-
cação retroativa da nova lei, fato
que terá sensível implicação para
as eleições de 2022, uma vez que
agentes públicos que estão hoje
impedidos de concorrer ao certa-
me, podem ter sua situação altera-
da com a aplicação imediata das
alterações impostas pela referida lei.

Ressalte-se que, uma das
mais importantes alterações está
na exigência da comprovação do
dolo da conduta do agente públi-
co. Muitos políticos foram conde-
nados por improbidade adminis-
trativa, com pesadas sanções, in-
clusive com a perda de cargo pú-
blico e suspensão dos direitos po-
líticos, sem que houvesse agido
com a intenção de lesar o erário.

O Supremo Tribunal Federal
tem em suas mãos a possibilidade
de separar o joio do trigo e definir
uma diretriz para novos casos.
Mas para que tenhamos a dimen-
são da importância da decisão da
Corte Suprema, há que entender o
que efetivamente é um ato de im-
probidade. Assim, evitando-se a de-
sinformação que reina em boa par-
te da imprensa brasileira, leve a po-
pulação entender que a alteração é
um retrocesso ou um caminhar
para impunidade, como lançou o
Procurador-Geral em seu parecer.

 O ex-ministro Napoleão Nu-
nes Maia, do Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento de um

agravo em recurso es-
pecial, afirmou que: "A
Lei de Improbidade
Administrativa, como
todos sabemos, nasceu
com a finalidade de
combater e sancionar
as condutas dos agen-
tes de atos que afetem
a moralidade e maltra-
tem a coisa pública; os

seus comandos, todavia, são bas-
tante abertos, havendo, portan-
to, a necessidade de utilizá-la com
certa prudência, a fim de que o
próprio instrumento jurídico não
seja enfraquecido e se torne im-
potente, vulgarizando-se pelo ex-
cesso de sua utilização ou, até
mesmo, que seja utilizado como
mero mecanismo de repercussão
nos elementos de disputa e com-
petição eleitoral, por exemplo". Já
o ministro Garcia Vieira (REsp
213.994), destacou que a Lei de
Improbidade "alcança o adminis-
trador desonesto, não o inábil".

Pois bem, o artigo 10 da Lei
de Improbidade, com a redação
antiga, apontava a possibilidade
do reconhecimento de ato de im-
probidade quando o agente públi-
co causasse danos ao erário culpo-
samente, ou seja, quando não agis-
se com a intenção de causar o dano,
mas por negligência, imprudência
ou imperícia grave causasse um
prejuízo ao ente público. Tínhamos
a figura do "desonesto por culpa".

O ministro Napoleão Nunes
Maia, antes mesmo do início da
tramitação do projeto de lei, já si-
naliza sua preocupação em rela-
ção à imputação de ato de impro-
bidade por culpa do agente públi-
co, senão vejamos: "O elemento
subjetivo (dolo ou culpa) exigido
para a configuração dos atos de
improbidade traz à discussão a
proposição dilemática de saber se
o cometimento culposo dessa in-
fração administrativa é (ou não)
idêntico, similar ou igual ao come-
timento doloso e, portanto, passí-
veis ambos da mesma sanção".

Com efeito, em boa hora o
novo texto exclui a imputação
de ato de improbidade por cul-
pa do agente público. Não se
pode olvidar que improbidade
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administrativa é ato de deso-
nestidade do gestor público no
trato da coisa pública. Ato de
improbidade, por exemplo, é com-
prar camisinha feminina para
fornecer no Sistema Único de
Saúde, pagar antecipadamente,
saber que a empresa contratada
não irá entregar e anuir com isso.

No entanto, muitos irão pen-
sar que isso resultará em impuni-
dade para o mau gestor ou para
gestor incompetente. Não é verda-
de! A nova lei preconiza que o ges-
tor que agir de forma imprudente
ou negligente na condução da coi-
sa pública e causar prejuízo deve-
rá ser responsabilizado civilmen-
te, mas não sofrerá as graves san-
ções da Lei de Improbidade Admi-
nistrativa, que devem ficar reser-
vadas, exclusivamente, para o
agente que deliberadamente cau-
sar prejuízo aos cofres públicos.

Dessa forma, a alteração le-
gislativa não gerará impunidade
para o gestor público desonesto,
mas, sim, deixar de "medir com a
mesma régua" o agente negligen-
te, imprudente ou imperito que
causa prejuízo aos cofres públi-
cos com a sua falta de cuidado.

Cumpre destacar, por opor-
tuno, que a ofensa ao artigo 10
da Lei de Improbidade impunha
ao gestor público que agisse com
dolo ou com culpa a mesma pe-
nalidade, ou seja, impõe indistin-
tamente as sanções do artigo 12,
II, da LIA, que importam em se-
veras restrições ao causador do
dano, consoante se depreende do
texto legal em vigor: "II — na hi-
pótese do artigo 10, ressarcimen-
to integral do dano, perda dos
bens ou valores acrescidos ilicita-
mente ao patrimônio, se concor-
rer esta circunstância, perda da
função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito
anos, pagamento de multa civil
de até duas vezes o valor do dano

e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefí-
cios ou incentivos fiscais ou credi-
tícios, direta ou indiretamente, ain-
da que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majori-
tário, pelo prazo de cinco anos".

Diversamente do que apon-
tam os cavaleiros do apocalip-
se, nesse ponto específico da
alteração da Lei de Improbida-
de não se vislumbra retrocesso
ou causa de impunidade, mas,
sim, uma correção de curso.

No entanto, a correção do
curso somente será completa se
o STF permitir a aplicação retro-
ativa da Lei 14.230/2021, alcan-
çando condenações passadas por
atos de improbidade sem dolo.
Há muitos agentes públicos nes-
sa situação, condenados, com
sanções pesadíssimas, com per-
da do cargo público – inclusive
concursados – que agiram cul-
posamente, ou seja, sem a inten-
ção de causar lesão ao erário.

Não se pode esquecer uma
regra básica do direito, qual seja,
que lei novas (novatio legis), de
natureza material (como a Lei
14.230/2021), mais benéficas de-
vem ser aplicadas retroativamen-
te, alcançando, indistintamente,
fato pretéritos, independentemen-
te, de quem sejam os “beneficia-
dos”. São regras que aprendemos
no primeiro semestre do curso de
Direito e, assim, espero, firmemen-
te, que os senhores ministros se
lembrem dessas aulas ao proferi-
rem seus votos nesse e nos todos
os outros temas correlatos.

———
Marcelo Aith, advogado,
latin legum magister
(LL.M) em direito penal
econômico pelo Instituto
Brasileiro de Ensino e
Pesquisa – IDP, especia-
lista em Blanqueo de Ca-
pitales pela Universida-
de de Salamanca, profes-
sor convidado da Escola
Paulista de Direito, mes-
trando em Direito Penal
pela PUC-SP, e presiden-
te da Comissão Estadual
de Direito Penal Econô-
mico da ABRACRIM-SP

Lei de Improbidade, STF e o futuro das eleições

Mário Neto

Essa brincadeira
do t í tulo  era
 aquela em que

um menino ou menina
ficava vendado, de cos-
tas para o restante do
grupo, e outro partici-
pante ficava como guia,
junto ao “vendado”,
apontando o dedo para os partici-
pantes do grupo e perguntando:
“É esse?” e aguardava a resposta
do(a) “vendado(a), que era objeti-
va: sim ou não. Quando dissesse
“sim”, lhe era perguntado: “Beijo,
abraço ou aperto de mão?”. Nessa
escolha às cegas, tinha que agra-
ciar o escolhido com um beijo, um
abraço ou um aperto de mão, con-
forme respondeu. Se era a pessoa
que você paquerava, um beijo te-
ria sido a melhor escolha e ali nas-
ciam as primeiras paqueras. Nem
sempre a gente acertava nas esco-
lhas, mas tinha que arcar com as
consequências do “livre arbítrio”
e com a zoação. Outra, Pique-es-
conde, onde um ficava com o ros-
to tapado e tinha que contar até
trinta, enquanto os demais corri-
am para se esconder para serem
achados e quando isso acontecia
tinham que correr até o ponto do
“pique” e bater a mão primeiro. O
perdedor seria o próximo a ficar
encarregado de contar até trinta e
achar os demais. Além dessas ti-
nha o pega-pega (também chama-
do de “paz”, que não tinha muito
a ver com o tapa que a pessoa le-
vava quando era alcançada pela
outra), mãe-da-rua, queimada, ro-
dava pião jogado com a “fiera” (um
barbante enrolado no pião), boli-
nhas de gude (cavava um bura-
quinho na terra onde tinha que
acertar a bolinha, parecido com o
golfe; e quem colocava no bura-
quinho, chamado de “bile”, tinha
o direito de tentar acertar a boli-
nha do outro e, acertando, o dono
da bolinha atingida saía da brin-
cadeira e perdia uma bolinha pro
seu algoz). Jogava futebol o dia
todo, só parava na hora de ir pra
escola e fazer a lição de casa
(quando “baixava” um Einstein
na gente e em 2 minutos fazia
tudo, só pra sair correndo brin-
car). Pra jogar futebol era só pro-
curar um dos muitos campinhos
que tinham espalhados nos ter-
renos desocupados da cidade,
coisa rara hoje. Ou apenas colo-
cava quatro chinelos no meio da
rua demarcando “as traves” do
gol de cada lado e fazia a marca-
ção do campo usando tijolos pra
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riscar a rua. Era o ce-
nário perfeito pra gen-
te arrancar a tampa do
dedão no chão e che-
gar todo ensanguenta-
do em casa. Brigava na
rua. Batia e apanhava,
mas não deixava che-
gar ao conhecimento
da mãe, senão você não
tinha opção: agora era

só apanhar. Da mãe. Assim a gen-
te aprendeu a resolver nossas ...
“pendências” sem pedir ajuda. Na
época da Páscoa, procurava nos
campinhos pra escalar aquele
tronco de pinheiro bem alto e
lambuzado de graxa e óleo e che-
gar no topo, onde ficava amarra-
do num quadro de madeira um
boneco feito de panos e recheado
de brindes e dinheiro arrecadado
com a vizinhança. Era o “Judas”.
Quem pegasse o boneco ficava com
todo o recheio dele como prêmio.
Os primeiros que tentavam iam
limpando o tronco com sua rou-
pa para os que vinham a seguir,
facilitando a escalada desses. O
segredo era ir ficando pro final.
Mas e se alguém chegasse antes?
Esse era o desafio: saber a hora
certa de escalar e ter habilidade e
coragem pra chegar lá em cima.

Olha quantas lições de sabe-
doria a gente tinha, de fazer inveja
a qualquer “coaching” de agora.

A infração mais grave que
a gente cometia era apertar a
campainha das poucas casas
que tinham e sair correndo.

Por quê nossos filhos ou fi-
lhas não tiveram essas experiên-
cias de vida? O mundo evoluiu,
ficou tecnológico, mudaram os
costumes, seriam essas as respos-
tas? Minhas filhas cresceram e se
tornaram pessoas maravilhosas,
mas quando paro pra pensar na
infância que tive, me pergunto se
aquelas “aventuras” de criança
não teriam feito falta a elas?

———
Mário Neto, servidor do
Tribunal de Justiça há 38
anos, bacharel em Direi-
to, pós-graduado em Di-
reito Privado, em Direi-
to Empresarial com ênfa-
se em Tributário e em
Avalição Pericial de
Bens, candidato a depu-
tado Estadual (PSB)

Brincadeiras de rua (I)
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Santa Casa entrega ao governador
pedido de ajuda às filantrópicas
Governo do Estado tem ajudado as Prefeituras e algumas  Santas Casas com
aporte financeiro; provedor João Pavão participa de recepção a Rodrigo Garcia

Divulgação

João Orlando Pavão e Rodrigo Garcia

A convite do prefeito Luciano
Almeida e do governador Rodrigo
Garcia, o provedor da Santa Casa
de Piracicaba, João Orlando Pa-
vão, participou dia 1º, no Centro
Cívico, do  anúncio do Decola Pira
-  Programa de Desenvolvimento
do Município, com algumas ações
em parceria com o Estado.  Pavão,
que na ocasião representou tam-
bém a Federação das Santas Ca-
sas e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo, entregou ao
governador pedido de apoio às ins-
tituições filantrópicas, que amar-
gam prejuízos advindos também
da pandemia da Covid-19. “Só a
Santa Casa de Piracicaba acumu-
lou prejuízos superior a R$17 mi-
lhões em 2021, quando as despe-
sas foram atípicas”, disse.

Segundo o provedor, além
dos números advindos da pan-

demia, o governador recebeu pe-
dido de socorro para que as insti-
tuições filantrópicas possam con-
tinuar atendendo em face tam-
bém da desatualização da tabe-
la SUS tabela. “O Governo do Es-
tado tem ajudado as Prefeitu-
ras e algumas  Santas Casas com
aporte financeiro”, comentou.

Sobre a apresentação do De-
cola Pira, que propõe aporte finan-
ceiro maior para a Santa Casa e
Hospital Regional, Pavão disse es-
tar impressionado com os progra-
mas apresentados nas áreas soci-
ais. “São iniciativas que propõem
a união da tecnologia, investimen-
tos e inovação”, considerou o pro-
vedor, que prestigiou o evento ao
lado do secretário municipal de
Saúde, Filemon Silvano; e do as-
sessor para assuntos institucionais
da Santa casa, Marcos Andrade.
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Secretaria oferece 197 vagas de estágio de nível superior
A Secretaria de Estado da

Educação de São Paulo (Seduc-SP)
está oferecendo 197 vagas de está-
gio de nível superior, nas Direto-
rias de Ensino de Americana, Bra-
gança Paulista, Campinas Leste,
Campinas Oeste, Capivari, Limei-
ra, Jundiaí, Mogi Mirim, Piraci-
caba, Pirassununga, São João da
Boa Vista e Sumaré, na região de
Campinas. A contratação e proces-
so seletivo serão realizados pelo Cen-
tro de Integração Empresa Escola
(CIEE). As inscrições e prova objeti-
va deverão ser no www.ciee.org.br
de 9 a 24 de agosto, até 12h.

O valor da bolsa auxílio é de
R$ 937,59 por mês para 30 horas
semanais, sendo 6 horas diárias

no máximo, e o auxílio transporte
é de R$ 193 mensais. O contrato é
de no máximo 24 meses, exceto
para pessoas com deficiência.

A prova possui 20 questões
objetivas de múltipla escolha com
quatro alternativas, sendo 10 ques-
tões de português e 10 de conheci-
mentos gerais: meio ambiente e
cidadania: problemas, políticas
públicas, aspectos locais e globais;
história e geografia; cultura e so-
ciedade: música, literatura, rádio,
cinema e televisão; atualidades e
responsabilidade social. Em todo
estado, são 1.734 vagas, sendo 150
para atuar no órgão central e 1.584
nas 91 Diretorias de Ensino.

As vagas no órgão central são

para estudantes dos cursos supe-
riores de Administração de Em-
presas, Administração Pública/
Gestão de Políticas Públicas, Aná-
lise de Sistemas, Arquitetura, Ci-
ência da Computação, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas,
Design, Direito, Engenharia Civil,
Engenharia de Alimentos, Enge-
nharia de Computação, Engenha-
ria de Software, Engenharia de
Transportes, Estatística, Jornalis-
mo, Relações Públicas, Sistemas da
Informação, Tecnólogo em Logís-
tica e Tecnólogo em Recursos Hu-
manos. Nas Diretorias de Ensino,
os estágios são para os estudantes
dos cursos superiores de Admi-
nistração de Empresas, Adminis-

tração Pública/Gestão de Políti-
cas Públicas, Ciências Contábeis
e Direito. Para os candidatos
com deficiência, são reservadas
10% das vagas para cada curso.

Os interessados devem ter
idade mínima de 16 anos até a
data da posse, ser brasileiro nato,
naturalizado ou estrangeiro com
visto permanente no Brasil, estar
em dia com as obrigações eleito-
rais, quando maior de 18 anos, e
com as obrigações militares, se
for do sexo masculino, e não ter
feito estágio por período superi-
or a 18 meses na Seduc-SP, exce-
to pessoas com deficiência. A pre-
visão de conclusão do curso não
pode ser inferior a seis meses.
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Mamaço acontece no próximo
sábado, 6, com muitos balões
Ato contará com soltura de balões, coffee interativo e roda de conversa
com profissionais da saúde; objetivo é estimular a amamentação
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Sema conclui a reconstrução da
ponte do Toneca, no Campestre

Para estimular a amamen-
tação e reforçar a importância
deste ato junto às mães, o Santa
Casa Saúde Piracicaba promove
Mamaço com coffee interativo,
contadora de história, roda de
conversa com profissionais da
saúde, amamentação em grupo
e soltura de balões dourados, a
partir das 9 horas deste sába-
do, dia 06 de agosto,  nas de-
pendências do Plano, à avenida
independência, 950, com esta-
cionamento próprio e entrada
pelo andar térreo do prédio.

“Retomamos as atividades
presenciais depois de dois anos
de pandemia e, agora, estamos
juntos neste esforço coletivo para
fortalecer, proteger, promover e
apoiar a amamentação em todos
os níveis, de forma a melhorar
os índices de aleitamento mater-
no em benefício da mãe e do
bebê”, considerou a Enfª Moni-
ck Gonçalves, responsável pela
ISMAM Santa Casa Saúde 2022.

Ela informa que, com a pro-
posta informar,  vincular, enga-
jar  e estimular para o aleita-
mento materno, as atividades
programadas para este sábado
vão mostrar os benefícios poten-

ciais da alimentação natural na
vida do bebê. “O mamaço vem
justamente com a proposta de
seguir o exemplo mundial atra-
vés do qual as mães com seus be-
bes se reúnem para amamentar,
enquanto compartilham momen-
tos e experiências que, além de
promover a amamentação, con-
cede apoio psicológico e fortalece
a relação que existe entre mãe e
filho”, considerou a enfermeira.

Segundo ela, a iniciativa ce-
lebra o Agosto Dourado e reforça
as atividades promovidas pela  Se-
cretaria Municipal de Saúde,  que
realiza a 6ª edição da Semana
Municipal de Aleitamento Mater-
no (SMAM), de 1º a 7 de agosto,
com o tema Fortalecer a Amamen-
tação: Educando e Apoiando.

Monick Gonçalves revela
que o  tema está alinhado com a
Agenda 2030 para o Desenvol-
vimento Sustentável, que tem
também como foco a erradicação
da pobreza e da fome, promover
a segurança alimentar e melho-
ria da nutrição e promoção da
agricultura sustentável, além de
assegurar uma vida saudável e
promover saúde e bem-estar
para todos em todas as idades.

Equipe de enfermagem auxilia as mamães sobre
a pegada correta do bebê durante a amamentação
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“Estarão conosco profissio-
nais das áreas de enfermagem,
obstetrícia, psicologia, fonoau-
diologia e nutrição, além da con-

tadora de história Cristiane
Martins, que fará conosco uma
reflexão sobre o vinculo mãe e
filho”, antecipou Monick.

Foi finalizada ontem, 2, a
obra de reconstrução da ponte do
Toneca, localizada no bairro
Campestre, na divisa com o mu-
nicípio de Saltinho. A passagem
já havia sido liberada para os
motoristas na última sexta-feira,
29/07. A Sema (Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abasteci-
mento), responsável pela restau-
ração e conservação de 148 pon-
tes rurais de Piracicaba, trabalhou
na obra desde o dia 18 de julho,
quando a antiga ponte foi demoli-
da, e está sendo entregue antes do
prazo inicial de 15 dias trabalha-
dos, concluído em apenas 12 dias.

A reconstrução constava na
programação da Sema, pois a
ponte encontrava-se em estado
crítico após as fortes chuvas que
atingiram a região no início do
ano. O município de Saltinho co-
laborou com a compra de ferra-

Ponte foi finalizada em 12 dias de trabalho; Prefeitura
de Saltinho colaborou com a doação de materiais

 Thais Passos/SEMA

gens, cabo de aço e presilha para
a reconstrução. Parte dos mate-
riais, além do maquinário e da
mão de obra ficou sob responsa-
bilidade da Prefeitura de Piraci-
caba, por meio da Sema, que tam-
bém fez o assentamento de tubula-
ção na estrada da ponte, para o
correto escoamento da água do rio.

De acordo com o servidor en-
carregado das obras, Ecidir Apa-
recido Prudente Ferreira, que já
trabalha com pontes de madeira
na Sema há 12 anos, a reconstru-
ção feita com eucalipto tratado ga-
rante a durabilidade das pontes por
aproximadamente 50 anos de uso.
“Dispomos de uma ótima equipe de
técnicos que busca atender todas
as regiões de acordo com uma pré-
programação e sempre recebe-
mos o retorno positivo dos mo-
radores atendidos”, ressalta a se-
cretária da Sema, Nancy Thame.

Dando sequência às ações da
campanha global de sustentabili-
dade “Goal of the Century”, fir-
mada em abril deste ano, a Hyun-
dai Motor Brasil anuncia hoje o
lançamento da promoção “Na
Hyundai dá jogo”, que irá premi-
ar clientes com viagens e ingres-
sos para a estreia do Brasil na Copa
do Mundo da FIFA QATAR
2022™ e com um Novo Hyundai
HB20 zero-quilômetro. Além des-
tes, ainda serão oferecidos prêmi-
os instantâneos como dispositivos
Alexa™ e fones de ouvido para
aqueles que participarem da ati-
vação online no site da ação.

“A Hyundai entende que seu
compromisso com as futuras ge-
rações vai muito além dos nossos
produtos e serviços. Por isso, além
do contínuo desenvolvimento de
novas tecnologias e meios de mo-
bilidade inteligente, vamos usar o
poder do futebol e da Copa mais
sustentável da história para incen-
tivar todos a se unirem em tor-
no do objetivo do século: criar
um mundo mais solidário e sus-
tentável. Para isso, aqui no Bra-
sil vamos convidar nossos cli-
entes a embarcarem nesta mis-
são participando da promoção
'Na Hyundai dá jogo', onde cada
'Test Drive Sustentável' terá a
emissão de carbono compensada
com a conservação de árvores na
Mata Atlântica Brasileira”, expli-
ca Jan Telecki, diretor de Marke-
ting e Comunicação da Hyun-
dai Américas Central e do Sul.

As regras da promoção são
simples: os clientes que realizarem
um test drive em uma das conces-
sionárias participantes concorrem
automaticamente ao sorteio de
uma viagem com direito a acom-

PPPPPROMOÇÃOROMOÇÃOROMOÇÃOROMOÇÃOROMOÇÃO

Hyundai leva clientes ao Catar
para a estreia do Brasil na Copa

panhante ao Catar e ingressos
para a estreia do Brasil na Copa,
contra a Sérvia, e a um Novo
Hyundai HB20 zero quilometro.

As chances aumentam para
os clientes que realizarem o test
drive e comprarem o carro no pe-
ríodo da promoção, concorren-
do a viagens com direito a acom-
panhante ao Catar e ingressos
para o primeiro jogo da nossa
seleção. Clientes atuais também
podem participar ao realizarem
o serviço agendado na conces-
sionária e atualizar o cadastro
no programa Hyundai Sempre,
concorrendo a um Novo Hyun-
dai HB20 zero-quilômetro.

E os prêmios não param por
aí. Logo ao final do test drive, o
cliente será convidado a escane-
ar um QR Code na concessioná-
ria, que dará acesso ao game
Chute a Gol, no site da promo-
ção. Na partida virtual, o parti-
cipante deverá acertar a bola no
gol, que estará protegido por um
HB20 na posição de goleiro. Acer-
tando o gol, o desafiante garan-
te na hora um dispositivo Ale-
xa™ ou um fone de ouvido estilo
headphone com Bluetooth.

O sorteio dos cinco pacotes
para Copa do Mundo FIFA QA-
TAR 2022™ aceitará inscrições
até o dia 18 de setembro, e a apu-
ração dos ganhadores será no dia
23 do mesmo mês. Já o sorteio do
Novo Hyundai HB20 tem como
data limite de participação o dia
31 de outubro. Com apuração do
ganhador no dia 11 de novembro.

Mais informações sobre a
promoção, a lista de concessio-
nárias participantes e o regula-
mento podem ser encontrados
no site hyundai.com.br.
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Instrutor de dança de salão
receberá homenagem

O instrutor de dança de sa-
lão, Raul Alexandre – conhecido
pelo nome artístico “Dance Raul”
– será homenageado com Voto de
Congratulações 560/2022, pro-
posto pelo vereador Paulo Cam-
pos (Podemos). A homenagem foi
aprovada na noite desta segun-
da-feira (1) durante a 30ª reu-
nião ordinária de 2022. Depois de
ser líder em uma empresa multi-

nacional no ano de 2014, Dance
Raul decidiu deixar a profissão
para seguir carreira como instru-
tor de dança, “pois o mesmo tra-
balhou em banda de baile desde
seus 16 anos de idade”, argumen-
ta o parlamentar. Além de instru-
tor de dança, Dance Raul é coreó-
grafo e dançarino. A homenagem
será entregue em data a ser agen-
dada pelo gabinete do vereador.
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Poupatempo lembra os prazos do licenciamento anual obrigatório
Proprietários de veículos com

placas terminadas em 3 e 4 devem
regularizar o licenciamento anual
obrigatório até o dia 31 de agosto
de 2022, de acordo com o crono-
grama definido Departamento
Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP). O documen-
to pode ser acessado pelos canais
digitais do Poupatempo – portal
(www.poupatempo.sp.gov.br) e
aplicativo Poupatempo Digital.

Com o número do Rena-
vam, o serviço pode ser feito por
meio de internet banking, apli-
cativo ou caixa eletrônico dos
bancos conveniados (Santander,
Bradesco, Banco do Brasil, Sa-
fra, Itaú, Caixa Econômica Fe-

deral). Após o pagamento, o do-
cumento digital fica disponível
para download e impressão no
item ‘Licenciamento Digital’ no
portal do Poupatempo e no apli-
cativo Poupatempo Digital.

Somente no último ano, em
2021, foram realizados cerca de
2,7 milhões de licenciamentos di-
gitais nos canais do programa.
Em 2022, até junho, foram mais
de 1,6 milhão de atendimentos.
O serviço é um dos 220 disponí-
veis de forma online, como reno-
vação de CNH, licenciamento de
veículos, consulta de IPVA, Car-
teira de Trabalho Digital, segu-
ro-desemprego, Atestado de An-
tecedentes Criminais e acesso à

carteira digital de vacinação
contra a Covid-19, por exemplo.

Além dos canais digitais do
Poupatempo, os portais Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br) e Senatran
( h t t p s : / / p o r t a l s e r v i c o s .
senatran.serpro.gov.br/), e dos
aplicativos Detran.SP e Carteira
Digital de Trânsito – CDT tam-
bém podem ser utilizados para
baixar e imprimir o documento.
O motorista poderá imprimir em
papel sulfite comum (A4-branca).

O valor da taxa para licenciar
veículos usados é de R$ 144,86,
independentemente do calendário
de vencimento. E, assim como em
2021, não haverá cobrança de taxa
do seguro DPVAT em 2022, con-

forme decisão do Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados (CNSP).

O calendário fixa o prazo-limi-
te para o pagamento regular do li-
cenciamento, de acordo com o final
da placa. Se não for realizado até o
último dia útil do mês referente
ao número final da placa, haverá
incidência de multa e juros. A re-
gra é a mesma: todos os débitos
do veículo devem estar quitados.

A falta de licenciamento é
uma infração gravíssima e pode
acarretar uma série de proble-
mas para o condutor, como re-
moção do veículo ao pátio, multa
de R$ 293,47 e sete pontos na car-
teira, conforme determina o Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB).
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Acácio parabeniza Piracicaba
e destaca atividades no recesso
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Na Câmara, 10º BPM
será homenageado

O 10º Batalhão de Polícia Mi-
litar do Interior (BPM/I) receberá
voto de congratulações pelos 25
anos da criação da Força Tática
“Tático 10” na cidade de Piracica-
ba. A iniciativa é do vereador Pau-
lo Campos (Podemos), que é au-
tor do requerimento 555/2022,
aprovado nesta segunda-feira
(1), na 30ª reunião ordinária.

Segundo o texto da propo-
situra, dois pelotões de Força Tá-
tica foram instalados no muni-
cípio em 13 de julho de 1997.
Seus primeiros comandantes
foram o 1º tenente PM Rodrigo
Eval Arena, atualmente coronel
PM comandante do CPI-2 (Co-

mando de Policiamento do In-
terior 2), de Campinas, e o 2º
tenente PM André Luiz Pereira
Leite Vianna, hoje comandante
do 37º BPM/I, em Rio Claro.

Ainda de acordo com o re-
querimento, a tropa, que inicial-
mente era composta por 25 polici-
ais militares, sendo duas mulhe-
res, passou por horas de treina-
mentos e instruções que possibi-
litaram uma postura técnico-pro-
fissional de referência para “asse-
gurar a paz social e mitigar os pro-
blemas em segurança na área”,
fazendo frente à criminalidade.

A data de entrega do voto de
congratulações ainda será definida.

O vereador Acácio Godoy
(PP) usou o tempo regimental,
na 30ª reunião ordinária des-
ta segunda-feira (1), para pa-
rabenizar Piracicaba pelo ani-
versário de 255 anos e ainda
destacou os projetos de melho-
rias que estão em andamento
para o desenvolvimento do
município. “Piracicaba é uma
cidade que acolhe todos os po-
vos, etnias e religiões, possui
grande cultura e grande parti-
cipação na história não só do
Estado, mas do Brasil”, colocou.

Ele lembrou ainda das ati-
vidades realizadas durante o
recesso parlamentar, como a
reivindicação por melhorias em

áreas verdes e de lazer no Jar-
dim Tatuapé, Jardim Itapuã e
Monte Líbano, além de proje-
tos para a estrada que faz li-
gação com Anhumas e na re-
gião do Pau Queimado.

No discurso, o parlamentar
abordou a homenagem à atriz e
escritora Vânia Lima, autora do
livro “A Fada e a Sombra”, que
trata do assédio sexual infantil.
Também falou sobre a sessão
solene em homenagem ao Dia da
Mulher Negra Latinoamericana
e Caribenha e sobre o encontro
promovido na Câmara pelo Fó-
rum Inter-Religioso para uma
Cultura de Paz e Liberdade de
Crença na semana passada.

O requerimento 530/2022,
que solicita informações sobre a
aplicação do novo piso salarial
aos agentes comunitários de saú-
de e de combate às endemias da
cidade, causou polêmica entre os
vereadores, na 30ª reunião or-
dinária, nesta segunda-feira (1).
A propositura, de autoria do ve-
reador Cássio Luiz Barborsa, o
“Fala Pira” (PL), foi aprovado
pela maioria dos parlamentares.

De acordo com o requerimen-
to, a remuneração dos profissio-
nais deve passar de um para dois
salários mínimos, conforme deter-
mina a emenda constitucional 120/
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Requerimento cobra informações sobre aplicação de novo piso salarial
2022, que está em vigor desde
maio deste ano. No documento, o
vereador pergunta por qual mo-
tivo o município não aderiu, até o
momento, ao reajuste salarial e
se a Prefeitura já recebeu os re-
cursos do Ministério da Saúde
para o pagamento aos agentes.

Na declaração de voto,
Cássio Fala Pira lembrou que
o repasse do governo federal
para majoração dos salários
dos agentes já foi efetuado.
“Os municípios já receberam
esse dinheiro e Piracicaba não
deu nenhuma resposta”, afir-
mou. Ele disse ainda que a ques-

tão já foi encaminhada para
análise do Ministério Público.

O vereador Wagner de Oli-
veira, o Wagnão (Cidadania),
também justificou o voto, di-
zendo que o repasse já foi libe-
rado para o município e que o
aumento dos salários dos agen-
tes já está para ser feito.

A vereadora Rai de Almeida
(PT), ao declarar o voto, colocou
que o Poder Executivo precisa pres-
tar contas do que está fazendo e
que é prerrogativa da Câmara
questionar através do requerimen-
to. “O aumento para dois salários
mínimos é uma questão de ur-

gência diante da inflação e do
alto custo de vida”, avaliou. “Esse
dinheiro não é para ficar nos co-
fres públicos da Prefeitura, mas
para aplicar imediatamente”.

Já o vereador Laércio Tre-
visan Jr (PL) lembrou que é pre-
ciso esclarecer o valor do piso
salarial dos agentes. O vereador
Gustavo Pompeo (Avante) argu-
mentou que votou contra o re-
querimento, mas que ninguém
é contra as informações. “Esse
valor (do salário dos agentes)
não é a realidade de Piracicaba,
é só consultar os últimos con-
cursos públicos”, afirmou.
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Deputada Bebel destaca lei para
o combate à violência política

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), que está no seu
primeiro mandato na Assembleia
Legislativa do Estado de São Pau-
lo, diz que a implementação da
Lei Federal 14.192/2021, que pre-
vê a investigação e apuração do
crime eleitoral de violência polí-
tica contra mulher é uma gran-
de vitória para as mulheres. É
que, de acordo com a pesquisa
realizada pelo InternetLab e re-
vista AzMina, na eleição de 2020,
candidatas a prefeitas e verea-
doras recebiam, em média, 40
xingamentos no Twitter todos os
dias. Além disso, segundo o Ins-
tituto Marielle Franco, 8 a cada
10 candidatas negras sofreram
violência virtual no pleito de 2020.

Para Bebel, em meio a um
mundo cada vez mais machista, a
discussão de pautas como essa é
urgente. “Precisamos frear a vio-
lência contra a mulher e esta lei é
um grande instrumento para
combatermos qualquer prática
neste sentido”, diz a parlamentar.

A Lei 14.192 estabelece re-

A deputada Bebel diz que é preciso frear a violência contra a mulher
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gras para prevenir, reprimir e
combater a violência política con-
tra a mulher. Entre as ações pre-
vistas no texto estão a criminali-
zação de abusos e a determina-
ção de que o enfrentamento a
esse tipo de violência faça parte
dos estatutos partidários. Bebel
destaca que agora é considerada
violência política contra as mu-
lheres toda ação, conduta ou
omissão com a finalidade de im-
pedir, obstaculizar ou restringir
os direitos políticos delas, não
apenas durante as eleições, mas
no exercício de qualquer função
política ou pública. Também se-
rão punidas práticas que depre-
ciem a condição da mulher ou
estimulem sua discriminação em
razão do sexo feminino ou em
relação a cor, raça ou etnia.

A proposta aprovada pelo
Congresso Nacional fez alterações
em três diplomas que já estavam
em vigor: a Lei 4.73, de 1965 (Có-
digo Eleitoral); a Lei 9.096, de 1995
(Lei dos Partidos Políticos), e a Lei
9.504, de 1997 (Lei das Eleições).
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Corpo de Baile de Caraguatatuba
se apresenta na Rua do Porto
Espetáculo de dança contemporânea Coisa Pequena pode ser visto no
sábado, 6, na Casa do Povoador, às 13h, e no largo dos Pescadores, às 15h

O Corpo de Baile de Caragua-
tatuba, que atua há 22 anos em
qualificação artística, produção,
pesquisa, reflexão e fomento à
dança, realizará duas apresenta-
ções do espetáculo Coisa Pequena
em Piracicaba, em espaços aber-
tos, na Casa do Povoador, sába-
do, 6, às 13h, e no largo dos Pes-
cadores, no mesmo dia, às 15h. A
realização é por meio do Progra-
ma de Ação Cultural (ProAC) do
Governo do Estado, com apoio da
Prefeitura, por meio da Secreta-
ria Municipal da Ação Cultural
(Semac). O evento é gratuito.

O projeto Coisa Pequena se
propôs à pesquisa, concepção e
temporada do trabalho inspira-
do nos textos de Manoel de Bar-
ros, tendo como mote O Andari-
lho, que exaltou a grandeza dos
seres e objetos menos valoriza-
dos pela sociedade da máquina,
do consumo e do descarte.

O trabalho foi concebido em
espaço público (praças), onde a
memória das pessoas que transi-
tam por estes locais não só não se
separam da história da constru-

Corpo de Baile de Caraguatatuba atua há 22 anos em qualificação
artística, produção, pesquisa, reflexão e fomento à dança
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ção como são parte fundamental
de sua existência. O olhar para o
chão com sua riqueza de detalhes,
sem passar despercebido, sem
pressa, com cuidado e atenção.

Coisa Pequena propõe uma
reflexão sobre o “mito do bom sel-
vagem”, mencionado por Jean Ja-
ques Rousseau, onde acredita que
o homem é originalmente bom e
inocente, sendo corrompido pela
sociedade; com a figura do Anda-
rilho de Manoel de Barros – este
homem simples de hábitos rotinei-
ros tão naturais que expressam
uma liberdade não apenas social,
mas emocional e sentimental.

Assim como o trabalho de
Manoel de Barros que não se deu
no fluxo, mas sim no recorte, me-
táforas e imagens, Coisa Pequena
prevê este recorte no tempo com
inversão dos saberes das peque-
nas coisas, um contato sensorial
com o mundo tátil das coisas.

Criado em 2000 o Corpo de
Baile de Caraguatatuba partici-
pou dos principais festivais de
dança do país em seu processo
de amadurecimento técnico e

artístico, sendo premiado em
grande parte deles. Desde 2008,
passou a desenvolver um traba-
lho profissionalizante onde os in-
térpretes dedicam-se à pesquisa e
criação de composições coreográ-
ficas. Desde então, foi contempla-
do diversas vezes pelo Programa
de Ação Cultural (ProAC) e rece-
beu a maior honraria para a lin-

guagem da dança, o Prêmio Go-
vernador do Estado, em 2017.

SERVIÇO
Apresentação do espetácu-
lo de Dança Coisa Peque-
na. Com o Corpo de Baile
de Caraguatatuba. Sábado,
6, às 13h, na Casa do Po-
voador, e 15h no largo dos
Pescadores. Gratuito.

A vereadora Rai de Almeida
(PT) cobrou do prefeito Luciano Al-
meida (sem partido) os motivos pela
saída do ex-secretário municipal de
Ação Cultural (Semac), Adolpho
Queiroz, ocorrida no mês de julho,
durante o período de recesso par-
lamentar. “Nós temos uma cultura
que tem sido desmontada, inclusi-
ve com a saída do secretário, cujo
motivo nós não sabemos”, disse, ao
ocupar a tribuna da Câmara du-
rante a 30ª reunião ordinária, na
noite desta segunda-feira (1º).

Rai apontou o que qualifica
como um desmonte do setor cul-
tural do Município. “A gente espe-
ra que o senhor prefeito tenha uma
medida e que venha um secretário
que seja secretário e que não te-
nha ingerência deste ou daquele, e
que nós tenhamos, de fato, uma
política de cultura em nossa cida-
de, tenhamos a pinacoteca, a bi-
blioteca, os centros culturais dos
bairros com atividades”, disse.

CCCCCULULULULULTURATURATURATURATURA

“Queremos um secretário que
seja secretário”, diz vereadora
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Relinho protesta contra volta da queimada de cana-de-açúcar
Um flagrante de fogo atea-

do a uma grande área de cana-
de-açúcar na zona rural de Pi-
racicaba foi gravado pelo verea-
dor Rerlison Rezende, o Relinho
(PSDB), e exibido no telão do
plenário durante fala do parla-
mentar na tribuna, durante a
30ª reunião ordinária, na noite
desta segunda-feira (1º).

Relinho apontou que, pelos
indícios, a queima foi intencional

e disse que acionará o Ministério
Público para responsabilizar os
infratores. "Filmei os dois lados
do plantio de cana, não há como
ser criminoso: se reparar no ví-
deo, os dois lados estão queima-
dos. Vamos encaminhar ofício ao
Ministério Público e fiscalizar."

O vereador lembrou a vigên-
cia de lei municipal que proíbe a
queima da cana-de-açúcar. "Em
2021, era para estar 100% da

área cortada mecanizada, não
com queimada mais. Essa lei
vem desde 2002, faz 20 anos
que era para resolver esse as-
sunto. Estamos num clima su-
perseco e não toleramos mais
isso", disse, em referência à fuli-
gem que se espalha pela cidade.

"Acontece isso porque, depois
de alguns anos, tiram as árvores
para dar mais espaço para o plan-
tio de cana-de-açúcar. E próximo

a essas árvores temos nascentes,
que estão sendo contaminadas.
Anos após anos, eles vão empur-
rando até terminar com todas as
árvores para que tenham 100% de
suas áreas com cana-de-açúcar.
Não vamos aceitar, tem que ser
uma luta de todos os vereadores.
Vamos fiscalizar. Peço à popula-
ção de Piracicaba que denuncie,
porque vamos em cima defender o
meio ambiente", concluiu Relinho.

A situação do crescimento
da pobreza e da miséria na ci-
dade também foi pontuada pela
vereadora durante o uso da tri-
buna da Câmara. “Nós temos
mais de 14 mil pessoas que es-
tão nesta condição no Municí-
pio, e que estamos enfrentando
uma realidade de desemprego,
causado seja pela pandemia, seja
do ponto de vista de uma políti-
ca que tem sido implementada
em nível nacional”, destacou.

Rai também aproveitou o
espaço para citar a Carta Pela
Democracia, documento que
está recebendo diversas adesões
no País em defesa de um pro-
cesso eleitoral sem interferênci-
as de órgãos que não seja a Jus-
tiça Eleitoral. “As Forças Arma-
das não têm a competência para
isso”, disse, em crítica ao pedi-
do do ministro da Defesa infor-
mando que haverá acompanha-
mento paralelo das eleições.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Na tribuna, Thiago Ribeiro
relata atividades no recesso

Na 30ª reunião ordinária,
ocorrida na segunda-feira (1º),
o vereador Thiago Ribeiro (PSC)
utilizou o tempo regimental de
10 minutos para relatar ativi-
dades realizadas por seu gabi-
nete durante o mês de julho –
período em que as reuniões or-
dinárias ficaram suspensas pelo
recesso parlamentar – e agrade-
cer às secretarias responsáveis
pelo atendimento das reivindica-
ções feitas pela população.

O vereador agradeceu a
Jane Franco, responsável pela
Semuttran (Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes), e afir-
mou que a secretaria realizará
novo estudo para otimização da
mobilidade da população; segun-
do o parlamentar, deve ser fei-
ta, também, remodelação viária
que beneficie os pedestres que
atravessam a Avenida Cássio
Paschoal Padovani. No mesmo
assunto, o parlamentar expres-
sou gratidão à gerência admi-
nistrativa do Departamento de
Estradas e Rodagens (DER) pela

análise da construção de pas-
sarela na rodovia SP-304, onde
será inaugurado o novo Arena
Atacado, o que ampliará o flu-
xo de veículos na região.

Thiago Ribeiro lembrou,
também, da instalação de ven-
tosa para melhoria de saída de
ar na rede de água no bairro
Santa Rita, realizada pelo Semae
(Serviço Municipal de Água e
Esgoto), e da implantação de be-
bedouros em avenida do mesmo
bairro pela Sedema (Secretaria
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente), local onde os mora-
dores praticam exercícios físicos.

Além disso, o vereador ci-
tou o projeto que está desenvol-
vendo em conjunto com a Secre-
taria Municipal de Educação
(SME); a proposta é remodelar
os Centros de Educação Digital
(CEDs), que se encontram hoje,
segundo ele, subaproveitados.
“Nós queremos movimentar es-
ses espaços e modificá-los de
forma com que as crianças e jo-
vens possam frequentá-los de
maneira saudável”, destacou.

EEEEEDUCDUCDUCDUCDUCAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA FM FM FM FM FM

Professores da Esalq são entrevistados no Notícia 105
O espaço Esalq Comunidade,

que trará mostra de projetos
aberta à visitação pública duran-
te a 4ª edição do Esalqshow, foi o
destaque do programa Notícias
105, da Educativa FM de Piraci-
caba. No último dia 29 de julho,
os professores Pedro Yamamoto
e Iran Oliveira foram entrevista-
dos pelos jornalistas Antônio
Carlos Bonassi e Adriana Passa-
ri. Os docentes apresentaram as
oportunidades de interação que o
público do Esalqshow terá nos pró-
ximos dias 5, 6 e 7 de outubro, no
campus da USP em Piracicaba.

No Esalq Comunidade, os
visitantes poderão obter infor-
mações por meio de jogos, visi-
tas guiadas, oficinas e ativida-
des práticas aplicadas a temas
como cana-de-açúcar, compos-
tagem, insetos, assentamentos
agroecológicos, biodiversidade,
alimentos, solos, produção inten-

siva de ovinos e a conexão entre
pessoas e paisagens naturais.

Além disso, em área anexa ao
gramado central do campus, a
Casa do Produtor Rural integra a
programação do Esalq Comunida-
de com uma série de módulos prá-
ticos, todas atividades gratuitas e
voltadas para o público do evento.
Os módulos serão organizados na
tenda da Casa e os interessados
poderão se inteirar sobre técnicas
de manejo em cana-de-açúcar, di-
versificação na agricultura, culti-
vo de berinjela, além de participar
de oficinas de kokedama e esta-
quia com plantas para interiores.

“A Casa do Produtor é um
braço das atividades de extensão
da Esalq que mantém contato di-
reto e portas abertas para socie-
dade local. De forma gratuita ofe-
rece orientação agronômica sobre
diversas culturas, frutíferas, hor-
taliças, tanto para pequenos e mé-

Esalq Comunidade e Casa do Produtor foram os destaques
da entrevista com Pedro Yamamoto e Iran Oliveira

Adriana Passari

dios produtores, bem como para
qualquer pessoa que deseja mon-
tar uma horta caseira, por exem-
plo”, comentou o professor Iran.

O professor Pedro Yamamo-
to reforçou o convite para o públi-
co participar do Esalqshow. “O

Esalq Comunidade será um dos
pavilhões do evento, onde mostra-
remos as diversas formas de inte-
ração que a Esalq proporciona à
população. Somos uma universi-
dade gratuita e o diálogo com a
comunidade deve ser expandido”.
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Novo piso salarial a agentes
de saúde motiva requerimento

O pagamento do novo piso
salarial aos agentes comunitários
de saúde e de combate às endemi-
as é cobrado no requerimento 530/
2022, aprovado pela Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba na 30ª reu-
nião ordinária, realizada na noite
desta segunda-feira (1º). O valor
de dois salários mínimos passou a
vigorar no país em maio, com a
emenda constitucional 120/2022.

O vereador Cassio Fala Pira
(PL), autor do requerimento,
pergunta por qual motivo o mu-
nicípio não aderiu, até o mo-
mento, ao reajuste salarial e se
a Prefeitura já recebeu os re-
cursos do Ministério da Saúde
para o pagamento aos agentes.

O requerimento foi um dos
quatro aprovados em regime de
urgência durante a reunião ordi-

nária. Já as duas proposituras
que compunham a pauta inicial
da Ordem do Dia tiveram a vota-
ção adiada: o parecer contrário
da Comissão de Legislação, Jus-
tiça e Redação ao projeto de lei
235/2021, por duas sessões, e o
requerimento 490/2022, por três.

A 30ª reunião ordinária
marcou o retorno do recesso par-
lamentar de julho, quando não
foram realizadas sessões delibe-
rativas, e foi a primeira com o
formato aprovado com a resolu-
ção 7/2022, pela qual a Ordem
do Dia, parte destinada à vota-
ção das matérias em pauta, pas-
sou a anteceder o Expediente,
momento da reunião reservado
aos discursos parlamentares e
aos oradores inscritos para fa-
zerem uso da Tribuna Popular.

A Secretaria Municipal de
Obras (Semob) iniciou na últi-
ma quinta-feira (28) os servi-
ços para realizar a extensão
da tubulação de rede de
águas pluviais em área públi-
ca no bairro Santa Inês, loca-
lizada entre as ruas Hibisco e
Alecrecim. A solicitação já foi
tema do ofício 281/2021, de
autoria do vereador Gilmar
Rotta (PP), presidente da Câ-

mara Municipal de Piracicaba.
De acordo com o gabinete do
parlamentar, os moradores do
bairro o procuraram para soli-
citar a obra pois, segundo eles,
o local está com muita sujeira,
o que propicia o aparecimento
de animais peçonhentos. A
erosão causada pela tubula-
ção, de acordo com os mu-
nícipes, também aumenta o
risco de acidentes no local.

SANTA INÊS
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Mamaço deve reunir 200
mães na Estação da Paulista
Amamentação simultânea integra ações da 6ª SMAM e do Agosto Dourado
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Pompeo acompanha evento
sobre programa municipal

Divulgação

Abertura da SMAM 2022 aconteceu na tarde de segunda-feira, 1o

Com a expectativa de reunir
200 mães, a Secretaria de Saúde,
por meio do Comitê Municipal de
Aleitamento Materno e Alimenta-
ção Complementar Saudável, rea-
liza mais uma edição do encontro
do Mamaço, tradicional momen-
to de amamentação simultânea
para incentivar o aleitamento ma-
terno mostrando os benefícios po-
tenciais da alimentação natural na
vida do bebê e alusão ao Agosto
Dourado. A ação integra a 6ª
edição da Semana Municipal do
Aleitamento Materno de Piraci-
caba (SMAM) com o tema Forta-
lecer a Amamentação: Educan-
do e Apoiando, que acontece até
sexta-feira, 05/08, com progra-
mação especial na cidade.

Conforme lembra a coordena-
ção da SMAM 2022, o encontro
do Mamaço começa a partir das
13h30, na Estação da Paulista (Es-
paço Gare), onde ao longo da tar-
de, gestantes, mães, bebês e famí-
lias serão convidados para um
momento de descontração, de con-
versa e estímulo ao aleitamento
materno, com apresentação de
Dança Materna da professora Sa-
mira Lopes, licenciada em dança
para gestantes, mães e bebês de
colo/engatinhantes. Além disso, o
Banco de Leite do Hospital dos
Fornecedores de Cana (HFC) di-
vulgará seu trabalho em prol dos
bebês prematuros e apoio às mães
para o sucesso da amamentação.

Na tarde de segunda-feira, 1o,
o secretário de Saúde, Filemon Sil-
vano, participou da abertura da
SMAM 2022 que aconteceu no
Centro Comunitário Tatuapé 2,
onde aconteceu roda de conversa
com o tema Expectativas e reali-

dade da amamentação, ministra-
da pelo médico pediatra Rogério
Tuon, que também é coordenador
do Pacto para Redução da Morta-
lidade Materno-infantil, com
participação de Adriana Bran-
dão, enfermeira da USF Jaraguá
II, Dayane Rocha Ferreira, enfer-
meira do Banco de Leite Humano
do HFC e Solange Spironello, as-
sistente social do Pacto e que reu-
niu cerca de 40 pessoas. “Foi um
momento muito importante para
as mães, gestantes, nutrizes e
suas famílias que participaram.
Os temas abordados foram tra-
tados com muita atenção e cari-
nho. Acredito que essa troca de
experiências foi muito impor-
tante para todas as mães e fu-
turas mães”, destacou Silvano.

AGENDA – Para capacitar
os profissionais da saúde e auxi-
liar na construção de uma rede
de apoio ao aleitamento mater-

no, hoje 3/8, das 8h às 12h e
13h30 às 18h, acontece o simpó-
sio Educando para fortalecer a
Amamentação, voltado para
profissionais e apoiadores da
amamentação, no Centro Admi-
nistrativo Unimed Piracicaba,
com vagas limitadas e inscrição
antecipada pelo link https://
forms.gle/QuCFomsb1wqHajbs5.

Com a intenção de estimu-
lar a construção de caminhos
para a educação em aleitamento
materno e a reflexão desta práti-
ca junto a futuros profissionais
da área da saúde, dia 04/08, às
18h30, acontece no Salão Nobre
do Colégio Piracicabano, o happy
hour com especialistas Constru-
indo a formação da saúde na
perspectiva da Amamentação.

Para encerrar a Semana, na
sexta-feira, 05/08, Mariana Cha-
ves, nutricionista da Divisão de
Alimentação e Nutrição da Secre-

taria Municipal da Educação, com
apoio da UBS Parque Piracicaba,
desenvolve ação na EMEI Profa.
Roberta Eleutério Amaral, volta-
da para os alunos, familiares, pro-
fessores e funcionários, com vári-
as oficinas, tendo como foco edu-
car e apoiar para a amamentação.

Incentivam estas ações as se-
cretarias municipais de Assis-
tência e Desenvolvimento Social
(SMADS), de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam),
Ação Cultural (Semac), Educa-
ção, Trânsito (Semuttran), ONG
MamAção, Unimed Piracicaba,
HFC, Santa Casa, e entidades
como o Lions Club e Programa
Criança Feliz, Artesãs do Amor,
Pastoral da Criança e Unimep.

A programação completa
do evento está disponibilizada
no site e redes sociais da Pre-
feitura e pelo Instagram da
SMAM (@smampiracicaba).

O vereador Gustavo Pom-
peo (Avante) participou, nesta
segunda-feira (1), da entrega
do ofício relacionado aos pro-
jetos de reforma administrati-
va para o presidente da Câma-
ra, vereador Gilmar Rotta (PP),
durante a apresentação do pro-
jeto Decola Pira (Programa de
Desenvolvimento do Município),
em comemoração ao aniversá-
rio de 255 anos de Piracicaba.

O Decola Pira é um pro-
grama de organização admi-
nistrativa e implantação de
política pública que tem por
objetivo a melhoria da eficiên-
cia na prestação de serviços
públicos municipais com os

Assessoria Parlamentar

Vereador esteve na entrega do ofício relacionado
aos projetos de reforma administrativa municipal

princípios de legalidade, pu-
blicidade e impessoalidade.

Um dos destaques é a refor-
ma administrativa, que vai criar
a Semuhget (Secretaria Municipal
de Habitação e Gestão Territori-
al), unificando a Emdhap (Em-
presa Municipal de Desenvolvi-
mento Habitacional de Piracica-
ba) e o Ipplap (Instituto de Pesqui-
sas e Planejamento de Piracicaba);
e a Corregedoria e Ouvidoria.

A reforma também contem-
pla adequações nas secretarias
municipais de Obras (que também
ficará responsável pela zeladoria
do município), de Defesa do Meio
Ambiente e no Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto).

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Campanha salarial entra na reta final
Na pauta de reivindicações definida pela categoria destacam-se a reposição salarial e mais 5% de aumento real

Agosto é o mês da campanha
salarial nacional dos Bancários.
O acordo coletivo tem que ser de-
finido até o último dia do mês
entre o Comando Nacional dos
Bancários e a Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban). Entre-
tanto, as negociações já começa-
ram em julho, na tentativa de an-
tecipar o quanto antes o acordo.

Na pauta de reivindicações
definida pela categoria destacam-
se a reposição salarial e nas de-
mais verbas com base na inflação
do período entre 31 de agosto de
2021 e 1º de setembro de 2022
(INPC) mais 5% de aumento real.

Há ainda outras cláusulas

como aumento maior para o VR
e VA, garantia dos empregos,
manutenção da regra da PLR,
atualizada pelo índice de reajus-
te, fim das metas abusivas, com-
bate ao assédio moral e acompa-
nhamento e tratamento de ban-
cários com sequelas da Covid-19.

De acordo com Angela Savi-
an, presidente interina do Sindi-
cato dos Bancários de Piracicaba e
Região (SINDBAN), “a maior cau-
sa do adoecimento na categoria
bancária é a pressão, com assédio
moral, por metas abusivas. O as-
sédio tomou as páginas dos noti-
ciários com o caso de assédio se-
xual pelo ex-presidente da Caixa

Econômica Federal. Essa é uma
das nossas principais pautas da
campanha salarial deste ano”.

Segundo levantamento reali-
zado pelo Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Soci-
oeconômicos (Dieese), nos últimos
cinco anos, o número de afasta-
mentos nos bancos aumentou
26,2%, enquanto no geral a varia-
ção foi de 15,4%. A variação entre
os bancários foi 1,7 vezes maior do
que a média dos outros setores.

Outro levantamento do Diee-
se, a partir de dados do INSS, apon-
ta que as doenças mentais e com-
portamentais representavam 23%
dos afastamentos previdenciários

da categoria em 2012. Em 2021, a
porcentagem passou para 36%.
Entre os afastamentos acidentári-
os (B91), o salto foi de 30% em 2012
para 55% em 2021. As doenças
nervosas saíram de 9% para 16%.

SANTANDER - Recente-
mente, o banco Santander foi con-
denado a pagar R$ 275 milhões
de indenização por cobrança de
metas abusivas, em uma ação cole-
tiva movida pelo Ministério Públi-
co do Trabalho com base em estu-
dos embasados em diversos dados,
pesquisas e entrevistas com tra-
balhadores da categoria. Na deci-
são, a Justiça proibiu o banco de
continuar a exercer tais práticas.

Divulgação

“A maior causa do adoecimento na categoria bancária é a pressão,
com assédio moral, por metas abusivas”, aponta Angela Savian
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Reservatórios da Marechal
passam por reforma

Teve início ontem, 2, a re-
forma e ampliação da Estação
Elevatória de Água Tratada
(EEAT)/Reservatórios da Mare-
chal. A previsão de término das
obras será amanhã, dia 4. A
EEAT está localizada na rua
Marechal Deodoro, no Bairro
Alto. “A EEAT conta atualmente
com quatro reservatórios, dois
serão isolados para manutenção
de vazamentos, reduzindo a per-
da física de água. Haverá a troca
de uma bomba, aumentando o
bombeamento em 40 litros por
segundo”, explicou Pedro Caes,
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A educadora Diva da Guia
Freitas receberá da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba Voto de
Congratulações pelos 25 anos de
trabalhos na rede pública de en-
sino. De autoria do vereador
Paulo Campos (Podemos), a
honraria foi aprovada por meio
do requerimento 556/2022, vo-
tado nesta segunda-feira (1) du-
rante a 30ª reunião ordinária.

No texto da moção, o par-
lamentar destaca que a home-
nageada chegou a Piracicaba
em 1990, “cheia de sonhos e fé
para cursar psicologia na Uni-
mep (Universidade Metodista
de Piracicaba), curso que con-
cluiu com muito esforço”.
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Professora da rede pública
receberá moção de aplausos

Ainda segundo o texto, Diva
formou-se no magistério de pe-
dagogia e, posteriormente, reali-
zou um novo concurso,  tornan-
do-se professora de educação in-
fantil.  Em 2002, passou a inte-
grar a seleção interna para cargo
de supervisora escolar na SME (Se-
cretaria Municipal de Educação).

“O tempo passou e conti-
nuou com o mesmo compromis-
so em compartilhar o conheci-
mento e contribuir no processo
formativo dos professores, em
relação à comunidade e às cri-
anças das escolas”, destaca tre-
cho da propositura aprovado.

A honraria será entregue em
data e local a serem definidos.

Será feita manutenção de vazamento e troca de bomba
para aumentar capacidade de abastecimento

diretor do Departamento de Ope-
ração e Manutenção do Semae.

Com a obra em andamento,
os usuários que não possuem re-
servação poderão ter o abasteci-
mento prejudicado nos seguintes
bairros: Jardim Elite, Caxambu,
Higienópolis, Bairro Verde, Nova
América, Vila Monteiro, Morum-
bi, Piracicamirim, Vila Indepen-
dência, Paulista e parte da região
Central, Pompéia, Santa Cecília,
Monte Alegre, Unileste, Dois Cór-
regos, Jardim Abaeté, Concei-
ção, Cecap, São Francisco, Taqua-
ral, Santa Rita e proximidades.

O aniversário de 255 anos
de Piracicaba também foi lem-
brado pela vereadora Sílvia Mo-
rales, do Mandato Coletivo “A
cidade é sua” (PV), durante o
tempo regimental, na 30ª reu-
nião ordinária, nesta segunda-
feira (1o). Ela lembrou que che-
gou à cidade ainda criança, na

década de 80 e listou os principais
destaques do cotidiano da cidade,
nas áreas da cultura, esportes,
meio ambiente, urbanismo, histó-
ria, instituições, entre outras.

“Na cultura, temos o salão
de humor, batuque de umbiga-
da, capoeira, cururu, e nós
sempre fazemos um link com al-

gumas ações”, colocou. Tam-
bém falou sobre homenagens
prestadas pela Câmara a artis-
tas, escritores e personalidades
de Piracicaba. Ainda comentou
sobre as instituições de desta-
que na cidade, como a Esalq,
IFSP, Fatep, entre outras.

“A gente sempre traz as

instituições para participar dos
nossos fóruns, das audiências
e da Escola do Legislativo, Fó-
rum de Sustentabilidade. A
gente sempre chama partici-
pantes da Esalq, da Escola de
Engenharia Ambiental. É im-
portante dar o tom acadêmico
para a política”, avaliou.

MMMMMANDANDANDANDANDAAAAATTTTTOOOOO     COLETIVCOLETIVCOLETIVCOLETIVCOLETIVOOOOO

Cultura, instituições e personalidades de Piracicaba são exaltados
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PRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRA

PIOR, IMPOSSÍVELPIOR, IMPOSSÍVELPIOR, IMPOSSÍVELPIOR, IMPOSSÍVELPIOR, IMPOSSÍVEL
Difícil aceitar um futebol tão

ruim como da Copa Paulista, em
particular do XV de Piracicaba.
É possível alguém argumentar
que um planejamento com pou-
co dinheiro não oferece opção
para a contratação de bons jo-
gadores, contudo, cabe uma per-
gunta: apenas o ótimo profissio-
nal acerta passes, faz boas joga-
das, acerta o gol, enfim, mostra
o básico ou um mínimo de capa-
cidade? Se a resposta for positi-
va, então, é melhor montar um
elenco com jovens promessas,
buscando-as no nosso futebol
amador (ou em qualquer parte do
interior), não investindo ou gas-
tando sem a certeza de retorno.

GRAVE DENUNCIAGRAVE DENUNCIAGRAVE DENUNCIAGRAVE DENUNCIAGRAVE DENUNCIA
A informação (ou denún-

cia) de que existe uma "fábri-
ca" de multas na Polícia Mili-
tar em Piracicaba, é por de-
mais grave e triste. Multas de-
vem ser combatidas com proje-
to de educação, orientação e
conscientização. Quanto menos
multa, mais mostras de conhe-
cimento e responsabilidade.

LANÇANDOLANÇANDOLANÇANDOLANÇANDOLANÇANDO
CCCCCANDIDANDIDANDIDANDIDANDIDAAAAATURATURATURATURATURA
Nesta sexta, dia 5, o deputa-

do estadual Roberto Morais (Ci-
dadania) faz o lançamento (festi-
vo) da sua candidatura, buscan-
do a reeleição na Assembleia Le-
gislativa Estado de São Paulo.
Seu partido (Cidadania) realizou
convenção no último sábado (30),
em São Paulo. Depois de amanhã,
o encontro acontece no Teatro
São José, a partir das 18hs30.

FUTURO POLÍTICOFUTURO POLÍTICOFUTURO POLÍTICOFUTURO POLÍTICOFUTURO POLÍTICO
O prefeito Luciano Almeida

deixou mesmo o DEM, como era
de se esperar. Motivo: pouco a
vontade na sigla União Brasil,
após formar federação com o
PSL. Fica agora a expectativa
quanto ao futuro político, com
decisão prevista para depois da
eleição ou início de 2023.

AGUARDADOAGUARDADOAGUARDADOAGUARDADOAGUARDADO
CONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSOCONGRESSO
O esperado evento Congres-

so Empresarial da ACIPI, na sua
19.a edição este ano (2022), vai
acontecer nos dias 16 e 17 de
agosto (terça e quarta) no Tea-
tro Municipal Dr. Losso Netto.
O tema será "Mudança", com
quatro palestras: Caio Megale
(economista-chefe da XP Inves-
timentos); Jacques Meir (Publi-
citário especialista em gestão
de marcas); Marcelo Veras (Pre-
sidente do Grupo Unità Educa-
cional) e Luiza Possi (empresá-
ria, cantora e compositora). O
evento volta ao formato presen-
cial e ingressos já a disposição
com preços especiais para os
seus sócios da ACIPI (fone 19-
3417-1766 (ramal 725).

A última segunda-feira, dia 1 de agosto, com Piracicaba comemoran-
do seus 255 anos, foi uma das mais agitadas no governo Luciano
Almeida que completou dezenove meses. O aguardado evento para
anuncio de novidades, teve entre os convidados, o governador do
estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB); o presidente de Admi-
nistração da Cosan, Raizén e Congás, Rubens Ometto Silveira Mello;
o presidente da Investe-SP, Antonio Imbassahy; o deputado estadual
Roberto Morais (Cidadania) e o presidente da Câmara Municipal,
Gilmar Rotta (PP). O prefeito piracicabano ao lado dos seus secretá-
rio e assessores, anunciou um pacote de novidades, envolvendo a
Reforma Administrativa, e investimentos que fazem parte do projeto
denominado Decola Piracicaba. Foi comunicada a criação da Secreta-
ria Municipal de Habitação e Gestão Territorial e da Ouvidoria e Corre-
gedoria. A cidade aniversariante também é comtemplada com investi-
mentos (R$ 4,1 bilhões), gerando 3.800 empregos. Melhorias   bene-
ficiarão diretamente o setor da educação, saúde e habitação. Real-
mente um dia movimentado, festivo, gerando expectativa e esperança.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

Conversando com o prefeito de Piracica-
ba, Luciano Almeida, foi possível observar
seu otimismo, depois de muita preocupa-
ção (segundo ele próprio), quando do iní-
cio do seu mandato em janeiro de 2021.
E, pelo jeito, o que não falta agora, é tra-
balho, com uma infinidade de ideias, novi-
dades e projetos. Luciano Almeida diz não
abrir mão de finalizar seu mandato com
um legado, justificando que a cidade me-
rece pelos seus encantos naturais e um
povo por demais generoso e trabalhador.
"Um orgulho, uma alegria enorme poder
ser prefeito de Piracicaba. Existe muita
coisa para ser executada, mas garanto que

a minha parte procurarei realizar com a maior dedicação e seriedade
possível. Outros, em seguida, darão continuidade a um projeto dividido
em várias etapas, que possibilitará nossa cidade sempre avançar e se
atualizar", afirmou o prefeito piracicabano. Estamos em fase final da
elaboração da entrevista (exclusiva) para publicação nos próximos dias.

Faleceu Noedir Vicente Davanzo. Ou simplesmente Di. Pessoa
querida, ótimo jogador, zagueiro (central) técnico, marcou época
no Vera Cruz, tempos do saudoso amigo Izidoro Lopes. Fase ines-
quecível do futebol amador piracicabano, onde todo grande time
como Maf, Palmeiras, Costa Pinto, Atlético (e outros), tinham
craques em seu elenco. Di também jogou no XV e deixando a bola,
virou empresário/administrador na Viação Piracema. Di foi pro-
tagonista de um futebol que lotava campos, garantindo domin-
gos e feriados com muitos gols e festa. Di é mais uma grande
personagem que vai para o time do céu e deixa boas lembranças.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

DISCUSSÃO VALEU?DISCUSSÃO VALEU?DISCUSSÃO VALEU?DISCUSSÃO VALEU?DISCUSSÃO VALEU?
Semanas atrás, na Câmara

de Vereadores, aconteceu audi-
ência Pública para discutir so-
bre a reformulação da Praça
José Bonifácio. Maior polêmica,
a reabertura (ou não) das ruas
São José e Moraes Barros. Per-
guntando: audiência clareou al-
guma coisa? Valeu a pena?

OLHO VIVOOLHO VIVOOLHO VIVOOLHO VIVOOLHO VIVO
Quantas vezes conversar

com o ex-prefeito Barjas Negri,
você tem novidades. Atuante, in-
teressado, procurando se manter
atualizado, diariamente ele agen-
da encontros com piracicabanos
dos mais diferentes segmentos,
buscando informações e opini-
ões. Aliás, Barjas Negri mantém
atualizada pesquisas sobre mo-
mento político da cidade e pre-
ferências dos eleitores. Detalhe:
não comenta com ninguém os
números. Diz que serve apenas
para sua própria orientação.

FESTFESTFESTFESTFESTA DO PEÃOA DO PEÃOA DO PEÃOA DO PEÃOA DO PEÃO
Neste final de semana, sex-

ta (5), a abertura da Festa do
Peão de Piracicaba, no Parque
Unileste. Num espaço de 90 mil
metros quadrados, a 27.a edição
acontece após dois anos, con-
sequência da pandemia. Cinco
dias de festa (5, 6, 11, 12 e 13),
abertura sempre às 20hs0, com
ingresso a partir de 60 reais, e
camarote para 12 pessoas. Gus-
tavo Lima abre dia 5 e a dupla
Jorge & Mateus fecha dia 13.

CHEGANDO O G5CHEGANDO O G5CHEGANDO O G5CHEGANDO O G5CHEGANDO O G5
Logicamente a ACIPI já tem

definido a sua programação para
o excelente e vitorioso Congresso
Empresarial, mas um assunto pra
lá de interessante, seria (e é) a
chegada do G5.  Já em quatro ca-
pitais, a previsão para São Paulo é
imediata. Pergunta: qual será o
impacto para empresários, consu-
midores e negócios? Pelo que
sabe, com a navegação dos usuá-
rios da internet muito mais rápida,
o G5 vai encantar e revolucionar o
ritmo das informações e negócios.
A exploração da nova realidade vir-
tual representará uma diferencia-
da qualidade para a vida, ,mudan-
do hábitos e comportamentos mes-
mo que não de forma tão imedia-
ta. Sem dívida, um assunto apai-
xonante. Curiosidade é grande.

NOVO POSTONOVO POSTONOVO POSTONOVO POSTONOVO POSTO
Depois de um bom tempo fe-

chado, parece que teremos a rea-
bertura do Posto de Combustíveis,
no bairro Nova Piracicaba, em
frente (rotatória) do Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres. An-
tigamente Posto Rivera (bandei-
ra Ipiranga), o mesmo acaba de
ser negociado e, antes de voltar a
atender, passará por reforma. No
local continua funcionando o lava-
rápido e a Banca de Jornais e
Revistas com a Vânia Bissoli.

“O “O “O “O “O QUEQUEQUEQUEQUE T T T T TEEEEE A A A A ASSOMBRASSOMBRASSOMBRASSOMBRASSOMBRA”””””

Caminhada assombrada aborda
lendas de pontos turísticos
Conforme o historiador Paulo Renato Tot Pinto, os cemitérios deixaram
de ser exclusivamente mecanismos sanitários de sepultamento

Lendas com perspectivas as-
sombrosas foram contadas du-
rante a manhã de domingo, 31, em
caminhada pela cidade no evento
denominado Piracicaba – Um Rio
de Assombrações, que reuniu cer-
ca de 80 pessoas em percurso gra-
tuito por pontos turísticos do mu-
nicípio. O trajeto, organizado pelo
projeto O que Te Assombra, junto
do historiador piracicabano Pau-
lo Renato Tot Pinto, teve início no
Cemitério da Saudade e foi finali-
zado no Engenho Central. Na oca-
sião, foram coletados alimentos
não perecíveis para o grupo Ajuda
do Bem Piracicaba, que realiza
ações sociais na cidade.

No Cemitério da Saudade
houve explanação sobre túmulos
de figuras ilustres de Piracicaba,
como Prudente de Morais, que foi
o primeiro civil a assumir o cargo
de presidente do Brasil, e o padre
Galvão Paes de Barros, cujo tú-
mulo está inserido na lenda de
que, ao ser conduzido para o en-
terro no cemitério, teria caído no
lugar onde está até hoje, porque
quando o caixão caiu não houve
força humana capaz de erguê-lo
para deslocar a outro local.

Em seguida, os participantes
foram conduzidos ao largo da
Santa Cruz e à praça José Bonifá-
cio, onde, segundo lenda, há a ca-
beça de uma cobra que tem o cor-
po que chega até o rio Piracicaba
e que, a qualquer momento, pode
“engolir” a cidade. Depois, a ca-
minhada seguiu para a Igreja São
Benedito, a Escola Estadual Mo-
rais Barros, a praça da Boyes, na
região onde funcionou uma fá-
brica de tecidos, a passarela Pên-
sil e o Engenho Central, com ex-
plicações sobre os lugares e tam-
bém apresentações das lendas.

A ideia do projeto O que Te
Assombra, segundo o idealizador
Thiago de Souza, que é advoga-
do, roteirista e compositor, nas-
ceu em agosto de 2021, quando
lia Assombrações do Recife Velho,
de Gilberto Freyre. “O livro faz
uma associação muito interessan-

te sobre as histórias de assombra-
ções da cidade e a fundação de
Recife. Cada cidade tem a assom-
bração que cultiva. Isso porque as
assombrações estão ligadas ao
imaginário popular, que por sua
vez está completamente influen-
ciado pelo senso comum. As as-
sombrações resultam do que a
sociedade acredita e teme”, falou.

Durante a caminhada, Sou-
za instiga reflexões a cerca das
lendas e a relação com precon-
ceitos sociais, como a ideia da
noiva que se torna fantasma por-
que não cumpriu o “propósito de
sua vida”, que era casar com um
homem, ou de acreditar que um
local que sepulta indígenas e/ou
escravizados é amaldiçoado.
“Adoramos ver as pessoas redes-
cobrirem suas cidades, sob ou-
tro olhar, numa dimensão com-
pletamente inusitada e lúdica.

Acreditamos que isso muda o
sentido de identidade, além de
preservar esse tipo de patrimô-
nio imaterial, que são as históri-
as que o povo conta. Outra ques-
tão ligada ao afeto é o de lem-
brarmos de pessoas que nos con-
tavam essas histórias e, inevita-
velmente, nos tornarmos esses
contadores de histórias”, disse.

Conforme o historiador Pau-
lo Renato Tot Pinto, membro da
diretoria da Associação Brasilei-
ra de Estudos Cemiteriais, os ce-
mitérios deixaram de ser exclu-
sivamente mecanismos sanitári-
os de sepultamento de corpos e,
cada vez mais, se transformam
em espaços de cultura e memó-
ria. “As necrópoles guardam ri-
quezas arquitetônicas, biografi-
as históricas e sociais que expli-
cam muitas vezes as tensões exis-
tentes na cidade dos vivos. Pro-

mover o uso desse espaço com
eventos de cunho histórico e de
até de outras áreas é de suma
importância. Ocupar a cidade é
necessário e propiciar cultura aos
cidadãos é primordial”, disse.

Para a revisora e tradutora
de textos Salen Nascimento, que
participou da caminhada, o even-
to foi para adquirir novos conhe-
cimentos. “Durante o passeio,
pudemos conhecer lendas sobre
lugares da cidade pelos quais
passamos com frequência, mas
cujas histórias desconhecíamos
com profundidade”, falou.

As lendas que integraram
a caminhada em Piracicaba po-
dem ser conferidas no canal do
projeto no YouTube (www.
youtube.com/c/OQUETEAS-
SOMBRA). Outras informações
são divulgadas no perfil do Ins-
tagram @oqueteassombra.

Divulgação

Início do trajeto, ocorrido na manhã de domingo, 31, foi no Cemitério da Saudade
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FALECIMENTOS

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e

montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,

2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav., copa-
coz., área de serviço, área gour-
met c/ piscina, churr. e vestiário.
Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sa-
cada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
s ico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos
3 quartos. Estacionamento coleti-
vo. Praca a arbor izada, play
ground, área de lazer e quadra de
esportiva. Recem reformado. A
duas quadras de distância da
praia. De frente ao shopping Prai-
amar 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 bai-
xo, aumento. Sem entrada, mesmo
com o nome restrito no SPC. Compro
dívidas ou carro e imóvel já financia-
do ou quitado, pago a vista. Nome
limpo no SPC e Serasa. Tiramos cer-
tidões em geral. (11) 9.5126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhi-
nhos de Piracicaba. Chalés e Flats.
Estuda permuta com imóvel. Fone e
Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

TORNEIRO MECÂNICO - Para tra-
balhar em São Pedro,com torno pa-
ralelo de 1 metro, não precisa ser
tempo integral, Bom salário contato
Zap (19) 996755952.
------------------------------------------

SR. ALFREDO CEZAR DE FREI-
TAS faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 74 anos, filho
dos Finados Sr. Vicente de
Paula Freitas e da Sra. Vitoria
Franco de Freitas, era casado
com a Sra. Vilma de Moraes
Freitas; deixa os filhos: Paulo
Henrique de Freitas, casado
com a Sra. Maria Jose dos
Santos Freitas; Juliano Cesar
de Freitas, casado coma Sra.
Marinave Zanela de Freitas e
Rogerio Fernando de Freitas.
Deixa neta, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento

foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 17h00 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.

SR. MARCOS FERREIRA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 38
anos, filho do Sr. Mauro Ferrei-
ra e da Sra. Antonia Aparecida
de Jesus Callegari. Deixa ir-
mãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realiza-
do hoje, saindo o féretro às
09h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necrópo-
le. À família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

FALECIMENTOS
SR. ERPHIDES SOARES faleceu
anteontem nesta cidade, aos
89 anos, era casado com a Sra.
Olga Bortolazzo Soares.  Era fi-
lho dos finados Sr. Pedro Soa-
res e Sra. Nerina Torrini Soares.
Deixa os filhos: Cleide Apareci-
da Soares Damim casada com
Luiz Antonio Damim, João Ro-
berto Soares casado com Ener-
ci Maria Bego Soares e Erfides
Bortolazzo Soares casado
com Marcia Rodrigues Soa-
res. Deixa netos, bisnetos e
demais parentes e amigos.
Seu sepultamento deu-se-a
ontem às 16:00hs, saindo o
féretro do Velório Municipal da
Saudade sala, “4”, para o Ce-
mitério da Saudada. À família
e amigos enlutados os senti-
mentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.

SRA MARIA IZABEL ANGARTEN
CEZARINO faleceu ontem na ci-

dade de Rio das Pedras, aos
85 anos, era viúva do Sr. Nércio
Domingos Cezarino, filha dos
finados Sr. José Angarten Filho
e Sra. Placida Martins Angarten.
Deixa os filhos: Edivaldo Van-
derlei Cezarino casado com
Rosenilda Mota das Neves Ce-
zarino, Maria Ines Cezarino Cor-
rea casada com Pedro Correa,
José Carlos Cezarino – Faleci-
do- , Luiz Domingos Cezarino,
Valdemir Antonio Cezarino casa-
do com Suzana Cezarino, Rosi-
nei Aparecida Cezarino Joia,
Nelson Donizete Cezarino e
Wilson Luiz Cezarino. Deixa,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento dar-se-a
hoje às 13:00hs, saindo o fére-
tro do Velório Municipal de Rio
das Pedras, para o Cemitério
Municipal de Rio das Pedras. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Piracicaba tem espaço ideal para patinação
Iniciantes, atletas experientes e pessoas que buscam por recreação aprovaram novo espaço cedido pela Prefeitura, no Engenho Central

Isabela Borghese

O escrevente judiciário Gelson José de Faria encontrou no patins uma forma para reunir a família

Vento no rosto e rodas desli-
zando pelo chão. Mais do que
exercício físico ou atividade recre-
ativa, a patinação é encarada pe-
los praticantes como estilo de
vida. A boa prática, entretanto,
depende de uma série de fatores,
entre eles a segurança, o piso ade-
quado e uma área ampla. Em Pi-
racicaba, os patinadores possuem
um espaço capaz de atender todas
as demandas: uma parceria reali-
zada pela Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cul-
tural (Semac) e da Secretaria de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras (Selam), com o Grupo de
Amigos Patinadores de Piracica-
ba, definiu em julho a cessão do
barracão número 10 do Engenho
Central de Piracicaba para uso
dos adeptos da modalidade.

Os encontros acontecem às
terças, quintas e sextas-feiras,
das 18h30 às 22h, e aos domin-
gos, a partir das 8h30. O uso do
espaço é gratuito e aberto ao pú-
blico, e atende desde iniciantes a
atletas da patinação. "Comecei
em agosto de 2019, quando pre-
senteamos minha filha mais ve-
lha, a Maria Eduarda, que hoje
tem 13 anos, com um patins. Na
brincadeira, falei que sempre
quis andar e nunca tinha conse-
guido. Minha esposa, Ana Flá-
via, levou a sério, comprou o pa-
tins e mandou entregar no meu
trabalho. Com isso, me vi na obri-
gação de aprender. Então, com-
prei também o patins para ela e a
Isadora, minha filha mais nova,
também já ganhou o patins

dela", contou o escrevente judi-
ciário Gelson José de Faria.

Gelson e a designer Vanessa
Garcia de Souza foram dois dos
líderes do grupo que tomou a ini-
ciativa de procurar a Prefeitura de
Piracicaba para encontrar um lo-
cal que reunisse as condições ide-
ais para a patinação esportiva e
recreativa. "Procuramos o secre-
tário Hermes Balbino, da Selam,
que teve a ideia do Engenho Cen-
tral. O espaço estava ocioso e aten-
dia nossas necessidades. É amplo
e as condições do piso muito boas.
Além disso, temos muita seguran-
ça. Quando conseguimos, o clima
entre todos foi de muita euforia",
disse o escrevente judiciário.

Nas atividades, impera o cli-
ma de harmonia. É comum ver
famílias patinando lado a lado pe-
los corredores do barracão, en-
quanto patinadores mais experi-
entes dão dicas para aprendizes. O
'espírito coletivo' também foi fator
crucial para Gelson se apaixonar
pela modalidade. "Eu sempre quis
fazer uma atividade em família,
principalmente para tirar as crian-
ças do ócio e evitar muito celular,
televisão e computador. Queria algo
que pudéssemos fazer juntos e a
patinação funcionou. Hoje, o patins
para mim é mais do que uma recre-
ação, virou um estilo de vida. Quan-
do a família viaja, logo procuramos
locais para patinar", afirmou.

Já a relação da autônoma
Caroline de Souza com o patins vai
além do aspecto recreativo. Atleta
do Capivaras Roller Derby, ela
também vê na modalidade uma

forma de se motivar e encontrar a
liberdade gerada pela sensação de
vento no rosto. "O Roller Derby é
um esporte competitivo, os treinos
são baseados na evolução dos
movimentos para o jogo. O pri-
meiro passo, por exemplo, é ensi-
nar a patinar e 'saber cair', e as-
sim evitar lesões. Nós falamos que
é o 'rugby de patins'. Para nós,
ter um espaço no Engenho repre-
senta uma grande luta. Agora
esse é o ponto de referência da
patinação em Piracicaba. O local
é ótimo, o chão é adequado e, para
a nossa equipe, é muito bom para
mostrar o esporte, pois os treinos
geram curiosidade", falou.

Há cinco anos na patinação,
o motorista Gustavo Silva encon-
trou na modalidade uma opção
para voltar a praticar atividades
físicas. Gustavo sempre gostou de
jogar futebol, mas machucou o jo-
elho após um acidente de moto.
No patins, o impacto é reduzido e
a adaptação, segundo ele, foi tran-
quila. Além disso, patinar também
gera bom condicionamento físico.
"Esse é o melhor espaço que já ti-
vemos. Isso aqui representa liber-
dade, prazer e aumento da qua-
lidade de vida. O ambiente aqui
é bem bacana e seguro. Tem o
pessoal mais experiente, muitas
crianças e o convívio acaba nos
tornando praticamente uma fa-
mília. Cada um tem o seu motivo
para começar, são vários atrati-
vos", destacou o motorista.

VITORIOSA - A microem-
presária Jacqueline Alves Simão é
dona de um dos currículos mais

vitoriosos da modalidade. Hoje
com 38 anos, ela começou aos 8
no esporte e participou de diver-
sas competições, mas se federou
apenas em 2017 pela equipe Go-
tcha de Patinação de Velocidade,
de Barueri. No mesmo ano, ven-
ceu a Maratona Internacional 42
km da categoria máster 30 femi-
nino. Em 2018, foi campeã paulis-
ta e vice do Brasileiro e do Troféu
Brasil. "O espaço novo é uma gran-
de conquista. O Engenho Central

fica no coração da cidade e temos
a oportunidade de nos reunirmos
para praticar um esporte que
amamos num lugar carregado de
história. O patins não tem idade.
Dos 4 aos 80 anos, todos partici-
pam e o pessoal está sempre dis-
posto a ajudar quem quiser apren-
der", garantiu Jacqueline.

"O Engenho tem o piso liso
perfeito para a patinação. Só o fato
de termos um espaço cedido legal-
mente já é uma grande conquista

que deve ser celebrada fortemen-
te", completou a atleta, que é for-
mada pelo ICP, programa de certi-
ficação britânico para instrução de
novos patinadores, e também atua
como guia para patinadores cegos.
Em 2018, chegou a ser vice-cam-
peã nacional na categoria para pes-
soas com deficiência visual ao gui-
ar a patinadora Amanda Henri-
ques. "Quem sabe, futuramente,
Piracicaba vira uma referência no
esporte. É um sonho", completou.
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Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibi l idade a classe
artíst ica de Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e
plataformas digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo.

Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.

Curtidinha

Lucas Bueno Dias está muito feliz
por estar entre os 10 finalistas do
Prêmio Guiomar Novaes. O musico
conta que ainda terá avaliação dos
jurados, em seguida premiação por voto
popular até chegar a grande final.

Thamy Estefani informou ao seu
público e contratantes que está com
agenda de shows aberta para novas
apresentações. A cantora enfatizou
que entrem em contato para deixar
seu evento ainda mais especial.

Luana Iris que lançou
recentemente sua nova música no
YouTube resgatando o cururu foi
presença marcante no evento que
homenageou as mulheres no dia da
mulher negra, latina e caribenha.

Maria Trevisan que apresenta ao
lado de Barbosa Neto o programa
campeão de audiência Piracicaba
agora pela TV Ativa, é adepta de
uma oração milenar havaiana, e
garante que recebe grande ajuda.

Xocolate leite posou para fotos
num estúdio e informou que em
breve haverá vídeo novo.
Enquanto isso o musico tem
prestigiado shows na cidade e
apresentações de seus alunos.

Alunatico Frs informa que já está
disponível no seu canal do
YouTube o clip oficial da sua nova
música, o rap “Futuro”, composta
pelo artista. A direção é assinada
pela Santa Calle produções ltda.

Igor Caetano postou foto nas suas
redes sociais ao lado do mestre de
passarelas Silvio Pompeu. O
musico e modelo não poupou
elogios e ainda enfatizou que o
mundo precisa de pessoas como ele.

Junior Kadeshi recebeu de
presente a revista Huai do
cartunista do Salão de humor de
Caratinga Edra Amorim. O diretor
do Salão de humor de Piracicaba
foi um dos homenageados da
mostra em Caratinga e agradeceu
pelo envio da revista.

A personagens Maria de Fátima,
interpretada pela atriz Brenda
Seneme avisa que dia 21 de agosto
tem estreia do espetáculo “Pé vermelho
ao céu” da Cia Teatral Caboclo
Ventura em Santa Gertrudes.

O elenco que gravou o vídeo
publicitário pelas comemorações do
aniversário de Piracicaba festejou
com a repercussão do vídeo na mídia
com grande euforia. São eles: Elson
de Belém, Ana Roston, Felipe
Piton, Clara Vitória, Dani Crispi,
Silmara e Jonas Martins.

DOIS DOBRADO AGITOU O
SAUDOSISTA COM MUITO FORRÓ

Com repertório altamente contagiante a Banda Dois
dobrado agitou o salão do Clube Saudosista no últi-
mo sábado. Formado por Marcelo Lima (Voz e Triân-
gulo), Jonas Virgulino (Voz e Sanfona) Jorge Silva
(Voz e Cavaquinho) Will Nascimento (Voz e Zabum-
ba), a banda se consagrou com repertorio autoral
estilo forró tradicional, pop e contemporâneo, levan-
tou poeira e não deixou ninguém parado. A simpatia dos
organizadores Felipe Bragion e Jefferson Silva acompa-
nhados de suas esposas foram verdadeiros anfitriões
sempre com sorriso no rosto, também não faltou a figuri-
nha carimbada Fiofhó de Belém que já virou presença mar-
cante nos shows da produtora. Felipe e Jefferson logo
anunciarão a próxima atração que com certeza deverá
ser mais um grande sucesso. Vamos aguardar!
As simpáticas Sirles, Amabiles e Marina comemo-

raram seus aniversários em pleno show.
Captação de imagens Ricardo Roberto Raya

INTROITO
CELEBRIDADES,

PERSONALIDADES E BELDADES

Saudações caríssimos (as),
A Pirarazzi esteve na cobertura de vários
eventos da cidade. Além da agenda
cultural e as famosas curtidinhas.

Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna
Pirarazzi, promova sua imagem e destaque se no
mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento
comemora 10 anos de existência, lançamos uma
proposta para você dar mais visibilidade ao seu
trabalho num conceituado jornal, A Tribuna
Piracicabana, especificamente na mais prestigiada
coluna da região, a Pirarazzi. Conquistamos
credibilidade dos nossos leitores e somos vistos
por renomadas personalidades e empresas do
cenário local. o presente que estamos
oferecendo é a sua participação no perfil da
coluna, onde você terá MEIA PÁGINA para
publicação dos seus trabalhos.
Para coberturas de eventos entrar em
contato no WhatsApp (19) 99663 9903 ou
no e-mail pirarazzi@gmail.com

PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO
VISIBILIDADE ARTISTICA

Edição 166 agosto/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém

Artista e comunicador cultural
#espalhepaz
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PIRACICABA, TEUS FILHOS ILUSTRES TE PRESTAM HOMENAGENS
Comemorações de 255 anos da Noiva da Colina

Noiva das Noivas! Linda e Bela. Amor Sem Fim!
Parabéns e Felicidades Piracicaba pelos seus 255
anos. "Piracicaba que eu adoro tanto..."

Rogerio Achilles Tomaziello
Radialista

Aqui fui adotado, aqui tiro meu sustento, aqui
tive outro pedaço de mim o meu filho, aqui
conquistei milhares de amigos.  Parabéns
Piracicaba pelos 255 anos

Nando Lopes
Repórter esportivo

PIRACICABA:
- Percebo que seu tamanho geográfico ditado
pelos "Senhores    das Leis" não abarca sua
tamanha extensão natural.
ÉS PARTE DE UM TODO QUE A COMPÕE.
PIRACICABA:
- Noto a falta de cuidados com seus encantos e
flores natos em detrimento da "mais valia"
ditadas pelos empreendimentos nocivos a sua
causa existencial.
ÉS FORÇA DESCOMUNAL ORIUNDA DE SUA
ALMA
PIRACICABA:
-Vejo a ausência de dores de seus filhos que a
deixa por ilusões e sonhos sem um suspiro
vibracional.
ÉS MÁCULA QUE ACUMULA ESPERANÇA AOS
QUE VEM E VÃO.
PIRACICABA:
- Sei que seu existir remonta muito mais que os
meros duzentos e cinquenta e cinco anos
povoados de branca forma conceitual.
ÉS ESTRUTURADA PELAS ANTIGAS ENTIDADES
QUE ANTES ERAM CULTUADAS PELOS SEUS
FILHOS PRIMEVOS.
PIRACICABA:
- Sinto falta das tantas pedras roladas e pirace-
mas saudáveis que fizeram realmente suas
estórias tornar sua história crucial.
ÉS NATUREZA PULSANTE QUE SE AUTO NAVEGA
DE SURREAIS E INCESSANTES FORMAS.
PIRACICABA:
- Espero mais que fotos bem tiradas, poses tão
pensadas e risos articulados, de/em suas colinas
que a fizeram noiva de parceiros multidimensio-
nal.
ÉS POLO AGLUTINADOR DE CULTURAS INVISÍ-
VEIS E INSONDAVEIS À OLHO CRU.
PIRACICABA:
- Acesso seus tantos saberes, fazeres e dizeres
que a mim chegam através de tanta transmissão
geracional.
ÉS ETERNA E INCESSANTE EVOLUÇÃO NUM
MISTO DE TRADIÇÃO E TECNOLOGIAS.

Roberta Lessa
Pesquisadora

São 14 anos vivendo nesta cidade, aqui fiz meu
nome, criei meus projetos. Obrigado caríssima
Piracicaba pelo acolhimento, pelas portas e
janelas que abriram para que eu pudesse
mostrar minha arte, minha raiz Amazônica, pura
cultura brasileira.
Hoje tenho 2 amores que amo tanto: Belém do
Pará - a terra das mangueiras e Piracicaba - a
terra onde o peixe para.

Elson de Belém
Ator e colunista cultural

ENCANTOS DA MINHA TERRA
Piracicaba dos ipês róseos e amarelos
Da Esalq e do Engenho, tão belos
Das cascatas formosas
E das pamonhas famosas
Terra da boa gente
E da pinga ardente
Do engraçado linguajar caipira
Carinhosamente chamada de "Pira"!

Ivana Maria França de Negri
Escritora

Repost Barranco Cultural
"Hoje, 255 anos de nossa Piracicaba, para-
béééns
Essa foto com esse lindo arco-íris é do alto do
nosso Barranco Cultural aqui na zona oeste.
Sim, parabéns
para nós também, que como todas as outras
partes de Piracicaba temos nossa beleza, a
periferia muitas vezes é esquecida, desvalorizada
pelo poder público, mas somos parte do que faz
essa cidade ser o que é, levantamos cedo e
muitas vezes fazemos a cidade funcionar.
Parabéns Piracicaba,
Parabéns para você todinha!"

Mayra Christina Camargo
Atriz

Eis a minha Cidade
Eis a minha cidade! A de fulgor e encanto,
Por Brasílio aclamada a "Noiva da Colina"
A que Newton cantou feliz "adoro tanto",
E Archimedes pintou numa paixão divina.
Eis a minha cidade! Aqui meus sonhos planto
Para frutos colher na estrofe purpurina.
Para de Ernst ouvir, num sonho sacrossanto
O seu nome tocado em suave ocarina.
Eis a minha cidade! Hoje tão maltratada,
Forasteiros cruéis agem na madrugada
Num desmando feroz que o tempo nunca
vence-o.
Eis a minha cidade! E na paixão mais pura
Quero ter na hora extrema a suprema ventura
De seu nome cantar ante o vir do silêncio!

Esio Pezzato
Poeta

Parabéns Piracicaba!!!!
No dia 1 de agosto, Piracicaba faz 255 anos,
muito orgulhosa de ser piracicabana. Piracicaba
que eu adoro tanto

Èricka Fernanda Stocco Frasson
Diretora Museu Prudente de Moraes

Salve nossa Noiva Querida da Colina.
Ainda mininin, lá pelos anos 70, me aportei por
aqui, num sabia o sutaque do tarco e da verva,
paricia um praneta do otro mundo.
Tava acustumado falar trem bão, uai sô, e outra
minerices.
Mai o tempo foi passano, me ingraçei por uma
criatura da terra, e num é qui nois tá juntin
desde o ano de 1985.
Perdi o meu avexamento, entrei na facurdade e
me tornei o que sou.
Se não intendeu minha inscrita, posso traduzi com
queijo, café, e pamonha cum "Carcanhá de grilo"
Minha gratidão eterna para a nossa Piracicaba,
que acolheu, acolhe e acolherá todas pessoas
empreendedoras dos quatros cantos da terra,
que, com seu trabalho transforma Piracicaba em
uma terra de grandes oportunidades. Falo desta
Noiva com muita emoção.

Joel Souza
Contador de histórias

A NOIVA DO DEFUNTO É SUCESSO
POR ONDE PASSA

O grupo Andaime de teatro levou ao
palco do Garapa o espetáculo mais aclama-
do dos piracicabanos "A noiva do defunto",
com mais de 15 anos de apresentações em
diversos palcos da cidade, principalmente nas
ruas, inclusive ganhou prêmio como melhor
espetáculo da Cooperativa Paulista de Tea-
tro em 2011. O colunista vem a público agra-
decer a menção da Coluna Pirarazzi inserida
em um dos trechos da comédia.

Foto Elson de Belém

CAMINHADA
RESGATA
HISTÓRIAS
SOBRENATURAIS
CONTADAS
EM PIRACICABA

Aconteceu no último domingo a cami-
nhada "Piracicaba - um rio de assombra-
ções", iniciando pelo Cemitério da Sau-
dade em seguida percorrendo outros lo-
gradouros da cidade, sendo intermedia-
do pelos anfitriões Thiago Souza e Paulo
Renato. O Objetivo desta iniciativa partiu
do ensejo de resgatar histórias contadas
em Piracicaba através de casos sobrena-
turais. Em cada parada era contado his-
tórias daquele lugar causando estranha-
mento e grande curiosidade entre os par-
ticipantes que calculou-se um número
bem significativo.

Maiores informações sobre o projeto no
Instagram @oqueteassombra

Captação de imagens Elson de
Belém
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#PirarazziIndicaEDaADica

MUSEU PRUDENTE DE
MORAES COMPLETA

65 ANOS DE HISTÓRIA
Comemorações serão realizadas no dia 29/08,

das 9h às 16h, na Praça José Bonifácio

O Museu Prudente de Moraes está comemorando seu
65º aniversário em 1º de agosto. O museu foi criado em 1957
e é considerado um dos mais antigos e relevantes de seu tipo
no Estado de São Paulo, dedicado à preservação e difusão da
história, da cultura e das identidades locais. As celebrações
oficiais serão realizadas gratuitamente no dia 29 de agosto,
das 9h às 16h, na Praça José Bonifácio para toda a comunida-
de de Piracicabana. De acordo com a diretora do Museu, Érica
Frasson, as comemorações oficiais serão desenvolvidas na
Praça José Bonifácio por ser uma área de grande circulação de
pessoas e próxima ao Museu. "No local, os munícipes poderão
conferir uma exposição itinerante, abordando toda a história
da instituição e as atividades desenvolvidas em seu cotidiano.
Além disso, teremos contação de histórias, atrações musicais,
oficinas e interações lúdicas, envolvendo assim a comunidade
que ao longo de mais de seis décadas acompanha o Museu e
toda a história que ele carrega", enfatiza Érica. Instalado
na antiga residência do primeiro Presidente da Repúbli-
ca, Prudente de Moraes, o Museu é mantido pela Prefei-
tura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural - Semac, oferecendo exposições perma-
nentes que mesclam memória e tecnologia, possibilitando
o conhecimento da vida política e privada do patrono,
além de curiosidades sobre a urbanização de Piracicaba,
com um acervo eclético que reúne objetos e mobiliários
que pertenceram a importantes figuras piracicabanas
como Prudente de Moraes, Luiz de Queiroz, João Sam-
paio, Barão de Serra Negra e de Rezende, Sud Mennuc-
ci, Cobrinha, Fabiano Lozano, entre outros. Há também
grandes obras de artistas plásticos piracicabanos e um variado
acervo iconográfico e textual. Na década de 1930, o edifício
abrigou a Faculdade de Odontologia Prudente de Moraes. Em
seguida, o Grupo Escolar Dr. Prudente, a Delegacia de Ensino
e, em 1957, tornou-se o Museu Histórico e Pedagógico Pru-
dente de Moraes. O prédio é hoje protegido e tombado pelas
esferas Municipal (CODEPAC), Estadual (CONDEPHAT) e Fe-
deral (IPHAN). O acervo correspondente a Coleção Prudente
de Moraes é tombado pelo IPHAN.

Serviço: Comemoração de 65 anos do Museu
Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes.
Data: 29/08, das 9h às 16h.
Local Praça José Bonifácio.
Rua Santo Antonio, n° 641- Piracicaba - SP
(19) 3422-3069 e 3432-2148

E-mail:
mprudentedemoraes@piracicaba.sp.gov.br
Site:
www.museuprudentedemoraes.piracicaba.sp.gov.br
Facebook: Museu Prudente de Moraes
Twitter: @MuseuPrudente
Instagram: @MuseuPrudente

Horário de funcionamento:
de terça a sexta-feira das 9h às 17h
sábados e feriados, das 10h às 14h
Entrada Gratuita
Fonte assessoria do Museu

"LÁGRIMAS DE UM GUARDA-CHUVA" É
SELECIONADO PARA REPRESENTAR LIMEIRA

EM FESTIVAL NACIONAL
Com o encerramento da Mostra Municipal de Teatro

2022, foi divulgado pelo júri o espetáculo selecionado para
representar Limeira no XVI Festival Nacional de Teatro. A
comissão composta por Dalila Lamontagna Mouro, Lays
Ramires e Otávio Delaneza escolheu "Lágrimas de um Guar-
da-Chuva", apresentado pelo Grupo Levitar, sob direção
de Guto Oliveira, para a participação no festival. Voltado ao
público a partir de 14 anos, o espetáculo retrata a violência
sexual infantil. Agora, o espetáculo poderá ser conferi-
do novamente no dia 19 de agosto, às 20h, no Teatro
Vitória "Emiliano Bernardo da Silva", na programação
do XVI Festival Nacional de Teatro de Limeira, que é
gratuita e realizada pela Prefeitura de Limeira, por
meio da Secretaria de Cultura, com apoio do Governo
do Estado de São Paulo e Associação Paulista de Ami-
gos da Arte, por meio do Retomada SP.

Fonte: www.limeira.sp.gov.br

3° ENCONTRO DE DANÇAS
NEGRAS VOLTA A SER APRE-

SENTADO EM PIRACICABA
Realizado pelo Coletivo Anônimos da dança

em parceria com o Sesc Piracicaba foi realizado
no último final de semana o 3º Encontro de
danças negras, que tem como proposta levar a
reflexão das danças africanas e abordar as lutas
e resistências através dos movimentos e expres-
sões corporais dos praticantes. Os grupos po-
pulares de Piracicaba como: Afropira, Vila Áfri-
ca, Batuque de Umbigada, Samba de Lenço e
Baque Caipira foram os grandes anfitriões da
grande festa que contou com várias atividades
nas dependências do SESC.

Captação de imagens Pauliceia live
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