
SINAIS
Além de recompor as secreta-

rias de Habitação e Cultura parece
que há sinais de fumaça também
num dos andares do Centro Cívi-
co, na avenida Paulo de Moraes e
na rua Marechal Deodoro… se são
verdadeiros ou apenas um alarme
falso? Só o tempo (sempre ele) dirá.

UNIDADE?
Com 23 vereadores, a Câma-

ra Municipal pelo jeito não con-
tribuirá para a unidade das
candidaturas locais à Câmara
Federal – apesar de haver um
“discurso oficial” em torno de
uma pretensa unidade. Nesse
aspecto, está mais para Torre de
Babel. Cada vereador apoiará
um candidato diferente. Já no
plano estadual, Alex de Madu-
reira terá a maioria dos apoios.

RETROVISOR
Os quarentões da política es-

tão pedindo passagem. Paulo
Campos, 42; Alex Madureira, 46;
Rodrigo Garcia, 48; Tarcísio
Freitas, 47; Guilherme Boulos,
40. Todos ainda têm muita es-
trada a percorrer na política da
cidade e do Estado e do País.
Sem falar do caçulinha, Gustavo
Pompeo, 28 anos, e que está no
primeiro mandato de vereador.

O CRAVO OU A ROSA
Um bom dilema para o pre-

feito Luciano Almeida resolver.
Um cravo ou uma rosa para plan-
tar nos bosques do Engenho
Central. Se a opção for o cravo,
mantém o canteiro como está. Se
for a rosa, vai ter que limpar o
canteiro e cuidar dele sozinho.
Decisão difícil. Com o cravo,
avança… com a rosa, Rose fica.

REPERCUSSÃO
Causou excelente impressão

a entrevista do vereador Paulo
Campos (Podemos) ao programa
“Alô, Bom Dia”, de Mario Luiz,
na Rádio Educadora. Ele defen-
deu o papel do empresariado
brasileiro em abrir mais negóci-
os, estimular a geração de em-
prego e renda. E disse também
da falta que faz um deputado
federal para articular em Brasí-
lia as demandas de Piracicaba e
sua região metropolitana.
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PEDIDO – I
Leitora assídua da coluna,

Selma Khalil Kassouf pede – em e-
mail enviado ao Capiau – que a
Câmara Municipal, em nome do
programa Parlamento Aberto,
não mude o horário da tribuna
popula da Câmara ou proíbam
quaisquer manifestações no en-
torno do prédio principal e anexo.

PEDIDO – II
“Excesso, para mim, é não

ouvir um ‘par’, é não prestar aten-
ção à propositura quando o pro-
positor não é de seu partido, ficar
olhando celular, falar junto, con-
versar, fazer rodinhas de conver-
sa, sair da sala, fazer caretas etc. –
tudo isso é o que muitas vezes vejo
e ouço quando das poucas vezes
que ai estive”, escreveu, indigna-
da, com críticas aos legisladores.

PEDIDO – III
Selma também questiona so-

bre quem irá julgar o que é “exces-
so” caso a Câmara aprove a reso-
lução (que estava na pauta ontem,
4) que determina a repressão a ci-
dadãos no quadrilátero do Legis-
lativo em caso de “ofensas”.
“Quem irá julgar o julgador”, ques-
tiona. “Excesso é tirar nossa liber-
dade. A liberdade que conquista-
mos a duras penas”, escreveu.

PREFEITO — I
No discurso de inauguração

de mais uma loja do Supermerca-
do Delta, no Bongue, o proprietá-
rio Alexandre Ferratto agradeceu
ao titular da Semdettur, José Luiz
Guidotti Junior, o Junior Guidotti,
pelo trabalho de geração de empre-
go que vem fazendo.  Só que iniciou
a fala agradecendo ao “prefeito Ju-
nior Guidotti”. Ato falho, inconti-
nenti, corrigiu, em forma de pedido
de desculpas, dizendo, “quem sabe,
futuro prefeito”. Esse novo empre-
endimento já está gerando aproxi-
madamente 200 empregos diretos.

PREFEITO — II
A cidade de Piracicaba tem,

no nome da família Guidotti, um
dos períodos de política em que
marcou a Noiva da Colina, tanto
nos dois governos de Laudo Na-
tal, como no anterior de Adhe-
mar de Barros, assim como de
Abreu Sodré. O pai de Junior foi
vereador e oficial de gabinete de
Adhemar — o sempre lembrado
comandante Zé Luiz — e o seu tio-
avô, Luciano Guidotti, foi prefei-
to duas vezes. João Guidotti, por
sua vez, disputou sem sucesso
eleição na década de 1970.

Divulgação

FELIZ
Mais do que feliz, na segunda-
feira, 1o,o deputado Alex Madu-
reira se encontrou com o gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB),
e com o empresário Rubens
Silveira Melo e seu diretor, Pe-

dro Mizutani, da Raizen. Garcia
veio prestigiar o prefeito Lucia-
no Almeida no dia do aniversá-
rio da cidade e o presidente da
Raizen anunciou investimentos
para o Engenho da Cultura.

Prefeito assina 18 convênios para
chamamento na área esportiva
Termos de colaboração com organizações da sociedade civil levará aulas
gratuitas de diversas modalidades para a população de Piracicaba

O futebol feminino será desenvolvido pelo Caldeirão FC

Leonardo Moniz/Selam

O prefeito Luciano Almeida
assinou 18 termos de colaboração
com organizações da sociedade ci-
vil, via chamamento público, para
a execução de serviços de forma-
ção e desenvolvimento esportivo.
Os contratos foram firmados na
última terça, 2, e quarta-feira, 3, e
correspondem às seguintes moda-
lidades: atletismo, boxe, canoa-
gem, futebol, futsal, ginástica ar-
tística, ginástica rítmica, hande-
bol, judô, karatê, kickboxing, ta-
ekwondo, tênis de mesa, vôlei e
vôlei de praia. O vínculo é de um
ano, com a possibilidade de reno-
vação. Os processos atendem a
Lei Federal 13.019/2014, são re-
gulamentados pelo decreto mu-
nicipal 1.093 de 1º de junho de
2017 e cumprem as determina-
ções do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil.

Somados, os contratos terão
o valor total de R$ 1.448.387,53,
sendo R$ 748.246,53 pagos em
2022 e o restante entre os meses
de janeiro e julho de 2023. Os edi-
tais estão disponíveis para consulta
nos sites da Prefeitura de Piraci-
caba (www.piracicaba.sp.gov.br)
e da Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras
(www.selam.piracicaba.sp.gov.br).

Os termos de colaboração via
chamamento público têm três fi-
nalidades principais: a formação
e o desenvolvimento esportivo
(iniciação); projetos que deem
continuidade à formação espor-
tiva específica e iniciem o proces-
so de treinamento para o alto ren-
dimento esportivo (competição);
e as manifestações voluntárias
que contribuem com a integração,
educação e promoção da saúde
(lazer físico-esportivo). O proces-
so inclui ainda a montagem das
equipes de rendimento para a re-
presentação da cidade nos even-
tos oficiais da Secretaria de Es-
portes do Estado de São Paulo.

VENCEDORES — A Asso-
ciação Sport Way de Piracicaba
será responsável pelos trabalhos
com o judô, karatê e kickboxing,
enquanto a Associação Piracicaba
de Taekwondo teve os projetos
aprovados nas modalidades de
boxe, ginástica rítmica e taekwon-
do. O desenvolvimento de ativida-
des relacionadas ao futsal femini-
no ficará a cargo do Esporte Clube
Rezende e a Liga Piracicabana de
Voleibol responderá pelas ações li-
gadas ao vôlei de praia. O Caldei-
rão Futebol Clube teve a proposta
aprovada para executar serviços

de formação e desenvolvimento es-
portivo de futsal masculino, volei-
bol masculino e futebol feminino.
No tênis de mesa, a Associação
Desportiva Fran TT apresentou os
projetos selecionados no feminino
e no masculino. O trabalho para
massificar o atletismo local ficará a
cargo do Instituto de Educação Fí-
sica e Esporte (Ipefe). Na ginástica
artística, a proposta contemplada
foi elaborada pela Associação de
Ginástica Olímpica de Piracicaba
(Agop), enquanto a canoagem terá
à frente a Associação de Canoagem
de Piracicaba (Ascapi). No hande-

bol, a Associação Desportiva de
Handebol 15 de Piracicaba teve
duas propostas aprovadas e será
responsável pelo desenvolvimento
das modalidades feminina e mas-
culina. A Associação Toque do Fu-
turo Voleibol teve o projeto selecio-
nado no voleibol feminino. O pro-
cesso de chamamento público para
o basquetebol ainda não foi finali-
zado. A Selam informará em breve
os núcleos, horários e datas em
que serão oferecidas as aulas de
cada modalidade, bem como a
abertura das inscrições. Todas as
atividades serão gratuitas.

Isabela Borghese/CCS

INVESTIMENTO
Prefeitura inicia obra de drenagem de água no Bairro Alto. A12

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) quer reaver
direitos dos professores da rede
estadual de ensino que foram ti-
rados pelo governo João Doria
e Rodrigo Garcia. Para isso, pro-
tocolou nesta semana na Assem-
bleia Legislativa do Estado de
São Paulo o Projeto de Lei 440/

Bebel protocola projeto para
reaver direitos dos professores

2022, que revoga a remunera-
ção por subsídio, garante a vol-
ta das faltas abonadas, assim
como a questão das faltas au-
las, as faltas médicas na medi-
da adequada, e considera o tem-
po de serviço como mecanismo
evolutivo na carreira do magis-
tério, entre outros pontos. A5
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Professora Bebel protocolou nesta semana o projeto de lei 440/2022
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Decola Rei Salomão, Cristo
era apenas um galileu

José Omsir Bertazzoni

Amnésia coletiva
combinada com
 síndrome de Es-

tocolmo: essas talvez
sejam as condições
mais adequadas para
descrever o nosso con-
texto político, derivado
de características in-
trínsecas que estão
sempre escondidas nas táticas dos
marqueteiros políticos que apare-
cem oportunamente no momento
eleitoral brasileiro. Também somos
conhecidos pela memória curta,
mas será? Será que não somos in-
fluenciáveis ou coniventes? Na re-
alidade, o que temos é memória
seletiva, derivada de influências
ou ignota: desligamo-nosdos mo-
mentos de sofrimento com nos-
sos governantes e políticos para
fazer da eleição uma partida de
futebol na qual dessabemos as úl-
timas derrotas e osdefeitos do
nosso clube do coração e conti-
nuamos apaixonados pelo fracas-
so que segue nos acompanhando.

Hoje, nos encontramos num
contexto em que, há mais de qua-
tro meses, uma serie de homicídi-
os motivados por pregação de
ódio, influências políticas e ado-
ração às armas de fogo acontece-
ram. A inflação atingiu 10,54%,
número que não se registrava des-
de 2002, e vemos os efeitos da
emergência climática, entre a seca
e as queimadas, nas nossas flo-
restas, em especial a Amazônia
legal. É preciso encontrar uma
solução para a emergência social,
nosso país vai voltar para a misé-
ria extrema se não reagirmos.

Neste mês de agosto, começam
a circular propagandas na internet,
rádios e televisão sobre os candi-
datos à presidência da República,
aos governos dos Estados e Distri-
to Federal, às assembleias  estadu-
ais e câmara federal e ao Senado.
Serão, sem sobra de dúvidas, pro-
messas e propagandas enganosas
sobre um Brasil “perfeito” que cui-
da do seu povo — essa é a ideia a
ser vendida como mote para cha-
mar a atenção dos eleitores.

O governo do ódio perfilar-se-
á com as ideais do Rei Salomão —
visto que Jesus Cristo era muito
pobre para ser modelo — e, então,
a grandeza do Rei será transplan-
tada ao novo messias, propagador
do belicismo e da força bruta como
soluções para a humanidade. A
ciência será condenada, entrare-
mos em uma nova era da caça às
bruxas e bruxos, a ciência e o co-
nhecimento serão condenáveis.

Serão anunciadas, nas propa-
gandas eleitorais, obras de um go-
verno inerte que deixou como le-
gado mais de 700 mil mortes pela
Covide-19; nos será vendido aquele
Brasil que nós não conhecemos
será revelado como se ninguém pa-
decesse nessa terra de Santa Cruz.
Assim começa o tempo da propa-
ganda e o tempo das pregações
messiânicas (anticristo), fingindo
que os últimos quatro anos foram

momentos de renova-
ção com a “nova políti-
ca”, sem “corrupção”,
sem “rachadinhas”, sem
milicianos no governo,
sem queimadas na Ama-
zônia, sem garimpos ile-
gais e sem favorecimen-
tos de falsos pastores
que se locupletaram dos
recursos do MEC.

Vamos ser conven-
cidos de que a última legislatura
federal foi maravilhosa: o “Cen-
trão” foi isolado e destruído, não
tivemos conhecimentos de emen-
das parlamentares secretas, o Go-
verno Federal não se rendeu ao
acharque da “velha Política”.
Trata-se apenas de um pequeno
parêntese termos voltado atrás
na democratização do país e na
expectativa de crescimento eco-
nômico e distribuição justa de
renda aos mais pobres, o nosso
PIB estagnado abaixo de qual-
quer expectativa positiva.

O Congresso Nacional, nes-
ses últimos quatro anos, sofreu
uma verdadeira metamorfose:
intoxicado pelo poder, entregan-
do-se à ilegalidade e destruição
da nossa Constituição e do patri-
mônio nacional, como inimigo his-
tórico do desenvolvimento, liqui-
dando com os investimentos em
áreas importantes como educa-
ção, saúde e segurança pública.

Restam-nos dois meses para
as eleições gerais no país. Muitos
são conhecedores do que restou
nesse desgoverno, mas muitos fo-
ram enganados e muitos continu-
arão sendo enganados, restando-
nos a esperança de o amor vencer
o ódio. Que o reino magnífico de
Salomão não se torne maior que o
Reino do Deus único e verdadeiro
que nos entregou seu filho unigê-
nito, Jesus Cristo, para sacrificar-
se por nós. Nosso Deus viveu um
sonho e uma esperança investin-
do na inteligência humana, con-
templada pela descoberta da ciên-
cia e do conhecimento como fator
de evolução da nossa espécie; bus-
cou nos deixar de herança um
mundo onde vivêssemos em paz,
sem guerras, sem armas e sem ódio.

Concluo, com Mateus 6:28-30:
"Por que vocês se preocupam com
roupas? Vejam como crescem os lí-
rios do campo. Eles não trabalham
nem tecem. Contudo, eu digo que
nem Salomão, em todo o seu es-
plendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do cam-
po, que hoje existe e amanhã é lan-
çada ao fogo, não vestirá muito mais
a vocês, homens de pequena fé?”

———
José Omsir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Sergio O. Moraes

Aprimeira Reu-
nião Ordinária
 do semestre da

Câmara Municipal
(trigésima do ano, 01
de agosto, registro dis-
ponível no endereço
eletrônico da Câmara)
nos traz um assunto-
que é a votação de requerimentos
– assunto esse recorrente e mere-
cedor do nosso olhar atento.

O “requerimento” é definido
no Artigo 175 do Regimento In-
terno da Câmara como: “requeri-
mento é todo pedido verbal ou es-
crito de Vereador ou de Comis-
são, feito ao Presidente da Câma-
ra, ou por seu intermédio, sobre
assunto do Expediente ou da Or-
dem do Dia, ou de interesse pes-
soal do Vereador” – e seguem-se
parágrafos e respectivos incisos.
Eu – iniciante nos trâmites, ter-
mos e outros da vida parlamen-
tar, mas suficientemente motiva-
do pela preocupação com nossa
cidade, nosso dinheiro dos impos-
tos, como qualquer membro da co-
munidade – estou tentando
aprender e expor minhas dúvidas.

Iniciante, repito, nas poucas
sessões (por enquanto) que tive a
oportunidade de assistir presenci-
almente ou via digital, chamou-me

a atenção o tratamento
recebido pelos requeri-
mentos que, nitidamen-
te, não refletem o “inte-
resse pessoal do verea-
dor”, mas o questiona-
mento, a dúvida que é
levada pela comunida-
de ao seu ou sua repre-
sentante direta ou indi-
retamente – e que preci-

sa chegar ao Executivo para os
devidos esclarecimentos. Sistema-
ticamente, no entanto, tem havi-
do maioria contrária à aprova-
ção de requerimentos – o que
pode levar, penso, à judicializa-
ção. Isto é: “o processo em que
conflitos políticos são levados ao
Judiciário para uma resolução”.
A ladainha conhecemos, as críti-
cas de alguns que o “Judiciário
se intromete” e a resposta: “se o
Legislativo fizesse sua parte, não
precisaria acionar o Judiciário”.
O que acham leitoras e leitores?

Isso posto, cabe ressaltar, to-
davia, que um caso com final co-
erente aconteceu na última reu-
nião camarária, quando foi apro-
vado 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. De acordo com o reque-
rimento, a remuneração dos pro-

Sobre requerimentos e judicializações
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fissionais deve passar de um para
dois salários mínimos, conforme
determina a emenda constituci-
onal 120/2022, que está em vi-
gor desde maio deste ano. No
documento, o vereador pergun-
ta por qual motivo o município
não aderiu, até o momento, ao
reajuste salarial e se a Prefeitura
já recebeu os recursos do Minis-
tério da Saúde para o pagamen-
to aos agentes.” (Transcrevi par-
te do material disponível, que con-
tém também algumas declarações
de voto favoráveis e algumas con-
trárias, registro disponível).

O que compartilho aqui é o
meu olhar e entendimento. Pelo
exemplo acima (não deixem de as-
sistir e ler na íntegra), há alguma
dúvida quanto à importância de
saber o porquê do reajuste ainda
não ter sido aplicado em nossa ci-
dade? O que significa para qual-
quer pessoa – mas, e particular-
mente, para agentes da saúde –
ter um retorno dessa natureza?
Em tempos de estresse físico, men-
tal, financeiro, ter uma previsão
sobre algo que já foi aprovado em

maio? Em tempos de inflação de
dois dígitos, um, dois, meses de
atraso... Parabéns à coerência dos
votos favoráveis, coerência que,
para mim, passa pela chamada
Regra de Ouro, explicitada na
maioria das religiões: “não faça
ao outro aquilo que você abomi-
na”. Eu não gostaria de ficar es-
perando sei lá o que para ser pos-
to em prática algo aprovado, sem
ao menos uma informação. O
“sim” foi de coerência, espera-
mos que continuem assim, afi-
nal “perguntar não ofende”.

Outra situação que pede es-
clarecimento: nossa cidade ainda
não abriu vacinação para crian-
ças de 3 a 4 anos e segunda dose
adicional para quem tem mais de
30. No “Facebook”, a Prefeitura
justifica que aguarda o procedi-
mento do estado. Mas, no “site”
da prefeitura da capital, referente
à vacinação, consta (02/08): “ Cri-
anças de 3 e 4 anos com comorbi-
dades, deficiência permanente e
indígenas tomam a primeira dose
da vacina, e pessoas com mais de
30 anos podem tomar a segun-
da dose adicional”. E aí? Como
ficamos? Esperar até quando?

Seguimos de olho!
———
Sergio Oliveira Moraes,
físico, professor doutor
aposentado da Esalq/USP

Os conselhos municipais
são instrumentos fun-
damentais para o exer-

cício da cidadania, pois é atra-
vés dele que a sociedade civil
consegue participar e contri-
buir na elaboração democrá-
tica de políticas públicas e nas
decisões do Poder Executivo
das nossas cidades. O Con-
selho Municipal de Política
Cultural (CoMCult) de Piraci-
caba, na gestão 2021-2023,
não poderia ser diferente. Elei-
to através de um pleito que
obedeceu o devido processo
legal, transparente e com a
massiva presença da classe
artística e sociedade civil, le-
gitimado pela própria Secre-
tária Municipal de Ação Cultu-
ral (SEMAC), o CoMCult não
fez nada além do papel que é
esperado de um conselho
municipal independente e
atuante: realizou a vigilância
e, de forma fundamentada e
respeitosa, ousou criticar as
ações da SEMAC em relação
às decisões do agora ex-se-
cretário Adolpho de Queiroz
sobre a mudança da Pinaco-
teca para o Engenho Central.

Infelizmente, algumas li-
deranças políticas de nossa
cidade – começando pelo pre-
feito Luciano Almeida e tam-
bém por alguns de seus alia-

Dimas Ramalho

ALei 14.133/2021 trouxe im-
portantes regras a respeito
 da atuação dos Tribunais

de Contas nas licitações e contra-
tos administrativos. De modo ge-
ral, é possível dividir essas regras
em relação à forma de exercício da
função típica de controle e à for-
mação de gestores públicos para a
aplicação da nova lei, objeto este
que é o foco do presente texto.

O aspecto pedagógico do con-
trole da gestãopública não é pro-
priamente novo para as Cortes de
Contas. Afinal, ao exercerem su-
asfunções típicas, forma-se um
conjunto de julgados e súmulas
que direcionam os agentes públi-
cos, envolvidos ou não nos casos
analisados, nas futuras ações ad-
ministrativas. Além disso, o ins-
trumento de consulta formal a tais
órgãos tem sido utilizado para tra-
tar de temas em tese, com a ob-
tenção de diretriz geral que se
aplica a diversos órgãos e entida-
des no mesmo quadro jurídico.

No entanto, a nova Lei de Lici-
tações trouxe um acréscimo a essa
função. Está determinado no art.
173 o dever de os Tribunais, pelas

respectivas Escolas, promoverem a
formação dos agentes públicos en-
volvidos com a sua aplicação, o que
envolve pregoeiros, agentes de con-
tratação, membros de equipes de
apoio, gestores e fiscais de contratos
etc. Os instrumentos utilizados para
tal finalidade são “cursos presen-
ciais e a distância, redes de apren-
dizagem, seminários e congressos
sobre contratações públicas”.

A norma possui por finalida-
de estabelecer um ambiente de
aprendizagem para os gestores
públicos, baseado no corpo técni-
co de tais órgãos de controle e em
acadêmicos especializados na ma-
téria, além da troca de experiênci-
as e percepções a respeito do novo
regime jurídico inaugurado.

Como típica atividade de
transmissão de conhecimento, é
necessária a interação entre todos
os partícipes destes eventos, ins-
trutores e alunos. A perspectiva da
lei é a do diálogo aberto entre con-
troladores, professores e gestores
para criar consensos sobre o tema
de licitações e contratos, com ên-
fase em medidas que previnam
erros, ao invés de apenas focar na
sua correção e sancionamento.

O desempenho da função pe-

A função pedagógica dos Tribunais
de Contas na Nova Lei de Licitações
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dagógica vem sendo há tempos
uma das prioridades do Tribunal
de Contas do Estado de São Pau-
lo, por meio das atividades da Es-
cola Paulista de Contas Públicas
e de eventos já tradicionais, como
o Ciclo de Debates, que há 25 anos
reúne jurisdicionados pelo inte-
rior. Em 2022, estivemos em dez
cidades e dialogamos com mais
de sete mil Prefeitos, Vereadores,
Secretários, e servidores que in-
tegram as equipes de apoio aos
gestores públicos. A nova Lei de
Licitações foi um dos destaques
da programaçãodessa caravana.

Para  cumprir o dever coloca-
do pela nova norma às Cortes de
Contas com mais especificidade, o
TCESP também promoveu no dia
07 de julho um seminário na cida-
de de Araraquara (disponível em
https://www.youtube.com/
watch?v=jVP2g4HNIPc&t=8720s
e https://www.youtube.com/

watch?v=b_NnsX3Sef4&t=7711s),
que reuniu mais de mil gestores
da região, além de transmissão
online pelas redes sociais, com
mais de 1,4 mil espectadores ao
vivo. Na ocasião, as perguntas fei-
tas aos instrutores auxiliaram o
diálogo e interação entre todos.

Mais seminários estão previs-
tos neste ano para contribuir com
a difusão da Lei n. 14.133/2021.
O próximo ocorrerá em São José
dos Campos, em setembro, e os
demais serão organizados pelo
TCESP no mesmo formato em
Bauru, Presidente Prudente e Re-
gistro, entre outubro e dezembro,
sempre em ambiente de aprendi-
zagem mútua e colaborativa.

A criação de um ambiente pú-
blico de maior eficiência e efetivi-
dade por parte dos gestores nas
contratações públicas demanda a
interação com os Tribunais de
Contas para a criação de consen-
sos aplicáveis ao novo regime,
ação que deve mobilizar todos os
controladores conscientes desua
relevante função pedagógica.

———
Dimas Ramalho é Presi-
dente do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo

Dirceu Cardoso Gonçalves

Da mesma forma que, nos
 anos 60 e 70, foram cria-
das as sublegendas, para

acomodar as diferentes correntes
políticas que afloravam dentro da
situacionista Arena e do oposicio-
nista MDB, surgem hoje as fede-
rações partidárias, em direção
oposta. O regime militar, através
do AI-2 (ato Institucional nº 2),
de outubro dee 1965, extinguiu   os
13 partidos então existentes e es-
tabeleceu o bipartidarismo, cujos
partidos, com a distensão políti-
ca, foram  ficando pequenos para
acomodar as lideranças que sur-
giam. A sublegenda era uma es-
pécie de partido dentro dos dois
partidos então existentes e, não
raramente, ocupada por adversá-
rios ou até ferrenhos inimigos.

Findo o bipartidarismo - em
1979, voltaram as antigas siglas
e, com o passar dos anos, chega-
mos a ter 36 partidos registra-
dos na Justiça Eleitoral e mais
de 70 outros formalmente fun-
dados, com pedidos de registro
pendentes. Hoje, depois das fu-
sões e incorporações iniciadas em
2019  - a mais recente entre DEM
e PSL, que formaram o União
Brasil - vieram as federações par-
tidárias, onde cada partido fe-
derado preserva sua identidade
mas atua em conjunto, sendo
obrigados a assim permanecer
durante os próximos quatro anos,
tempo de duração dos mandatos
parlamentares que forem con-
quistados enquanto federação.

As federaçõesAs federaçõesAs federaçõesAs federaçõesAs federações
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Federação, o avesso da sublegenda
As federações abrem portas

para a fusão ou absorção de si-
glas e a eliminação do volume exa-
gerado de partidos inviáveis ou
como donos. No regime militar
1964/85 ficou claro que com ape-
nas dois partidos não se faz polí-
tica e agora temos o reverso da
medalha a demonstrar que o mes-
mo ocorre quando existem mais
de 30 siglas. Apenas duas, três,
quatro ou no máximo seis têm
alguma viabilidade e o resto não
passa de nanicos sem expressão.

A classe política não pode es-
quecer que o bolo (o país, figura-
damente) tem o seu tamanho es-
pecifico. Não adianta cortá-lo em
muitas fatias porquê cada uma
delas ficará tão pequena que di-
ficilmente suprirá as necessida-
des de quem recebê-la. O ideal é
que  as diferentes tendências de
um segmento politico ou ideolo-
gico se agrupem num partido que
as represente e, internamente,
constituam alas. Feito isso,
cada organização partidaria
terá vida própria fora do perío-
do eleitoral, não precisando se
valer de acordos eleitorais cele-
brados nas antesalas das conven-
ções, como ocorre atualmente.

Para o Brasil e a democracia
brasileira, o bom seria que os par-
tidos tivessem vida econômica pró-
pria, não dependendo de Fundo
Partidário, Fundo Eleitoral e ou-
tros aportes de dinheiro público,
que levam uma imagem ruim ao
meio e suscita a idéia de que diri-
gentes de algumas siglas estariam
se locupletando. Mas isso só pode-

rá vir no bojo de uma reforma elei-
toral, onde sejam extirpados os ví-
cios e interesses de grupos que fo-
ram incluídos na legislação e hoje
engessam o processo. Precisamos
de um sistema eleitoral mais sim-
plificado e confiável que dê opor-
tunidade de surgimento e escolha
de novas lideranças. Isso pode não
interessar aos caciques que estão
no poder e fa zem as leis, mas é do
total interesse do eleitorado, cada
dia mais desencantado com os po-
líticos, que se manifesta nesse sen-
tido através do crescente número
de abstenções e votos nulos e bran-
cos a cada eleição que passa.

Que as federações sirvam
para garantir a sustentabilidade
ao quadro político-eleitoral bra-
sileiro. País nenhum consegue
manter ação política consistente
com mais de 100 siglas partidári-
as (soma das 32 registradas com
as mais de 70 com pedido de re-
gistro). Não possuímos  lideran-
ças políticas suficientes para ocu-
par tantas vagas e divisões

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves, dirigen-
te da ASPOMIL (Asso-
ciação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). Email:
aspomilpm@terra.com.br.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Sobre o novo Conselho Popular de Cultura de Piracicaba!
dos na Câmara Municipal – não
aceitam nem concebem uma
sociedade democrática em que
a população, por meio da soci-
edade civil, participe das deci-
sões para além das eleições
que acontecem de quatro em
quatro anos e, assim, justa-
mente por questionar a gestão
do atual Prefeito, o CoMCult foi
deliberadamente destituído e
impedido de exercer suas ati-
vidades desde o segundo se-
mestre de 2021.

Não sabendo jogar o jogo
democrático, aqueles que se
acham os donos do poder ex-
cluíram toda a participação de
artistas representantes da so-
ciedade civil organizada do
CoMCult, erigindo em seu lu-
gar um conselho municipal de
cultura sem representatividade
verdadeira da sociedade pira-
cicabana, isto é, sem aqueles
que transformam e constroem
as ações culturais na cidade –
como os e as artistas e faze-
dores de cultura. E pior: a ine-
xistência de um conselho mu-
nicipal de cultura, legítimo, co-
loca em xeque até mesmo o
recebimento dos benefícios
e recursos das leis Aldir Blanc
e Paulo Gustavo, conquistas
importantíssimas da classe
artística do nosso país.

Diante desse cenário, um

grupo de artistas, fazedores
de cultura e pessoas interes-
sadas em manter a longínqua
tradição desta cidade como
uma potência criadora de ino-
vação e criatividade cultural
decidiu criar o Conselho Po-
pular de Cultura de Piracica-
ba (ConPopCult). É nesse
sentido que o texto em tela
convida a todas e todos aque-
les interessados em contri-
buir para uma sociedade
mais democrática e que va-
lorize a arte e a cultura a par-
ticiparem do 1º Encontro do
Conselho Popular de Cultura
de Piracicaba, que acontece
nesta sexta-feira, dia 5 de agos-
to, às 19h30, na Vila África.
Esse primeiro encontro, como
não poderia deixar de ser, será
também uma oportunidade de
conhecer e apreciar diversas
apresentações artísticas de
múltiplas linguagens de ar-
tistas locais – ao mesmo tem-
po que a reunião terá como
pauta inicial a apresentação
de propostas e pontos de atu-
ação do novo e legítimo con-
selho dos artistas da cidade.

Todos e todas estão
convidadas e convidados!  A
Vila África fica à Rua Pasco-
alina Orlando, 177, Vila Inde-
pendência. Conselho Popular
de Cultura de Piracicaba.
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CABEÇA FRIA
Nos anos 60, em Piracicaba,

na presidência de um XV con-
turbado, Antonio Romano pedia
“cabeça fria” a todos, explican-
do: “Só assim conseguiremos
paz”. E, é exatamente o que está
faltando para brasileiros e bra-
sileiras que vivem clima cada vez
mais tenso (e perigoso), em ra-
zão das eleições de outubro. So-
bram ataques e ofensas envol-
vendo eleitores, jornalistas e au-
toridades, até mesmo gente graú-
da de Brasília. Com isso, cada vez
mais preocupações se acentuam,
sendo impossível avaliar conse-

quências. Tudo é motivo para
acusações e denúncias. Ninguém
mais consegue avaliar limites.

PONTO FINAL
Plano de Saúde para ani-

mais é um negócio em pleno de-
senvolvimento, especialmente
em São Paulo. Preços variados
(considerando idade do ani-
mal e benefícios) convênios
cobrem desde vacinas e castra-
ção, até exames e cirurgias.
Segundo a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Produtos
para Animais, existem no Bra-
sil 815 milhões de cães e gatos.

Nilson da Silva Jr.

Esse tema faz lem-
brar certa vez que
 ajudei um mora-

dor de rua e de sua sur-
preendente reação pe-
gando minha mão e le-
vando junto ao seu co-
ração com os olhos
cheios de lágrimas,
num sinal emocionado de grati-
dão. A expressão daquele homem
falou mais que milhares de pala-
vras. Ao mesmo tempo me recor-
da alguém comentandonas redes
sociais a Carta em defesa do Es-
tado Democrático de Direito da
Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo, questionan-
do o porquê desse documento no
Brasil, já que somos uma demo-
cracia. Nesse contexto lembreia
frase atribuída a Mario Quinta-
na: “Quem não compreende um
olhar tampouco entenderá uma
longa explicação”, afinal, ela de
muitas maneiras traduzo tempo
que vivemos diante de questões
tão evidentes, claras, que dispen-
sam qualquer explicação.

O que dizer frente à carência,
dor, fome, sofrimento de alguém?
Por incrível que possa parecer há
quem recrimine o faminto por sua

fome, critique o doente
por sua dor. É um tipo
de gente num ponto tão
agudo de desumanida-
decapaz de encontrar
culpa na vítima e argu-
mento para justificar
qualquer tipo de atroci-
dade. E por mais que se
explique, procure con-
textualizar, nada, abso-

lutamente nada, consegue dissu-
adi-los do julgamento maldoso.
Mesmo que seja evidente a tragé-
dia da cena, ainda assim existirá
um recurso para eximir o carras-
co de sua perversidade e o horror
do acontecimento. Não há xinga-
mento, ofensa, desrespeito, desa-
cato suficiente para causar espan-
to. Mesmo diante de agressão físi-
ca, deboche, sarcasmo, afronta,
ameaça de morte ou tortura, nada
lhes toca ou causa indignação. Há
uma indiferença, uma insensibili-
dade enorme envolvendo o cora-
ção dessa gente. Nada lhes sur-
preende ou assusta. Assistem a
qualquer manifestação de ódio
sem mover um músculo da face.
Pensam somente em si e em seu bem
estar, nada lhes toca, emociona. O
maior assombro, porém, está no
fato de que essa nuvem de insensi-
bilidade paira sobre gente comum,

Sobre os que não compreendem um olhar
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civil, aparentemente calma, de boa
vontade, religiosa em sua maioria,
gente “de bem”, pais, mães de fa-
mília, pessoas que deveriam, no mí-
nimo, por bom senso, por raciona-
lidade, espírito humano, se indig-
nar, revoltar, recusar qualquer
comportamento retrógado e cruel,
mas não, permanecem inertes.

Aos que apregoam que a vo-
cação cristã sugere um espírito
apaziguador, passivo e acomoda-
do diante da injustiça e do sofri-
mento eque os verdadeiros cris-
tãos devem ter os olhos voltados
somente para dentro da Igreja
numa vida enclausurada e res-
trita, longe do “mundo”, repri-
menda recorrente aos que susci-
tam a reflexão crítica das coisas
da vida, lembramos o Cristo irre-
conhecível para alguns chicotean-
do e virando as barracas dos mer-
cadores do templo por ter diante
de si exploração, afronta e ofensa
a Deus (João 2: 13-25). Ele não
admitiu a cena, não concordou,
não se atacanhou, mas agiu,

verbalizou,se declarou, se posici-
onou, indignado reprimindo o que
não era certo, o comportamento vil,
ultrajante e mal intencionado
daquelas pessoas que abusavam
da boa fé do próximo e tiravam
proveito das coisas de Deus. Não
há justifica na religião de Jesus
para manter-se concordante, ca-
lado diante daquilo que é errado.

Para que se resgate a vida em
seu mais profundo sentido, é ne-
cessário retomar a sensibilidade,
para que o que é evidente, claro,
visível, transparente, possa ser
percebido no olhar, percebido e
sentido no coração das pessoas,
para que haja um mundo mais
bondoso, sereno e justo. Não é
mais possível viver sem a noção
do que seja bom, correto, cabí-
vel, moral e ético assim como
manter-se passivo diante da tra-
gédia que não atinge a própria
carne. É preciso restaurar pensa-
mentos, valores e olhares para que
possamos manter a dignidade
dentro e fora de cada um de nós.

“Quem tem ouvidos para
ouvir ouça o que o Espírito (de
Deus) diz”. (Apocalipse 3.6)

———
Rev. Nilson da Silva Jú-
nior, pastor, professor
(revnilsonjr@gmail.com)

Por um projeto de nação que
supere o oportunismo eleitoral

Foram da bancada do
PT no Congresso Naci-
onal, em aliança com
outros partidos de opo-
sição e parlamentares
progressistas, as inici-
ativas para mitigar os
graves os efeitos soci-
ais da pandemia do
novo Coronavírus.

Entretanto, o Go-
verno Bolsonaro, negacionista da
própria pandemia e empenhado
em aplicar de forma radical a polí-
tica neoliberal do “Estado mínimo”
e destruição das conquistas ins-
critas na Constituição de 1988,
rejeitou essas medidas e manobrou
para impedir sua aprovação. Ape-
sar disso, o trabalho da oposição e
a mobilização social, com todas as
suas limitações, conseguiu a apro-
vação do Auxílio Emergencial as-
sim como, mais tarde, a institui-
ção de medidas de apoio aos pro-
dutores culturais e outras.

Todos se recordam que Bol-
sonaro queria liminar o Auxílio
Emergencial a R$ 400,00. A luta
social conseguiu impor os valores
de R$ 600,00 a R$ 1.200,00. Es-
ses recursos foram a garantia de
sobrevivência para milhões de bra-
sileiros e brasileiras. Bolsonaro foi
o único deputado federal a votar
contra o Fundo de Combate à Po-

Professora Bebel

O Partido dos Tra-
 balhadores tem
uma luta histó-

rica pelos direitos da
classe trabalhadora e
das populações vulne-
ráveis. Não por acaso,
foi o nosso partido, nos
governos Lula e Dil-
ma, que instituiu os mais exito-
sos programas de transferência
de renda e de apoio aos segmen-
tos sociais que mais precisam,
exemplo para o mundo e replica-
dos em diversos países. Fome
Zero, Bolsa Família, Minha Casa,
Minha Vida, Prouni e ampliação
de programas de assistência soci-
al mudaram a face do nosso país,
tiraram o Brasil do Mapa da
Fome da ONU e promoveram uma
inédita mobilização social, quan-
do mais de 32 milhões de brasi-
leiros e brasileiras saíram da po-
breza para a classe média baixa.

Mesmo retirado do governo
pelo golpe de 2016, nosso partido
manteve e mantém os mesmos
compromissos. Durante o gover-
no Temer lutamos contra todos os
retrocessos trabalhistas e sociais e
prosseguimos essa luta, ainda com
maior empenho no governo geno-
cida e destruidor de Bolsonaro.
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breza em dezembro de 2000. De-
vemos lembrar também que ele e
seus aliados sempre se manifesta-
ram contra programas de trans-
ferência de renda e diziam que o
Bolsa Família era “esmola” e que
levavam seus beneficiários  a se
manterem no ócio e as mulheres
pobres a terem diversos filhos
para obterem valores maiores.

Você, leitor e leitora, deve es-
tar se perguntando porque recor-
do todos esses fatos.  Eu os recor-
do para denunciar o oportunismo
eleitoral do senhor Jair Bolsona-
ro, que acha que pode comprar a
consciência e o voto do povo bra-
sileiro com medidas eleitoreiras
pouco antes das eleições de outu-
bro. O aumento do Vale Gás (que,
diga-se foi projeto do PT), paga-
mento de auxílios a taxistas e ca-
minhoneiros e a ajuda financeira
a milhões de brasileiros em situa-
ção de vulnerabilidade são medi-
das que há muito defendemos. En-

tretanto, Bolsonaro tomou essas
iniciativas apenas agora e, ainda
assim, limitadas até dezembro de
2022. Um verdadeiro escândalo!

O projeto do governo apro-
vado contém ilegalidades, como
a possibilidade de decretação de
Estado de Emergência, que pode
abrir caminho para medidas au-
toritárias. A limitação do valor do
Valor em R$ 600,00 faz com que
o Auxílio Brasil apenas atenue um
pouco a miséria existente no país.
Em contrapartida, o chamado or-
çamento secreto deixa o controle
das receitas da União na mão do
chamado “Centrão” na Câmara
dos Deputados, direcionando
verbas de acordo com os inte-
resses eleitorais do Governo Bol-
sonaro e sua base de apoio.

O que o povo brasileiro real-
mente precisa é da eleição de um
governo responsável,  comprome-
tido com os seus direitos e com a
construção de uma nação sobera-
na, justa, solidária. Isso passa, sim,
pela adoção de políticas sociais sé-
rias, mas também, pela aplicação
de um projeto gerador de empre-
go e renda e que abra um novo
ciclo de desenvolvimento econômi-
co e social para o nosso país.

———
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT

Alexandre Padilha

Amobilização do
Fórum Brasileiro
 de Enfermagem,

Conselhos Regionais de
Enfermagem, sindica-
tos, entidades e dos en-
fermeiros de todo o país
fez com que o Presiden-
te da República sancio-
nasse o Piso Nacional da Enfer-
magem que provamos, junto ao
conjunto de trabalhadoras e tra-
balhadores, ser possível garantir
um piso digno para enfermagem
sem prejuízos ao orçamento.

A sanção da lei é vitória da
enfermagem brasileira e ela de-
fine o piso salarial de R$ R$
4.750 para enfermeiros e 70%
desse valor para os técnicos de
enfermagem (R$ 3.325) e 50%
para auxiliares de enfermagem e
parteiras (R$2.375) já a partir
desse ano. Agora, a revisão dos
salários precisa ser realizada em
cada estado e cidade, em todos
os serviços de saúde do Brasil.

Foi muito gratificante poder
acompanhar de perto esse proces-
so junto a esses profissionais que
dedicam suas vidas diariamente
para cuidar da nossa saúde. Sem-
pre digo que essa lei é o maior re-
conhecimento que o Congresso
Nacional e o governo brasileiro
poderiam oferecer à categoria.

Outra ótima notícia veio da

Câmara dos Deputa-
dos: derrubado o rol
taxativo da Agência
Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) e
aprovada nova lei que
assegura o direito e
respeito aos usuários
de planos de saúde
nos atendimentos e
tratamentos de acor-

do com o que está estabelecido
no Código de Defesa do Consu-
midor, sendo a lista ANS ape-
nas uma referência básica.

Com isso, derrubamos o
chamado rol taxativo e garan-
timos que em qualquer trata-
mento com evidência científica
ou reconhecimento em agênci-
as internacionais, os planos de
saúde serão obrigados a asse-
gurar tratamento integral aos
seus usuários. O projeto segue
para o Senado Federal e também
faremos pressão para que seja apro-
vado o quanto antes na Casa.

———
Alexandre Padilha é
m é d i c o ,  p r o f e s s o r
universitário e depu-
tado federal (PT-SP)
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ANUNCIE:
2105-8555

Mobilização da
enfermagem
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Equipe visita Hospital Premier,
referência em Cuidados Paliativos
Convite da instituição, que fica na capital paulista, será para troca de experiência e protocolos
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Saldão Especial Dia dos
Pais começa nesta sexta

Mais um mês se inicia e a
Rede de Supermercados Pague
Menos anuncia mais uma edição
do seu saldão, o Especial Dia dos
Pais. Será nesta sexta e sábado,
em todas as 32 lojas físicas da
Rede, alémdo e-commerce, que
terá ofertas especiaisa partir das
00h01 da sexta para osConsu-
midores saírem na frente.

O Saldão tem como objetivo
proporcionar mais economia
para os Clientes, com boas ofer-
tas de produtos do dia a dia,
açougue e bebidas, para que te-
nham mesa farta. Nos dias da
promoção, os consumidores que
forem às lojas da Rede poderão
identificar os itens com os melho-
res preços e as ofertas exclusivas.

Já é tradiçãoa Rede de Super-
mercados Pague Menos oferecer
ótimas ofertas aos clientes que re-
alizam o cadastro de fidelidade
Clube Leve Mais, além de benefíci-
os na compra de produtosque es-
tejam com etiquetas verdes. Ao se
identificar no caixa, os que já são
cadastrados recebem os descontos
dos produtos em promoção.  “Ao
se cadastrar no Clube Leve Mais,
o Cliente pode usufruir de todas
as ofertas com etiqueta verde nas
lojas, além de receber ofertas ex-

clusivas por SMS, ou seja, um des-
conto especial para o cliente que
não está na loja”, explica a geren-
te de Inteligência de Mercado e
CRM da Rede de Supermercados
Pague Menos, Natália Simões.

Além das ofertas do Saldão,
os clientes do cartão Pague Me-
nos podem parcelarem até 6x as
compras de bebidas alcóolicas
(cervejas, vinhos e destilados);
em até 10x sem juros as com-
pras de bazar/eletro e em até 3x
sem juros as compras de produ-
tos do dia a dia. Já os que ad-
quirirem o cartão Pague Menos,
mediante aprovação de cadas-
tro, terão um desconto especial:
será concedido 5% de desconto na
fatura para os clientes que reali-
zarem a primeira compra (ativa-
ção) com o cartão no saldão.

O Saldão Especial de Dia dos
Pais da Rede de Supermercados
Pague Menos acontece nos dias 5
e 6 de agosto, sexta e sábado, nas
32 lojas e no e-commerce. Serão
vários produtos com descontos
especiais durante o período da
ação.O endereço e horário de
funcionamento de cada uma das
lojas físicas podem ser consulta-
dos no site https://www.super
paguemenos.com.br/unidades/s
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A Comissão de Cuidados
Paliativos da Santa Casa de Pi-
racicaba estará nesta sexta-fei-
ra (5), em visita ao Hospital Pre-
mier para compartilhar experi-
ências e multiplicar conhecimen-
tos. A instituição que receberá
os profissionais da Santa Casa
atua exclusivamente no atendi-
mento em cuidados paliativos.

De acordo com o enfermeiro
Devandro Santos, presidente da
Comissão de Cuidados Paliativos
da Santa Casa, o hospital Premier
é uma instituição de retaguarda e
de cuidados prolongados, referên-
cia em Cuidados Paliativos no Bra-
sil, sendo pioneira nesse processo
desde 2004. “Eles nos recebem de
braços abertos, sendo este um ber-
ço do Cuidados Paliativos no País.
Este encontro é uma grande opor-
tunidade para a troca de experi-
ências e expansão do conhecimen-
to, com foco numa melhor quali-
dade de vida para aqueles que vi-
venciam o sofrimento nas suas
múltiplas facetas”, ressaltou.

Na Santa Casa, a Comissão de
Cuidados Paliativos teve início em
2015, que conta com uma equipe
multidisciplinar, formada por mé-
dicos, enfermeiros, psicólogo, fo-
noaudióloga, fisioterapia, nutrici-
onista e assistente social. “Nossa

Parte da equipe multiprofissional que integra a Comissão de Cuidados Paliativos na Santa Casa de Piracicaba
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equipe tem se aprimorado de for-
ma contínua a fim de oferecer ao
paciente e sua família a melhor
assistência”, enfatizou Devandro.

2º SIMPÓSIO - A Comis-
são de Cuidados Paliativos da
Santa Casa de Piracicaba realiza
no próximo dia 7 de outubro o
2º Simpósio de Cuidados Palia-
tivos, no Salão de Convenções do
Hospital. Serão abordados temas
com os maiores especialistas na
área do Cuidado Paliativo, com
apresentações multiprofissionais

para melhor percepção e enten-
dimento dessa nova visão de atu-
ação nas unidades de saúde.

Nomes como Marcela Tarde-
li, Mara Villas Boas de Carvalho,
Manuela Samir Maciel Salman,
Joice Aline Klein e Rodolfo Mo-
raes, referências na área do Cui-
dado Paliativo, estão entre os pa-
lestrantes do evento, que será vol-
tado para profissionais da área
da saúde e familiares de pacien-
tes em cuidados paliativos.

"Estamos construindo uma

relação horizontal no cuidado no
que diz respeito à relação entre
cuidador, paciente e profissional,
com vistas à necessidade do tra-
balho multiprofissional buscando
humanizar as relações entre to-
dos. Este 2º Simpósio traz temas
relevantes, que vem ao encontro
com nossos objetivos", disse enfer-
meiro Devandro Santos, presiden-
te Comissão Cuidados Paliativos.

Mais informações sobre sim-
pósio em breve nas plataformas di-
gitais da Santa Casa de Piracicaba.
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Garapa festeja o mês de aniversário da cidade
No mês de aniversário da

cidade de Piracicaba, o Gara-
pa Território do Andaime tem
uma programação especial fei-
ta com carinho para todos os
piracicabanos, com teatro, ci-
nema, música e poesia.

As atividades fazem parte
do Projeto “Garapa 10” contem-
plado com Edital PROAC de
Manutenção de Espaços Cultu-
rais e conta com apoio do Go-
verno do Estado de São Paulo
por meio da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa.

Abrindo a programação, hoje,
5, às 20h, a Tragatralha Cia de
Teatro apresenta o espetáculo
“Cordel do Mistério de Caiatu”. A
montagem foi concebida a partir
de estudos sobre a literatura de
cordel e o canto dos repentistas,
que está espalhado pelo Brasil em
ricas e variadas formas, seguindo
o trabalho contínuo na pesquisa
da Cultura Popular realizado pelo
grupo. O texto é todo rimado,
como a poesia popular, em suas
sextilhas, setilhas e décimas. A cri-
ação de cenografia, figurinos e
maquiagem, foi inspirada na arte
da xilogravura, a mais popular e
típica forma de ilustrar as capas
dos folhetos de Cordel. Esta é a
terceira montagem do grupo, que
em 2006 estreou "Filho das
Águas", com direção de Carlos
ABC, uma viagem lúdica pelo uni-

Paulo Zubi

verso do artista popular Elias dos
Bonecos e pelas tradições folclóri-
cas do médio Tietê, como a Festa
do Divino e o Cururu, como é co-
nhecido canto "de repente" na nos-
sa região. Em 2010 levou aos pal-
cos “Nhô Lica – Aventuras e Des-
venturas do Capitão Félix do Ama-
ral”, sobre a figura igualmente mi-
tológica, que passou décadas reco-
lhendo pedregulhos nas ruas da
cidade, acreditando serem estes as
pedras mais preciosas. O texto é de
Raul Rozado e direção de Edvaldo
Oliveira. Os dois atores integram o
elenco com Carla Sapuppo, Vag-
ner Chiarini e Rafaela Arthuso.

No dia 7 de agosto, domingo,
as 18h, a Banda Caipora e os Pan-
fletos em Pira apresenta o show de
lançamento do disco "Perna de
Marfim" na íntegra.  Trata-se de
um grupo interestadual que existe
desde 2013 e que em 2020 se reu-
niu para a realização do disco “Per-
na de Marfim”, obra que reúne
seis composições de Leo Caipora,
tendo duas delas harmonia com-
posta em conjunto com Davi Bizu-
ti e todos os arranjos compostos
coletivamente por eles e Murilo
Camargo, Daniel Zivko e André
Pousa. As músicas contém instru-
mentações únicas em cada uma,
incluindo, além da formação tra-
dicional do Rock, instrumentos
como sanfona, saxofone, trompe-
te, órgão hammond, didgeridoo,

percuterias, dentre outros artifí-
cios que se encaixaram no experi-
mentalismo proposto pela banda.
As influências são tanto da músi-
ca brasileira, de artistas como No-
vos Baianos, Os Mutantes, Lobão,
Lenine, Cássia Eller, Cazuza,
como de grupos de rock progres-
sivo e psicodélico internacionais
como The Doors e Pink Floyd.

Dando sequência a progra-
mação no dia 13, as 18h, acon-
tece o já tradicional Sarau do

Tragatralha Cia de Teatro apresenta “Cordel do Mistério de Caiatu”

Garapa, momento de expressão
livre. E no dia 15, às 20h, o
Cine Garapa exibe o filme na-
cional “Medida Provisória”.

Pra encerrar a programação
festiva do mês, no dia 21 de agos-
to, as 19h, acontece o lançamento
do vídeo documentário dirigido
por Thiago Altafini, “Marcela Cos-
ta – vida e viola” seguido de músi-
ca ao vivo com o violeiro Domingos
de Salvi que é também o idealiza-
dor e roteirista do documentário.
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1º Congresso Nacional teve 739 inscrições
Nos dias 29 e 30 de julho foi

realizado o 1º Congresso Nacional
de Artes Cristãs de 2022, no Enge-
nho Central, totalizando 739 ins-
crições de cinco diferentes esta-
dos: São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Mato Grosso e Minas
Gerais. Foram dois dias de even-
tos gratuitos a toda população,
reunindo artistas dos mais va-
riados segmentos artísticos, in-
cluindo palestras do gênero
como A Arte que Habita em Cada
um de Nós, ministrada pelo pro-
fessor Cícero Edno da Silva.

Somente no dia 30, das 8h às
18h, houve 32 oficinas práticas e
teóricas de dança, teatro, circo,
arte acrobática, música, canto e
artes visuais. Ao todo cerca de
3.000 artistas do Brasil e da Amé-
rica Latina já passaram pelo
CNAC, que realizou a 11ª edição.

No sábado à noite aconteceu
uma mostra levando a arte e a
cultura como forma de engaja-
mento social e cultural para cida-

de. Participaram 20 grupos de di-
versos municípios, entre eles Li-
meira, São Paulo, Osasco, Fran-
cisco Morato, Rio Claro, Ribeirão
Preto, Araraquara, Assis, Rio de
Janeiro, Sumaré, Nova Odessa,
Piracicaba, Sorocaba, Americana,
Votorantim, entre outros.

Realizado nas capitais de
São Paulo e no Rio de Janeiro,

além das cidades de Americana
e Piracicaba (em 2019 e 2022), o
CNAC tem por objetivo levar aos
congressistas o aprimoramento
e capacitação de cada área espe-
cífica, com as oficinas “trazendo
para o evento especialistas no
assunto de várias localidades
brasileiras para desenvolver no-
vas tendências, técnicas e novi-

dades”, explica Vivian Lazzerini,
diretora e organizadora do evento.

A realização contou com apoio
da Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), e do Hotel
Nacional Inn/ Lenny Figurinos/
Ana Pavão/Chandy Lilás artesania/
Nanah D´Luise/ Studio fotográfi-
co/Regar (Rede Global de Artes).

Evento foi realizado nos dias 29 e 30 de julho, no Engenho Central
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Acipi, Coplacana e Simespi lançam
campanha de conscientização

Três das principais entidades
de classe de Piracicaba se unem
mais uma vez na campanha de
conscientização sobre a importân-
cia do voto em candidatos locais à
Câmara Federal e Assembleia Le-
gislativa, nas eleições de 2 de ou-
tubro próximo. A Acipi (Associa-
ção Comercial e Industrial de Pi-
racicaba), a Coplacana (Coopera-
tiva dos Plantadores de Cana do
Estado de São Paulo) e o Simespi
(Sindicato das Indústrias Metalúr-
gicas, Mecânicas, de Material Elé-
trico, Eletrônico, Siderúrgicas e
Fundições de Piracicaba, Saltinho
e Rio das Pedras), com apoio da
CDL (Câmara de Dirigentes Lojis-
tas) e Sincop (Sindicato dos Conta-
bilistas de Piracicaba), lançam a
campanha “Piracicaba em primei-
ro lugar, pense nisso na hora de
votar”, no próximo dia 10, às 19h,
no auditório da Acipi. O evento será
aberto ao público e as inscrições
devem ser feitas no acipi.com.br

O presidente da Acipi, Mar-
celo Cançado, lembra que o voto
com consciência é necessário para
que possamos ter representantes
da nossa cidade na Alesp (Assem-
bleia Legislativa do Estado de São
Paulo) quanto na Câmara de De-
putados. “Com consciência cida-
dã, por meio do voto, poderemos
ter um diálogo nas duas esferas:
no Estado e em Brasília. É nosso
dever enquanto entidades de clas-
se mostrarmos à população pira-
cicabana a importância de se vo-
tar em candidatos do nosso mu-
nicípio, que, se eleitos, poderão
representar Piracicaba nas duas
esferas políticas. Além disso,

essa campanha já é uma tradição.
São mais de 20 anos trabalhando
pela conscientização política apar-
tidária”, aponta Cançado.

Para o presidente da Copla-
cana, Arnaldo Bortoletto, Piraci-
caba não pode ficar sem represen-
tantes nessas eleições. “A Copla-
cana e as demais entidades estão
trabalhando para que os cidadãos
votem de maneira consciente e em
candidatos comprometidos com
Piracicaba e região e, assim, pos-
samos contar com representan-
tes que atendam às necessida-
des locais”, pontuou Bortoletto.

“O objetivo dessa campanha,
que já aconteceu em eleições ante-
riores, é mostrar aos piracicaba-
nos que a cidade só tem a ganhar
quando amplia sua representati-
vidade política nas várias esfe-
ras do poder”, explica Euclides
Libardi, presidente do Simespi.

Com o slogan, a campanha
será amplamente divulgada pelos
meios de comunicação locais.

PIRACICABA - O portal
divulgacandcontas.tse.jus.br (Di-
vulgação de Candidaturas e Con-
tas Eleitorais), do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), é o canal que
apresentará informações detalha-
das sobre todos os candidatos que
pediram registro à Justiça Eleito-
ral e sobre as suas contas eleito-
rais e as dos partidos políticos.

SERVIÇO
Campanha: “Piracicaba em
primeiro lugar. Pense nisso
na hora de votar.” Lançamen-
to: 10 de outubro de 2022, às
19h. Inscrições: acipi.com.br.
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Novo Hyundai HB20 tem
início oficial de vendas
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Bebel protocola projeto para
restituir direitos aos  professores
A deputada estadual Professora Bebel diz que será preciso uma
grande mobilização da categoria, principalmente, para aprová-lo

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) acaba de protoco-
lar na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo o Projeto de
Lei 440/2022, que restitui aos pro-
fessores estaduais direitos histó-
ricos que foram retirados pelo go-
verno de João Doria e Rodrigo
Garcia. O projeto já foi publicado
no Diário Oficial do Estado do úl-
timo dia dois e, com isso, passa a
tramitar pelas comissões internas
da Assembleia Legislativa, para
somente depois ir a plenário, e, se
aprovado, irá reparar diversos
ataques cometidos contra os pro-
fessores da rede estadual de en-
sino pelo governo do Estado, ape-
sar dos apelos contrários feitos
pela categoria, sob a liderança da
deputada Professora Bebel.

Entre as propostas apresen-
tadas pela deputada Professora
Bebel estão a revogação da remu-
neração por subsídio, a volta das
faltas abonadas, a questão das fal-
tas aulas, as faltas médicas na
medida adequada, assim como a
consideração do tempo de serviço
como mecanismo evolutivo na car-
reira do magistério e a GTN no
valor de 20%. O projeto também
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Professora Bebel apresenta PL em defesa dos direitos históricos dos professores

trata da obediência exclusiva às
regras de atribuição de aulas para
as escolas que integram o Progra-
ma de Ensino Integral (PEI), in-
clusive para a desatribuição des-
sas mesmas aulas, além da in-
trodução do critério da avalia-
ção para o bom desempenho em
substituição à punitiva avaliação

de desempenho; a contagem do
tempo de serviço para fins de
adicionais quinquenais e sexta-
parte, respeito à jornada do Piso
Nacional do Magistério, que não
está sendo cumprido pelo gover-
no estadual, e a volta do ATPL.

A deputada Professora Bebel
diz que será preciso uma grande

mobilização da categoria, princi-
palmente, para aprová-lo.  “O meu
mandato popular de deputada es-
tadual  está sempre na luta pelo
respeito e a valorização dos pro-
fissionais da educação, essencial
para a qualidade do ensino que
nossas crianças e jovens merecem
e precisam”, destaca a deputada.
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HB20 segue como líder geral entre os carros
de passeio mais vendidos do Brasil em 2022

A Hyundai abre oficialmente
nesta sexta-feira (5), nas conces-
sionárias em todo o Brasil, as ven-
das do Novo Hyundai HB20, que
recebeu visual atualizado seguin-
do a identidade de design global
da marca, Sensuous Sportiness,
com maiores dimensões e a inclu-
são de conteúdos de segurança e
tecnologia que o tornam o mais
completo de sua categoria.

O modelo estará disponível
nas versões Sense, Comfort e Li-
mited, com motor 1.0l aspirado,
e nas configurações Comfort
com câmbio manual e automá-
tico, Platinum e Platinum Plus,
com propulsor 1.0l Turbo GDI
de 120 cv. Os preços variam en-
tre R$ 76 mil e R$ 113 mil.

“A família HB20 vive um de
seus melhores momentos no Bra-
sil. Após assegurar a liderança ge-
ral em vendas entre os carros de
passeio em 2021, seguimos na pri-
meira posição também no acumu-
lado deste ano. É neste cenário fa-
vorável que estamos lançando o
Novo Hyundai HB20, que, além
de contar com a nova linha de de-
sign global da marca, agora está
equipado com tecnologias de se-
gurança, conforto e conveniência
inéditas no segmento, e que até
então eram exclusivas de automó-
veis importados ou de categorias
superiores. Estamos seguros de
que o Novo Hyundai HB20 conti-
nuará sendo um grande sucesso
entre nossos clientes”, afirma An-
gel Martinez, vice-presidente co-
mercial da Hyundai Motor Brasil.

Segundo dados mais recen-
tes divulgados pela Fenabrave, o
HB20 segue líder geral entre os
carros de passeio mais vendidos
do Brasil em 2022, com 50.990
emplacamentos de janeiro a ju-

lho. O número representa mais
de 8 mil veículos de vantagem
para o segundo colocado. Em
2021, o modelo confirmou o topo
do ranking entre os carros de
passeio mais vendidos com
86.455 unidades emplacadas.

NA HYUNDAI DÁ JOGO
- A rede de concessionárias da
montadora, com mais de 220 lo-
jas em todo Brasil, prepara
ações especiais para este início
de vendas. Nesta semana, a
Hyundai anunciou o lançamen-
to da promoção “Na Hyundai dá
jogo”, que irá premiar clientes
com viagens e ingressos para a
estreia do Brasil na Copa do
Mundo da FIFA QATAR 2022™
e com um Novo Hyundai HB20
zero-quilômetro. Além destes,
ainda serão oferecidos prêmios
instantâneos como dispositivos
Alexa™ e fones de ouvido para
aqueles que participarem da ati-
vação online no site da ação.

Os clientes que realizarem um
“Test Drive Sustentável” em uma
das concessionárias participantes
concorrem automaticamente ao
sorteio de uma viagem com direi-
to a acompanhante ao Catar e in-
gressos para a estreia do Brasil na
Copa, contra a Sérvia, e a um Novo
Hyundai HB20 zero-quilômetro.
As chances aumentam para os cli-
entes que realizarem o test drive e
comprarem o carro no período da
promoção, concorrendo a viagens
com direito a acompanhante ao
Catar e ingressos para o primeiro
jogo da nossa seleção. Clientes atu-
ais também podem participar ao
realizarem o serviço agendado na
concessionária e atualizar o ca-
dastro no programa Hyundai
Sempre, concorrendo a um Novo
Hyundai HB20 zero-quilômetro.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA C C C C CONVIDAONVIDAONVIDAONVIDAONVIDA

Escritora piracicabana fala sobre
literatura, maternidade e felicidade

Fabrice Desmonts

Ricci é a entrevistada do programa Câmara Convida nesta sexta (5)

Selecionada com uma crôni-
ca na antologia “O que te faz fe-
liz?”, da Páginas Editora, a jorna-
lista e escritora piracicabana Da-
niele Ricci reflete sobre a materni-
dade no texto “Felicidade sob nova
direção”, em que relembra o mo-
mento em que ouviu da filha, en-
tão com 18 anos, que havia passa-
do no exame para a CNH (Cartei-
ra Nacional de Habitação).

“Foi aquele sentimento de mãe
protetora. Feliz por ela, mas preo-
cupadíssima”, disse. Ela é a entre-
vista do programa Câmara Con-
vida desta sexta-feira (5), a partir
do meio-dia, na TV Câmara.

A antologia reúne 27 autores
de todo o Brasil, com 70 páginas
de crônicas, poesias e poemas.
Em formato 15×15, traz a felici-
dade como tema central, bastan-

te pertinente aos dias atuais, sen-
do um convite à reflexão e um pre-
sente para acalentar o coração.

“Vivemos tempos de emoções
exacerbadas e esse livro surge
como um conforto. Os textos re-
metem a diferentes sensações de
bem-estar, capazes de provocar
momentos de felicidade. Mais do
que uma coletânea de escritos, é
um convite para que o leitor e a
leitora reflitam sobre o que, na
simplicidade do dia a dia, os faz
felizes”, ressalta a escritora.

O Câmara  Convida  é
transmitido pela TV Câmara,
nos canais 11.3 em TV aberta
(sinal digital), 4 da Claro/Net
e 9 da Vivo Fibra, com retrans-
missão nas mídias sociais (Fa-
cebook e Youtube) e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

A vereadora Alessandra Be-
llucci (Republicanos) foi convida-
da para participar da equipe de
fiscalização do manejo dos ani-
mais que vão atuar no Festa do
Peão de Piracicaba, que começa a
partir desta sexta-feira (5), no
Parque Unileste. A parlamentar,
que atua na área da causa ani-
mal, esteve em reunião nesta se-
mana com o responsável pela fis-
calização do rodeio pela Prefeitu-
ra, Reinaldo Rabello, com o vete-
rinário do Núcleo do Bem Estar
Animal, Matheus Ferreira dos
Santos, e com um dos organiza-
dores do evento, Lucas Villalta.

Ela apresentou a indicação
1896/2022, em que solicita pro-
vidências para que sejam res-
guardados os direitos dos ani-
mais nas atrações. No documen-
to, a parlamentar apresentou
uma lista com os pontos a serem
observados, como os atestados
de vacinação, o acompanhamen-
to de veterinário e a presença de
infraestrutura médica, transpor-
te, alimentação, currais e apetre-
chos das montarias, entre outros.

De acordo com a vereadora,
na reunião, todos os pontos foram
levantados e o evento apresenta
estar de acordo com a legislação.
O evento será supervisionado por
um médico veterinário do EDA
(Escritório de Defesa Agropecuá-

BBBBBEMEMEMEMEM-----ESTESTESTESTESTARARARARAR

Vereadora vai fiscalizar manejo dos animais na Festa do Peão
Assessoria parlamentar

Alessandra Bellucci (Republicanos) protocolou indicação em que
descreve os pontos que devem ser observados no evento

ria de São Paulo) e também conta-
rá com o acompanhamento de um
profissional do evento em tempo
integral. Além de integrar a equi-
pe de fiscalização, Alessandra Be-
llucci vai também verificar o ha-
ras designado para permanência
dos animais antes da festa.

“Isso é o que eu consegui fa-
zer para este momento”, relatou
a vereadora. “Na minha opinião,
essa grande reunião de apaixo-
nados pelo mundo country pode
até existir, mas sem provas de
montaria e nada que cause mal-
estar aos animais". Entre os pon-
tos de preocupação da parlamen-
tar, estão as provas de montari-
as, para as quais ainda são utili-
zadas as esporas, além dos se-
déns, que são amarrados próxi-
mo aos testículos dos bois e ca-
valos para que pulem. “A espora,
mesmo sem ponta, e o sedém
apertado podem não causar le-
são para o animal, mas incomo-
dam. Se o animal pula mesmo
sem o sedém, então eu acho que
não deveria colocar”, apontou.
“A gente tem grandes chances,
no ano que vem, que não aconte-
ça mais a prova de montaria”.

Ela lembrou que tem traba-
lhado para a implantação de uma
legislação abrangente na cidade,
com todas as diretrizes para o
bem-estar animal. Com a propos-

ta da legislação em estudo na Se-
dema (Secretário Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), com a
colaboração da vereadora, Ales-
sandra acredita que a mudança
será gradativa na cidade. “Para
que Piracicaba possa ter festa, os
shows musicais, a arena, que as
pessoas coloquem bota e chapéu,
mas a montaria pode ser substi-
tuída por outras atrações que não
causem incômodo ao animal,
como a dança com cavalos e ou-
tras, que são coisas que as pesso-
as gostam de ver”, avaliou.

A vereadora destacou que a
cidade já conquistou vários
avanços na área da causa ani-

mal, como na Festa do Divino,
por exemplo, que contou com a
soltura de fogos silenciosos este
ano. “Toda essa mudança na ci-
dade tem que ser gradativa por-
que existe uma tradição muito
grande. O rodeio tem um gran-
de poder de entretenimento e
traz muitos empregos. Estou
trabalhando na forma do diálo-
go com os organizadores, que é
muito importante, e com a le-
gislação”, colocou. “Nossa espe-
rança é que a própria população
não queira mais participar de
eventos que tenham provas de
montaria. Esse é o trabalho na
parte educativa”, finalizou.

SSSSSOLENIDADEOLENIDADEOLENIDADEOLENIDADEOLENIDADE

Professora Ida Martins
recebe Título de Cidadã

A professora de Educação Fí-
sica e escritora Ida Carneiro Mar-
tins será homenageada pela Câma-
ra Municipal de Piracicaba, nesta
sexta-feira (5), com o “Título de
Cidadã Piracicabana”, em sessão
solene que será realizada às 19h30,
no Salão Nobre “Helly de Campos
Melges”. A honraria foi proposta
pelo vereador Thiago Ribeiro
(PSC), através do decreto legisla-
tivo 12/2022, aprovado pelo ple-
nário do Poder Legislativo.

Professora Ida nasceu em
Campinas/SP, em 1959, graduou-
se em Educação Física pela Pontifí-
cia Universidade Católica de Cam-
pinas (PUCCamp), em 1979 e atuou
com professora da Educação Bási-
ca durante 21 anos. Casou-se me
1987 com Mauro Nunes Martins.

Na carreira, ela se especializou
em Educação Física Infantil e em
Educação Motora. Possui mestra-
do em Educação Física pela Uni-
versidade Estadual de Campinas
(Unicamp), na área de Pedagogia
do Movimento e doutorado em

Educação na Universidade Meto-
dista de Piracicaba (Unimep), na
área de Formação de Professores.

A homenageada é ainda
membro pesquisadora do grupo
"Pedagogia do Movimento", da
Universidade Nove de Julho (Uni-
nove), desenvolvendo pesquisas re-
lacionadas aos temas: Práticas
Educativas na Educação Básica;
Jogos e Brincadeiras; Educação
Física Escolar; Formação de Pro-
fessores, Inter-relação entre o
Brincar e a Motricidade no De-
senvolvimento Humano; o Lúdi-
co nos Processos Educativos e na
Gestão Escolar. Ela é também pro-
fessora do Programa de Pós-gra-
duação em Educação e autora e
coautora de dezenas de livros.

A solenidade para entrega do
Título de Cidadã Piracicabana à
professora Ida Carneiro Martins
será transmitida ao vivo pela TV
Câmara, nos canais 11.3 em sinal
aberto, 4 da Claro/Net e 9 da Vivo
Fibra, com retransmissão nas mí-
dias sociais, Facebook e Youtube.
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Palestra aborda maneiras
de identificar opressão
Foram propostas reflexões que buscam identificar as
formas de falar, sentir e pensar relacionadas ao patriarcado

MMMMMÚSICAÚSICAÚSICAÚSICAÚSICA

Piracicabano Bahsi toca hits
e inéditas no Locomotiva GIG

Com objetivo de debater o
machismo e como ele se manifesta
no tecido social brasileiro, a Esco-
la do Legislativo da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba promoveu na
quarta-feira (3), a palestra “Des-
naturalização do Machismo Es-
trutural na Sociedade Brasileira e
a importância da Lei Maria da
Penha”. O evento foi realizado na
Escola do Legislativo, no andar
térreo do prédio anexo da Casa.

Com a palestra, a Escola bus-
cou atingir a comunidade em ge-
ral, em especial educadores, cole-
tivos feministas, grupos de mas-
culinidades, profissionais do cui-
dado e atendimento, da área de
psicologia e da assistência social,
além de pais, mães e responsáveis
pela educação de crianças.

Para discorrer sobre o tema,
esteve o palestrante Helio Hintze,
psicanalista, filósofo e pesquisa-
dor transdisciplinar, que realiza
atualmente pós-doutorado na
área de Formação de Educado-
res, a partir do tema da descons-
trução do machismo. A diretora
da escola, vereadora Silvia Mora-
les (PV), do mandato coletivo ‘A
Cidade É Sua’, foi quem mediou.
Também esteve presente a verea-
dora Rai de Almeida (PT).

Na palestra, foram propostas
reflexões que buscam identificar
as formas de falar, sentir e pen-
sar relacionadas ao patriarcado e
analisar a construção dos discur-

Fabrice Desmonts

Evento foi promovido pela Escola do Legislativo nesta quarta (3)

sos machistas. Complementando
o tema, o ministrante também
falou sobre a importância da Lei
Maria da Penha para o combate
à violência contra a mulher.

O conceito de machismo es-
trutural, de acordo com Helio
Hintze se baseia na construção,
organização, disposição e ordem
dos elementos que compõem o cor-
po social, dando sustentação à
dominação patriarcal, enaltecen-
do os valores constituídos como
“masculinos” em direto e despro-
porcional detrimento dos valores
construídos como “femininos” em
todas as suas manifestações, em
especial na mulher e nas sexuali-
dades não heteronormativas.

Dessa forma, o psicanalista
destacou que o machismo é orga-
nizado a partir de uma forma dis-
cursiva, construída a partir de
determinada leitura sociológica
da biologia, que considera o “mas-
culino” como viril e de virtude
moral. Além disso, os valores di-
tos como masculinos estão asso-
ciados à força corpórea, o que é
considerado como positivo em
direta decorrência dos femininos
que são construídos a partir da
ausência desses valores físicos.

“Portanto, é feminina toda
a ausência, falta ou negação
dessa força física. No entanto,
entendemos que não há, efeti-
vamente, nada que instaure o
masculino como superior ao

feminino nos corpos dos sujei-
tos. Não existe nada natural que
possa ser motivo de classificação
ou hierarquização de valores mo-
rais entre ambos”, explicou.

Helio enfatizou que “é machis-
ta todo e qualquer entendimento
que considere o masculino como
naturalmente superior ao femini-
no”. No convívio social, ele pon-
tuou que essas ações muitas vezes
são subjetivas, como tratar como
elogio um comentário invasivo, fa-
zer piadas que diminuam as mu-
lheres ou abordar como atitude cui-
dadosa, uma ação que despersona-
liza e deslegitima aquela que é cui-
dada como sendo inferior.

Na formação social, o pales-
trante disse que as instituições

reprodutoras e possíveis lócus de
resistência de transformação
são a família, que participa da
formação das crianças e manu-
tenção da naturalização do ma-
chismo; a escola, com educado-
res muitas vezes imersos no cal-
do cultural machista; e a igreja,
que transcende o machismo
como forma de naturalização.

LEI MARIA DA PENHA –
Segundo Helio Hintze, a Lei Maria
da Penha cria mecanismos para
coibir a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher. “A lei pro-
move a ação de dar nome as coi-
sas, uma violência que não é no-
meada é muito mais difícil de ser
identificada, combatida e educa-
da preventivamente”, comentou.

Divulgação

Apresentação acontece no ToT Bar, no Centro de Piracicaba

Hoje, 5, o Locomotiva GIG,
projeto mensal de música au-
toral produzido pelo Locomo-
tiva Festival, apresenta o show
do cantor, guitarrista e com-
positor piracicabano Bashi,
que tocará hits e canções iné-
ditas no ToT Bar (rua Boa
Morte, 1412, Centro). O esta-
belecimento abre às 19h.

Bahsi, artista piracicaba-
no, lançou seus primeiros sin-
gles em 2019 com sonoridades
que transitavam do indie, ao
eletrônico e até o folk, e desde
então, soma mais de 1 milhão
de plays nas plataformas.

Neste show no Locomo-
tiva GIG, Bashi se apresenta
em formato trio,  ao lado de

Juca Natal  no baixo e  Mar-
celo Bonin na bateria.

O repertório da apresentação
contará com 'You’re Wrong' e 'World
Outside', duas das mais conhecidas
de Bashi, além das ainda inéditas
'Small Talk' e 'In the Capital'.

Atualmente Bahsi prepara
seu primeiro full álbum, que sai-
rá no segundo semestre deste
ano. O material vem carregado
de indie, rock e suas principais
influências da década de 1990.
"Procuro até mesmo direcionar
a estética do meu trabalho para
este perfil noventista", ele conta.

Além da apresentação do
Bashi, a noite no ToT Bar ainda
recebe discotecagem de Danilo
Ferrari (@dan.nightracks).

GGGGGINÁSIOINÁSIOINÁSIOINÁSIOINÁSIO

Prefeitura finaliza obra para
recuperação do muro de arrimo

Isabela Borghese/CCS

Prefeitura finaliza obra de recuperação do muro de arrimo e cal-
çada do Ginásio Waldemar Blatkauskas

A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Obras
(Semob), finalizou as obras de
recuperação do muro de arri-
mo, da calçada e pavimenta-
ção do Ginásio Waldemar Bla-
tkauskas. O muro e a calçada
ao lado cederam no início de
fevereiro, com as fortes chuvas,
que também danificaram o ater-
ro e o pavimento de trecho da
avenida Independência.

De acordo com a Semob, para
a recuperação do muro, após a
retirada do entulho do desmoro-
namento, as adutoras que passam
ao lado do muro foram envelopa-

das para protegê-las e, em segui-
da, foi feita a fundação com esta-
cas e a base com concreto arma-
do. Logo depois foram instala-
das as armações de ferro que fo-
ram preenchidas com concreto.

Já para a recuperação da
calçada foi necessário preparar
o solo e preenchê-lo com brita
para a instalação de peças pré-
moldadas. Também foi feita a
recuperação do guarda-corpo ao
lado da calçada. Por último, para
recuperar o pavimento, após a
retirada da parte danificada, foi
colocada bica corrida e feita apli-
cação de material asfáltico.

AAAAASSOCIAÇÃOSSOCIAÇÃOSSOCIAÇÃOSSOCIAÇÃOSSOCIAÇÃO

“EuToNaFé” empossa nova diretoria
Após seis anos à frente da

Associação EuToNaFé, em ceri-
mônia na sede, o empresário e
pastor Fernando Favoretto, pré-
candidato a deputado federal
pelo MDB, passou à presidência
a Márcio Saraiva. Fica assim
composta a nova diretoria da en-
tidade: presidente: Márcio Sarai-
va, vice-presidente: Francislei
Ribeiro, 1ª secretaria: Elisama
Sobral Miller, 2ª secretária: Pa-
trícia Ribeiro, 1ª tesoureira: Ca-
mila Volpato, 2ª  tesoureira:
Damaris Sobral, Conselho Fiscal:
Ester Sobral Favoretto, Miriam
Nicolau e Luiz Alberto Sabino. A nova diretoria e o ex-presidente Fernando Favoreto
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Postos recebem doações para a campanha de 2022
Os postos do Poupatempo

em todo o Estado de São Paulo
continuam com a arrecadação
de cobertores novos, com o ob-
jetivo de auxiliar pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade soci-
al a se aquecerem durante os
dias de temperaturas baixas.

A campanha Inverno Soli-
dário 2022 é uma iniciativa do
Fundo Social de São Paulo
(FUSSP) que conta com o apoio
de órgãos e programas como o
Poupatempo para receberem os do-
nativos. Estações de trens e Metrô
e terminais de ônibus da EMTU

também são pontos de coleta.
Os quase dois mil itens rece-

bidos até o momento pelas uni-
dades do Poupatempo estão sen-
do distribuídos a instituições as-
sistenciais da região onde foram
doados, como hospitais e centros
de acolhida. Este ano, a campa-
nha irá até o dia 22 de setembro.

Parceira do Fundo Social
desde 2004 nessa iniciativa, a
Prodesp - empresa de Tecnolo-
gia do Governo de São Paulo, que

administra o Poupatempo - já
contabiliza mais de 2,6 milhões
de donativos destinados à ação.

A Companhia também é a
responsável pelo site, o www.
invernosolidario.sp.gov.br,
onde além de oferecer materi-
al de divulgação, também dis-
ponibiliza informações a res-
peito da campanha, incluindo
uma ferramenta de busca por
CEP dos pontos de coleta mais
próximos para fazer doações.



A7
A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 5 de agosto de 2022

DDDDDEBAEBAEBAEBAEBATETETETETE

Roda de conversa incentiva homens
a falarem da violência de gênero
Debate foi estimulado pela vereadora Rai de Almeida em evento na Casa de Cultura Hip Hop

PPPPPROCURADORASROCURADORASROCURADORASROCURADORASROCURADORAS

Reunião discute campanha para
combater violência contra mulher

Parte de uma série de eventos
promovidos pela Câmara Munici-
pal de Piracicaba para debater o
tema, uma roda de conversa rea-
lizada na Casa de Cultura Hip Hop,
na tarde desta terça-feira (2), tra-
tou da violência de gênero. Além
de mulheres, homens, em igual
número, participaram da ativi-
dade, que foi conduzida pela ve-
readora Rai de Almeida (PT).

O estímulo à presença mascu-
lina na roda de conversa cumpriu
o objetivo de ampliar o público al-
cançado por discussões sobre vio-
lência contra a mulher, geralmen-
te restritas a vozes femininas. O
evento abordou a vigência da Lei
Maria da Penha no Brasil e abriu
espaço para que os participan-
tes contribuíssem com relatos
do que vivenciam no dia a dia.

A parlamentar falou das
ações que a Rede de Atendimen-
to e Proteção à Mulher —que tem
como um de seus organismos in-
tegrantes a Procuradoria Espe-
cial da Mulher da Câmara, da
qual Rai e as outras três verea-
doras da atual legislativa fazem
parte— tem buscado colocar em
prática para aumentar a consci-
entização da sociedade e cobrar
ações governamentais efetivas.

Rai contou a história de Ma-
ria da Penha, mulher vítima de
violência doméstica cujo nome ba-
tizou a lei federal 11.340/2006.
Profissional farmacêutica, ela so-
breviveu a tentativas de assassi-
nato do marido, que era professor
universitário. Sua luta por uma
legislação para punir crimes de

Evento abordou a vigência da Lei Maria da Penha no Brasil
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gênero, no entanto, só encontrou
eco em instituições internacionais.
"A partir da pressão que veio de
fora é que foi criada a Lei Maria
da Penha. Foi uma imposição dos
órgãos internacionais dos quais
o Brasil é signatário", disse a an-
fitriã da roda de conversa.

A vereadora explicou que a lei,
tida como "a mais importante
mundialmente com este teor",
trouxe mecanismos de combate à
violência contra a mulher, distin-
guindo cinco tipos:  psicológica,
física, patrimonial, moral e sexu-
al. Rai dirigiu-se aos homens par-
ticipantes para reforçar a necessi-
dade de serem atuantes no enfren-
tamento do machismo estrutural.

"Precisamos conversar com
os homens porque vocês preci-
sam ser nossos parceiros na luta
contra a violência, no combate à
violação dos direitos. Mesmo se,
porventura, o homem for um
agressor, [com a conscientiza-
ção] ele também rompe com o ci-
clo da violência. Essas rodas de
conversa permitem saber o que é
a violência e que a compreenda-
mos. Ela é estruturante na soci-
edade, que naturaliza a violên-
cia contra a mulher. É como se
as mulheres estivessem num pa-
tamar de inferioridade em rela-
ção aos homens", refletiu.

Representando o Casvi, Lau-
ra Queiroz falou das lutas en-
campadas pela Rede de Atendi-
mento e Proteção à Mulher, que
surgiu em Piracicaba em 2018
justamente em razão da Lei Ma-
ria da Penha, que prega a arti-

culação dos serviços de proteção à
mulher. Ela defendeu maior inves-
timento em pessoal na Delegacia
de Defesa da Mulher, a Casa Abri-
go em Piracicaba e a realização de
campanhas amplas de conscienti-
zação contra a violência de gêne-
ro, "um problema estrutural da
sociedade", como classificou.

"Sozinho a gente não faz nada.
Precisamos levar essas informa-
ções a todos os espaços sociais para
discutir na própria comunidade.
Vai funcionar a hora em que co-
meçar a fazer de fato sentido para
as pessoas. Precisamos tornar isso
importante aqui fora, uma discus-
são cotidiana", comentou Ubira-
jara Sabino, coordenador-geral da
Casa de Cultura Hip Hop.

Marcus Silveira, educador fí-
sico que também participou da dis-
cussão, endossou a necessidade de

levar a discussão a mais espa-
ços, a exemplo do proposto pela
roda de conversa. "Tem que
abrir o debate a todos. É fácil fa-
lar para os nossos; temos que fa-
lar para outros grupos", afirmou.

"Cada um precisa se cons-
cientizar da cultura machista
que há na nossa sociedade e
que ela faz parte da estrutura
social. Precisamos mudar a cul-
tura do nosso país e exigir do
Estado a educação para a não-
violência e contra o racismo, a
LGBTfobia", completou Rai.

A roda de conversa desta ter-
ça-feira integrou a programação
feita pela Câmara com discussões
sobre a Lei Maria da Penha, que
prevê evento no Jardim Planalto,
nesta quarta-feira (3), e um ciclo
de três palestras na Escola do Le-
gislativo até sexta-feira (5).

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba sediou na tarde desta ter-
ça-feira (3), na sala de reuniões do
prédio anexo, uma reunião com re-
presentantes do poder público, de
entidades do terceiro setor e da
iniciativa privada para discutir
uma campanha voltada ao com-
bate à violência contra a mulher.

Coordenada pelas vereado-
ras Rai de Almeida (PT) e Sílvia
Morales (PV), do Mandato Cole-
tivo “A Cidade é Sua!”, ambas
Procuradoras Especiais da Mu-
lher da Câmara, essa é a segun-
da reunião do grupo, e teve como
objetivo principal debater estra-
tégias para adaptar à realidade
local uma campanha realizada
na Espanha e no norte de Portu-
gal que, por meio da colocação
em massa de cartazes em diver-
sos estabelecimentos públicos e
privados, conseguiu diminuir
significativamente os índices de
violência contra as mulheres.

É o que relata Célia Regi-
na Rossi, professora doutora
da Unesp (Universidade Esta-
dual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”), campus Rio Cla-
ro, que também é coordenado-
ra da Rede Acampa no Brasil,
instituição dedicada à defesa
da paz e do direito ao refúgio:

“Eu fui para uma reunião da
rede Acampa, cuja sede é na Galí-
cia (Espanha). Passeando pelas
ruas de lá, já em 2019, antes da
pandemia, eu tive a oportunida-
de de ver a existência de muitos
cartazes em lojas, supermercados,
farmácias, em postos de gasoli-
na, e que buscavam chamar a
atenção, principalmente dos ho-
mens, em relação à violência con-
tra as mulheres. Eram cartazes
com dizeres do tipo “machismo
não”, “não à violência de gêne-
ro”, “as mulheres merecem res-
peito”, cartazes que lá faziam
muito sucesso, e isso teve uma di-
minuição muito forte na violên-
cia contra a mulher”, disse.

Segundo Rai de Almeida, em
Piracicaba, o objetivo é que cada
instituição desenvolva cartazes e
outros materiais audiovisuais
voltados ao público por ela aten-
dido. As instituições, no entan-
to, podem se apoiar umas nas
outras e se utilizar dos recursos
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Poder público, entidades privadas e do terceiro setor reuniram-se
na Câmara para debater campanha de combate à violência de gênero

disponibilizados pelo grupo para
desenvolverem ações conjuntas.

“Cada instituição tem a sua
autonomia de, analisado o perfil
do público que atende, fazer o seu
próprio cartaz. Esse material tam-
bém precisará ser modificado de
tempos em tempos, para que não
nos habituemos visualmente com
ele. Temos uma sociedade, infeliz-
mente, em que a violência contra a
mulher é naturalizada, e nós pre-
cisamos desnaturaliza-la, fazer
com que as pessoas que estão in-
seridas nesse ciclo de violência
possam rompe-lo, que as mulhe-
res não tenham medo do seu par-
ceiro, que possa existir uma rela-
ção de respeito mútuo e uma re-
lação de viver bem”, destacou.

Durante a reunião, que con-
gregou representantes da secreta-
ria municipal de Governo, da se-
cretaria da Educação, da Guarda
Civil Municipal, da Acipi (Associ-
ação Comercial e Industrial de Pi-
racicaba), do Sesc (Serviço Social
do Comércio), do Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem Indus-
trial), do Senac (Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial), do
Sest Senat (Serviço Social do Trans-
porte e Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte, da OAB-
Piracicaba, (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil), além de represen-
tantes de sindicatos e de Conse-
lhos Municipais, foram relatadas
atividades já em desenvolvimento
por cada uma destas entidades,
com destaque para a realização de
palestras e cursos sobre o tema.

“Os cartazes ainda não estão
produzidos, mas estão em vias de
serem elaborados. No entanto, só
de sabermos o que cada entidade
tem feito, saber dos cursos que
têm oferecido relativos a essa te-
mática, saber o que o poder Exe-
cutivo e Legislativo estão fazen-
do, isso já é de grande valia. Às
vezes eu sou meio imediatista, mas
é muito importante esse trabalho
em rede, pois ele fortalece, dá mais
peso, é um trabalho que se perpe-
tua, que permanece por muitos
anos”, ressaltou Sílvia Morales.

Uma próxima reunião deve
ser convocada daqui a dois me-
ses para que as ações realizadas
até lá sejam novamente apresen-
tadas e avaliadas pelo grupo.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Vereador comemora construção
de nova escola no bairro Santana

Nesta quarta-feira (3), o ve-
reador Anilton Rissato (Patriota)
esteve no terreno ao lado da Esco-
la "Dr. Samuel de Castro Neves"
para conferir a área em que será
construída a escola municipal de
educação infantil e ensino fun-
damental no bairro Santana.

A indicação ao Executivo para
a realização da obra foi feita pelo
vereador, que observou a necessi-
dade de construção da escola nas
proximidades dos bairros Santana
e Santa Olímpia. O parlamentar fez
o pedido na indicação 1.128/2021.

Conforme anunciado em julho,
após reunião com o secretário
municipal de Educação, Bruno
Roza, a escola será construída no
terreno indicado pelo vereador.

"Estou muito feliz por essa
conquista no meu mandato, por-
que é uma região onde faltam va-
gas e a nova escola, assim, bene-
ficiará muitas famílias. Quero
agradecer à Prefeitura e ao secre-
tário Bruno Roza, por atenderem
às minhas solicitações, e à popu-
lação pela confiança no meu tra-
balho", disse Anilton Rissato.

Assessoria parlamentar

Rissato fez o pedido na indicação 1.128/2021. Conforme anunciado
em julho, a escola será construída no terreno indicado

A Prefeitura publicou ontem,
4, no Diário Oficial do Município,
a segunda chamada do Processo
Seletivo nº 01/2022, para preen-
chimento de vagas de professores
substitutos temporários, onde 47
candidatos foram convocados
para assumir as vagas da educa-
ção infantil na rede municipal de
educação. Na atribuição das au-
las da primeira chamada do pro-
cesso seletivo, realizada no dia 26/
07, foram preenchidas 151 vagas
da educação infantil. Com a nova
chamada publicada hoje, a Secre-
taria de Educação visa preencher
e reforçar o quadro de professores
para o segundo semestre de 2022.

Os candidatos convocados
devem comparecer para a entrega
de documentação na próxima quin-
ta-feira, 11/08, às 9h, no Anfitea-
tro do Centro Cívico - andar térreo,
localizado à rua Antônio Corrêa
Barbosa, 2233, munidos(as) da
documentação exigida em edital.

PPPPPROFESSORESROFESSORESROFESSORESROFESSORESROFESSORES     TEMPORÁRIOSTEMPORÁRIOSTEMPORÁRIOSTEMPORÁRIOSTEMPORÁRIOS

Prefeitura convoca 47 candidatos em 2ª chamada de processo seletivo

“Estamos recuperando o qua-
dro de funcionários da secretaria
após anos sem recomposição, bem
como impedidos por imposição fe-
deral. Contamos com os novos
professores para garantir o aten-
dimento a toda nossa comunida-
de escolar. Estamos investindo em

pessoas e em novas ferramen-
tas de trabalho para melhorar a
qualidade de ensino de Piraci-
caba", frisa o secretário muni-
cipal de Educação, Bruno Roza.

O dia da atribuição dos
convocados e posterior assina-
tura de contrato será divulga-

do nos próximos dias, com pre-
visão de início das atividades
para o fim do mês de agosto.

Informações complementares
sobre o processo seletivo 01/2022
podem ser acessadas no site :
www.piracicaba.sp.gov.br/editais/
1 e no Diário Oficial de 04/08.

Divulgação

Novos convocados têm previsão de início para fim de agosto
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É hoje o Dia D
Olá alvinegros apostólicos

romanos, sejam todos muito
bem vindos ao nosso espaço se-
manal, livre de amarras e utili-
zando a democracia como nos-
so norte. Aqui as informações,
críticas e até elogios não tem
“tabela de preços”, colocamos
nossas opiniões de forma lim-
pa e direta, sem querer agra-
dar ou desagradar alguém.

Hoje a partir das 19h em
Leme no estádio municipal Bru-
no Lazzarini o Nhô-Quim en-
frenta oE.C Lemense precisan-
do como nunca de uma vitória.
Os três pontos coloca o alvine-
gro novamente na luta por
uma vaga a próxima fase, em
caso de empate ou derrota e ou-
tras combinações de resultados
pode deixar o XV com muitas
dificuldades de classificação.

As notícias durante a se-
mana de preparação foram
boas, Lucas Duni retornou aos
treinamentos e já estará à dis-
posição de Cléber Gaúcho, o
“tchê” vai precisar contar com
tudo o de melhor que estiver
disponível para este confronto,
o treinador trabalhou exausti-
vamente a parte tática para
corrigir algumas falhas de po-
sicionamento, de marcação alta
e proteção aos zagueiros.

Depois de analisar as cinco
primeiras rodadas algumas si-
tuações ficaram claras, João Pe-
dro não pode deixar o meio
campo assim como Samuel An-
drade, Maicon Aquino não pode
ocupara a vaga de centroavan-
te, Enzo tomou conta da lateral
esquerda e na direita para não
correr mais riscos Mika deve
assumir.  João Maistro deve ser
titular da zaga ao lado de Gui-
lherme Truitys, Vitor Braga com
certeza não é volante de marca-
ção deve ficar na criação, e Gabri-
el Coutinho precisa ganhar mais
“confiança”, está assustado, mas
pode e deve atuar melhor.

É início de trabalho, a comis-
são técnica ainda está buscando
a formação ideal, trabalhando
contra a ansiedade natural da
juventude, contra contusões

inesperadas, cartões e negocia-
ções de atletas, nada fora do co-
mum de um clube de futebol, a
diferença é que nesta temporada
o clube apostou “alto” nos garo-
tos da base e bater de frente jo-
gando em igualdade contra al-
gumas equipes não é tarefa fácil.

Para melhorar um pouco
mais a qualidade e quantidade
de opções para Cléber Gaúcho, a
diretoria apresentou mais dois
reforços no início desta semana,
chega ao clube o atacante Arthur
Melo de 23 anos e o volante Hen-
rique Caivanode 20 anos, ambos
vindos da Caldense que disputa
a série D do campeonato Brasilei-
ro. Os dois atletas já assinaram
seus contratos e foram inscri-
tos no BID, ficando a disposição
do treinador já para o confronto
de hoje contra a “onça azul”.

Devemos sempre cobrar o
time quando entra em campo, o
torcedor tem todo o direito de
vaiar, esbravejar, criticar na
mesma proporção e vontade
caso merecido em aplaudir e elo-
giar o elenco conforme sua atu-
ação, mas devemos lembrar que
neste campeonato, ao contrário
dos últimos anos o investimen-
to financeiro foi muito baixo na
folha salarial, e o planejamen-
to foca em dar a oportunidade
para os atletas oriundos das ca-
tegorias de formação. Vamos
todos ter um pouco mais de
paciência, incentivar os garotos
e fazer com que sintam confi-
ança ao entrar em campo.

Cansei de ler, ver e ouvir
muitos clamando em tempora-
das passadas para que incenti-
vassem o time em campo, e se
não fosse para fazer isso, me-
lhor nem ir ao estádio. Sempre
achei isso um absurdo, mas
agora uma dúvida me assola,
os mesmos que pediram isso
nas temporadas passadas, são
os mesmos que pontuam criti-
cadas ácidas e sarcásticas em
redes sociais pelo trabalho hoje
desenvolvido... vai entender!

Força NHÔ-QUIM, as
pessoas passam, mas você ve-
lho senhor “É IMORTAL”.

Luiz Tarantini

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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Zoo mostra hábitos noturnos
dos animais em visita guiada
Atividade aconteceu na quarta-feira, 3, à noite e teve a participação de cerca de 40 pessoas

Para apresentar os hábitos
noturnos dos animais, a Prefei-
tura, por meio da Sedema (Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), equipe do Zoo-
lógico Municipal de Piracicaba e
do NEA (Núcleo de Educação
Ambiental), realizou quarta-fei-
ra, 3, uma visita guiada no Zoo-
lógico durante a noite. Partici-
param da atividade, gratuita, cer-
ca de 40 pessoas, que em aproxi-
madamente 2h30min puderam
ver como diversas espécies animais
se comportam sob a luz do luar.

Antes do início do percurso
pelo Zoo, os visitantes, acomoda-
dos no quiosque da Educação
Ambiental, receberam da educa-
dora ambiental Laís Ferraz de Ca-
margo informações sobre a histó-
ria do Zoológico, inaugurado em
1º de agosto de 1971, portanto, há
51 anos. E no mesmo espaço foi
montada uma linha do tempo com
fotos-legendas a respeito da cria-
ção dos zoológicos no mundo,
abordando o tráfico de animais
silvestres, circo com animais e os
animais como fonte de alimento.

Laís explicou, ainda, quais são
os pilares de funcionamento do
Zoológico. “São três principais ati-
vidades que norteiam o funciona-
mento do zoo, que são a conserva-
ção de espécies, pesquisas científi-
cas e educação ambiental”, disse.

Em seguida, foi realizada uma
dinâmica de integração entre os
participantes e, na sequência, ini-
ciada a visita pelo Zoológico, junto
da bióloga Paula Cendrowicz de

Bióloga Paula Cendrowicz de Souza Matias junto ao recinto do quati

Divulgação

Souza Matias. Durante o percur-
so, os visitantes puderam obser-
var aves, répteis, felinos e mamí-
feros em seus recintos e, ainda, a
interação deles com as atividades
de enriquecimento ambiental pre-
paradas pela equipe do Zoo.

“Essas atividades de enrique-
cimento ambiental acontecem to-
dos os dias com os animais e são
planejadas conforme o objetivo
que se tem com cada bicho. Há
atividades para reabilitação, para
emagrecimento e também para
aliviar o estresse da vivência em
cativeiro”, explicou a bióloga.

Algumas das espécies que
puderam ser vistas durante a vi-
sitação noturna foram urubu-
rei, quati, tamanduá-bandeira,
onça-pintada, gato-do-mato,
macaco-prego, cobras e tigres. As
atividades de enriquecimento
ambiental realizadas nesta noite
constituíram-se, principalmente,
em camuflar os alimentos para
que os animais fossem estimula-
dos a procurar a própria refei-
ção. Os macacos-pregos, por
exemplo, foram instigados a pu-
xar saquinhos com pipoca pen-
durados no próprio recinto e os
tigres tiveram de retirar as fo-
lhas de bananeira que escondi-
am a carne deixada na jaula.

Ao longo do percurso, a bi-
óloga Paula comentou que os ti-
gres do Zoológico Municipal de
Piracicaba, denominados Yuri e
Dara, comem de 6 a 11 quilos de
carne por dia, são irmãos e têm
quatro anos de idade. Ela tam-

bém contou que para a alimen-
tação do tamanduá-bandeira
adulto do Zoo é preparada uma
papa pastosa, com carne, couve,
legumes e banana, já que o des-
locamento dele pelo local para
caçar formigas é inviável.

APROVAÇÃO - Empolgado
com a visitação noturna, o estu-
dante Gabriel Groppo de Marco,
13, participou da atividade acom-
panhado da mãe, a auxiliar-ad-
ministrativo Letícia Groppo, 38.
“Antes da pandemia da Covid-19,
eu visitava com muita frequência
o Zoológico, porque me interesso
muito pelos animais. Inclusive,
quero ser biólogo marinho ou ci-
entista químico quando crescer.
Amei a ideia de visitar o Zoológi-
co à noite, porque não sabemos
como os animais agem neste perí-
odo”, falou Gabriel. “Quando fi-

quei sabendo dessa visita notur-
na, já me inscrevi e inscrevi meu
filho, porque sabia que ele ia to-
par na hora”, contou Letícia.

A professora de educação in-
fantil Maria das Dores de Lima,
45, outra participante da visita-
ção, disse que fez questão de se
deslocar de São Pedro, onde
mora, para estar na atividade.
“Sempre morei em sítio e tive
muita convivência com animais.
Quando fiquei sabendo da visi-
ta, fiquei curiosa, então quis par-
ticipar para depois contar aos
meus alunos o que os animais
fazem à noite. Vou mostrar para
eles alguns vídeos que gravei nos
lugares autorizados, sem atrapa-
lhar os animais com as luzes da
tela, conforme as orientações que
recebemos da bióloga antes de
iniciar a visita”, comentou.

A Escola do Legislativo “An-
tônio Carlos Danelon – Totó Da-
nelon” promoveu na tarde desta
quinta-feira (4) a palestra “Lei
Maria da Penha e o Direito das
Famílias”. Como facilitadora foi
convidada a advogada, profes-
sora universitária e idealizado-
ra do projeto “Diálogos para
Equidade”, Luana Bruzasco de
Oliveira. O encontro é parte do
ciclo de palestras “Lei Maria da
Penha”, desenvolvido de modo
presencial e online, no mês de agos-
to, pela Escola do Legislativo.

Como subtemas foram abor-
dados os objetivos da Lei Maria
da Penha, a natureza jurídica da
legislação, a violência de gênero
e doméstica, a aplicabilidade da
lei, as formas de violência domés-
tica e os ciclos de violência.

Luana explicou as atualiza-
ções da Lei Maria da Penha, san-
cionada em 07 de agosto de 2006,
para proteger mulheres, vítimas de
violência doméstica. “Em 1970, por
exemplo, as mulheres não podiam
se divorciar e, até, 2006, elas ain-
da eram vinculadas ao CPF do
marido”, disse a advogada.

Em 2019, houve alteração
na legislação que permitiu cri-
minalizar quem divulgar fotos

FFFFFAMÍLIASAMÍLIASAMÍLIASAMÍLIASAMÍLIAS

Escola do Legislativo aborda Lei Maria da Penha e direito

Palestra promovida ontem integra ciclo sobre a "Lei Maria da Penha"

Guilherme Leite

de mulheres nuas na internet,
principalmente em redes sociais,
geralmente propagadas por ex-
companheiros. O mesmo se deu
com relação à violência psicoló-
gica, que desde o ano passado
passou a ser considerado crime.

“Os principais avanços da Lei
Maria da Penha foram a implan-
tação das medidas protetivas e fa-
cilitar os acessos dessas mulheres
para essas medidas, porque elas
poderão pedir essas medidas na
delegacia, além de poderem solici-
tar o processo de direito de famí-
lia e a construção de exigência de
políticas públicas de combate à vi-
olência”, explicou a palestrante.

Uma das vítimas de violência
doméstica em Piracicaba (SP),
quando a Lei maria da Penha ain-
da estava no início, foi a vereadora
Sílvia Morales (PV), do mandato
coletivo “A Cidade é Sua”. Ela con-
tou ao público que o ex-marido di-
zia que “papel não segura bala”.

Os prejuízos emocionais e
materiais foram enormes. Sil-
via, à época, servidora da Pre-
feitura Municipal, pediu exone-
ração do cargo e mudou-se da
cidade. “Fiquei sem roupa, sem
casa, sem emprego e fui reco-
meçando a vida longe daqui”.

Participante da reunião, a psi-
cóloga Maria Clara disse que Pira-
cicaba não conta com uma casa
abrigo, para dar suporte às mu-
lheres vítimas de violência. “Mui-
tas delas precisam ser transferi-
das para Sorocaba (SP) porque
o município não oferece esse ser-
viço, apenas o transporte”.
“Além disso”, pontua a profissi-
onal, “há muita burocracia para
ser inserida nesse programa”.

Além de Sílvia Morales, par-
ticiparam do encontro a verea-
dora Rai de Almeida (PT), repre-

sentantes da Diretoria de Ensi-
no, Secretaria Municipal de Edu-
cação e Patrulha Maria da Pe-
nha, da Guarda Civil Municipal.

CICLO - Dando continuidade
ao ciclo de palestras, a Escola do
Legislativo realiza nesta sexta-fei-
ra (5), a palestra no formato on-
line “O abuso do homem narci-
sista nas relações afetivas e as
consequências da violência con-
tra a mulher”. As inscrições po-
dem ser feitas pelo escola.camara
piracicaba.sp.gov.br. Outras in-
formações pelo 3403-7129.
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Vereador vistoria obras de drenagem no bairro
No ano passado, o vereador

Pedro Kawai (PSDB) foi chama-
do por moradores do bairro San-
ta Inês para acompanhar proble-
mas no bairro, especialmente em
relação à erosão na área de lazer
“Antônio Gomes da Silva”, na Rua
dos Hibiscos, e sobre empoçamen-
to de água na Rua dos Ipês.

Na oportunidade, Kawai tam-
bém constatou a necessidade de
limpeza na área de lazer, corte de
mato, limpeza de calçada, poda de
árvores e instalação de portão jun-
to ao campo de futebol, o que foi
solicitado formalmente, através
das indicações 1149/2021, 1150/
2021, 1152/2021, 1153/2021, 3340/
2021 e do requerimento 561/2021.

Esta semana, o vereador vol-
tou ao local para acompanhar o
andamento das obras de drena-
gem e de contenção da erosão, e
verificou que já foram realizadas
as limpezas da área de lazer, das

calçadas, da academia ao ar livre,
poda de árvores, mas ainda falta a
instalação do portão junto ao cam-
po de futebol. Nas ruas dos Hibis-
cos e dos Ipês, ele acompanhou a
implantação da rede de galerias de
águas pluviais, que deverá ser con-
cluída nas próximas semanas.

“Valeu a pena esperar mais de
um ano pala execução dessas
obras”, comentou Kawai. Ele disse
compreender a demora, pois a pre-
feitura precisa analisar o proble-
ma, realizar um projeto e garantir
recursos para a execução da obra.
“O importante é que a população
foi atendida e, agora, o problema
deixará de existir”, completou.

Dona Maria Muniz, uma das
moradoras mais empenhadas pe-
las melhorias no bairro, que este-
ve com Kawai nas duas ocasiões,
afirmou que as obras, em execu-
ção, resolverão um problema an-
tigo, que ameaçava a segurança

das pessoas que frequentavam o
sistema de lazer. Já dona Arlete
Custódio, moradora da Rua dos
Ipês, onde também foi instalada
uma boca de lobo para drenar a

água que antes ficava empoçada,
disse estar muito satisfeita, e agra-
deceu à Secretaria Municipal de
Obras e ao vereador Kawai por
encaminhar a solicitação.

Assessoria parlamentar

Pedidos foram feitos por Pedro Kawai (PSDB) no início de 2021
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Prefeitura homologa concurso
para os cargos de fase única
Publicação foi feita no Diário Oficial de ontem, 4, para os
cargos de orientador de alunos e auxiliar de ação educativa

SSSSSALÃOALÃOALÃOALÃOALÃO

Vereador participa do
‘São Paulo de Turismo’

A Prefeitura Municipal de
Piracicaba, por meio da Secreta-
ria Municipal de Administração
(Semad), homologou o resulta-
do dos cargos de orientador de
alunos e auxiliar de ação educa-
tiva do concurso público 002/
2022 da Secretaria Municipal de
Educação. A listagem com a clas-
sificação final dos cargos de fase
única do concurso, divididos em
PCD, afrodescendente e geral,
bem como a homologação para as
funções foram publicadas na edi-
ção de ontem, 4. O D.O também
trouxe o resultado dos recursos
impetrados pelos candidatos con-
tra a pontuação das provas obje-
tivas, bem como as notas das pro-

vas de redação dos cargos de
professor do referido concurso.

As provas foram realizadas
no dia 03/07, contando com 9.643
candidatos para disputarem as 89
vagas efetivas no quadro da Se-
cretaria Municipal de Educação,
estando divididos em: professor de
Ensino Fundamental (30 vagas),
professor de Educação Infantil (10
vagas), professor de Educação Fí-
sica (5 vagas), secretário de escola
(1 vaga), escriturário (10 vagas), ori-
entador de alunos (13 vagas) e auxi-
liar de ação educativa (20 vagas).

Serão convocados, em primei-
ra chamada, a totalidade de va-
gas publicadas e serão realizadas
novas convocações conforme as

necessidades da Rede. A posição
mais concorrida do concurso foi a
de professor de Educação Infan-
til, com 2.356 candidatos, segui-
dos por orientador de alunos (2.195
inscritos), professor de Ensino Fun-
damental (1.802 inscritos), auxili-
ar de ação educativa (1.491 ins-
critos), escriturário de escola
(1.182 inscritos), secretário de es-
cola (327 inscritos) e professor de
Educação Física (290 inscritos).

A remuneração para as fun-
ções varia de R$ 1.962,45 a R$
3.316,98, com cargas horárias
de 33 horas semanais – para os
cargos de professores, e de 40
horas para os demais cargos.

“Com a realização desse Con-

curso Público conseguiremos sanar
uma grande problemática que en-
frentamos em nossa rede, que é a
falta de servidores. Estamos traba-
lhando para que o processo seja con-
cluído o mais breve possível, e que
possamos contar com esse impor-
tante reforço para nossa Rede. Se-
jam mais que bem-vindos”, pontua
o secretário da pasta, Bruno Roza.

Todo o processo é de respon-
sabilidade da Fundação para
Vestibular da Universidade Es-
tadual Paulista Júlio Mesquita
Filho (Vunesp). Para mais infor-
mações sobre o concurso aces-
se: www.piracicaba.sp.gov.br/edi-
tais/1 ou na edição do Diário Ofi-
cial do Município de ontem, 4.

O vereador Josef Borges
(Solidariedade) apresentou o
potencial turístico de Piracica-
ba para os diretores da AMITur
(Associação Brasileira dos Mu-
nicípios de Interesse Cultural e
Turístico), durante o 19º Salão
São Paulo de Turismo, realiza-
do pela entidade no Centro de
Eventos São Luis, em São Pau-
lo, nesta quarta-feira (3). O even-
to continua nesta quinta-feira (4)
e conta com a participação de
mais de 100 cidades paulistas.

Josef Borges, ao lado do dire-
tor do Iplapp (Instituto de Plane-
jamento e Pesquisa de Piracicaba),
Fabio Lazzerini, destacou aos as-
sociados da AMITur, inclusive
com prefeitos e secretários de Tu-
rismo de alguns municípios pre-
sentes, as iniciativas de festas, do
rio Piracicaba e do crescimento da
atividade na área rural do muni-
cípio, como os roteiros que já acon-
tecem em Tupi e em Artemis, onde
há fonte e água sulfurosa.

Josef Borges é presidente do
Fórum Permanente para o Desen-
volvimento do Turismo Rural da
Câmara Municipal de Piracicaba e
esteve no evento a convite do pre-
sidente da AMITur, Jarbas Favo-
reto, e de Lazzerini, que também é

Josef Borges falou sobre o potencial do turismo
de Piracicaba na reunião da AmiTur

Divulgação

diretor da instituição na área de
termalismo e turismo de saúde.

No evento, eles também
conversaram com o secretário
estadual de Turismo, Vinícius
Lummertz, que ressaltou a im-
portância do turismo para o
desenvolvimento econômico
dos municípios e do Estado.

Josef Borges conversou so-
bre iniciativas turísticas com os
participantes da feira das dife-
rentes regiões do Estado, entre
eles o prefeito de Muritinga do
Sul, Cristiano Eleutério Soares da
Silva, que incentivou a iniciativa
de produtores rurais assentados
que criaram um roteiro gastro-
nômico em suas propriedades.
"Essa foi uma iniciativa que nos
surpreendeu. Tem recebido mui-
ta procura", afirmou o prefeito.

"Iniciativas como essa preci-
sam ser valorizadas no Estado e,
aqui em Piracicaba, a atual admi-
nistração municipal tem se empe-
nhado em garantir o sucesso das
iniciativas, como já ocorre em Tupi,
com os passeios de balão e quadri-
ciclo em Artemis e nas demais ati-
vidades culturais e gastronômicas,
como as de Santana e Santa Olím-
pia, que já são tradicionais no
município", disse Josef Borges.

NNNNNORTEORTEORTEORTEORTE

Em reunião na Smads, vereador pede melhorias para região
Assessoria parlamentar

Pompeo reuniu-se com a secretária Euclídia
e com a coordenadora do Caps, Vandreia

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) esteve, na manhã des-
ta quinta-feira (4), em reunião
com a secretária municipal de
Assistência Social, Euclídia Fio-
ravante, e com a coordenadora
do Caps (Centros de Atenção
Psicossocial), Vandreia Novello.

Na reunião, foram apontadas
melhorias a serem feitas para o
acolhimento dos munícipes, como
a troca dos prédios do Cras (Cen-
tro de Referência e Assistência So-
cial) do Mário Dedini com o PSF
(posto de saúde da família) do
Mário Dedini. Com essa altera-
ção, o Caps 3, da bairro Vila Sô-
nia, também passará a atender no
prédio do Cras Mário Dedini.

De acordo com o vereador,

essas modificações "trarão um
melhor atendimento aos pacientes
da região norte de Piracicaba, com
um trabalho em conjunto entre as
secretarias e os poderes Executivo
e Legislativo". Na ocasião, também
foi discutida a necessidade de clíni-
cas de Piracicaba se filiarem à Fe-
bract (Federação Brasileira de Co-
munidades Terapêuticas), com os
intuitos de ajudar dependentes quí-
micos em situação de vulnerabilida-
de e de vir a ser contempladas por
programas do Estado e da União.

"Como membro do Fórum
Permanente de Saúde Mental e
Combate à Dependência Química,
estou sempre em busca de melho-
rias para o atendimento desse
público", disse o parlamentar.
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Prefeitura inicia obra de
drenagem no Bairro Alto
Rede de drenagem será ampliada desde o cruzamento da Regente
Feijó com a rua Visconde do Rio Branco até a rua Marechal Deodoro

SSSSSAUDADEAUDADEAUDADEAUDADEAUDADE

Segurança no cemitério motiva
busca por ações preventivas

Mais uma obra do pacote de
serviços para melhorias em galeri-
as de águas pluviais e de drenagem
no município teve início. O Bairro
Alto recebe ampliação da rede de
drenagem desde o cruzamento da
rua Regente Feijó com a rua Vis-
conde do Rio Branco até a rua Ma-
rechal Deodoro. O objetivo é soluci-
onar problema antigo de acúmulo
de água do dia a dia na sarjeta. O
investimento é de R$ 202.941,15.

No total, quatro bairros fo-
ram contemplados neste pacote
da Prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Obras (Semob).
Além do Bairro Alto, são eles: San-
ta Terezinha, Santa Inês e São
Jorge. O investimento total é de
R$ 850 mil por meio de recursos
do Finisa (Financiamento à Infra-
estrutura e ao Saneamento).

Morador do Bairro Alto há 40
anos, o estoquista Rubens Ventra-
mi Júnior conta que os morado-
res sofrem com o acúmulo de água
nas sarjetas há aproximadamente
10 anos e que já fizeram até abai-
xo-assinado para tentar solucio-
nar o problema. Já com o início da
obra, ele afirma que começou a
melhorar. “A água escorre, forma
limbo, lodo, e aí os carros entram
na garagem e acaba sujando tudo.
Com a obra, com certeza, já está
melhorando aos poucos”, comenta.

SANTA TEREZINHA – A
Prefeitura finalizou a obra de am-
pliação da rede de galerias de
águas pluviais na rua Angelo Fur-
lan, em Santa Terezinha. O obje-
tivo foi mitigar o problema anti-
go dos moradores com alagamen-
tos em dias de chuvas fortes.

Rede de drenagem será ampliada desde o cruzamento da Regente
Feijó com a rua Visconde do Rio Branco até a rua Marechal Deodoro

Isabela Borghese/CCS

Divulgação

Visita também abordou valorização histórica e cultural do espaço

Na última sexta-feira (29), o
mandato coletivo "A Cidade É
Sua", da vereadora Silvia Mora-
les (PV), esteve no Cemitério da
Saudade para averiguar denún-
cias de cidadãos a respeito de vá-
rios furtos de placas de bronze
dos túmulos e de outros materi-
ais. A situação foi confirmada na
visita e constatada a necessida-
de de ações preventivas e de res-
posta pelo Poder Público.

Tratando-se da tentativa de
inibir novos furtos e responder ao
problema atual, foram levantadas
possíveis ações, entre elas: a ins-
talação de um posto fixo da Guar-
da Civil Municipal no local; a in-
tensificação da ronda já realizada,
de forma mais efetiva, com viatu-
ras e motocicletas; a contratação
de empresa privada para monito-
ramento noturno do cemitério com
uso de motocicleta; e a implemen-
tação de sistema de monitoramen-
to com câmeras de segurança.

Outra ação do Executivo está
em intensificar a fiscalização dos
potenciais receptadores das peças
furtadas no cemitério, aplicando
multas e penalidades e inibindo os
furtos. Todas as possíveis soluções
serão encaminhadas para a Sede-
ma (Secretaria Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente), responsá-
vel pela administração do local.

Em relação às ações preven-
tivas, destacam-se as atividades
que venham a promover a utili-
zação adequada do espaço públi-
co pela população. Nesse sentido,
ocorreu o projeto de visitação gui-
ada, conforme proposto no even-
to "Piracicaba: um Rio de Assom-
brações", realizado no último do-
mingo (31), com a primeira edi-
ção da caminhada assombrada

em Piracicaba organizada pelo
projeto "O Que Te Assombra?".

O passeio partiu da frente
do portal do Cemitério da Sau-
dade e passou por locais com re-
latos de histórias sobrenaturais
em diferentes pontos históricos
e culturais da cidade, como o
Largo da Santa Cruz, a Praça
José Bonifácio, a Igreja de São
Benedito, a Praça da Boyes, o
rio Piracicaba e o Engenho Cen-
tral, relacionando histórias do
imaginário popular da cidade,
como a Cobrona, a Inhala Seca,
o Véu da Noiva e a Lenda do Rio.

Foi também parceiro no
projeto o historiador Paulo Re-
nato, autor, junto com Maurí-
cio Beraldo, da obra "Somos
Todos Iguais: Cemitério da Sau-
dade - Piracicaba - SP", lançado
em comemoração aos 150 anos
de fundação do Cemitério da
Saudade. Segundo o historiador
e pesquisador, responsável pelo
inventário que mapeou mais de
1.050 túmulos, "esse trabalho é
importantíssimo, como preser-
vação e divulgação do espaço e
do seu diálogo com a sociedade".

"Projetos como esse promo-
vem a valorização dos espaços pú-
blicos, atraem o turismo e trazem
o reconhecimento para espaços
históricos e culturais que compõem
a nossa formação", apontou Silvia
Morales. Como exposto pelo pró-
prio proponente e um dos ideali-
zados da ação, Thiago Souza, "os
cemitérios guardam muito mais
do que os restos mortais dos per-
sonagens que estabeleceram as
fundações das cidades e não
apenas em seus aspectos políti-
cos ou administrativos, mas
também sociais e culturais".

Assessoria parlamentar

NOTEBOOKS
Nesta quarta-feira (3), o vere-
ador Anilton Rissato (Patriota)
esteve na Escola Municipal
"Professora Elizabeth Consol-
magno Cruz", no bairro Ko-
bayat Líbano, juntamente com
o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil) e o secretário
municipal de Educação, Bru-
no Roza, para a entrega inici-
al de 120 de um total de 4 mil
notebooks educacionais que

serão distribuídos para as
unidades escolares da rede
municipal de ensino. Com um
investimento de mais de R$ 8
milhões, os equipamentos
chegarão ainda neste mês
para os 18 mil alunos matri-
culados no ensino fundamen-
tal da Educação de Piracica-
ba, trazendo tecnologia e no-
vas formas de aprender den-
tro das salas de aula.



A13
A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 5 de agosto de 2022

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

FALECIMENTOSFALECIMENTOS

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,  p lay
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.
------------------------------------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 11/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABAS-
TECIMENTO DA FROTA. Data da Sessão Pública: 18 de agosto de 2022. Horário de Início
da Sessão Pública: 14:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua Mala-
quias Guerra, nº 37, Centro, São Pedro, Estado de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que no local, data e horário indicados, realizará licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO
DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SAAESP. O edital completo
poderá ser retirado no endereço supracitado ou através do site do SAAESP
(www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na página principal. Não serão en-
viados editais pelo correio ou por e-mail.  São Pedro, 04 de agosto de 2022.
DANILO DE ALBUQUERQUE - Diretor Presidente do SAAESP

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

SRA. ALIRA TEIXEIRA DOS SANTOS
faleceu anteontem, nesta cidade, contava
43 anos, filha da Sra. Maria de Jesus
Teixeira dos Santos, já falecida; deixa o
filho: Matheus Teixeira dos Santos Mora-
es. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole. À fa-
mília e amigos enlutados os sentimentos
de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANGELA ROMERO FERREIRA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava
78 anos, filha dos finados Sr. Miguel Ro-
mero Prieto e da Sra. Maria Ghirotto Ro-
mero, era viúva do Sr. Jose Delfino Fer-
reira; deixa os filhos: Joaquim Delfino Fer-
reira; Maria Aparecida Delfino Ferreira; Su-
eli Delfino Ferreira; Ines Delfino Ferreira
Bega, casada com o Sr. Rosivaldo Sa-
muel G. Bega; Cecilia Delfino Ferreira,
casada com o Sr. Edson Campos e Ser-
gio Delfino Ferreira. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 16h30 da sala 02 do Veló-
rio do Cemitério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pe-
sar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ELIETE LENIRA CAZARIN BEN-
TO faleceu ontem, nesta cidade, contava
54 anos, filha do Sr. Domingos Cazarin,
já falecido e da Sra. Elza Lourdes Caza-
rin, era casada com o Sr. Benedito Rei-
naldo Bento; deixa os filhos: Marcos Ro-
berto Bento, casado com a Sra. Karen
Mariannye Brino Bento; Reinaldo Cesar
Bento, casado com a Sra. Elisangela Lima
Bento; Almir Rogerio Bento, casado com
a Sra. Aline Aparecida Nicolajumas Bento
e Eloiza Cristiane Bento, casada com o
Sr. Thiago Adame Peralta. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, tendo saí-
do o féretro às 17h00 do Velório do Ce-
mitério Municipal de Charqueada – SP,
para a referida necrópole. À família e
amigos enlutados os sentimentos de
pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSE TORREZAN faleceu ontem,
nesta cidade, contava 73 anos, filho dos
finados Sr. João Torrezan e da Sra. Pau-
lina Bergamim, era casado com a Sra.
Maria Benedicta Campion Torrezan; dei-
xa os filhos: Claudio Adalberto Torre-
zan, casado com a Sra. Rosana Cristi-
na Campion Torrezan e Denise Jocile-

ne Torrezan Gustinelli, casada com o
Sr. Adilson José Gustinelli. Deixa netos,
bisneta, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Saltinho – SP,
para a referida necrópole. À família e
amigos enlutados os sentimentos de
pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA LINARIS PIERETTI fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos,
filha dos finados Sr. Francisco Linaris e
da Sra. Maria Carretella, era viúva do Sr.
Paulino Pieretti; deixa a filha: Eliane Apa-
recida Pieretti Toratti, casada com o Sr.
Valter Toratti Junior. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 17h15 da sala “03” do
Velório do Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necrópole. À famí-
lia e amigos enlutados os sentimentos de
pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

MENINO BRENO SANTOS COSTA fa-
leceu ontem, nesta cidade, contava 03
anos, filho do Sr. Cicero Virgilio dos San-
tos e da Sra. Elisangela Ribeiro da Cos-
ta; deixa a irmã: Isabela Costa Domin-
gos. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, sa-
indo o féretro às 09h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole. À fa-
mília e amigos enlutados os sentimentos
de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. VICTOR DANIEL CARBONI fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 85
anos, filho dos finados Sr. Daniel Car-
boni e da Sra. Ida Previtalli Carboni,
deixa irmãos, demais familiares e ami-
gos. O velório ocorrerá hoje das 08h00
às 10h00 na sala “Rubi” do Memorial
Metropolitano de Piracicaba, seguindo o
féretro para a realização da Cerimônia
de Homenagens Póstumas às 10h00 no
“Salão Nobre” do mesmo local. À família
e amigos enlutados os sentimentos de
pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

JOVEM RODRIGO DOS SANTOS BE-
ZERRA faleceu nesta cidade, conta-
va 29 anos, filho do Sr. Severino Can-
dido Bezerra e da Sra. Rosenilda dos
Santos.  De ixa  fami l i a res  e  amigos
.Seu  sepu l t amen to  se rá  r ea l i zado
hoje às 10h00 no Cemitér io Munici-
pal da Vila Rezende. À família e ami-
gos enlutados os sentimentos de pe-
sar da Abil  Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO NOVENIO BUZELLI fa-
leceu anteontem nesta cidade, contava
78 anos, filho dos finados Sr. Antônio
Buzelli e da Sra. Josefina Barbosa Bu-
zelli, era casado com a Sra. Maria Aga-
da Forti Buzelli; deixa os filhos: Adria-
no Marcie l  Buzel l i  casado com Ana
Carla Kuhn Buzelli, Frank Reinaldo Bu-
zelli casado com Josiane Graciela Che-
rubin Buzelli e Luan Alexandre Buzelli
casado com Jane Kelly de Souza; dei-
xa os netos: Lívia, Isabella e Lucas,
demais parentes e amigos.  Seu sepul-
tamento deu-se ontem, saindo o féreto
as 16:30 hs do velório do Parque da
Ressurreição, sala A, para o Cemitério
Parque da Ressurreição. Á família e
amigos enlutados os sentimentos e pe-
sar do Grupo Bom Jesus Funerais.

SR.  JOÃO FRANCISCO FERRAZ
CASTANHO faleceu anteontem nesta
cidade, contava 71 anos, filho dos fi-
nados Sr.  Pedro Ferraz Castanho e
da Sra. Ana de Mello Castanho. Dei-
xa o f i lho:  Ricardo Sanches Ferraz
Castanho casado com Vivian Fernan-
da da Silva Castanho. Deixa 1 neta e
demais familiares e amigos. O seu se-
pultamento deu-se ontem, saindo o fé-
retro as 15:00hs do Velório da Sauda-
de Sala 07,  para o Cemitério Munici-
pal da Saudade. A famíl ia e amigos
enlutados os sentimentos e pesar do
Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA LUCIA BONANI faleceu ontem
nesta cidade, contava 87 anos, filho dos
finados Sr. Luiz Bonani e da Sra. Catarina
de Andrade. Deixa demais familiares e
amigos. O seu sepultamento deu-se on-
tem, saindo o féretro as 17:00hs do Veló-
rio da Saudade Sala - 03, seguindo para o
Cemitério Municipal da Saudade. A famí-
lia e amigos enlutados os sentimentos e
pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. VITOR BRANDI faleceu ontem nes-
ta cidade, contava 81 anos, era casado
com a Sra. Beatriz Sansigolo Brandi, fi-
lho dos finados Sr. Felice Brandi e da
Sra. Julia Helena Reheder Brandi. Deixa
filhos, noras, netas, neto, demais famili-
ares e amigos. O velório ocorrerá hoje
das 07:00hs as 13:00hs no Cemiterio
Parque da Ressurreição Sala Premium,
seguindo o féretro para  a realização da
Cerimônia de Homenagens Póstumas ás
14:00hs no “Salão Nobre do Memorial
Metropolitano de Piracicaba. A família e
amigos enlutados os sentimentos e pe-
sar do Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. VITOR BRANDI faleceu ontem nes-
ta cidade, contava 81 anos, era casado
com a Sra. Beatriz Sansigolo Brandi, fi-
lho dos finados Sr. Felice Brandi e da
Sra. Julia Helena Reheder Brandi.  Dei-
xa filhos, noras, netas, neto, demais fa-
miliares e amigos. O velório ocorrerá
hoje das 07:00hs as 13:00hs no Cemité-
rio Parque da Ressurreição Sala Pre-
mium, seguindo o féretro para a realiza-
ção da Cerimônia de Homenagens Póstu-
mas ás 14:00hs no “Salão Nobre do Me-
morial Metropolitano de Piracicaba”. A fa-
mília e amigos enlutados os sentimentos
e pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. SEBASTIÃO DE LARIVA faleceu
ontem  nesta cidade, contava 63 anos,
era casado com a Sra. Claudete Apare-
cida de Oliveira, filho do finado Sr. Octa-
vio de Lariva e da Sra. Maria Luzia Ro-
mualdo de Lariva. Deixa a filha Manuela
Aparecida Correa, netos, demais famili-
ares e amigos. O seu sepultamento será
real izado hoje, saindo o féretro as
14:00hs do Velório Municipal de Vila Re-
zende – Sala 02 ,seguindo para o Cemi-
tério Municipal de Vila Rezende. A família
e amigos enlutados os sentimentos e pe-
sar do Grupo Bom Jesus Funerais.
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