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Prefeitura investe R$ 2,6 mi na
3ª etapa de melhorias viárias
Pacote contempla local de terminal provisório do Piracicamirim e
construção de mais de 390 rampas em ruas de pontos de ônibus
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Projeto de Lei autoriza doação de terreno
para construção da sede da Agência PCJ

Justino Lucente

Área atrás do Terminal Piracicamirim, que será pavimentada

Divulgação/Prefeitura

Esalq celebra 118 anos e instala
banco com Luiz de Queiroz

MACHADO - I
Semana passada, o ex-pre-

feito de Piracicaba e ex-deputa-
do federal José Machado (PT)
visitou a presidente do IHGP
(Instituto Histórico e Geográfico
de Piracicaba), Valdiza Caprâni-
co. O assunto lá, na casa da his-
tória local, foi sobre um livro do
pesquisador João Jerônimo, um
dos assessores diretos de Ma-
chado na criação do Consórcio
das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí.

MACHADO - II
Objetivo da entidade, segun-

do a professor Valdiza, é fazer um
lançamento em agosto, mês de
aniversário da cidade. E todos sa-
bem que a história do Consórcio
PCJ começa com o ex-prefeito José
Machado e depois continuado pe-
los outros, destacando-se o ex-pre-
feito e ex-deputado federal Men-
des Thame (PV). Ambos escrevem
prefácios, distintos, e falam da im-
portância do tema.

MACHADO - III
Como sempre, José Machado

- o político e professor, sempre
amigo - chegou no IHGP arran-
cando risos, semana passada.
Contou passagem saborosa do seu
governo, quando integrava uma
comitiva de prefeitos brasileiros
visitando serviços de águas e es-
gotos na França, em 1990. En-
quanto acomodava a bagagem,
ouviu pelo alto falante uma con-
vocação misteriosa. Ficou assus-
tado até, mas ouviu bem, e gelou.

MACHADO - IV
Dizia alguém, da cabine de

comando: "Prefeito de Piracica-
ba, senhor José Machado, favor
comparecer à cabine de coman-
do"... Não entendeu. Pensou que
teria a viagem cancelada por al-
gum motivo. Qual nada, quando
chegou à cabine, lá encontrou um
piracicabano de nome Airsso, que
era piloto da Varig, naquele voo.
De qualquer forma, queria saber
por que convocado?

MACHADO - V
Acontece que, na cabine de

comando, estava o que queria
cumprimentar o prefeito da sua
cidade. Totalmente aliviado, Ma-
chado chegou a Paris tranquilo,
com uma certeza: de que, em Pi-
racicaba, encontraria o coman-
dante daquele voo. E, por isso, vi-
sitou o piloto-amigo no bairro de
Santana por várias vezes em que o
aviador esteve por aqui. Só falta-
va cantar cururu, como o piloto
Narciso Correa, que nasceu em
Tietê e foi criado em Sorocaba.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Semuttran (Secreta-
ria Municipal de Trânsito e
Transportes), assinou contrato
para o terceiro pacote de serviços
de melhorias viárias como im-
plantação de rotatória, faixas ele-
vadas, acessibilidade, adequações
e remodelações viárias. Serão
mais 16 locais, com investimento
de R$ 2,6 milhões, provenientes
do Fundo Municipal de Educa-
ção e Manutenção do Trânsito,
com recursos de multas de trân-
sito no município. O pacote con-
templa obras de pavimentação
externa ao lado do TPI (Terminal
de Integração Piracicamirim),
necessárias para a implantação do
terminal provisório, durante a
reconstrução do novo, em proces-
so de licitação. Serão construídas
180 rampas de acessibilidade em
diversas ruas da cidade e 216
rampas de acessibilidade, com
piso tátil e direcional, em diver-
sos pontos de paradas de ônibus.
A empresa responsável pelas
obras é a Pontuali Construtora e
Engenharia Eireli. Os bairros Ce-
cap, Vila Independência, Nova
América, Pompeia, Jardim São
Francisco, Morumbi, Nova Pira-
cicaba, Santa Teresinha, Campes-
tre e Morumbi são alguns dos
contemplados. "É mais uma eta-
pa de obras que contribuem para
um trânsito melhor, mais seguro
e acessível. Também serão implan-
tadas mais faixas elevadas que
auxiliam muito na travessia de
pedestres, principalmente em lo-
cais com grande fluxo", ressalta
o prefeito Barjas Negri (PSDB). O
secretário de Trânsito e Transpor-
tes explica que essa é a terceira
contratação direcionada a peque-
nas intervenções no trânsito,
atendendo diversos pontos da ci-
dade. "Estas pequenas interven-
ções têm sido importantes para a
segurança e fluidez, contribuindo
para a diminuição dos acidentes
de trânsito em Piracicaba", desta-
ca. O primeiro pacote de melhori-
as viárias está em execução e con-
templa obras em 19 locais, além da
instalação de 50 faixas elevadas,
com investimento total de R$ 1
milhão. Já a segunda contratação,
também em execução, contempla
melhorias e pequenas remodela-
ções viárias em 18 locais, com ser-
viços de acessibilidade em calça-
das no município e investimento
de R$ 1,2 milhão.

O prefeito Barjas Negri
(PSDB) encaminhou PL (Proje-
to de Lei) à Câmara de Vereado-
res que autoriza o município a
fazer o desmembramento de ter-
reno, localizado no bairro San-
ta Rosa, para doação à Funda-
ção Agência das Bacias Hidro-
gráficas dos Rios PCJ (Piracica-
ba, Capivari e Jundiaí). A área
de 3.958,22 m2 (metros quadra-
dos), que fica no Parque Tecno-
lógico, ao lado da Incubadora
de Empresas e de faculdades,
como a Fatec (Faculdade de Tec-
nologia) e (IFSP) Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo, será
doada para a instalação da sede
da Agência que hoje funciona em
sala alugada no Edifício Racz
Center. A3Área de 3.958,22 metros quadrados fica no Parque Tecnológico

Com homenagens e reflexões
sobre seu idealizador, a Esalq/USP
(Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz) completou 118
anos, nessa segunda (3). Em ceri-
mônia realizada no Salão Nobre,
autoridades políticas e acadêmi-
cas, professores, servidores técni-
cos, estudantes e representantes do
setor público e privado celebraram
o legado de Luiz de Queiroz e a
trajetória da Esalq, marcada pela
tradição e pelo pioneirismo. O pre-
sidente da Câmara de Vereadores,
Gilmar Rotta, lembrou de Luiz de
Queiroz e da relevância da insti-
tuição para Piracicaba. "Luiz de
Queiroz foi um visionário, certa-
mente um dos maiores benfeito-
res dessa cidade. E sua obra, a
Esalq, oferece pesquisa que propi-
cia aumento de produtividade
agrícola e maior qualidade nos
produtos que chegam à população.
A Esalq multiplica seu conhecimen-
to e leva o nome de Piracicaba além
de suas fronteiras", disse. O vice-
reitor da USP (Universidade de

São Paulo), Antonio Carlos Her-
nandes, lembrou da importância
da universidade pública e desta-
cou o Programa USP Municípios,
que propõe relacionamento mais
próximos com as cidades nas quais
a instituição está sediada. Para o
diretor da Esalq, Durval Dourado
Neto, os 118 anos são uma traje-
tória de desafios. "Esta escola já
formou mais de 16 mil profissio-
nais na graduação e titulou mais
de 10 mil mestres e doutores. Nos-
sa tarefa é atender as demandas
que o mundo moderno exige,
transformando conhecimento em

riqueza para o bem público. Nossa
tarefa é árdua, porém gratifican-
te", enfatizou. O banco com o ide-
alizador da Esalq, lançado na ce-
lebração, é um projeto do profes-
sor Luiz Gustavo Nussio, com con-
fecção de obra escultórica ideali-
zada pelo professor Antonio Ro-
que Dechen, projeto artístico e exe-
cução de Luiz Eduardo dos San-
tos, acompanhamento da histori-
adora Marly Therezinha Perecin,
confeccionada pela Fundição Eu-
clides Libardi e com apoio cultu-
ral da Fundação de Estudos Agrá-
rios Luiz de Queiroz.

O banco com Luiz de Queiroz, lançado na celebração

Fabrice Desmonts

Delegados
farão mobilizações
mensais contra
sucateamento

Os delegados de polícia do Es-
tado de São Paulo decidiram, em
assembleia geral extraordinária, re-
alizada nessa segunda (3), fazer
mobilizações mensais contra o Go-
verno estadual, que paga os piores
salários da federação. A reunião foi
convocada pelo Sindpesp (Sindicato
dos Delegados de Polícia do Estado
de São Paulo) e pela Adpesp (Asso-
ciação dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo). O primeiro
ato dos delegados está programado
para hoje, durante a reunião do
Conselho de Polícia, que acontecerá
às 10h, na Delegacia Geral de Polí-
cia do Estado de São Paulo. A4
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Os prejuízos da onipresença
do Judiciário na Saúde

É inconteste que o
objetivo do
Sistema Único de
Saúde de
promover, proteger
e cuidar do cidadão
não é cumprido

Será que vai dar certo?
Não se sabe quem,
efetivamente, é o
responsável pela
costura junto aos
deputados e
senadores

Um Presidente amigo
e amigos do presidente

O Brasil é um país
pobre, e a grande
massa da
população é dócil e
não dada a
conflitos externos
e inimizades

Nossa tão
adorada Esalq

Já formou mais de
10 mil mestres e
doutores, e
mantém convênios
com diversos
países

Gaudêncio Torquato

A pergunta a este consultor
é recorrente: o governo Bol
sonaro chegará ao final? A

questão é suscitada por causa
das intempéries - tensões, idas e
vindas - que têm caracterizado
esses cinco meses de administra-
ção federal. Mexo com minhas
bolas de cristal, mas não consigo
vislumbrar resposta convincen-
te. No limite, aponto o Senhor
Imponderável dos Anjos como
assíduo visitante ao nosso roça-
do político-institucional.

Mas a ciência política traba-
lha com instrumentos capazes de
medir a viabilidade de um gover-
no, a possibilidade de um manda-
tário sustentar seus vetores de for-
ça durante o mandato. Pinço, a
propósito, alavancas que Carlos
Matus, renomado cientista políti-
co chileno, usa em seus brilhantes
ensaios sobre estratégias políticas.
Na análise de viabilidade de um
governo, ele aponta quatro eixos
que ajudam a balizar respostas à
pergunta acima colocada.

Os quatro eixos são: a) a viabi-
lidade política; b) a viabilidade eco-
nômica; c) a viabilidade cognitiva e
d) a viabilidade organizativa. A pri-
meira diz respeito à índole dos polí-
ticos e sua inclinação para aprovar
ou desaprovar a agenda que pro-
vém do Executivo. Essa possibili-
dade, como é sabido, depende mui-

to da capacidade de articulação do
governo. Eis um dos imbróglios que
obscurece os horizontes. Sob o ar-
gumento de que não se submeterá
às práticas da "velha política", o
presidente Bolsonaro coloca imen-
sa barreira entre o governo e a es-
fera parlamentar.

Além disso, a articulação po-
lítica é feita de maneira dispersa,
com protagonistas múltiplos des-
tacados para a tarefa - general
Santos Cruz, Onyx Lorenzoni, o
próprio presidente, além de líde-
res do governo nas duas Casas
congressuais -, a ponto de não
se saber quem efetivamente é o
responsável pela costura junto aos
deputados e senadores. A própria
base governista, formada por par-
lamentares de partidos que apói-
am o governo, mais se apresenta
como um amontoado sem rumo.
O PSL, partido principal da base,
é cindido, com alas em querelas
constantes. O governo não tem
saída que a de convencer parla-
mentares, inclusive da oposição,
a aprovar as reformas.

A segunda viabilidade diz res-
peito ao escopo de dados e contex-
tos econômicos alinhados sob a tese
que se quer demonstrar. Entremos
no caso brasileiro. A recessão já dá
sinais de que pode voltar. O PIB caiu
0,2% no primeiro trimestre e a pro-
jeção é de resultado medíocre para
o ano. Se a reforma da Previdência
não passar, não haverá dinheiro

para pagar aposentadorias. Ao con-
trário, se as reformas passarem,
inclusive a tributária, as projeções
mudam de rumo. O país poderá
crescer ainda este ano 2% a 3%,
como garante o relator da PEC 293/
2004, que trata da reforma tribu-
tária, o competente ex-deputado
Luiz Carlos Hauly.

Os inputs de natureza eco-
nômica assentam sobre uma
base racional, lógica, não dan-
do margem a interpretações
emotivas. Ou se faz isso e aqui-
lo, ou o país voltará às brumas
tenebrosas do passado.

O terceiro eixo que mexe na
roda das reformas é o cognitivo.
Trata-se da área do conhecimento
sobre as matérias pautadas. Se não
houver amplo conhecimento por
parte do corpo parlamentar sobre
o que se debate, o compromisso
com as matérias propostas será
baixo. Da mesma forma, a socie-
dade carece ser bem informada
sobre os temas a fim de que possa
fazer pressão sobre os representan-
tes. Conhecimento é uma carga
transportada pelos meios de comu-

nicação: interpessoais, grupais ou
coletivos, usando a bateria da or-
questra comunicativa: reuniões,
conversas pessoais, debates, rádio,
TV, redes sociais etc.

A comunicação do governo
é falha. Há estruturas formais,
um porta-voz general, redes usa-
das pelo presidente e seus filhos.
A dispersão comunicativa deso-
rienta. A ausência de um plano
harmônico de comunicação é fa-
tor de balbúrdia.

Por último, a viabilidade or-
ganizativa, que diz respeito ao
conjunto de meios e instrumen-
tos- ministros, estruturas e arti-
culação política -, que podem in-
fluir para fazer tramitar a ideia
de maneira rápida, criativa e efi-
caz. Ou, ao contrário, sem coor-
denação, o fracasso ocorrerá.

Esses quatro tipos de viabili-
dade devem ser trabalhados de
maneira ajustada, direcionados a
alcançar metas e objetivos.

Analisando as molduras
que cercam cada possibilidade,
emerge um quadro mais claro
de referências, do qual será pos-
sível extrair uma tentativa de
resposta para a pergunta que
encabeça este texto.

Gaudêncio Torquato, jor-
nalista, professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação;
Twitter@gaudtorquato

Fernando Rizzolo

Muitos falam do jeito es
pontâneo do presidente
Bolsonaro, e realmente já

um pouco cansado de analisar as
perspectivas políticas e econômicas
de uma aprovação da reforma da
previdência, se vai ou não ocorrer,
se ele vai ter controle do Congres-
so, ou ainda se ele vai implementar
tudo o que propõe, resolvi, então,
neste domingo nublado e frio, sen-
tar na minha velha poltrona e pen-
sar sobre o porquê da popularidade
do presidente Bolsonaro, se, como
dizem os que gostam de criticá-lo e
dizer que nada ele fez até agora, as
críticas contra ele se justificam.

O Brasil é um país pobre, e a
grande massa da população é dócil
e não dada a conflitos externos e
inimizades. É claro que existe o as-
pecto da violência da sociedade,
muito em função da perda de au-
toridade dos demais governos, mas
uma característica do atual presi-
dente é ser sincero e brincalhão.
Ainda me lembro nos anos 70 e 80
como a gente brincava com os ami-
gos, como a gente ria com os pro-
gramas humorísticos da televisão
que estereotipavam personagens do
dia a dia, gays, judeus, gaúchos,
nordestinos. Que os apelidos eram
dados gratuitamente e ninguém se
enfurecia ou perdia a amizade por
isso. Éramos um país feliz.

Outro dia, ouvindo a explica-
ção do general Mourão, entendi
um pouco mais sobre a vida dos
militares no decorrer de todos es-
tes anos. Segundo ele, existe nas
Forças Armadas um espírito de
"camaradagem", pois, diferente de
nós, civis, eles entram na escola
militar e não se dispersam, criam-
se então laços de amizade e muito
daquele espírito dos anos 70 ain-
da foi preservado por eles devido
a essa "camaradagem da caserna"
e ao intenso convívio.

Hoje, copiando o modo ame-
ricano de viver, o chamado politi-
camente correto, em que tudo deve
ser pensado antes de falar, nós nos
tornamos um país policialesco, tris-
te e amedrontado. A espontanei-
dade, uma brincadeira pontual
com um colega ou amigo, tudo

isso acabou, mas de repente elege-
mos um presidente militar, que,
por estar durante muitos anos no
convívio do ambiente narrado pelo
general Mourão, é uma pessoa que
gosta de falar, brincar, rir e ser
sincero nos termos militares. E na
verdade era disso que o Brasil pre-
cisava, ou seja, resgatar um pouco
o não politicamente correto, tirar
a sisudez do Brasil.

As questões políticas serão,
sim, resolvidas, mas ter um presi-
dente diferente dos demais em ter-
mos de personalidade foi muito
bom para o nosso povo. Somos um
país que, durante décadas, só ou-
vimos ideologias rancorosas de
pobre contra rico, de ódio, de fe-
minismo, e agora temos sim que
mudar o Brasil não só politicamen-
te, mas nos espelharmos na espon-
taneidade do presidente, que brin-
cou até com o japonês e este nem
por isso ficou bravo. Vamos voltar
a ser um país alegre, vamos voltar
a ser leais e cheios de camarada-
gem, sinto saudade daquela época
leve dos brasileiros.

A explicação do general Mou-
rão sobre o espírito de amizade no
exército me impactou, me fez lem-
brar daquela época em que ninguém
se ofendia e podíamos brincar com
nossos amigos fazendo piada regi-
onalista, pessoal, que jamais pas-
sava pela cabeça de ninguém nos
processar por isso. Presidente Bol-
sonaro, continue trazendo o Brasil
de volta e nossos antigos amigos
também, um país não só se repre-
senta pelo seu PIB, mas por seu es-
pírito fraternal de leveza nas rela-
ções interpessoais também. Vamos
voltar a ser felizes, ok?

Fernando Rizzolo, advoga-
do, jornalista, mestre em
Direitos Fundamentais,
professor de Direito

Sandra Franco

O Governo Federal, infeliz
mente, está negligencian
do neste começo de man-

dato um dos setores mais preo-
cupantes do país: a saúde. Outros
temas e pastas estão sendo prio-
rizadas: reforma da Previdência,
demarcação de terras indígenas,
porte de armas. Evidente que o
Governo precisa gerenciar seus re-
cursos para o país não ir cair em
uma recessão, como se tem alar-
deado. Mas setores essenciais
como Educação e Saúde deveri-
am ser priorizados em um gover-
no de um país que pretende ser
desenvolvido um dia.

Nesse contexto, por que não
pensar em uma reforma para a
saúde? Talvez seja a única saída
para enfrentarmos todos os gar-
galos que o sistema enfrenta há
décadas. Pacientes sem atendi-
mento, hospitais em situação de
caos, falta de insumos básicos,
fraudes bilionárias, alto grau de
judicialização para o acesso a me-
dicamentos e cirurgias, entre ou-
tros graves problemas, que one-
ram o Estado.

É inconteste que o objetivo do
Sistema Único de Saúde de pro-
mover, proteger e cuidar do cida-
dão não é cumprido, embora seja
um projeto fantástico socialmente
falando. Ocorre que nunca have-
rá recurso suficiente para prover
todas as necessidades de todos.

Não obstante, ainda que os
recursos sejam escassos, há tam-
bém uma falta de gerenciamento
do pouco existente. E essa falta de
responsabilidade com os cofres
públicos tem refletido nos tribu-
nais, cada vez mais.

É crescente o índice de ações
que discutem o acesso a trata-
mentos, medicamentos e cirur-
gias no Judiciário. A página mais
recente foi a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) que im-
pôs restrições para que o poder
público forneça medicamentos
sem registro na Agência de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). A Cor-
te Superior também considerou
que o poder público não deve ser

obrigado a fornecer medicamen-
tos sem registro na Anvisa que
estejam em fase de testes. Nes-
ses casos, a situação será anali-
sada de forma individual.

O STF entendeu também que
o paciente em busca de remédios
sem registro sanitário não pode-
rá processar municípios e esta-
dos, mas somente a União, uma
vez que a esfera federal é a única
responsável pelo processo de re-
gistro de medicamentos. No caso
ainda mais excepcional das doen-
ças raras e ultrarraras, o Supre-
mo definiu que o juiz pode deter-
minar o fornecimento de medica-
mento sem registro sanitário
mesmo nos casos em que a Anvi-
sa não tenha ainda estourado o
prazo para processar o pedido de
registro - que é de 365 dias para
remédios de categoria ordinária
e de 120 dias para os prioritários.

Importante ressaltar que to-
das as definições que vêm do STF,
que criam parâmetros para que os
juízes possam decidir com mais
objetividade, são iniciativas posi-
tivas e que trazem benefícios com
relação à celeridade do processo.
Existe também o reflexo positivo
na questão social da discussão,
pois os juízes estarão decidindo
com mais assertividade e, talvez,
determinando o melhor uso dos
recursos públicos destinados à saú-
de. Em outras palavras, o Judiciá-
rio entrou na seara do Executivo.

Uma questão importante a ser
discutida, quando falamos em
doença raras e medicamentos de
alto custo, está relacionada à vi-
são indivíduo versus coletividade.
Sem dúvida, existem doenças que
demandam tratamentos e medi-
camentos muito caros e que não
cabem no bolso dos pacientes e
suas famílias. Vale frisar que exis-
tem doenças ultrarraras que pos-
suem custos exorbitantes em seus
tratamentos. A questão que refle-
te desse cenário é:  qual o peso que
deve se dar ao tratamento indivi-
dual em detrimento do coletivo?

Trata-se de tema de difícil
consenso. Na ótica individual, do
paciente, ele tem o direito garan-
tido pela Constituição do amplo e

universal acesso à saúde, sem
qualquer diferença entre classes
sociais. De outro lado, municípi-
os, estados e a União também
possuem recursos muitas vezes
escassos para atender às diver-
sas demandas de medicamentos
de alto custo, por exemplo. Uma
equação de alto risco e difícil re-
sultado positivo.

Uma saída seria ter uma polí-
tica pública desenvolvida, assim
como em outros países que enfren-
tam o mesmo problema, para di-
minuir os custos com esses medi-
camentos para doenças raras.
Como exemplo, a compra não de-
veria ser fracionada, mas sim fei-
to um estoque dos principais me-
dicamentos, para haver uma mar-
gem de negociação com a indús-
tria farmacêutica. O gasto indivi-
dual é muito alto e, sem dúvida,
um melhor gerenciamento logísti-
co e de compra, na negociação e
estocagem desses remédios seria
uma boa opção imediata para re-
dução de gastos.

Mas, como no Brasil, a solu-
ção para os problemas esbarram
na cultura do mau gerenciamen-
to, seria necessário mudar o que
se assiste no país quanto ao des-
perdício. Em 2017, um relatório da
Controladoria-Geral da União
(CGU) mostrou que 11 Estados e o
Distrito Federal jogaram remédi-
os fora o que culminou em uma
perda de R$ 16 milhões, tão so-
mente porque passaram da vali-
dade ou ainda foram armazena-
dos de forma incorreta.

O SUS gasta cerca de R$ 7,1
bilhões por ano para comprar es-
ses remédios. Mas pelo menos uma
parte desse valor tem ido direto
para o lixo. O que pensar de tal
absurdo, quando justamente se
alega a falta de recursos?

A par da Judicialização exces-
siva que aumenta os gastos com
medicamentos, tem-se uma outra
realidade: a corrupção da compra
de medicamentos. Agentes públi-
cos que dispensam licitação para
fazer compras com fornecedores
por eles escolhidos de forma a te-
rem lucro nas aquisições que se-
quer correspondem muitas vezes
ao que a população precisa.

Portanto, precisamos colocar
na pauta, o mais rápido possível,
uma proposta para um gerencia-
mento da saúde no Brasil. Nosso
sistema é caótico e não caminha
para uma solução. Pelo contrário,
todos os dias são registrados no-
vos casos, escândalos e mortes
advindas do descaso político.

A indicação é de que o colap-
so e o caos vivido no ambiente da
saúde seja sempre transferido
para o Judiciário. Ou seja, a in-
competência do Estado em dar
uma saúde de qualidade, entre
outros problemas sociais e econô-
micos do país, culminam em pro-
cessos nos tribunais. Sem dúvida
nenhuma, a maioria dos casos que
estão em análise na Justiça deri-
vam da má gestão.

Economizar em saúde signi-
ficaria investir em prevenção, em
atendimento de qualidade, em
programas sociais que incenti-
vem o bem-estar do cidadão, em
educação.

O paciente quer salvar, em
primeiro lugar, seu bem maior, a
vida. Mas, intromissão excessiva
do Judiciário não é benéfica, pois
desestabiliza o sistema. Não é pouco
dizer que contrastam a precarie-
dade da rede pública de saúde e os
tratamentos milionários custea-
dos por determinação judicial. O
Estado precisa cuidar de todos,
mas como equacionar essas neces-
sidades com recursos finitos? Ne-
cessário repensar modelos.

Sandra Franco é consulto-
ra jurídica especializada
em Direito Médico e da
Saúde. Doutoranda em
saúde pública, presidente
da Academia Brasileira de
Direito Médico e da Saúde
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Alessandra Cerri

Nossa Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Quei
roz" (Esalq) está comple-

tando, nesta semana, 118 anos.
Desde o seu nascimento, a insti-
tuição vem construindo uma his-
tória admirável, deixando um le-
gado inestimável, passado de ge-
ração em geração.

Nós, piracicabanos, quando
caminhamos pelo belíssimo cam-
pus da Esalq, contemplamos a im-
ponência do prédio central. Quan-
do observamos os inúmeros de-
partamentos, representados por
diferentes casas, talvez não tenha-
mos a dimensão da magnitude
dessa escola. Talvez não tenhamos
noção da importância mundial que
essa universidade ganhou, pois
temos a cultura de achar que o galo
do vizinho canta melhor.

Pois bem, a Esalq figura no Top
5 do ranking mundial de universi-
dades, entre as Ciências Agrárias.
É tida como a pioneira e líder no
agronegócio, setor que mais con-
tribui para o desenvolvimento do
País, e que se manteve em cresci-
mento mesmo em tempos de crise.

Para se ter uma ideia, a Esalq
forma uma média de 300 estu-
dantes por ano. Já formou mais
de 10 mil mestres e doutores, e
mantém convênios com diversos
países. Por aqui, passam pessoas
de várias partes do mundo em
busca desse conhecimento cientí-
fico de excelência, o qual ajuda
diretamente na melhora e no au-
mento da produção de alimentos.

Quando observamos os alunos
da Esalq - os esalquianos - vestindo
seus chapéus e suas botas, cheios de
orgulho e admiração, podemos não

compreender; mas eles, enquanto
estudantes, sabem que estão tendo
o privilégio de cursar uma das me-
lhores faculdades do mundo.

Há 118 anos, o grandioso e
visionário Luiz de Queiroz doou
mais de três mil hectares de suas
terras com a condição de que fos-
sem usados para produzir conhe-
cimento. Talvez, naquela época, ele
nem imaginasse o quanto essa exi-
gência seria levada a sério e de
maneira tão admirável.

Enquanto piracicabana, para-
benizo a todos os professores, funci-
onários e estudantes que contribu-
em diretamente para que essa esco-
la se mantenha tão linda, imponen-
te e cumpridora de sua mais nobre
missão, citada inclusive em seu hino:
"Plantar, cultivar, conservar. A
Esalq existe para ensinar".

Nossa cidade tem um imen-
so orgulho da história exemplar
escrita pela nossa tão adorada
Esalq. Que Ceres, deusa do cere-
al, continue a inspirar essa traje-
tória que faz parte de nosso pa-
trimônio nacional.

Alessandra Cerri, sócia-di-
retora do Centro de Longe-
vidade e Atualização de Pi-
racicaba (CLAP), mestre
em Educação Física, pós-
graduada em Neurociência
e pós-graduanda em Psi-
cossomática
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Prefeitura vai doar terreno
para construção da sede
Área no bairro Santa Rosa mede 3.958,22 metros quadrados e será
doada à Agência, que funciona em sala alugada no Edifício Racz Center
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Desenvolve SP apresenta linhas
de crédito para PMEs inovadoras

Divulgação
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Definida programação
aos pequenos produtoresTerreno ao lado do IFSP será doado à Fundação Agência PCJ

O prefeito Barjas Negri (PSDB)
encaminhou PL (Projeto de Lei) à
Câmara de Vereadores que auto-
riza o município a fazer o desmem-
bramento de terreno, localizado no
bairro Santa Rosa, para doação à
Fundação Agência das Bacias Hi-
drográficas dos Rios PCJ (Piraci-
caba, Capivari e Jundiaí). A área
de 3.958,22 m2 (metros quadra-
dos), que fica no Parque Tecnoló-
gico, ao lado da Incubadora de
Empresas e de faculdades, como a
Fatec (Faculdade de Tecnologia) e
(IFSP) Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo, será doada para a instala-
ção da sede da Agência que hoje
funciona em sala alugada no Edi-
fício Racz Center.

Em sua justificativa, Barjas

ressalta a importância da Agência
PCJ na conservação das bacias
dos rios que representa e seu en-
volvimento com 48 municípios.
"Trabalhamos incansavelmente
para tornar a Fundação uma re-
alidade, o que ocorreu em 2010,
após seguirmos diversos processos
burocráticos. A importância desta
entidade na conservação dos recur-
sos hídricos é inquestionável e con-
tabiliza inúmeros avanços. Com
uma sede própria, a equipe terá con-
dições de desenvolver um trabalho
ainda mais completo e eficiente",
observa o prefeito, que também é
presidente dos Comitês PCJ.

O documento ainda ressalta
que a Agência possui 45 colabo-
radores, entre funcionários, ter-
ceirizados e estagiários. Para abri-

gá-los, aluga 13 salas comerciais
de aproximadamente 40 m2 em
quatro andares do Edifício Racz
Center. Quando há a necessida-
de de reuniões de Grupos e Câ-
maras Técnicas, e visitas nacio-
nais e internacionais para com-
partilhar as experiências de geren-
ciamento de recursos hídricos, é
utilizada uma dessas pequenas
salas. "Fato esse que vem causan-
do desconforto, além de incomo-
dar o cotidiano dos demais pro-
prietários de salas do Edifício Racz
Center, devido ao grande fluxo de
pessoas que transitam por suas de-
pendências", descreve.

Outras limitações das depen-
dências atuais estão ligadas à tec-
nologia, às redes de internet e te-
lefonia, "o que torna inviável a lo-

cação de outras salas para a ex-
pansão da Agência PCJ e, conse-
quentemente, atendimento às de-
mandas dos Comitês PCJ". A Agên-
cia das Bacias e os Comitês PCJ,
afirma Sergio Razera, diretor-pre-
sidente da entidade, recebem, atu-
almente, seus membros e pessoas
de diversos estados e países, em
inadequadas salas alugadas. "Com
a construção da sede própria po-
deremos atender melhor a todos,
bem como os nossos colaborado-
res terão melhores condições de
trabalho, o que sensibilizou o pre-
feito Barjas Negri a oferecer a pos-
sibilidade para termos melhores
acomodações para as reuniões das
12 Câmaras Técnicas, os funcio-
nários da Agência e a todos que
nos visitam", ressalta Razera.

Professores (as) continu-
am sendo agredidos. Até quan-
do? Segundo as estatísticas,
de 2018 para 2019, um au-
mento superior a 70% de vio-
lência contra uma personali-
dade querida e respeitada,
principalmente no passado.
Onde está a falha? Para tudo
que é errado costuma-se cul-
par os tempos modernos.
Pode até ser, tendo como base
um conjunto de particularida-
des, porém, é bom não esque-
cer que, a principal obrigação
dos deveres de casa, que é
educar, nunca mudou. Sabe-
mos ser impossível a vida dar
certo, ter sentido, caso não
exista uma infância descente,
e ensinar o que é certo ou er-
rado, é missão dos pais e res-
ponsáveis. É simples, porém,
tudo indica que esse importan-
te comportamento ficou para
trás ou no esquecimento pelo
fato de também muitos pais e
responsáveis já serem vítimas
de um berço desajustado. Afi-
nal, os tempos modernos não
apareceram ontem, pelo con-
trário, contudo, a sociedade
vê, sente, ressente, mas pou-
co faz para mudar. Então,

Os impactos da revolução tec-
nológica no campo serão discuti-
dos hoje, em Piracicaba, durante
o workshop Empresa 4.0: Agrone-
gócio. O evento é uma iniciativa
da Prefeitura e de parceiros como
a Desenvolve SP (Agência de De-
senvolvimento Paulista), que apre-
sentará suas linhas de financia-
mento disponíveis para inovação
aos empresários participantes.
Importante polo industrial e de
inovação do Estado, Piracicaba
tornou-se conhecida como o Vale
do Silício da agricultura.

Para Rafael Bergamaschi, su-
perintendente de negócios da De-
senvolve SP, as empresas da ci-
dade são referências no desenvol-
vimento de tecnologias de ponta
que estão transformando a pro-
dutividade no campo. "O Agro 4.0
já é uma realidade. São modelos
de negócio que utilizam big data,
internet das coisas, computação
em nuvem, inteligência artificial
e automação, tornando a agricul-
tura cada vez mais inteligente e
sustentável", destaca.

Segundo Bergamaschi, o
objetivo da participação da agên-
cia no evento é estimular novos
investimentos do setor na re-
gião. "É uma ótima oportunida-
de para que as pequenas e mé-
dias empresas de Piracicaba co-
nheçam nossas linhas de crédi-

to voltadas para investimentos
em inovação. São opções com
taxas de juros a partir de 0,33%
ao mês (+Selic) e prazo de até 10
anos para pagar", detalha.

O evento é gratuito e acon-
tece no Parque Tecnológico de Pi-
racicaba - à rua Cezira Giovano-
ni Moretti, 600, no bairro Santa
Rosa -, a partir das 8h30. A De-
senvolve SP também fará aten-
dimentos individuais a empresá-
rios interessados em viabilizar
seus investimentos, das 8h30 às
12h. Para participar do encon-
tro, assim como das conversas
com a agência de fomento, é ne-
cessário se inscrever através do
link:  https://forms.gle/
12yErAn4nqRW1LVp8.

Agência - A Desenvolve SP
(Agência de Desenvolvimento
Paulista) é a instituição financei-
ra do Estado de São Paulo que
apoia o crescimento planejado das
pequenas e médias empresas e
municípios paulistas, por meio de
linhas de crédito de longo prazo.
Desde o início das suas ativida-
des, em 2009, já são mais de R$
3,2 bilhões desembolsados. Em Pi-
racicaba, os financiamentos so-
mam R$ 20,9 milhões no período.
Para saber mais acesse:
www.desenvolvesp.com.br. Infor-
mações, pelos telefones: (19) 3437-
2223 (Sueli) ou 3403-1056 (Maria).

O Esalqshow - Fórum de Ino-
vação para o Agronegócio Susten-
tável - dedicado a estimular ino-
vações e empreendedorismo na
agricultura, que será entre 9 e 11
de outubro, na Esalq - USP (Esco-
la Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz - Universidade de São
Paulo), terá uma programação es-
pecial voltada aos pequenos pro-
dutores e agricultores familiares.

A programação do painel
"Agricultura Familiar e Peque-
no Produtor", que será no dia
10 de outubro, vai apresentar
quais soluções estão disponíveis
especificamente para este seg-
mento, visando sustentabilida-
de ao negócio. O evento trará
temas como as políticas de in-
clusão de modelos sustentáveis,
os mecanismos de acesso ao cré-
dito rural, oportunidades de

mercado, sucessão familiar e vi-
abilidade do negócio. O conteú-
do será ministrado por represen-
tantes de empresas privadas, ór-
gãos governamentais, cooperati-
vas e instituições de ensino.

De acordo com Luiz Carlos
Corrêa Carvalho, presidente do
Conselho Consultivo do Esal-
qshow, o painel de "Agricultura
Familiar e Pequeno Produtor" vem
para conectar profissionais e esti-
mular a cooperação entre toda a
cadeia. "O evento tem um papel
importante que é de integrar to-
dos os agentes que atuam na pro-
dução e na comercialização de pro-
dutos do agro. Isso pode culminar
em novas parcerias e oportunida-
des de negócios para os agriculto-
res familiares", explica. Mais in-
formações podem ser obtidas pelo
site www.esalqshow.fealq.org.br.

quando é preciso buscar uma
reação, pode ser tarde ou difí-
cil. Notícias recentes mostram
violência não só de alunos a
professores, mas até de uma
mãe, que chamada a escola,
partiu para a agressão contra
a diretora, lembrando que a
mesma já tem passagem pela
polícia. No mundo atual, qual-
quer ato político gera protes-
to, mas não se combate o que
nasce ou existe de ruim den-
tro da própria casa ou família.
Nesse ritmo, não tem conser-
to. Ou tem?

DOIS OLHARESDOIS OLHARESDOIS OLHARESDOIS OLHARESDOIS OLHARES
A Seleção Brasileira de

Futebol volta a campo esta
noite (5), para amistoso dian-
te do Catar, fase de prepara-
ção para a Copa América.
Olhares em dois sentidos:
como está o futebol brasilei-
ro depois do fracasso na Rús-
sia e o equilíbrio emocional do
Neymar, protagonista de uma
grave denúncia. Nos últimos
dias, inúmeros comentários
envolvendo um profissional
que parece viver um proces-
so de autodestruição. VVVVVOLOLOLOLOLTTTTTOOOOO
AMANHÃ.AMANHÃ.AMANHÃ.AMANHÃ.AMANHÃ.
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Fungos do bem estimulam o crescimento de plantas
Acervo pessoal

Projeto da Pós-Graduação é autoria de Fernanda Canassa

A introdução de determina-
dos fungos em plantas de feijão e
morango pode reduzir a ocorrên-
cia de pragas, doenças e também
melhorar o crescimento da planta
e da produção. Foi o que consta-
tou um projeto realizado no pro-
grama de Pós-Graduação em En-
tomologia da Esalq/USP (Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz). A tese estudou o uso de
fungos como causadores de doen-
ças em insetos e ácaros.

Com autoria de Fernanda
Canassa e orientação de Italo De-
lalibera Júnior, do Departamento
de Entomologia e Acarologia, o tra-
balho avaliou o potencial de fun-
gos sobretudo contra o ácaro ra-
jado, seus efeitos na promoção de
crescimento de plantas de feijão e
morango e em outros ácaros pre-
dadores. "Estudei um novo méto-
do de aplicação. Geralmente o fun-
go é pulverizado sobre a praga,
mas nesse método que utilizamos,
avaliamos a inoculação de semen-
tes de feijão e de raízes de planta
de morango em suspensões des-
ses fungos", explica a autora.

A pesquisa selecionou dois

fungos para a condução de expe-
rimentos na Universidade de Co-
penhagen, onde os efeitos em se-
mentes de feijão foram estuda-
dos. Na Esalq, outros dois isola-
dos de fungos foram seleciona-
dos e testados em quatro áreas

de produção comercial de moran-
gueiro, avaliando os efeitos em
pragas, inimigos naturais e do-
enças de plantas em campo. "Os
resultados mostraram redução
significativa na população do
ácaro rajado e aumento no desen-

volvimento das plantas nas duas
culturas. A produção de vagens
em plantas de feijão e de frutos
de morango foram superiores nas
plantas que passaram pelo pro-
cesso de inoculação em relação às
demais", detalha Fernanda.
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Conexidades reúne Congresso Nacional em painel de Turismo
Começou ontem e segue até o

próximo sábado (8), no Cenacon
(Centro de Convenções) do Hotel
Nacional Inn - à avenida Getúlio
Vargas, 2.330, bairro Recreio São
Judas, na cidade de São Carlos -
reunião itinerante da Comissão de
Turismo da Câmara dos Deputa-
dos. "Temos desafios a superar
na execução de políticas públicas,
incluindo a garantia da susten-
tabilidade e preservação da na-
tureza na atividade turística",

justificou o presidente recém em-
possado na   Comissão de Turis-
mo, Newton Cardoso Júnior.

Composta de mais de 15 de-
putados de vários estados, São
Paulo é representado pelo depu-
tado federal Herculano Passos,
parlamentar que se firmou na luta
pelo turismo nacional e criou a
frente parlamentar mista de tu-
rismo. Será a primeira reunião iti-
nerante da Comissão e a pedido
do deputado Herculano Passos,

ela se reúne em São Carlos, den-
tro do Conexidades.

O evento, promovido pela
Uvesp, com apoio da União dos
Vereadores do Brasil, Prefeitu-
ra e Câmara de São Carlos, foca
nas PPPs (Parcerias Público-
Privadas) e dará a oportunida-
de, através do Pavilhão dos
Municípios, aos deputados co-
nhecerem o potencial e as voca-
ções do turismo paulista. O pai-
nel será coordenado pelo presi-

dente da Unidestinos, Toni San-
do. "Estamos vivendo um mo-
mento único no turismo brasi-
leiro.  A participação ativa dos
parlamentares com o tema turis-
mo é fundamental para debate e
conscientização de todos os en-
volvidos. Legislativo, Executivo
e empresários podem fazer nos-
so País a referência mundial de
um turismo estruturado.  É mui-
to gratificante fazer parte deste
painel", avalia Toni Sando.
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Delegados farão mobilizações mensais contra sucateamento
Primeiro ato está programado para hoje, durante reunião do Conselho de Polícia, que acontece às 10h, na Delegacia Geral de Polícia do Estado

Divulgação

DIA DO DESAFIO
No dia 29 de maio, o Senac Piracicaba parti-
cipou das atividades do Dia do Desafio; a ci-
dade disputa a ação com Aracaju. Realizado
em parceria com o Sesc Piracicaba, a inicia-
tiva promoveu aulas de dança a céu aberto
para um público de aproximadamente 480
pessoas, entre alunos e funcionários da insti-
tuição. Realizado anualmente na última quar-

ta-feira de maio, o Dia do Desafio incentiva
as pessoas a adotarem hábitos saudáveis e
a praticarem atividades físicas regularmen-
te. Para João Carlos Goia, gerente do Senac
Piracicaba, "ao reservamos um tempo para
trabalharmos o corpo, colaboramos também
com a mente e acabamos investindo no nos-
so bem-estar a curto e longo prazo.

Os delegados de polícia do
Estado de São Paulo decidiram,
em assembleia geral extraordiná-
ria, realizada nessa segunda (3),
fazer mobilizações mensais con-
tra o Governo estadual, que paga
os piores salários da federação.
A reunião foi convocada pelo
Sindpesp (Sindicato dos Delega-
dos de Polícia do Estado de São
Paulo) e pela Adpesp (Associa-

ção dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo).

O primeiro ato dos delegados
está programado para hoje, duran-
te a reunião do Conselho de Polícia,
que acontecerá às 10h, na Delegacia
Geral de Polícia do Estado de São
Paulo. Considerando que o gover-
nador prometeu que o salário da
Polícia Civil de São Paulo seria o mais
alto do Brasil, o Sindpesp e Adpesp

entregarão um ofício indagando
qual será a porcentagem inserida no
orçamento e no plano plurianual
para efetivar a sua proposta.

Os delegados decidiram bus-
car parceria de todas as carreiras
da polícia na luta por melhores sa-
lários e intensificar o trabalho de
exposição da situação de penúria
que se encontra a polícia paulista.
"Não é exclusividade dos delega-

dos o salário-deboche que é pago
pelo Governo de São Paulo. A situ-
ação está insustentável e estamos
cansados das trapalhadas políti-
cas", disse a presidente do Sindpesp,
Raquel Kobashi Gallinati.

Os delegados decidiram, ain-
da, entregar ofícios às diversas
autoridades, solicitando que o go-
vernador João Doria (PSDB) in-
clua a porcentagem de aumento

no orçamento deste ano e plano
plurianual dos próximos anos do
Governo. O delegado e deputado
estadual Delegado Olim esteve na
reunião e confirmou que seguran-
ça pública é prioridade. "Há orça-
mento para ser investido na segu-
rança pública, não tem falta de
dinheiro para nada", afirmou.

Fernando David, secretário-
geral da Adpesp, destacou a pre-

sença e a representatividade de
delegados que atuam em várias
entidades e em vários setores, até
na política. "Aquela mesa mostra
que a união dos delegados está
acontecendo e nós precisamos não
só ficar na seara política, mas tam-
bém estender a aliança aos mem-
bros da classe que labutam nos
plantões e inclusive às outras car-
reiras policiais",ressaltou.
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Prefeitura inicia obras de pavimentação da rotatória
Justino Lucente

Previsão de conclusão dos trabalhos é para o final de julho

Já começaram as obras de
pavimentação da rotatória do
bairro Água Bonita, na altura do
Km 151 da Rodovia Samuel de
Castro Neves. A obra é uma an-
tiga reivindicação dos produto-
res rurais daquela região e, as-
sim que for concluída, vai encur-
tar em cerca de seis quilômetros
o percurso que liga ao bairro Ca-
nal Torto. A empresa responsá-
vel pela obra é a Pontuali Cons-
trutora e Engenharia Eireli. A
previsão de conclusão dos traba-
lhos é para o final de julho e o
investimento foi de R$ 232 mil.

Segundo informações da Se-
mob (Secretaria Municipal de
Obras), já teve início a escavação e
a preparação de sub-base e base

para a colocação do asfalto. E nes-
ta semana será aplicado binder,
que é a camada de asfalto mais
grossa em uma parte da obra.

Gilmar Rota, presidente da
Câmara de Vereadores, comemo-
rou a medida, lembrando que
esta é uma conquista histórica
para os produtores rurais. "Me-
lhora o escoamento da produção,
encurta o caminho dos motoris-
tas e traz mais qualidade de vida
para as pessoas que moram pró-
ximo, porque com a rotatória, os
motoristas de veículos pesados
não trafegarão mais pela estra-
da de terra, que leva poeira à casa
das pessoas que moram nas pro-
ximidades", comentou.

Já o secretário municipal de

Agricultura e Abastecimento, Wal-
demar Gimenez, ressaltou que o
local tem fluxo intenso de veículos
pesados e, com a obra, o perigo de
acidentes reduz muito. "Os cami-
nhões deixarão de cortar a pista,
como acontece atualmente", disse.

Para o prefeito Barjas Negri, a
nova rotatória representa um im-
portante investimento para toda
aquela região. Barjas disse que a
obra se tornou possível graças ao
trabalho conjunto entre a Prefeitu-
ra e a Câmara. "Ouvimos os pro-
dutores rurais, fizemos o planeja-
mento, colocamos no papel, conse-
guimos os recursos necessários, e,
agora, vamos dar início às obras. É
uma conquista que merece ser co-
memorada por todos", enfatizou.
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Câmara receberá o Aulão
nos dias 22 e 29 deste mês
Aulão, que incentiva a doação de alimentos, ajuda a população a se prepa-
rar para diversos processos, como concursos públicos e outros vestibulares

Leandro Trajano

O aulão ocorrerá no Salão Nobre da Câmara de Vereadores

A Câmara de Vereadores de
Piracicaba receberá nos dias 22
e 29 deste mês, o Aulão Pré-Fa-
tec, das 13 às 17h. O intuito é
promover a oportunidade de es-
tudantes absorverem conteúdo
do vestibular da Fatec (Facul-
dade de Tecnologia). A ativida-
de tem como parceira a Associa-
ção Avante de Ensino Pré-Ves-
tibular Alternativo.

O oferecimento do aulão foi
definido em 7 de maio, quando o
presidente da Câmara, vereador
Gilmar Rotta (MDB), se reuniu com
o diretor da Avante, Rhaian de Sou-
za, com a diretora pedagógica, Tai-
ná Franco Stirdi, e com alunos da
Fatec. Além do aulão, o evento fo-
cará na solidariedade, pois os par-
ticipantes poderão trazer volunta-
riamente agasalhos ou um quilo de
alimento não-perecível, em prol do
Fussp (Fundo Social de Solidarie-
dade de Piracicaba).
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Dia é comemorado com
programação da Sedema

Hoje, é comemorado o Dia
Mundial do Meio Ambiente. A
Sedema (Secretaria Municipal de
Meio Ambiente), por meio do
NEA (Núcleo de Educação Am-
bienta), promove uma série de
atividades e eventos durante
todo o mês de junho. Em especi-
al nesta quarta (5), a partir das
9h, serão realizadas atividades
de educação ambiental no Par-
que do Mirante, na sede do Nea,
do programa Nosso solo, nossa
terra, nossa gente, com a parti-
cipação de jovens do Instituto
Formar e grupos de voluntários
do Rotary Clube de Piracicaba.

Para comemorar o dia, serão
plantadas duas mudas de árvores
nativas no Parque: uma Mandui-
rana (Senna macranthera) e um
Pau-brasil (Paubrasilia echinata).
O programa Nosso solo, nossa ter-
ra, nossa gente vem sendo realiza-
do no NEA/Sedema desde o mês
de julho de 2018, no Parque do
Mirante. Segundo os responsáveis,
o programa surgiu da necessida-
de de aprofundamento sobre o uso
e ocupação do solo nas atividades
de educação ambiental desenvol-
vidas pelo NEA. "O tema, de certa
maneira, sempre esteve presente,
porém de maneira indireta ou se-
cundária", afirmam.

O programa destaca a impor-
tância do solo para a vida na Ter-
ra, desenvolvido com foco no uso
e ocupação do solo na cidade de
Piracicaba, relacionando-se com a
história de seu desenvolvimento,
considerando desde seus primei-
ros habitantes, os índios Paiaguás
que se instalaram na margem di-
reita do rio, passando pela ocupa-
ção e fundação da cidade pelos
bandeirantes, coordenados pelo
Capitão Antônio Corrêa Barbosa.

O programa abrange ainda os
impactos das indústrias estabele-
cidas no século 19 para o desen-
volvimento da cidade, como a fá-
brica de tecidos e a instituição dos
engenhos de açúcar. Seguindo
uma linha do tempo, questões atu-
ais sobre uso e ocupação do solo,
tendo como referência as micro-
bacias hidrográficas de Piracica-

ba. Dessa forma, o programa per-
mite a integração de aspectos am-
bientais, sociais, econômicos e cul-
turais, importantes para a forma-
ção dos participantes.

A participação na atividade
também está aberta à população
interessada em conhecer um
pouco mais sobre as relações que
se formaram com o meio ambi-
ente, durante o desenvolvimen-
to da cidade.

Programação - Entre as ativi-
dades do mês, o 2º Festival Ecoló-
gico de Piracicaba deverá agitar o
Engenho Central nos próximos
dias 7, 8 e 9 de junho. Com can-
ções engatilhadas para as seleti-
vas e premiação, o evento também
promete envolver a plateia, com
pockets shows da banda Corda de
Barro, do pianista e compositor,
Paulo Checoli; o violonista e can-
tor Chico Coelho e o pianista Car-
los Muller. A entrada é gratuita.

As eliminatórias dos 20 semi-
finalistas acontecem nos dias 7 e
8, com apresentação de 10 canções
por dia. Destas, saem as 10 me-
lhores que concorrerão aos prêmi-
os da final, no domingo. No total,
serão distribuídos R$ 15 mil em
prêmios, sendo R$ 7 mil para o
primeiro lugar, R$ 5 mil para o
segundo, e R$ 3 mil para o tercei-
ro, além do Troféu Egildo Rizzi,
criado em homenagem ao maes-
tro da OSP (Orquestra Sinfônica
de Piracicaba), falecido em 2013.

No sábado, 29 de junho, o
aniversário do programa Plante
Vida Nascemos Juntos para vi-
ver, lançado em 2007, com mais
de 50 mil árvores plantadas em
parceria com as três maternida-
des: Unimed, Santa Casa e HFC
(Hospital dos Fornecedores de
Cana acontece na área verde do
Loteamento Residencial Tomaze-
lla e encerra a programação men-
sal em comemoração ao Dia In-
ternacional do Meio Ambiente.
Novos eventos poderão ser ane-
xados a programação do mês e
serão divulgados no site da Sede-
ma: www.sedema.piracicaba
.sp.gov.br. Informações, pelo te-
lefone: 3417-9494.
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Detran.SP lança sistema inédito para avaliação
Os candidatos à habilitação

no Estado de São Paulo agora po-
dem avaliar os CFCs (Centros de
Formação de Condutores), mais
conhecidos como autoescolas,
desde a etapa teórica, passando
pelas aulas práticas de direção,
até o curso de reciclagem. Inédito
entre os Detrans no Brasil, o novo
serviço do Detran.SP (Departa-
mento Estadual de Trânsito de
São Paulo) já está disponível no
portal detran.sp.gov.br e tem
como objetivo oferecer um dife-
rencial para escolha dos cidadãos.
Já foram realizadas quase 10 mil
avaliações em todo o Estado. Atu-
almente, o Estado de São Paulo
tem 3.400 autoescolas ativas cre-
denciadas ao departamento.

O sistema é semelhante aos
de sites de reserva de hotéis, para

que os clientes possam avaliar a
experiência após a hospedagem.
Podem fazer a pesquisa do
Detran.SP os candidatos de to-
dos os processos de habilitação,
como a 1ª CNH, adição de cate-
goria, mudança de categoria, re-
ciclagem. O novo serviço online
de avaliação dos CFCs não terá
caráter fiscalizatório ou de san-
ção. "O objetivo é gerar informa-
ção para o cidadão fazer a me-
lhor escolha por um CFC", expli-
ca Jânio Loiola de Oliveira, dire-
tor de Atendimento ao Cidadão
do Detran.SP.

Como funciona - Após a emis-
são do certificado de conclusão
do curso, o aluno recebe um con-
vite online pelo site do Detran.SP
ou então mensagem de celular
para dar a sua avaliação. Os sete

quesitos considerados são: preço,
agenda, ensino, instalação, loca-
lização, transparência e atendi-
mento. O candidato só pode ava-
liar a autoescola que emitiu o cer-
tificado uma única vez, de acor-
do com a etapa. Ele terá até 12
meses após a emissão do docu-
mento para fazer isso no portal
do Detran.SP, por meio do login e
senha cadastrados.

Já para visualizar a avaliação
das autoescolas, o cidadão vai en-
trar no site do Detran.SP, acessar
a área "Parceiros", localizada no
final da página principal e, em se-
guida, clicar em "Pesquisa de CFCs
credenciados". Daí é só digitar o
nome da empresa. Também dá
para fazer consultas por tipo (teó-
rico ou prático) ou por município.
Além da avaliação dos usuários, o

cidadão pode encontrar no portal
todas as informações sobre a au-
toescola, desde a quantidade de
veículos para as aulas práticas de
direção, a quantidade de salas de
ensino, nome de diretores e ins-
trutores de ensino.

De acordo com os dados do
Detran.SP, em 2018, foram emi-
tidas 608.215 novas habilitações
no Estado, um aumento de 7% em
relação ao ano anterior. Ao todo,
São Paulo tem 24 milhões de ha-
bilitações registradas. Os serviços
do Detran.SP estão sob avaliação
do público desde 2011. A aprova-
ção atual é de 96,76%, entre óti-
mo e bom. O percentual está aci-
ma da meta, que é de 95%. Os ser-
viços são medidos nas unidades,
por meio do teclado que fica dis-
ponível nos guichês.

De acordo com Rhaian Sou-
za, além da preparação do ves-
tibular da Fatec, o aulão tam-
bém ajuda a população a se pre-
parar para diversos processos,
como concursos públicos e ou-
tros vestibulares. "Como a Fa-
tec tem uma banca que tem como
base as diretrizes nacionais da
educação, esse tipo de conteúdo
de estudo pode ser destinado a
outros vestibulares, uma vez que
terá português, redação, mate-
mática e outros conhecimen-
tos", relata.

Para se inscrever, é necessá-
rio acessar o link do documento
do google. No Facebook, há a pos-
sibilidade de confirmar presença
no link. Informações, pelo telefo-
ne: (19) 3422-3158. O aulão ocor-
rerá no Salão Nobre Helly de
Campos Melges, da Câmara de Ve-
readores, que fica à rua Alferes
José Caetano, 834, no Centro.

Vestibular - As inscrições
se iniciaram em 3 de maio e se-
guem até as 15h do dia 10 de ju-
nho, pelo site: www.vestibul

arfatec.com.br. O exame aconte-
ce no dia 30 de junho, às 13h. A
taxa de inscrição é no valor de
R$ 70.
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Levantamento aponta falhas na segurança
Ação do Cerest, em parceria com Ministério do Trabalho e Comissão do Trabalhador, revela falhas em 80 condomínios verticais em Piracicaba

Levantamento realizado com
base em fiscalizações realizadas
pelo Cerest (Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador), num
trabalho em parceria com a Ge-
rência Regional do Ministério do
Trabalho em Piracicaba e a Cist
(Comissão Interinstitucional em
Saúde do Trabalhador), coorde-
nada por Milton Costa, presiden-
te do Sinticompi (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário de Pi-
racicaba), em 80 condomínios
verticais em Piracicaba revelam
falhas na segurança. Esse traba-
lho desenvolvido pelos órgãos,
como explica Clarisse Bragantini,
coordenadora do Cerest, visa va-
lorizar a vida por meio da promo-
ção de ações preventivas em es-
paços de vivência coletiva.

O trabalho teve início em 2017,
inclusive com eventos e reuniões
com síndicos e administradoras de

condomínios verticais de Piracica-
ba. De acordo com Clarisse, no ano
de 2019 foram realizadas ações de
verificação dos documentos obri-
gatórios, que devem estar presen-
tes nos condomínios, de respon-
sabilidade do síndico, cuja asses-
soria e orientações cabem às ad-
ministradoras contratadas.

Neste sentido, a verificação
dos documentos obrigatórios
apontou os seguintes resultados
decorrentes da fiscalização em 80
condomínios fiscalizados: 71%
dos condomínios não possuíam
Laudo das Instalações Elétricas.
Tal situação se mostra muito pre-
ocupante, cuja maioria dos mo-
radores não tem ciência. Verifi-
cou-se que os profissionais da
área, bem como as administrado-
ras, não estão atentos a comuni-
cação correta das informações
necessárias aos síndicos, uma vez
que confundem o anexo R do

Corpo de Bombeiros com o Lau-
do das Instalações Elétricas, o que
na verdade não é, gerando uma
desinformação aos síndicos e
moradores; 54 % não possuem o
Laudo do SPDA (Sistema de Pro-
teção Contra Descargas Elétricas).
A falta deste laudo não garante
proteção das instalações elétricas,
assim como do edifício diante dos
riscos potenciais graves advindos
de eventuais quedas de raios; 37%
não têm o Laudo de Estanquei-
dade do Sistema de Gás Canali-
zado. Neste caso não há garantia
da segurança do condomínio con-
tra o risco de explosão por even-
tuais vazamentos de gás na linha
de distribuição até os pontos de
consumo, colocando em perigo
todos os moradores, uma vez que
a ausência deste controle pode
comprometer todo o condomínio.

Também foram constatados
que: 37% não possuem o Laudo

de Manutenção dos Elevadores;
30% não têm o AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros).
A falta de AVBC implica ausên-
cia de extintores de incêndio ade-
quados em áreas de maiores ris-
cos de fogo e, consequentemen-
te, a impossibilidade de ações de
combate eficaz de princípio de
incêndio nestas áreas, para efei-
to de evitar a propagação do fogo
e, consequentemente, danos ma-
teriais e pessoais de maiores pro-
porções; 41 % não têm a compro-
vante limpeza periódica de caixa
d'água; 37 % não possuem o com-
provante de dedetização das áre-
as comuns do condomínio.

Para a coordenadora do Ce-
rest, é "muito preocupante" a au-
sência dos laudos mencionados,
especialmente os Laudos das
Instalações Elétricas, do SPDA e
de Estanqueidade do Gás Cana-
lizado, uma vez que o risco po-

tencial é "enorme" para a segu-
rança e integridade física dos
moradores, trabalhadores, assim
como para os serviços públicos
de socorro - Bombeiros, Samu e
policiais. "É de suma importân-
cia que os moradores exijam de
seus síndicos e administradoras
a promoção de ações preventivas,
para proporcionar os espaços de
convívio coletivo seguros, com
riscos potencialmente graves sob
controle eficaz", orienta.

De acordo com Clarisse, o
condomínio também deve obser-
var a instalação de pontos de an-
coragem no topo do edifício para
assegurar a segurança requeri-
da quando da realização de ati-
vidades nas fachadas do prédio,
que oferecem riscos de queda de
altura, como pintura, limpeza, la-
vagem, reboco, fechamento das
sacadas. Ela também destaca que
a maioria dos condomínios, após

ação fiscalizatória do Cerest,
montou um plano de ação para
a regularização e atualização dos
documentos necessários. Caso
não venha a ser realizado, o con-
domínio será multado e denun-
ciado aos órgãos competentes. O
síndico é a pessoa responsável le-
galmente pela garantia da segu-
rança do condomínio conforme
dispõe o artigo 1.348, incisos II e
IV, da Lei nº 10.406 de 10/01/
2002, do Código Civil Brasileiro.

Com a finalidade de contri-
buir para a mudança desta rea-
lidade, o Cerest está organizan-
do a promoção de um encontro
de síndicos e administradoras
junto a Câmara dos Vereadores,
para apresentar os resultados
anteriormente expostos e ações
futuras previstas para implemen-
tação, tendo por objetivo a pro-
moção de condomínios com am-
bientes seguros e saudáveis.
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Membros do Comdema visitam Instalações da concessionária
A eficiência operacional na ETE

(Estação de Tratamento de Esgo-
to) Piracicamirim e o trabalho de
conscientização ambiental e respon-
sabilidade social desenvolvidos pela
concessionária Mirante surpreen-
deram membros do Comdema
(Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) de Piracicaba, que
visitarem as instalações da conces-
sionária Mirante. Na visita à em-
presa, que é responsável pelo esgo-
tamento sanitário do município por
meio de PPP (Parceria Público-Pri-
vada) estabelecida com a Prefeitu-
ra e o Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto), os membros parti-
ciparam de uma apresentação ins-
titucional realizada pela diretoria,
visitaram o CCO (Centro de Con-
trole Operacional) e conferiram, os
investimentos feitos pela concessi-
onária na ampliação e moderniza-
ção da ETE Piracicamirim.

A visita, organizada pela pre-
sidente da entidade, Iraci Honda,
contou com a participação dos con-
selheiros Leonardo Biazon, Sylva-
na Zein, Moaci 04-06-Condema
(Mirante) r Beltrame, Juan Sebas-
tianes e Ely Eser Barreto Cesar.
Iraci, que já conhecia previamente
o trabalho da concessionária, en-
fatizou a importância de os conse-
lheiros conhecerem com mais pro-
fundidade informações a respeito
desse modelo de negócio de sane-

Divulgação

Visita dos conselheiros foi organizada pela presidente da entidade, Iraci Honda
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Unidades realizam atividades
para usuários nesta quarta

Hoje, a Estação Idoso promo-
ve Show de Talentos a partir das
13h30. Neste horário, será aberta a
exposição de trabalhos manuais
desenvolvidos pelas idosas e, às
14h, começam as apresentações de
ballet da terceira idade, de sanfo-
neiro, de danças, de canto, de de-
clamação de poesias, teclado, entre
outros. Participam do Show, além
dos frequentadores da Estação
Idoso, alunos de ginástica cerebral
de outros locais de atendimento
deste público. A Estação Idoso está
localizada na avenida Dr. João Con-
ceição, 659, no bairro Paulista.

No Cras Vila Sônia, acontece
às 9 e às 13h, reunião do grupo de
descumprimento do Bolsa Família

para quem recebeu advertência. A
atividade tem como público-alvo os
usuários da área de abrangência
do Cras Vila Sônia e tem como ob-
jetivo orientar sobre os serviços so-
cioassistenciais no município de
Piracicaba. O Cras está localizado
na rua Padre Otto Andreas Josef
Wolf, 720, na Vila Sônia.

No Cras Piracicamirim, às
13h, acontece a oficina Mundo do
Trabalho, destinada aos usuários
da área de abrangência do Cras,
com o objetivo de apresentar o Pro-
grama Frente de Trabalho e ou-
tras possibilidades do mercado de
trabalho. O Cras Piracicamirim
está localizado na rua Leontino
Boscariol, 50.

amento, entenderem como funci-
ona o esgotamento sanitário e po-
derem tirar dúvidas sobre o con-
trato da PPP. "Nós somos repre-
sentantes da sociedade civil, par-
ticipamos de importantes decisões,
por isso, quanto mais conhecer-
mos as instituições, melhor prepa-
rados estaremos", justifica a pre-
sidente do Comdema.

Para Sylvana Zein, que repre-
senta os Clubes de Serviços da ci-
dade no Comdema, a visita lhe
possibilitou ampliar os conheci-

mentos. "Antes eu tinha apenas
uma ideia política, agora eu co-
nheço dados operacionais tam-
bém. Fiquei encantada com o tra-
balho de conscientização ambien-
tal e acredito que essas informa-
ções precisam ser amplamente di-
vulgadas para toda a sociedade",
comenta.

O professor Ely Eser, além vi-
sitar a Mirante pela segunda vez,
pois recentemente acompanhou a
visita da Oscip Pira 21 à concessi-
onária, encorajou também os de-

mais membros. Ao final da visita,
o ambientalista Juan Sebastianes,
que tem uma opinião contunden-
te sobre valores de tarifa e defen-
de a reutilização do lodo do trata-
mento para compostagem, reco-
nheceu e elogiou os investimentos
realizados pela Mirante na ETE
Piracicamirim, que acabou com o
problema de odor. "É perceptível a
evolução no processo de tratamen-
to, no que diz respeito à redução
de carga orgânica e ao gás sulfí-
drico", reconhece Sebastianes.
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Elenco se reapresenta em semana que marca primeiro jogo-treino
Nhô Quim fará seu primeiro jogo-treino desde a reapresentação do plantel; adversário será o Independente, na sexta (7), às 15h30

Jefferson Costa
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O elenco do XV de Piracicaba
iniciou nessa segunda (3), mais
uma semana de intertemporada
visando a disputa da Copa Paulis-
ta, que começa para o clube no dia
23 de junho, domingo, às 10h,
quando encara a Internacional, no
estádio Major José Levy Sobrinho,
em Limeira. Nesta sexta (7), o Nhô
Quim fará seu primeiro jogo-trei-
no desde a reapresentação do plan-
tel. O adversário será o Indepen-
dente, às 15h30, em Piracicaba.

Pela manhã, o grupo quinzis-
ta passou por mais um trabalho
de Core, comandado pelo fisiote-
rapeuta Marcel Guarda, que foi
auxiliado pelo também fisiotera-
peuta Gabriel Gonzales, pelo pre-
parador físico Rildo Dionízio e pelo
auxiliar de preparação física Leo-
nardo Tabai. À tarde, ainda no
Estádio Municipal Barão da Serra
Negra, palco da partida desta sex-
ta-feira, mas na academia, os jo-
gadores ficaram a cargo de um
treino físico orientado por Dioní-
zio e Tabai.

O técnico Tarcísio Pugliese
voltou a implantar o treinamento
em campo na manhã de ontem (4),
já com o goleiro Igor, o volante
João Pedro e o atacante Fabrício,
que defenderam a equipe Sub 20
do Alvinegro Piracicabano na vi-
tória por 2 a 0 sobre o Botafogo, Pugliese orienta jogadores do Nhô Quim

na última sexta (31), em Brodo-
wski, pelo Campeonato Paulista da
categoria. O zagueiro Muriel e o
atacante Erison já treinaram en-
tre os profissionais na atividade
que fechou a última semana.

Os comandados de Pugliese
estão no grupo 2 do torneio esta-
dual, que conta ainda, além da
Inter, com Rio Claro, Velo Clube,
Noroeste e Atibaia. Nesta fase ini-
cial da competição, os times se con-
frontam em turno e returno. Os
quatro melhores colocados avan-
çam para a segunda fase. Assim
como nos últimos anos, o campeão
terá o direito de optar entre uma
vaga no Campeonato Brasileiro
Série D ou na Copa do Brasil 2020,
com o vice ficando com a vaga res-
tante.

Diretoria - O ex-supervisor de
futebol do XV de Piracicaba, Tho-
mas Fiore, que deixou o clube no
último dia 15 de março, foi homo-
logado, em reunião geral extraor-
dinária do Conselho Deliberativo,
ocorrida no último dia 27, na Sala
Bauma de Imprensa do Barão da
Serra Negra, como diretor-adjun-
to de futebol do Nhô Quim. O ad-
vogado do Alvinegro Piracicaba-
no, Ramon Bisson, passou a acu-
mular as funções, assumindo tam-
bém o cargo de supervisor de fute-
bol profissional.

EEEEESPORTIVOSSPORTIVOSSPORTIVOSSPORTIVOSSPORTIVOS

Dezenas de alunos do PDB participam dos festivais

Foi realizado no último do-
mingo (2), o 1º Encontro Esportivo
de Taekwondo, no Ginásio da Vila
Rezende. Na ocasião, a atividade
contou com a participação de 80
alunos dos núcleos do PDB (Proje-
to de Desporto de Base) do Resi-
dencial São Luiz, Kobayat Líbano,
Parque dos Eucaliptos e Caxambú.

O encontro contou com a ori-

Divulgação

Encontro esportivo de futebol em Santa Teresinha

entação do mestre Frederico Mi-
tooka e dos professores Leidiane
Aguilar, Akila Viske, Caio Calcido-
ni, Guilherme Castelari, Manoela
Bortoletto, Patricia Moraes, Aline
Benatti, Francisco Freguglia, Pe-
dro Ometto e Gabriel Negri. O pre-
feito Barjas Negri (PSDB) também
esteve prestigiando o evento, as-
sim como o assessor da Selam (Se-

cretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras), Riva
Salvador. "Atividades assim for-
talecem o objetivo de uma cultura
de valores através do taekwondo
marcial e esportivo. Agradecemos
ao prefeito Barjas Negri e a equipe
da Selam, por acreditarem que po-
demos fazer diferente", salientou
o mestre Frederico Mitooka.

Futebol - Também no últi-
mo domingo, ocorreu o encontro
esportivo de futebol em Santa Te-
resinha. Foram mais de 90 alunos
participantes dos núcleos do PDB
de Santa Teresinha, São Francis-
co, Primeiro de Maio, Jaraguá e
Mário Dedini. As atividades foram
orientadas pelos professores da
Selam.

AAAAAVF/SVF/SVF/SVF/SVF/SELAMELAMELAMELAMELAM

Boca Juniores vence
a Copa da Amizade

No último (2), no Estádio Si-
mão Stenico, foi realizada a de-
cisão da Copa da Amizade Dr.
Pedro Mello. O Boca Juniores
empatou com o Boa Esperança,
por 2 a 2. Na cobrança de penali-
dades máximas, o Boca Junio-
res venceu por 7 a 6 e com esse
resultado, ficou campeão. O as-
sessor do secretário municipal
Pedro Mello, Riva Salvador, en-
tregou a taça de campeão da
Copa Amizade da AVF/Selam.

Pela AVF/Selam, no último
domingo, aconteceram os seguin-
tes amistosos, com os resultados:
Olímpico 8 x 0 CSK; São Miguel 1
x 4 Vila Cristina; Campinas 3 x 4
Souza; Bragantino 3 x 2 Cruz Ver-
melha; Chapadão 2 x 2 Esporte

Elite;  BS de Charqueada 6 x 1 Pe-
nharol; Taquaral 2 x 4 Porto do
Glória; Astúrias 4 x 2 Fúria; Co-
mercial 5 x 2 União e Força; Vete-
rano do Cecap 2 x 6 Serra Verde;
Caxambu 5 x 2 Desportivo Galaxi;
Raças Unidas 2 x 4  Só Resenha;
Vasco do Algodoal 2 x 1 Criciúma;
Industrial 9 x 2 Vila Real; Titans 2
x 2 Palestino; Veterano Santa
Olímpia 1 x 0 Milan; Nacional 3 x
3 Madureira; Unidos das Quebra-
das 1 x 3 Arsenal.

Base da LPF - No último sá-
bado (1º), pelo Campeonato de
Base da LPF, o Sub 20 do Vera
Cruz empatou com o Bosque do
Lenheiro por 1 a 1. Já o Sub 17
do Vera Cruz goleou o Jota Cafu
por 4 a 1.
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Handebol 15 de Piracicaba disputa classificatória da Liga
Divulgação

O ponta Carlos Carvalho, o Bilico, da ADH 15 Pira

As equipes da Associação Des-
portiva de Handebol 15 de Piraci-
caba tiveram um domingo de mui-
tos compromissos pela fase classi-
ficatória da LHESP (Liga de Han-
debol do Estado de São Paulo), com
uma super-rodada, marcada para
o Ginásio Municipal de Esportes do
Parque Prezotto, em Piracicaba. A
super rodada começou logo cedo,
às 9h, com a vitória do elenco adul-
to masculino no confronto diante
de Itapetininga pelo placar de 35x14
(18x7 no primeiro tempo) com des-
taque para os artilheiros, Carlos
Carvalho (Bilico) com 10 gols e Vi-
tor Hellmeister com seis gols.

No início da tarde, às 14h, o
juvenil feminino do Projeto Han-
debol Futuro foi derrotado por
Sorocaba por 18x23 (9x12 no pri-
meiro tempo), no segundo con-
fronto deste ano entre as duas
equipes. As artilheiras de Piraci-
caba na partida foram as atletas
Sofia Almeida Correa e Gabriela
Caetano da Silva, respectivamen-
te, com nove e quatro gols.

O Sub 21 masculino da Asso-
ciação Desportiva 15 de Piracica-
ba também fez sua apresentação
diante da torcida e acabou derro-
tado, por 30x38 (17x20 no primei-
ro tempo) na partida contra São
João da Boa Vista.  Felipe Stolf
Camossi foi o maior pontuador da
equipe de Piracicaba com 10 gols.

A rodada do domingo foi en-

cerrada com a apresentação do
adulto masculino de Piracicaba,
que voltou à quadra para o jogo
diante de São João da Boa Vista.
O duelo foi equilibrado e rendeu
grandes emoções aos torcedores
que compareceram ao ginásio
municipal do Parque Prezotto. Ao
final, a representação de São João
da Boa Vista conquistou a vitória

pelo placar de 26x29 (16x14 no pri-
meiro tempo).

Com os resultados do final de
semana, o adulto masculino che-
gou a 10 pontos ganhos com três
vitórias e uma derrota e a nona
colocação na classificação. O juve-
nil feminino está na terceira colo-
cação com oito pontos, duas vitó-
rias e duas derrotas e o sub-21

masculino manteve a segunda co-
locação na classificação geral com
nove pontos, sendo duas vitórias,
um empate e uma derrota. O téc-
nico José Batista disse que o equi-
líbrio nas partidas deste domingo
foi um fator importante na roda-
da, com resultados decididos em
detalhes e muitas vezes, nos mo-
mentos finais do jogo.
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FALECIMENTOS

PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
-------------------------------------------
ATENÇÃO - Aqui pode estar seu pão.
Está a sua disposição gratuitamente
para trabalhos e vendas de produ-
tos em geral, novos e usados de
pessoas necessitadas, pequenos
produtores, artistas, colecionadores,
consertadores em geral etc. Apre-
sente-se aos domingos, das 8h ás
12h, no Lar dos Velhinhos de Piraci-
caba, avenida Renato Wagner, 770.
-------------------------------------------

VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.

-------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cel: 99101-8784.

-------------------------------------------
TERRENO ÁGUAS DE SÃO PEDRO
Med 317m² todo murado. R$
140.000,00 Rua Francisco Munhoz
Ferraz (oa lado Cond. Manacas). Jd
Porangaba. Tratar fone: 19 96331711.
-------------------------------------------
VENDE CASA CAPELA SÃO SE-
BASTIÃO Rua Joaquim Silveira Lara
207. Trata fone: 19 96331711.
-------------------------------------------

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

-------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA - No Lar
dos Velhinhos, duas vagas óti-
mas. Estuda permuta com imó-
veis. F: 98881-2797.
-------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE - O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Avenida: Renato Wagner 770.
F: 98881-2797, coam Brandão.
------------------------------------------
BOMBA D’ AGUA PARA POÇO Sch-
neider manual ou com motor R$
700,00. Tratar Rua Moraes Barros,
1205. Fone: 19 3422-5162.
-------------------------------------------
VENDE-SE Effa 2011 documento ok.
Valor R$13.500,00. Tratar
(19)99964-6786, (19)99916-3793.
-------------------------------------------
VENDO ESCORT 88, álcool, motor
novo, v.e, teto solar, chumbo. Em S.
Pedro. F. (19) 9 7152-3012.
-------------------------------------------
VENDO TRAILER de fibra, c/ coz
e quarto, 4,00 x 2,20 x 2,80 m alt,
ou troco por Towner. F. (19) 9
7152-3012 - Josias.
-------------------------------------------

C. BORTOLETO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EPP
Torna público que recebeu junto a SEDEMA - Secretaria Mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba de forma
concomitante a Licença Prévia, Instalação e Operação para
a atividade de serviços de usinagem, tornearia e solda,
localizado(a) Rua Zequinha de Abreu, nº 34, Higienópolis,
Piracicaba, São Paulo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Núcleo de Promoção Social - Nuprom, associação civil
de direito privado, sem fins econômicos, através de sua pre-
sidente, convoca todos os associados adimplentes com suas
obrigações estatutárias para participarem da Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada em sua sede, situada na
Rua Ipiranga, 1789, Bairro Alto, na cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo,  no dia 19 de junho de 2019, em
primeira convocação as 14:00 horas, e as 14:30 horas em
segunda e última convocação, a fim de ser deliberado o se-
guinte item, conforme ordem do dia: Eleição  da nova Direto-
ria. O deliberado na mesma obrigará a todos os associa-
dos, ainda que ausentes  ou discordantes.

Piracicaba, 01 de junho de 2019.
Ana Paula
Presidente

SR. NELSON
JOSE BULDRINI
Faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 71 anos, fi-
lho do Sr. Pedro Buldrini, já
falecido e da Sra. Hilda Bullo
Buldrini, era casado com a
Sra. Doraci Faganello Bul-
drini; deixa os filhos: Dani-
ela Faganello Buldrini Con-
tarini casada com o Sr. Mar-
cos Contarini Junior; Pedro
Manoel Buldrini casado com
a Sra. Vanessa Lidiane da
Silva e Patrick Buldrini. Dei-
xa netos, demais parentes e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído
o féretro às 17h00 do Velório
da Saudade, sala 4 para o Ce-
mitério da Saudade, em jazi-
go da família. GRUPO UNIDAS
– ABIL – FUNERÁRIAS: SÃO
JUDAS, REZENDE, SAUDA-
DE, LIBÓRIO, CRISTO REI,
FERRARI, SÃO JOSÉ, SAN-
TA CRUZ.

SR. JOSÉ FRANCISCO
DE ARAUJO
Faleceu anteontem, na ci-
dade de São Pedro-SP,
contava 58 anos, filho dos
finados Sr. João Francisco
Araujo e da Sra. Marinha
Gontijo de Araujo. Deixa
demais parentes e amigos.
Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o
féretro as 16h30 do Velório
do Cemitério Municipal de
São Pedro-SP para a refe-
rida necrópole em jazigo da
família. GRUPO UNIDAS –
ABIL – FUNERÁRIAS: SÃO
JUDAS, REZENDE, SAUDA-
DE, LIBÓRIO, CRISTO REI,
FERRARI, SÃO JOSÉ, SAN-

TA CRUZ.
SRA. MARIA EULINA
LIRA PEREIRA
Faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 78 anos, filha
dos finados Sr. Lino da Ro-
cha Filho e da Sra. Auta  da
Conceição Lira, era viúva
do Sr. Francisco Lisboa Pe-
reira; deixa os filhos: Ânge-
la Maria; Jose Roberto; Adri-
ana; Isabel; Cassia e Va-
nessa. Deixa netos, bisne-
tos, demais parentes e ami-
gos.  Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo
o féretro às 09h00 da sala
02 do Velório do Cemitério
da Vila Rezende para a re-
ferida necrópole em jazigo
da família. GRUPO UNIDAS
– ABIL – FUNERÁRIAS: SÃO
JUDAS, REZENDE, SAUDA-
DE, LIBÓRIO, CRISTO REI,
FERRARI, SÃO JOSÉ, SAN-
TA CRUZ.

SR. WILMUTH STREY
Faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 92 anos, filho
dos finados Sr. Ernesto
Strey e da Sra. Holdina
Knod Strey, era viúvo da
Sra. Olga Regert Strey; dei-
xa o filho : Humberto Carlos
Strey, já falecido, deixando
a viúva  Sra. Marli Eli Strey.
Deixa neto, bisneta, demais
parentes e amigos.  Seu
sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o fére-
tro às 16h00 da sala “C” do
Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a re-
ferida necrópole em jazigo
da família. GRUPO UNIDAS
– ABIL – FUNERÁRIAS: SÃO
JUDAS, REZENDE, SAUDA-

DE, LIBÓRIO, CRISTO REI,
FERRARI, SÃO JOSÉ, SAN-
TA CRUZ.

SR. ADEMIR TEOFILO
DOS SANTOS
Faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 56 anos, filho
do Sr. Dionisio Teofilo dos
Santos, já falecido e da Sra.
Severina Conceição dos
Santos, era casado com a
Sra. Marisa da Silva Lima
dos Santos; deixa os filhos:
Simone Teofilo dos Santos
casada com o Sr. Cristiano
Monteiro; Leandro Teofilo
dos Santos casado com a
Sra. Ana Carolina da Silva
Teofilo e Lucas Teofilo dos
Santos. Deixa demais pa-
rentes e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado
hoje, saindo o féretro às
09h30 do Velório da Sauda-
de, sala 03 para o Cemité-
rio da Saudade, em jazigo
da família. GRUPO UNIDAS
– ABIL – FUNERÁRIAS: SÃO
JUDAS, REZENDE, SAUDA-
DE, LIBÓRIO, CRISTO REI,
FERRARI, SÃO JOSÉ, SAN-
TA CRUZ.

SRA. DALZIZA
DE SOUZA VIEIRA
Faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 66 anos,
filha dos finados Sr. Ra-
miro de Souza e da Sra.
Conceição da Costa Sou-
za, era casada com o Sr.
Djalma Vieira; deixa os fi-
lhos: Ivanilde Vieira, viú-
va do Sr. Alvaro da Silva
Pinto; Mariza Vieira, casa-
da com o Sr. Marcio da
Silva Moreira; Celia Viei-

ra, casada com o Sr. Ete-
valdo Souza; Veronica Vi-
eira, casada com o Sr.
Lucindo da Costa Souza e
Fabio de Souza Vieira, ca-
sada com o Sr. Jacqueline
Batista de Lima. Deixa ne-
tos, bisnetos, irmãos, cu-
nhados, sobrinhos, demais
parentes e amigos. Seu se-
pultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às
16h00 da sala “03” do Ve-
lório do Cemitério da Vila
Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da fa-
mília. GRUPO UNIDAS –
ABIL – FUNERÁRIAS: SÃO
JUDAS, REZENDE, SAU-
DADE, LIBÓRIO, CRISTO
REI,  FERRARI,  SÃO
JOSÉ, SANTA CRUZ.

SR. ALCENIDES FRANCA
DE OLIVEIRA
Faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 85 anos de
idade e era casado com a
Sra. Maria dos Anjos Muniz
Franca. Era filho do Sr.
Jose Coelho de Oliveira e
da Sra. Maria Franca Coe-
lho, ambos falecidos. Deixa
o filho: Jose Roberto Muniz
Franca. O seu sepultamen-
to dar-se-á hoje as 10:00
hs, saindo a urna mortuária
do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição – sala
C, seguindo em auto fúne-
bre para o Cemitério de Vila
Rezende, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERÁRIA
BOM JESUS- SERVIÇO PIRA-
CICABANO DE LUTO- FUNE-
RÁRIA LONGATTO & FER-
RARI LTDA)

FALECIMENTOS
SR. ALCENIDES
FRANCA DE OLIVEIRA
Faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 85 anos de
idade e era casado com a Sra.
Maria dos Anjos Muniz Fran-
ca. Era filho do Sr. Jose Coe-
lho de Oliveira e da Sra. Maria
Franca Coelho, ambos faleci-
dos. Deixa o filho: Jose Rober-
to Muniz Franca. O seu sepul-
tamento dar-se-á hoje as

10:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição – sala
C, seguindo em auto fúnebre
para o Cemitério de Vila Re-
zende, onde será inumado
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS – FUNE-
RÁRIA BOM JESUS- SER-
VIÇO PIRACICABANO DE
LUTO- FUNERÁRIA LONGAT-
TO & FERRARI LTDA)
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Meio ambiente: Sesc Piracicaba
promove o encontro Eu, Rio
Programação integra o projeto Ideias e Ações para um Novo
Tempo, que é realizado pelo Sesc São Paulo em 40 unidades

DIA SEM TABACO
Os objetivos da campa-

nha do Dia Mundial Sem Ta-
baco 2019, lembrado semana
passado, estão aos poucos
sendo cumpridos. A medida
mais eficiente para melhorar a
saúde dos pulmões é reduzir
o consumo de tabaco e a ex-
posição ao fumo passivo.

Apesar da grande quan-
tidade de pesquisas e evidên-
cias científicas sobre os da-
nos do tabagismo para os
pulmões, a importância das
políticas de controle do taba-

Público é convidado a conhecer experiências de alunos de três escolas

Suellyn Camargo

SSSSSOCIEDADEOCIEDADEOCIEDADEOCIEDADEOCIEDADE

Expansão da atuação feminina
é tema de encontro nesta quinta
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gismo para a saúde ainda é
subestimada.

A campanha do Dia Mun-
dial Sem Tabaco 2019, que se
estende ao longo do ano, visa
aumentar a atenção para: os
riscos do tabagismo ativo e do
fumo passivo; os danos do
fumo para a saúde pulmonar;
a magnitude de doenças e
causas de morte em todo o
mundo relacionadas ao taba-
co, incluindo câncer de pulmão
e doenças respiratórias crôni-
cas; as evidências da relação

entre o tabagismo e as mor-
tes por tuberculose; as im-
plicações do fumo passivo
para a saúde pulmonar em
diferentes faixas etárias.

Cabe lembrar que o fumo
é uma das principais causas
do câncer de boca que, anu-
almente, atinge cerca de 10
mil pessoas no Brasil. Este
tipo de tumor está entre os
dez primeiros que mais aco-
metem homens e mulheres.
(Fonte: Convenção-Quadro
OMS - WHO FCTC)

Hoje (5), Dia Mundial do Meio
Ambiente, o Sesc Piracicaba pro-
move uma conversa com educa-
dores, biólogos e agentes ambien-
tais no encontro Eu, Rio: Inspira-
ções e Sociointervenções Educati-
vas. A programação faz parte do
projeto do Sesc São Paulo: Ideias e
Ações para um Novo Tempo - que
é realizado até o dia 29 deste mês,
em 40 unidade do Estado. A ativi-
dade, gratuita, será às 19h, no Te-
atro da unidade, com retirada de
ingressos com uma hora e antece-
dência.

Identificar iniciativas trans-
formadoras que se materializam
no dia a dia e no território, dentro
da perspectiva ética e sustentável,
é o objetivo do Ideias e Ações Para
um Novo Tempo. Com o tema
Modos de Viver Sustentáveis, a
iniciativa propõe o contato direto
entre protagonistas de um fazer
sustentável, fortalecendo reflexões
acerca dos valores que os inspi-
ram e vínculos entre grupos e pes-
soas.

No encontro Eu, Rio: Inspi-
rações e Sociointervenções Educa-
tivas, o público é convidado a co-
nhecer as experiências dos alunos
de três escolas que realizaram ex-
pedições em seu entorno para o
reconhecimento socioambiental e
a construção de uma memória afe-
tiva com os rios canalizados. Os
estudantes puderam escolher um
nome para o rio e propor inter-
venções artísticas socioeducativas
em equipamentos públicos. Parti-
cipam João das Águas (Projeto Rio

da Minha Rua, de Londrina/PR),
Malu Pereira (Programa Ponte),
Filipe Salvetti (Néctar Projetos),
Ivan Canale (biólogo do Semae) e
Nancy Thame (Escola do Legisla-
tivo).

A programação do Ideias e
Ações Para um Novo Tempo con-
tinua ao longo do mês com ofici-
nas e outros encontros: Cidades e
adversidades: ressignificação hu-
mana para a sustentabilidade,
nesta sexta (7), às 19h; II Festeco -

Festival de Música Ecológica, na
sexta e no sábado (8), às 20h, e no
domingo (9), às 18h30 (Teatro
Erotides de Campos); Introdução
ao desenho permacultural, neste
sábado e no domingo, às 9h30;
Sensibilização musical, neste sába-
do e domingo, às 10h15; Confec-
ção de absorvente ecológico, dia 16,
domingo, às 14h; Oficina-inter-
venção Eu, onde estou: mudan-
ças para a sustentabilidade, dias
22 e 23, sábado e domingo, às 12h;

e a vivência Gleba urbana? Resis-
tência e Agrobiodiversidade, dia
29, sábado, às 12h30 (saída em
frente ao Sesc).

Serviço - Eu, rio: inspirações
e sociointervenções educativas:
nesta quarta (5), às 19h, no Tea-
tro do Sesc, à rua Ipiranga, 155,
no Centro. Grátis. Livre. Retirada
de ingressos com 1h de antecedên-
cia. Informações, pelo telefone: (19)
3437-9292 ou no site
(www.sescsp.org.br).
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USP-Filarmônica realiza concerto especial, hoje
A USP-Filarmônica realiza

concerto gratuito hoje, às 21h, no
Salão Nobre da Esalq/USP (Es-
cola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz), que fica no edifício
central do campus. Esta será a
121ª apresentação da orquestra
de alunos bolsistas da USP, de-
dicada à efeméride de 118 anos
da Esalq. O concerto terá regên-
cia do maestro Rubens Russo-
manno Ricciardi e contará com
a participação dos solistas: Clau-

dio Rogério Giovanini Micheletti
(violino), Gustavo Silveira Costa
(viola caipira), André Luis Gio-
vanini Micheletti (violoncelo),
Giovana Ceranto (cravo) e Mar-
ly Montoni (soprano).

No repertório, obras consa-
gradas como a íntegra das Qua-
tro Estações e Concerto para vi-
ola barroca e orquestra em Ré
maior, ambas de Antonio Vival-
di (Veneza, 1678 - Viena, 1741),
e as peças brasileiras A moreni-

nha, de Anônimo brasileiro, com
harmonização e orquestração de
Rubens Russomanno Ricciardi
(Ribeirão Preto, *1964) e Agora
que sinto amor, com poema de
Fernando Pessoa, de autoria do
próprio maestro.

A entrada no concerto é li-
vre e gratuita, sem impressão de
ingressos. O Salão Nobre fica no
edifício central do campus da
Esalq/USP, na avenida Pádua
Dias, 11, na Agronomia.
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7ª Festa Junina
será no sábado

Neste sábado (8), a partir das
16h, na Capela Santa Terezinha do
Menino Jesus, acontece a 7ª Festa
Junina Minas Nova, com cuscuz,
pasteis, vinho quente, quentão, es-
petinhos, cachorro quente e muita
alegria para a família. A renda do
evento será revertida para a ma-
nutenção das ações sociais da ca-
pela. Local: rua Geralda Pereira dos
Santos, 369, no bairro Minas Nova.

Durante muito tempo, as
mulheres foram coadjuvantes em
um mundo ditado por regras
masculinas. Ampliar essa atua-
ção, de forma a torná-las prota-
gonistas das próprias vidas e
transformações, é a finalidade das
orientações que a psicóloga Elen
Contro trará para o Mulheres em
Expansão, evento voltado ao pú-
blico feminino, que acontece ama-
nhã (6), a partir das 19h, no
Antonio's Palace Hotel, à avenida
Independência, 2.805. A realiza-
ção é da Humano Mais Desenvol-
vimento Pessoal e Profissional e
a renda será revertida às ativida-
des do Projeto Heroica.

Para suas duas horas de
palestra, Elen Contro trará
como proposta uma reflexão so-
bre a renovação do modo de vi-
ver feminino e a necessidade da
busca do verdadeiro potencial.
"Uma vida cheia de realizações
e propósitos é possível, desde que
as mulheres desenvolvam uma
dinâmica interior vencedora,
que passa pela escolha de rela-
cionamentos de valor, comuni-
cação assertiva, modos de fun-
cionamento adequados, identi-
ficação dos nossos projetos pes-
soais, minimizando a crítica e
fortalecendo a sábia interior",
afirma a palestrante.

A presidente do Heroica, Si-
mone Seghese, destaca a impor-
tância da finalidade do evento:
despertar reflexões internas que
auxiliem na transformação po-
sitiva do status de vida femini-
no. Foi com esse mesmo olhar
que nasceu o Projeto Heroica, um
questionamento sobre a hipossu-
ficiência feminina em relação à
masculina, por falta de coragem
para assumir o protagonismo da
própria vida. Segundo Simone,
as mulheres ainda estão muito

presas aos conceitos sociais e cul-
turais que impedem sua liberda-
de e, quando tentam assumir seu
protagonismo, sentem-se culpa-
das por conta de sua estrutura
cuidadora. "Ser protagonista é
atrair toda a atenção, a luz, para
si, mas quando isso acontece, é
difícil para a mulher não se sen-
tir culpada numa cultura em que
se aprende a servir filhos, pais e
relacionamentos amorosos. A
mulher ainda sente que precisa
cuidar para se sentir quites com
suas obrigações", analisa.

No ano passado, o projeto
ofereceu treinamentos e atendi-
mentos profissionais individua-
lizados - com voluntários das
áreas de Direito, Psicologia, Saú-
de e palestras para grupos, in-
cluindo presidiárias, policiais fe-
mininas e protegidas pela lei
Maria da Penha, a mais de 100
mulheres das cidades de Piraci-
caba, Americana, Limeira, Suma-
ré e Campinas, mas a proposta é
ampliar essa demanda.

O Mulheres em Expansão é
uma prévia do próximo treina-
mento que a Humano Mais irá
desenvolver com o público femi-
nino no mês de julho, quando
reunirá profissionais de diversas
áreas para orientação. O valor do
ingresso é R$ 60 e renda desti-
nada ao Projeto Heroica será re-
vertida desta vez para a publica-
ção de um livro e para o desen-
volvimento do programa Trans-
formando Jovens, um trabalho
com 60 jovens selecionados do
ensino público, acompanhados
durante 12 meses na intenção de
fomentar a atividade intelectual
e interna. Ingressos podem ser
adquiridos pelo link do site Sym-
pla: www.sympla.com.br/mulhe-
res-em-expansao. Informações:
(19) 98138-5068.
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 CASAL
ESTÁ DANDO
O QUE FALAR

Karina Mandro e
Lucas Duarte que antes

seguiam carreira solo
se juntaram no amor e
na profissão. O casal

de cantores deu tão
certo que percebe-se o
quanto estão colhendo

os frutos da parceria.
Para ficar tudo em casa

resolveram ficar noivos
e pelo andar da carrua-
gem logo sai o casório.

Recentemente partici-
param do I Concurso de

Música autoral e
ficaram em terceiro
lugar. O prêmio foi

motivo para o casal de
pombinhos festejarem

muito. E eles não
param por ai, acabaram

de gravar o clip da
música "talvez" que foi
assinado por Ju Casti-

lho e Mauricio Fray.

TRAJETORIA
DE ARTISTA É
RECONHECIDA
PELO SESC
Mais um artista recebe o devido
reconhecimento pela sua carreira
artística. Desta vez foi o musico e
ator Zé Risonho que foi contemplado
pelo Projeto "Trajetórias" promovi-
do pelo SESC Piracicaba.  Chico
Galvão está de parabéns pela
ideia e produção do projeto que
tende a aclamar a obra das perso-
nalidades artísticas da cidade e
com isso promove o resgate da
vida artística do homenageado.

MUSICA AUTORAL É
DESTAQUE NA CIDADE

ESSE ANO SEM
O ARRAIÁ DO
MESTRE TONHO
A produtora cultural e coorde-
nadora do Samba de Lenço
Antônio Carlos Ferraz, Ediana
Maria de Arruda cancelou o
evento Arraiá do Mestre Tonho
que já ia para terceira edição
devido a compromissos
pessoais. Ediana, promotora
do evento lamenta não poder
realizar este ano e já está
comunicando os artistas e
parceiros a dolorosa deci-
são. No próximo ano conta
com apoio e colaboração
de todos os envolvidos.

CANTOR DEDICA
AMOR AO BRASIL

O cantor e compositor Juca
Ferreira mobilizou as redes

sociais para o lançamento de
sua nova música "Pátria

amada", uma forma de reve-
renciar seu amor pelo seu

país. Com grande expectativa
foi lançada no you tub e já

registrou um grande número
de visualizações.

O clip foi gravado na Casa
Bonifácio em outubro de 2018

e contou com músicos de
primeira. Um belíssimo traba-

lho que deve ser dado a
máxima atenção.

JOVENS ARTISTAS
CRIAM GRUPO INFANTIL
A já conhecida cantora que integrou a
banda Stilk Luana Paula se juntou a
mais três artistas e criaram o grupo
Formiga balão com objetivo de apre-
sentarem seus trabalhos para o
público infantil. O grupo conta além de
Luana com Cristian Feliz, Cristiele
Araujo e Thiago Felix.  As composi-
ções são autorais e além da música o
grupo mergulha no universo das
brincadeiras e jogos teatrais. Começa-
ram bem no cenário local e já está
agendado uma apresentação para o
mês de julho no SESC Piracicaba.

AVIÃO DE
AMADO
BATISTA FAZ
POUSO DE
EMERGENCIA

Mais uma vez o cantor Amado Batista
pegou um susto ao se locomover para
show por conta de pouso forçado do seu
avião. Desta vez foi no interior da Bahia
e ficou mais complicado pois o aero-
porto local não estava funcionando a
noite. Vários carros tiveram que
acender os faróis para iluminar a
pista e o piloto pousar sem maiores
danos. O cantor seguiu de carro para
seu destino e realizar o show.

BOATOS
DE MORTE
PREOCUPAM
AGNALDO
TOMOTEO

O grande cantor brasileiro Agnaldo
Timóteo conhecido por ser uma pessoa
polemica e irreverente tem passado por
maus momentos por conta da saúde
debilitada. Desde abril está hospitaliza-
do depois de sofrer um AVC quando ia
fazer um show em Salvador. Passou
um período na UTI em coma induzido
mas já melhorou seu estado e respira
sem ajuda de aparelhos. O que mais
assustou familiares do artista foram os
inúmeros boatos do falecimento do
cantor que invadiu as redes sociais.

MODELO LANÇA
CANAL NO YOU TUB
O modelo paulistano, embaixador da
paz e presidente da Agencia Revela-
cion  VIih Ferreira, publicou na sua
página pessoal uma bomba. A grande
novidade é que irá ser lançado seu
Canal no You tub onde o modelo
abordará conteúdo que interessa
grande parte do seu público. ViIh
também anunciou uma mudança
no projeto Revelacion que contará
com novos parceiros e dará uma
nova cara ao projeto que já é
sucesso na capital paulista.

ATOR IDEALIZA PROJETO
PERFORMATICO
Com objetivo de reunir atores que
tenham interesse em criar um coletivo
abordando a arte performática o ator
Samuel Zanatta promoveu um encontro
com alguns artistas e decidiram fazer
um movimento para criação do coletivo
e possivelmente já pensarem na
primeira produção artística. Diante
disso estão coletando material e
informações para realização do referido
movimento. Que se concretize a ideia do
ator e que os interessados se cheguem
com objetivo de fomentar o projeto.

A cantora e produtora cultural Kaline
Volpato, conhecida dos palcos e bares
da cidade um certo dia teve uma bri-
lhante ideia! Criar um projeto musical
que promovesse a abertura a composi-
tores locais. Tudo foi planejado no
maior sigilo, ate que veio a público
o evento que mobilizou e chamou
atenção dos músicos da cidade.
Chamou nomes de peso para
fazer parte da banca julgadora
como: Pa Moreno, Denise
Libardi, Nathy Pezzato,
Rodrigo Bigga, Rodrigo
Sperandio e Julio Cesar.


