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Provas de seleção da Prefeitura
de São Pedro serão em 3 escolas
Divisão acontece por cargo e lista completa pode ser consultada
nesta edição e no site da Prefeitura; uso de máscaras é obrigatório

As provas objetivas do pro-
cesso seletivo organizado pela Pre-
feitura de São Pedro serão reali-
zadas neste domingo (16), em 3
Emebs: Abdala Rahal Farhat
Neto, no Jardim Navarro; Joa-
quim Norberto de Toledo, no Cen-
tro e Benedito Modesto de Paula,
no Jardim Cássio Paschoal Pado-
vani. Os inscritos foram dividi-
dos por função. Candidatos a
agente cuidador fazem a prova
nas Emebs Abdala e Joaquim
Norberto. Já os que concorrem a
uma vaga de professor de ensino

fundamental I realizam as pro-
vas nas Emebs Joaquim Norber-
to e Benedito Modesto de Paula.

Os candidatos que disputam
as vagas de assistente social, fo-
noaudiólogo, operador de máqui-
nas e psicólogo vão fazer as pro-
vas na Emeb Benedito Modesto de
Paula. A relação completa dos can-
didatos com o respectivo local de
prova pode ser conferida em ht-
tps://www.saopedro.sp.gov.br/06-
2-anexo-ii-alocacao-dos-candida-
tos-por-sala-e-local-de-prova-pdf,
assim como a relação das inscri-

ções homologadas https://www.
saopedro.sp.gov.br/06-1-anexo-
i-inscricoes-homologadas-pdf e
outras informações sobre a prova
https://www.saopedro.sp.gov.br/
06-edital-04-julgamentos-dos-
recursos-homologacao-das-ins-
cricoes-convocacao-e-confirma-
cao-do-local-e-horario-das-pro-
vas-objetivas-e-praticas-pdf.

ANTECEDÊNCIA — Os
candidatos devem comparecer
ao local das provas, marcadas
para ter início às 9h, com an-
tecedência mínima de trinta

minutos, munidos de caneta
esferográfica azul ou preta,
documento original com foto e
comprovante de inscrição. O
uso de máscara é obrigatório.

OPERADOR DE MÁQUI-
NA — A prova prática para a fun-
ção de operador de máquinas
também será realizada no dia 16,
após a aplicação da prova objeti-
va. Os candidatos serão transpor-
tados até o local da avaliação e
devem apresentar a Carteira Na-
cional de Habilitação – Categoria
C, dentro do prazo de validade.

Divulgação

ESTÁ DANDO CERTO
O Capiau erra muito de vez

em quando e não é com má inten-
ção. É por erro mesmo. Alguns
do setor de comunicação diziam
que a nota era furada. Mas, on-
tem, de manhã, o professor Adol-
pho Queiroz, titular da Semac,
que está formando o Engenho
Central Cultural, recebeu a visita

do técnico de radiofusão André,
do presidente da FM Educativa,
Carlos Bonassi, e do jornalista
e ex-vereador Luciano Junior.
A foto foi bem em frente ao bar-
racão 5 (...) O que teriam ido
fazer por lá? Só uma visita de
cortesia não pode ser. A Educa-
tiva FM, certamente, vai para lá.
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Campanha já premiou dois mil
clientes e fará um milionário

A campanha “Se eu fosse
milionário” da Rede de Super-
mercados Pague Menos já con-
templou mais de dois mil cli-
entes em vales-compras e sor-
teará, em fevereiro, o maior
prêmio único da história da
empresa: o vencedor ganhará
um milhão de reais e se torna-
rá um milionário. “Nesse ce-
nário de mudança, caracterís-
tico ao início de ano, nada
como despertar o sonho para
uma vida melhor em nossos
clientes” afirma Junior Souza,
diretor comercial da Rede.

Cerca de 60 clientes de cada
loja já foram premiados, mas
ainda dá tempo de participar,
para tanto, os clientes cadastra-
dos no Clube Leve Mais devem

efetuar compras acima de R$ 80.
Quem pagar com o cartão de cré-
dito Leve Mais dobra as chances
ao receber dois cupons. Mas, para
concorrer aos prêmios na moda-
lidade “compra e concorra” e ao
prêmio de um milhão de reais, é
necessário imprimir os cupons ge-
rados, pois somente assim a par-
ticipação nos sorteios é efetivada.

Além disso, diariamente, em
todas as unidades, são distribuí-
dos milhares de prêmios instantâ-
neos, totalizando R$ 300 mil em
vales-compras no valor de R$ 100
cada, creditado em cartão para uso
exclusivo na Rede. A campanha
“Se eu fosse milionário” também
levará a poltrona do milionário a
todas as lojas para que clientes e
parceiros fiquem mais próximos

desse sonho e registrem esse mo-
mento. A campanha segue até o
dia 13 de fevereiro e o sorteio de
um milhão de reais está progra-
mado para 18 de fevereiro.

Segundo Souza, essa cam-
panha é uma forma de presen-
tear os clientes que mantêm sua
parceria com a Rede de Super-
mercados Pague Menos, mes-
mo em períodos difíceis como
foi com a pandemia. “Somos
gratos por poder potencializar
a esperança por uma vida me-
lhor, não apenas pela qualida-
de do serviço e atendimento em
nossas lojas, mas também com
um prêmio importante, que
significará uma grande mu-
dança financeira ao sorteado”,
ressalta o diretor comercial.
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Francisco de AssisFrancisco de AssisFrancisco de AssisFrancisco de AssisFrancisco de Assis
Ferraz de Mello,Ferraz de Mello,Ferraz de Mello,Ferraz de Mello,Ferraz de Mello,
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PALAVRA DO ESCRITOR:

O livro "Quem sou
eu?” de Gianni Rodari e
Michele Iacocca começa
com uma pergunta que
todos nós já fizemos ou
deveríamos fazer em al-
gum momento da vida e
segue de forma divertida
nos levando a reflexão.

Você já se perguntou
"quem você é?". A histó-
ria neste livro mostra os
vários papéis de cada um
e suas relações pessoais
e no mundo. Todos nós
estamos conectados uns
aos outros e somos muito
importantes.

Recomendamos.
Faixa etária: 05 a

08 anos
Você pode ouvir essa linda história em: https://youtu.be/EZEPvLj8CCs

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

PROSA

RECICRIANDO
Olga MartinsOlga MartinsOlga MartinsOlga MartinsOlga Martins

Antes de deitar, às vezes, vasculho a grande sala sem janelas. Nela,
esparsas, as ideias. A sala é um grande vão. As ideias, uma grande confu-
são. Antes de fechar os olhos, já deitada, faço uma coleta seletiva ... Aqui,
ali, acolá, pilhas...montes...

E, quando o sono é uma realidade, parte do que foi separado se torna
reciclado. Posso reconhecer nos sonhos as ideias com nova roupagem.

TOQUE DE TERNURA
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

No barranco, a pedra enorme
de aparência tão disforme

sugeria ações vazias,
mascaradas fantasias.

Insinuava mil ardis
frieza, atitudes vis

aos que tinham ilusões,
que aqueciam corações.

Nela um dia cai semente
pequenina, tão somente

e por milagre viveu.
Então, linda flor nasceu.

Eis que o colibri chegou,
se encantou e a beijou,
ósculo tão demorado,

terno, muito apaixonado.

Neste instante criou-se elo,
o feio se tornou belo

e, na minúscula fenda
o amor se fez oferenda.

VERSO

ALMAS GÊMEAS
Cassio Camilo Almeida de NegriCassio Camilo Almeida de NegriCassio Camilo Almeida de NegriCassio Camilo Almeida de NegriCassio Camilo Almeida de Negri

O casal de velhinhos sentado na sala no dia frio, conversava desani-
madamente por entre as dentaduras já folgadas nas gengivas murchas,
tão murchas, que a porção superior dos dentes artificiais já não parava no
lugar. Via-se um movimento lateral incessante das mandíbulas dos dois
nos intervalos das conversas, que um observador não entenderia a razão.

A pele tal qual colcha de crochê cobria aqueles corpos físicos, já
quase em fase de transição para a dimensão etérea. As mãos estavam
cheias de manchas roxas, devido a fragilidade dos vasos. Ele noventa e
nove anos, ela noventa e cinco. Nem mais assistiam televisão, há alguns
meses queimada, pois não tinham dinheiro para consertá-la. Começam a
conversar, lembrando que àquela hora da Ave Maria, já havia começado a
novela das seis, e eles, sem poder assistir.

A singeleza da novela de época, levou os pensamentos dos dois a
relembrar os velhos tempos passados, os beijos apaixonados, que hoje,
nem pensar, ainda mais com as dentaduras soltas. Podiam até engasgar,
quem sabe, até morrerem asfixiados. Entre lembranças e risos, as mentes
foram regredindo no tempo. O frio aumentou, seus pés estavam gelados.

Lembraram as noites de namoro no portão, no banco branco do jardim da
praça, o avanço dele, casa adentro, eles no sofá da sala. Voltaram no tempo
e lembraram do primeiro baile quando se conheceram. As pedrinhas na janela
para acordá-la e lembrar que ele por ali passava...o primeiro beijo...

A noite esfriou ainda mais, tentaram levantar, mas os corpos pesa-
dos, sem forças e frios, já não saiam do lugar, por mais que se esforças-
sem. Num ato de desespero e esforço, como em um parto difícil, saltam
para fora dos corpos e se sentem novamente no calor da juventude. So-
mente o gato deitado sossegado no tapete, levantou a cabeça e ficou
arrepiado, assustado vendo os dois novamente jovens, de mãos dadas,
felizes, correndo em direção a um cone de luz brilhante.

E o gato? Ah, o gato velho, ficou sem dono...

CRÔNICA
LLLLLyyyyya Lufa Lufa Lufa Lufa Luft (1938-202t (1938-202t (1938-202t (1938-202t (1938-2021)1)1)1)1)

Apesar de todos os me-
dos, escolho a ousadia.
.Apesar dos ferros, cons-
truo a dura liberdade.

Prefiro a loucura à re-
alidade, e um par de asas
tortas aos limites da com-
provação e da segurança.

Eu, (..........), sou assim.
Pelo menos assim que-

ro fazer: a que explode o
ponto e arqueia a linha, e
traça o contorno que ela
mesma há de romper.

A máscara do Arle-
quim não serve apenas para
o proteger quando espreita
a vida, mas concede-lhe o
espaço de a reinventar.

Desculpem, mas preci-
so lhes dizer:

EU quero o delírio.

NOTÍCIAS:
• Antonio Oswaldo Storel, refe-
rência na política piracicabana,
lançou seu livro “Retalhos da
Vida”, uma coletânea de a publi-
cadas durante sua vida. A versão
digital será disponibilizada ainda
no mês de janeiro pela Amazon e
a renda será revertida para a As-
sociação Solidparia Banco de
Remédios Dom Eduardo Koaik. A
obra traz a visão do autor nos as-
pectos de direitos humanos, reli-
gião, sociedade e cotidiano.

DECISÃO
Maria Cecilia Machado BonachellaMaria Cecilia Machado BonachellaMaria Cecilia Machado BonachellaMaria Cecilia Machado BonachellaMaria Cecilia Machado Bonachella

Não vou mais escrever; é minha escolha.
Hei de deixar os meus papéis em branco.
_ Tirem da minha frente - agora! - a folha

ou eu mesma a rasgo, ou então, a arranco.

Qual garrafa ao mar tendo presa a rolha
ou caramujo enrolado, eu me tranco.

Esta mágoa não mais meu peito molha
estou sendo sincera, o gesto é franco.

Já nem mais quero rimas, ser poetisa;
o verso se despede e agoniza

sem remorso. É o que a alma determina.

Não tem lugar no peito, nada inspira.
Não, nada existe: amor, nem ódio ou ira.

Apenas se extinguiu, secou a mina.

O SILÊNCIO DA FLORESTA
Thiago de MelloThiago de MelloThiago de MelloThiago de MelloThiago de Mello

Tem consistência física,
espessamente doce,

o silêncio noturno da floresta.
Não é como o do vento e vastidão,

cujos dentes de neve
morderam a minha solidão.

Nem como o silêncio aterrador
(no seu âmago o tempo brilha imóvel)

do deserto chileno de Atacama,
onde, um entardecer,

estirado entre areia e pedras,
escutei cheio de assombro

o latir do meu próprio coração.
O silêncio da floresta é sonoro:

os cânticos dos pássaros da noite
fazem parte dele, nascem dele,

são a sua voz aconchegante.
Sozinho no centro da noite amazônica,

escuto o poder mágico do silêncio,
agora quando os pássaros

conversam com as estrelas,
e recito silenciosamente

o nome lindo da mulher que eu amo.

BELA PROFESSORA!!!
Milton MedeirosMilton MedeirosMilton MedeirosMilton MedeirosMilton Medeiros

NÃO EXISTIA
VISÃO POLUENTE
QUANDO SORRIA

FICAVA INFLUENTE.

MEIGA IRRADIANTE
A TUA VOLTA ENVOLVIA
SEMPRE EXUBERANTE

TODOS APLAUDIA.

PRESENÇA MARCANTE
NA LOUSA ESCREVIA

TUA VOZ TOCANTE
HUMILDADE PREVALECIA
CORAÇÕES SE RENDIAM.

LINDA E FRATERNA
MATÉRIAS LECIONAVA

NUMA ESCOLA IMPROVISADA
ELOGIOS COLECIONAVA.

PRESENCIANDO SUAS AULAS
CONCENTRAÇÃO ELEVADA

LIÇÕES EXPLICAVA
E QUANDO INDAGADA
TODA ATENÇÃO DAVA.

BELA PROFESSORA
SEUS ENSINAMENTOS COLHI

MARAVILHOSA OUTRORA
QUE JAMAIS ESQUECI!!!

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo
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AS TUBULAÇÕES NÃO SÃO VISÍVEIS
 Dr. Oscar Jr.

José Oscar Silveira Junior,
Mestre em Direitos

Fundamentais, Professor de
Direito e Advogado,

Oscarjunior.juridico@gmail.com

Durante a minha graduação
em Direito na UNIMEP, ainda es-
tagiário em um grande escritório
de advocacia desta cidade, me de-
parei com um caso marcante, ocor-
rido em uma cidade vizinha: um
duto de esgoto se rompeu e todos
os resíduos ficaram expostos, cor-
rendo dia e noite pelo bairro e cor-
rendo pelas vias da cidade, e em
pouco tempo já tinha tornado o
ambiente um local de difícil per-
manência, por conta do cheiro ter-
rível. Na época tivemos que pedir
ao juiz uma medida antecipada
para produzir provas, pois, se de
um lado o conserto do duto era de
extrema urgência, de outro, após
o conserto não seria mais possível
produzir a prova para responsabi-
lizar os culpados. Esse exemplo me
remete à administração do atual
prefeito Luciano Almeida nesta ci-
dade; tal qual no exemplo que
mencionei ninguém viu o rompi-
mento, menos ainda, os estragos
nas vegetações que estavam pró-
xima dali, a contaminação de len-
çóis freáticos, rios, enfim, o estra-
go todo. Mas quando o cheiro che-
gou às narinas dos habitantes,
oras, aí sim, as reclamações come-
çaram a surgir, com exigências rí-
gidas de providências, pois a solu-

ção era urgente. O atual prefeito
Luciano Almeida está consertan-
do os dutos da cidade, e me refiro
aos “dutos administrativos” des-
ta cidade, mas ninguém está con-
seguindo ver, a não ser que esteja
perto.  O cheiro chegou às narinas
da população por muitas vezes, de
2005 até o final de 2020 e, tão logo
o povo sentia o mau cheiro, logo
se distraía com alguns espetácu-
los barulhentos. Pontes, praças,
matos aparados, uma beleza nos-
sa cidade. Os dutos administrati-
vos estavam rompidos, o mal chei-
ro corria, mas logo se distraía.
Afinal, ao invés de limpar os du-
tos, soltava-se um perfume forte
no ar, e verdade seja dita: que pro-
paganda! Obra número um mi-
lhão etc., e lá se contabilizava mais
uma calçada pavimentada. Peque-
na? Sim, mas e daí? Era o bom
cheiro que minimizava o mau chei-
ro dos dutos rompidos, que se
rompiam embaixo dos pés da po-
pulação, mas não visíveis a olho
nu; pra enxergar, tem que chegar
mais perto! Advogado, professor
universitário e militante político
desde os tempos do movimento
estudantil na UNIMEP.  Iniciei
minha carreira na advocacia em
2008 e me afastei da política par-
tidária, muito embora nunca te-
nha deixado de amar o assunto.
Minha mãe conta e eu tenho vaga
lembrança, que eu adorava assis-
tir horário político com cinco ou
seis anos de idade, e eu prestava a
atenção e ria. Todos achavam es-
tranho, e não é que eu continuei
gostando? Como eleitor, me lem-
bro de todos os meus votos desde
1998, quando tirei meu título de
eleitor; todos. Presidente, Gover-
nador, Vereador, me lembro de
pronto de cada voto, e o motivo

pelo qual votei. Aqui em Piracica-
ba não foi diferente, e votei em
Luciano Almeida em 2016, e tam-
bém em 2020. Grata surpresa ao
vê-lo eleito, especialmente no se-
gundo turno, em maio de 2021 tive
o prazer de receber o convite para
compor a equipe de assessores do
governo, para auxiliar em um as-
sunto delicado em nossa cidade: a
coleta de lixo e outros contratos
correlatos. De perto, agora, não
sinto mais a mistura do cheiro do
perfume barato que disfarça o
mau cheiro do duto rompido. Con-
sigo ver de perto a dificuldade que
é assumir uma cidade e tentar lim-
par em tão pouco tempo (quatro
anos), os rompimentos e rachadu-
ras que em breve, estariam por
romper – se é que ainda não virão
a romper. Trabalho árduo, mas
oculto. Sim, ao invés dos holofo-
tes sobre as distrações visando a
reeleição e perpetuação no poder,
hoje, o que se vê são contratos
públicos, finalmente, com publi-
cidade. Você simplesmente aces-
sa o site da prefeitura e toma ci-
ência dos contratos. Não é de-
mais? É sim, mas não tem valor!
Ah, e se falando em valor, na ad-
ministração pública muita coisa
tem preço, e talvez o prefeito não
esteja disposto a negociar. A in-
tenção certamente seja a de fa-
zer o certo, ainda que ninguém
consiga ver. Do outro lado, o que
se tem são atores que ofereceram
cachê alto para participar do jogo
e são convidados a sair de cena.
Isso revolta os atores, já tão acos-
tumados com o mesmo palco, por
décadas. Mas eles não aparecem
em público; se utilizavam de ini-
ciantes, funcionários públicos
que usam de seus cargos para se
perfazer, aliados a um órgão de

mídia tendencioso. Ontem, par-
ticipei da Live do Prefeito que
está sendo covardemente, deso-
nestamente, deturpada pelo ga-
binete do ódio piracicabano, or-
questrado por – sabemos bem
quem – dizendo que teria sido
sugerido tomar mel com limão
para evitar ir ao pronto atendi-
mento. NÃO É VERDADE. O pre-
feito, de forma coerente, seguin-
do orientações de órgãos sanitá-
rios e com orientações de corpo
médico, tendo em vista que os
sintomas da COVID, variantes de
gripes que surgiram nesse mo-
mento e outras doenças respira-
tórias são parecidos, antes de
constatar os sinais claros que
demandem a ida ao pronto aten-
dimento para realização dos tes-
tes da COVID (em locais expos-
tos à contaminação, diga-se), to-
mem as devidas precauções, in-
clusive, com receitas caseiras.
Lembrando que um renomado
médico a quem sigo nas redes, Pós
Doc, Lair Ribeiro, recomenda vee-
mentemente as receitas naturais
em lugar dos medicamentos, sem-
pre que possível. Enfim, adoraria
achar que ele não foi claro em suas
colocações, mas infelizmente, não
é o caso. Estamos diante de mau
caráter, de pessoas que ainda re-
sistem em entender que a dinastia
ruiu que as fontes secaram, e que
já está na hora de enviar os currí-
culos, e retomar a vida. Ao Prefei-
to, meus parabéns. Só quem está
perto do duto, sabe o mau cheiro
que vinha, e faço votos sinceros
de que 04 anos sejam suficientes
para que ao menos os reparos se-
jam feitos, entregando a adminis-
tração com consciência tranqui-
la, afinal, em uma democracia, a
voz do povo, é a voz de Deus.

ANO NOVO...

Douglas Pimenta é ex-jogador
de futebol, ex-técnico de

futebol e gestor de
carreira de atletas

Douglas Pimenta

Bom dia caríssimos leitores
desta coluna. Que bom estar de
volta. Desejo a todos vocês um ano
repleto de saúde, paz e felicidades.
E que todos tenham passado pelas
festas de fim de ano com muita
harmonia. Recomeçaremos uma
temporada, tentando voltar a nor-
malidade. Continuamos a ter os
cuidados necessários para prote-
germos a nossa saúde. Mas, va-
mos falar de futebol. A temporada
está começando e precisamos co-
locar o papo em dia. Para efeito de
entendimento, a temporada para
os clubes brasileiros, realmente
começa no ano anterior (novem-
bro e dezembro) efetuando o perí-
odo de trocas,  reforços e contra-
tações. O mercado está superaque-
cido, com os atletas indo e vindo
para lá e para cá. Em todas as di-
visões e inclusive no mercado eu-
ropeu. A janela de transferência
está aberta até o fim de janeiro para
eventuais negociações. O interes-
sante é que no próprio mercado
brasileiro esta janela terá um perí-
odo também para que os clubes
possam se enquadrar neste proce-
dimento. E, como estamos de féri-
as no futebol profissional. O que
sempre movimentou o futebol bra-
sileiro no início do ano é a Copa
São Paulo de Futebol Juniors ou
Sub-20, como é classificado pela
entidade máxima do futebol, a
FIFA. Pela Copinha, como é apeli-
dada, já passou a nata do futebol
brasileiro e tantos outros que dão

os seus primeiros passos nesta com-
petição. Estamos na 52ª edição da
competição e é uma tradição no
país do futebol. Oportunidade
para várias equipes de todos os
cantos deste nosso Brasil. A chan-
ce que as jovens promessas do fu-
tebol brasileiro, mostrarem em um
curto período, todo seu talento,
para que possam ser vistos pelos
chamados “olheiros” dos grandes
clubes do Brasil. Mercado este que
fomenta um alto valor de negocia-
ções de atletas e geram recursos
financeiros para manutenção de
seus orçamentos anuais. Como
estou falando de Copa São Paulo
no meio da competição, temos que
aguardar as surpresas que pode-
rão despontar ao final do torneio.
Os tradicionais e os mais podero-
sos financeiramente, tem a obri-
gação de ficar pelo menos entre
os oito primeiros. A competição
é acirrada e as vezes, ou sempre,
surpreende, sempre com novos
talentos e equipes promissoras.
Os estaduais vão começar no fi-
nal deste mês e por enquanto so-
mente o período de treinamento
e contratações de reforços. O atle-
ta que chama atenção no mo-
mento chama-se Sorriso (apeli-
do), atleta de 20 anos, disputou
o Campeonato Brasileiro pelo
Juventude e agora despertou o
interesse de Atlético-MG e Red
Bull Bragantino. Interessante é
a idade do referido atleta. No
mercado de treinadores, ainda
passamos por um momento de
acomodação e os estrangeiros
estão em alta. O Atlético-MG, po-
derá investir em um trinador tur-
co, Antônio Mohamed. Outro por-
tuguês chegando ao Flamengo,
Paulo Sousa. Mas como o futebol
não existe exatidão, vamos aguar-
dar o início dos estaduais. Aí sim,
quando temos 90 minutos de bola
rolando, saberemos quem esco-
lheu o caminho correto. Um óti-
mo fim de semana a todos!

2022: O ANO

DOS TABUS E
DAS PRESSÕES

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,

com especialidade no trabalho
com os esportes

Pablo Franco

Ano novo vida nova não é?
Bom, pensando no esporte e nem
tanto. Nesse ano que começa te-
remos aquela mesma coisa de
sempre, a copinha no começo do
ano, paulista no começo fim de
janeiro e todas aquelas competi-
ções. Indo ao ponto do título pode
falar primeiro dos tabus.

A seleção brasileira irá à
busca do hexacampeonato mais
uma vez e dessa vez terá passa-
do um tempo maior que entre o
tri e o tetra. Depois de muito tem-
po teremos uma geração que não
viu sua seleção ser campeã de
uma copa do mundo, trazendo
vários sentimentos coletivos.

Entre esses sentimentos es-
tão uma desvalorização dos atle-
tas, uma espera por um salvador
que vá trazer o tão sonhado títu-
lo depois de muito tempo e isso
acaba se refletindo em jogadores
sentindo a pressão ou peso da
camisa. Torço e muito que nossos
jogadores tenham “cabeça” para
aguentar  a pressão de mais uma
vez ser a pior de todas se perder
de qualquer adversário ou ser a
melhor de todas se for campeã.

A segunda pressão é do time

alviverde disputando mais uma
vez o mundial de clubes e ten-
tando seu primeiro título (1951
foi a copa Rio e isso não tem dis-
cussão histórica), será a hora de
o seu ótimo treinador provar que
pode estar entre os grandes da
história do clube trazendo final-
mente o título e matando a fa-
mosa piada que é usada por to-
dos os rivais. Mais uma vez todo
histórico de vexames recentes e
campanhas pífias vai pesar
quando os jogadores entrarem
em campo, afinal de contas é
praticamente impossível não
sentir a pressão pela conquista.

Esse será um ano diferen-
te pensando em copa do mun-
do, por conta da disputa ocor-
rer em uma época diferente da
qual estamos acostumados.
Será entre 21 de novembro a
18 de dezembro, alterando
toda a preparação das seleções
com muitos atletas em meio de
temporada na Europa. Confes-
so que será diferente e anima-
dor pra mim, pensar como isso
poderá afetar o comportamen-
to e as emoções dos atletas.

No mais fica aqui meu agra-
decimento a todos que acompa-
nham essa coluna e dizer que te-
mos muito a falar sobre psicolo-
gia, esporte e como essa paixão
que nos move pode mudar tam-
bém as emoções de quem usa
como instrumento de trabalho.

Um grande abraço a todos e
um ótimo começo de 2022 a todos!

FUTEBOL S/A

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,

corredor e quinzista sofredor

João Luis de Almeida

Bom dia caros leitores!
Ano novo vida nova? Bom

nem sempre!
Mais uma vez começamos o

ano com desastres, alagamentos
e infelizmente mortes. O que está
acontecendo na Bahia e em Mi-
nas não é novidade, nada mais
previsível e como em todas às ve-
zes, tudo poderia ser mitigado.

Esquecendo um pouco as
tragédias anunciadas vamos
falar um pouco da copinha.
Nada mais gostoso que poder
acompanhar a garotada bus-
cando seu espaço, com todo o

seu gigantismo em números. A
Copa São Paulo prima por dar
espaço a clubes que mal são co-
nhecidos do grande público,
compreensível pelas dimensões
continentais do nosso país.

Bom também observar o tra-
balho realizado nas equipes de
base do Nhô Quim, apesar da des-
classificação frente ao E. C. Tau-
baté na quarta-feira a equipe co-
mandada por Denis Augusto
mostrou bons valores que pode-
rão servir ao time profissional
num futuro não tão distante!

Porém,  o  assunto  que
toma conta das grandes mídi-
as no momento é a transforma-
ção de clubes tradicionais em
clubes empresas e consequente-
mente a venda ou compra dos
direitos para administrar, ou
melhor, gerenciar tais equipes.

Os casos que mais surtiram
comentários sobre o futuro de
nosso futebol por enquanto fo-
ram o do Cruzeiro de Belo Hori-
zonte, adquirido pelo ex-jogador
Ronaldo Fenômeno e mais re-
centemente do Botafogo de Fu-

tebol e Regatas do Rio pelo in-
vestidor americano John Textor.

Muitos amigos me questio-
naram sobre o que penso sobre a
possibilidade do XV se tornar
uma S/A, pois bem! Não sei se os
leitores se lembram, mas uma vez
contei aqui o que muitos não sa-
bem, o Nhô Quim foi a cerca de
100 anos uma S/A, relembro.

Corria o ano de 1918, quan-
do o presidente quinzista da épo-
ca o Dr. Antônio Augusto de Bar-
ros Penteado, que, aliás, havia
sido prefeito de Piracicaba nos
anos de 1914 e 1915, apresentou
e foi aprovado por assembleia-
geral do clube, um projeto trans-
formando o XV em uma S/A, pas-
sando o clube a se denominar Cia
E. C. XV de Novembro S/A.

O projeto englobava a venda de
60 ações de 100 mil réis cada, ge-
rando assim um capital de 60 con-
tos de réis (atualmente seria algo em
torno de 7,4 milhões de reais), que
seriam utilizados para quitar as dí-
vidas do clube e investir na cons-
trução das arquibancadas e melho-
rias do campo da rua Regente!

Após dois anos em nova as-
sembleia-geral, após ter suas
dívidas sanadas e o estádio já
em boas condições foi extinta a
Cia E. C. XV de Novembro S/A,
com os acionistas doando suas
ações ao clube e assim o XV
voltou a ser apenas E. C. XV de
Novembro de Piracicaba.

Foi um projeto em prol do
clube e que valeu muito, embora
as direções que se seguiram dei-
xaram com que o clube perdesse
todo o seu patrimônio, há tam-
bém que se lembrar das péssimas
experiências tidas com a TAM e
Player, que de certa forma foi
uma venda velada do clube a in-
vestidores sem vínculo nenhum
com a cidade e sua história!

Não sou contra a transfor-
mação em clube empresa, desde
que a boa parte de suas ações
fique em mãos de torcedores e
Piracicabanos, bem amarrados
com um contrato, evitando as-
sim uma futura extinção por
gestões temerárias e sem com-
promisso. E vocês queridos lei-
tores o que pensam sobre isso?

UM TABU JÁ FOI, FALTAM MAIS ALGUNS

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

Bom dia amigos leitores de
A Tribuna e torcedores do alvi-
negro mais importante do pla-
neta, que honra e orgulho em
dividir mais uma vez com todas
as opiniões a respeito do clube
de meu coração e tudo que en-
volve essa camisa centenária.

Após quebrar um tabu de
mais de trinta anos, trinta e
dois para ser mais exato o XV
conseguiu passar da primeira
fase da Taça São Paulo de Fu-
tebol Jr. Essa marca já está es-
crita na história do clube e nada
e ninguém vão conseguir tirar.
Podem até tentar esconder
como fizeram com o nome de
João Paulo Araújo que deixaram
de fora no livro do centenário

do clube, mas da memória dos
verdadeiros quinzistas não sai.

Outra coisa que também pode
e deve ocorrer é de pessoas que
nem sabe o porquê a bola pula fi-
gurar na foto desta comemora-
ção, mesmo tendo feito tudo er-
rado e mais atrapalhado do que
ajudado, alguns papagaios de pi-
rata com certeza estarão lá, já es-
tamos acostumados com isso.

A desclassificação no primei-
ro jogo da fase do mata-mata, a
derrota triste para todos nós
frente ao Taubaté não pode e nem
deve recair sobre o treinador, sua
comissão e os garotos, essa der-
rota é de responsabilidade total
de quem dá as ordens nas cate-
gorias de base. Como não conse-
guir ficar alojado na distante
Guaratinguetá? Se entendesse
um pouquinho só de futebol e
não ser especialista em fotogra-
fias e rede sociais, saberia que o
desgaste comprometeria o traba-
lho muito bem realizado por De-
nis Augusto, diga-se de passa-
gem, para esta competição.

A busca por recursos para
alojar os garotos sempre foi uma
luta, mas sempre “vencida”, en-
tão o porquê agora não conse-
guiu captar recursos pontuais
para este ano? Eu respondo com
facilidade, por falta de credibi-

lidade de quem está à frente do
comando da categoria, e este de-
talhe compromete todo um tra-
balho. Tirando o nome de “Car-
lão” que é um apaixonado pelo clu-
be e dedica sua vida a ele, e Marco
Gama que praticamente “impôs”
que os meninos não poderiam
ultrapassar o ano de 2004/2005,
não vejo mais ninguém com qua-
lidade verdadeira por lá.

Os garotos do Nhô-Quim já
fizeram sua parte, será que não
passou da hora de Rodolfo Geral-
di realmente profissionalizar o clu-

be como fez no profissional (ainda
tem peso morto por lá), com Mar-
co Gama, alastrar seus serviços
para a base e fazer uma limpa de
determinadas pessoas para deixa-
rem o clube? Largarem o osso para
que outras cabeças, com outras
ideias e um pouco mais de profis-
sionalismo apareçam para fazer o
Nhô-Quim realmente crescer?

Tabus existem para serem
quebrados, mais um já foi,
mas ainda têm vários lá no XV
para sumirem e ai sim o alvine-
gro ter força para crescer.

CHARGE

Ilustração
de Luis

Marangoni,
chargista
oficial do

XV de
Piracicaba
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00

- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00

- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

Vários outros cofres novos e usados.

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288

com Tadeu.

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em vendas,
paco te  o f f i ce  e
referências – tra-
balho de segun-
da a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464.
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464.
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464.
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------

VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO no cheque o ou car-
nê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dí-
vida no cpf e cnpj ativo ou não (11)
95126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------
VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
------------------------------------------
VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

LEILÃO (VENDLEILÃO (VENDLEILÃO (VENDLEILÃO (VENDLEILÃO (VENDA JUDICIAL)A JUDICIAL)A JUDICIAL)A JUDICIAL)A JUDICIAL)
GALERIA PEREIRAGALERIA PEREIRAGALERIA PEREIRAGALERIA PEREIRAGALERIA PEREIRA

Recebimento de Propostas: até 09/02/2022, às 23h59min.

1) Fração ideal de 1/3 da nua propriedade de casa, R.
Benjamin Constant, 1.529, Piracicaba - SP. Área t.:
176,09m2/construída t.: 213,80m2. M. 36.554 do 2º RGI de
Piracicaba – SP. Há usufruto vitalício.  Proc. 0003992-
77.2005.4.03.6109 – 4ª V Federal de Piracicaba - SP. Aval.:
R$ 166.666,00. V.M: R$ 166.666,00.

- Pagamento Facilitado: parcelamento mediante os termos e
condições previstos na Portaria da PGFN nº 79/2014.
- As propostas serão recebidas até o dia 09/02/2022,
às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove mi-
nutos), horário de Brasília, através da plataforma
www.galeriapereira.com (sem “.br”), mediante “ca-
dastro prévio” e “habilitação”.

Não haverá encerramento presencial.

- A alienação será formalizada por termo nos autos da execu-
ção. A comissão devida (5% do valor da venda) fica a cargo
do proponente.
- Responsável: Adílio Gregório Pereira. Profissional Liberal.
CRECI: 65.564-F/19.922-J

- Mais informações e edital completo em:
www.galeriapereira.com / 19-9-9631-1050 (claro), e-mail:

contato@galeriapereira.com.br
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Dom Devair completa
1 ano como Bispo de

Piracicaba: “Fé, esperança
e caridade são o impulso”

Dom Devair Araújo da Fon-
seca completa, no domingo (16),
um ano como 6º Bispo da Dioce-
se de Piracicaba. Para comemo-
rar a data, neste sábado (15), a
partir das 10h30, ele preside a
Santa Missa em Ação de Graças
pelo seu 1º Aniversário de Posse
Canônica. A celebração eucarís-
tica acontece na Catedral Sé de
Piracicaba. Para quem não pu-
der comparecer presencialmen-
te, a cerimônia será transmitida
ao vivo, via internet, pela TV Ora-
ção (youtube.com/tvoracao).

Após receber ordenação epis-
copal em 1º de fevereiro de 2015,
Dom Devair era bispo auxiliar da
Arquidiocese de São Paulo quan-
do, em 11 de novembro de 2020,
foi designado pelo Papa Fran-
cisco para assumir o governo
da Diocese de Piracicaba. A pos-
se canônica ocorreu pouco mais
de dois meses após a nomeação,
em 16 de janeiro de 2021, tam-
bém na Catedral da cidade.

Logo após a posse, Dom De-
vair iniciou uma agenda de vi-
sitas com o objetivo de conhecer
todas as paróquias da diocese,
além de hospitais, lares de ido-
sos, instituições de saúde e de
caridade, colégios, projetos so-
ciais e famílias carentes da re-
gião. No período, implementou
diversas mudanças na estrutu-
ra e no governo da Diocese.

Dom Devair fez um breve
balanço (confira a íntegra abai-
xo) sobre seu primeiro ano à
frente de nossa Igreja local, in-
dicando também os novos desa-
fios, como o de retomar plena-
mente as atividades pastorais em
benefício das comunidades, sem
descuidar das medidas sanitári-
as que a pandemia demanda,
mas sempre impulsionados pela
fé, esperança e caridade.

1º Ano como Bispo
de Piracicaba

Estimados,

Acredito que após um ano
foi vencido o primeiro desafio:
manter entrar em contato

com os padres, paroquias, re-
ligiosos, diáconos e com o povo
de Deus. É claro que foram
muitas celebrações e muitas
outras oportunidades de estar
nas comunidades paroquiais.

Também foi possível visi-
tar outras instituições e reali-
dades, como prefeituras, hos-
pitais e empresas. A Igreja em
saída, tão desejada pelo Papa
Francisco, não pode ficar res-
trita ao ambiente eclesial, ela
precisa ir a outros ambientes.

Entre as realidades que me
impressionaram nesse primei-
ro ano destaco três pontos:

• A força de Igreja na Dioce-
se de Piracicaba; isso ficou claro
na forma como fui acolhido, pri-
meiramente pelo clero e pelos re-
ligiosos, mas depois no contato
com os leigos. Quantas históri-
as bonitas em pouco tempo!

• A religiosidade e a fé do
nosso povo, que expressa de
muitas madeiras nas celebra-
ções litúrgicas bem prepara-
das e nas devoções, especial-
mente a devoção mariana.

• O número considerável de
comunidades carentes, numa
região bem desenvolvida como
é a nossa. Mas nesse contexto
se sobressai a generosidade e a
partilha do povo. Fizemos algu-
mas campanhas de doação e es-
pecialmente no período do in-
verno conseguimos doações su-
ficientes para atender as pesso-
as mais necessitadas, principal-
mente os moradores de rua.

Acredito que o desafio de
agora é manter a retomada de
nossas atividades, ainda neste
tempo de pandemia. Vemos os
números de contagiados au-
mentar, temos que mantes os
cuidados e as medidas sanitári-
as, mas também precisamos
retomar as atividades pastorais.
Neste contexto, a fé, a esperan-
ça e caridade são o impulso.

Em Cristo,

Dom Devair Araújo
da Fonseca

Bispo de Piracicaba

MISSÃO I – Um grupo for-
mado por três padres, sete semi-
naristas e um leigo consagrado
foi enviado pelo bispo de Piraci-
caba, Dom Devair Araújo da
Fonseca, para uma experiência
missionária na Amazônia. Eles
chegaram a Tabatinga (AM), na
fronteira com a Colômbia, na úl-
tima quarta-feira (5) e permane-
cerão em missão evangelizadora em
território amazônico até 1º de feve-
reiro. Confira fotos e mais infor-
mações pelo Facebook (facebook.
com/comunicacaodiocesedepira-
cicaba) ou Instagram (instagram.
com/diocesedepiracicaba).

IGREJA EM NOTÍCIAS
MISSÃO II – "Esta visita

missionária tem vários objeti-
vos: conhecer e estreitar os la-
ços com  a cultura do povo ama-
zônico, formar uma consciência
missionária nos seminaristas e
padres e sobretudo vivenciar a
fé com aqueles que vivem na
miséria e na pobreza", explicou
o padre Danilo Rubia Soares,
que é reitor e professor do Semi-
nário Propedêutico "Imaculada
Conceição" e um dos integran-
tes do grupo. O envio dos sacer-
dotes e seminaristas foi marca-
do por uma missa, em Piracica-
ba, no dia 29 de dezembro.

POLPOLPOLPOLPOLO TURISTICO CUESTO TURISTICO CUESTO TURISTICO CUESTO TURISTICO CUESTO TURISTICO CUESTAAAAA

Cuesta é uma forma de relevo em que colinas e montes têm um
declive não simétrico, ou seja, suave de um lado e íngreme do
outro. No Estado de São Paulo ensejou, para o nosso orgulho,
termos o “Polo Turístico Cuesta”, capitaneado por cidades como
Botucatu, Avaré, Pardinho, Itirapina, Torrinha, Brotas e outras.
Em 2021, apesar da pandemia nos torturar, o citado Polo apre-
sentou completa pesquisa através de 232 profissionais e em-
preendedores criativos e culturais daquela região. O estudo teve
como objetivo principal compreender as potencialidades, iden-
tificar oportunidades e fomento do trabalho de artistas, produ-
tores e empreendedores da Cuesta Paulista. E mostrou o forta-
lecimento da economia criativa da região, passando pelo estí-
mulo e pela formação desses artistas em empreendedorismo.
Parabéns ao pessoal desse importante “Polo Turístico Cuesta”.

CHAVANTES (SP)CHAVANTES (SP)CHAVANTES (SP)CHAVANTES (SP)CHAVANTES (SP)

Localizada no sudoeste do Estado de São Paulo, fazendo divisa
com o Paraná, a cidade de Chavantes tem grande importância no
cenário nacional devido sua contribuição histórica e cultural. Ali
está a Usina Hidrelétrica que leva o seu nome, com uma barragem
armazenando 8,8 bilhões de m3 de água do rio Paranapanema.
Esse rio é o menos poluído do Estado, tem sua foz no Rio Paraná,
após percorrer cerca de 900 km, e proporcionando várias ativida-
des como práticas esportivas, pesca e geração de energia. Na
cidade tem, também, eficientes e bem concorridas marinas.

PONTE PÊNSIL DE CHAVANTES (SP)PONTE PÊNSIL DE CHAVANTES (SP)PONTE PÊNSIL DE CHAVANTES (SP)PONTE PÊNSIL DE CHAVANTES (SP)PONTE PÊNSIL DE CHAVANTES (SP)
Sobre o Rio Paranapanema, e ligando os municípios de Cha-
vantes/SP e Ribeirão Claro/PR, temos uma ponte pênsil em
madeira, com 149 metros de comprimento, apoiada em duas
torres de concreto armado de 18 metros de altura. A ponte

 O pessoal abnegado do Cuesta Paulista

Ponte Pênsil na cidade de Chavantes (SP).  Foto da Prefeitura

O Turismo Náutico te espera em Chavantes (SP).  Foto da Prefeitura

Os vencedores da prova em Zacarias (SP).  Foto da Prefeitura

foi tombada como ‘Bem cultural de interesse histórico e tec-
nológico pelo Governo do Estado de São Paulo’. Em dezem-
bro de 2020 foi parcialmente incendiada. Conheça esse e
outros atrativos da cidade de Chavantes que, ao completar
seu primeiro centenário, anuncia a volta de sua ‘Feira da Lua’
em todas sextas feiras, junto ao prédio da sua Prefeitura.

AAAAATIVIDTIVIDTIVIDTIVIDTIVIDADES EM ZAADES EM ZAADES EM ZAADES EM ZAADES EM ZACCCCCARIAS (SP)ARIAS (SP)ARIAS (SP)ARIAS (SP)ARIAS (SP)

A prefeitura da cidade de Zacarias (SP), acaba de realizar o seu
“’3º Desafio de Moutain Bike”, com a participação de 270 ciclis-
tas. Divididos em duas categorias, (25km da categoria sport e
50km da categoria prof.) teve premiação variada aos cinco pri-
meiros colocados de cada categoria. Zacarias é um município do
Estado de São Paulo localizado na região de SJ do Rio Preto.
Recentemente, em parceria com o CIEE, a prefeitura contratou
sete estagiários de ensino superior para diversas áreas, procuran-
do atualizar sua eficiência. “- Essa oportunidade também permite
aos estudantes o crescimento profissional e melhores condições
para ingressarem no mercado de trabalho” finalizou Heder Jean
Paturi, o seu bom prefeito, a quem parabenizamos pelo fato.

SSSSSALÃO SÃO PALÃO SÃO PALÃO SÃO PALÃO SÃO PALÃO SÃO PAAAAAULULULULULO DE TURISMOO DE TURISMOO DE TURISMOO DE TURISMOO DE TURISMO
Depois dos impedimentos criados pela pandemia, e com os
avanços gerados pela vacinação, a retomada está em todas as
bocas, sedentas pelo retorno de nossas vidas na normalidade.
Assim, contamos que este ano teremos o retorno do Salão São
Paulo de Turismo e, para tanto, recomendamos já iniciarem as
providências necessárias para a participação da sua cidade.
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ENCONTRO MARCADO
Integrantes do Comitê de Ética em Pesquisa da Unimed Piracicaba se reuniram no auditório do novo Centro Administrativo para encontro com o professor
Jacks Jorge Junior, da Unicamp, e, ainda, traçar as novas ações para 2022. Em tempo: a partir de agora, a cooperativa médica integra a Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa (Conep), instância máxima de avaliação em protocolos de pesquisa, envolvendo seres humanos no Brasil. Fotos: Filipe Paes/Studio47

Miki Mochizuki, Jacks Jorge Junior, Daniel Lemos e Débora Sacconi

Poliana Pacello e Kátia Crocomo

Mara Roco, Kizzy Moraes, Patrícia Brigatto e Fernanda Vitti

Lucas Martins, Ana Paula Possebon e Francisco Tonuci Junior

Paulo Padovani e José Eduardo Cançado

Débora Sacconi, Ilza Carla Branco, Ariane Fernandes e Karin Loureiro


