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Aplicativo de transporte feminino
continua com cadastro de motoristas
O Mini Pit Stop Lady Driver foi um evento de boas-vindas às motoristas cadastradas e também esclarecimento de novas profissionais
O aplicativo de transporte
feminino Lady Driver Piracicaba continua com vagas abertas
para mulheres motoristas que
desejam conquistar renda e independência financeira. No último dia 29, durante o Mini Pit
Stop Lady Driver, foram entregues os kits para quem já se
cadastrou no app. Ao todo, serão 150 novas profissionais
atuando na cidade. Os detalhes
para cadastro podem ser obtidos pelo WhatsApp (19) 9.98104566 ou Instagram @ladydri-

Alcione Assis e Isabela Cunha

verpiracicaba. O Mini Pit Stop
Lady Driver foi um evento de
boas-vindas às motoristas cadastradas e também esclarecimento de novas profissionais.
O encontro ocorreu no Posta
Costa Prado (entre as avenidas
Cássio Paschoal Padovani e Alberto Vollet Sachs). De acordo
com Isabela Cunha, embaixadora da Lady Driver em Piracicaba, a proposta do evento foi
um passo para ganhar mais familiaridade com a equipe, bem
como tirar dúvidas de interes-

sadas em empreender na
área. "Ficamos muito felizes
em poder conversar melhor
com mulheres tão incríveis
que vão estar conosco nessa
jornada. Esperamos poder
crescer juntas e estamos
muito otimistas com essa
possibilidade. É sempre muito
especial poder estar pessoalmente esclarecendo dúvidas,
dando sugestões e nos aproximando umas das outras", afirmou. O Lady Driver Piracicaba
é um app de mobilidade exclu-

Claudia Dissordi e Isabela Cunha

sivo para mulheres -passageiras ou motoristas. O transporte ainda inclui crianças e idosos, sendo uma forma de oferecer maior segurança a todos.
Para usar, basta baixar o aplicativo no celular.
Em Piracicaba, estão sendo abertas, para o início da
operação, 150 vagas de motoristas. O cadastro pode ser feito
no
site
www.ladydriver.com.br. No endereço também estão todas as
informações sobre o que é ne-

cessário. Diferenciais das motoristas Lady Driver
- Forma de remuneração das
motoristas - O pagamento à condutora se inicia a partir do momento em que aceita a corrida para
buscar a passageira.
- Quando a condutora recebe
o pedido para aceitar a corrida, já
sabe o endereço do destino final.
- Com o intuito de prezar pela
segurança das mulheres, o app
também é rigoroso quanto ao cadastramento de passageiras. A
Lady Driver tem um sistema para

Elisabete Broggio e Isabela Cunha

verificar a veracidade do CPF do
cadastro da passageira na Polícia
Federal e na Receita Federal. Caso
não seja real, ela não consegue realizar o cadastro na plataforma.
SERVIÇO
LADY DRIVER PIRACICABA
- Onde realizar o cadastro
para ser uma motorista:
www.ladydriver.com.br;
para esclarecimento de dúvidas: (19) 9.9810-4566.

Fernanda Rufino e Isabela Cunha

Parabénss Adaaa!!!
sobrinha amada!!
Como eu estou feliz
por testemunhar 10
anos da sua
vida...Fico feliz de
estar aqui sempre,
de poder ser tia de
uma menina tão especial como você!!
você é como uma
filha que amo muito
do fundo do meu
coração e que sempre farei o q u e p u der para garantir
que você sempre
esteja bem! Deus
te abençoe em
tudo e tenha um
dia lindo e um feliz aniversárioo
cheinho muitas
alegrias!! tia Adininha te amaa!
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Valorizar a Enfermagem é urgente
Alexandre Padilha
Iniciamos os trabalhos legislativos de
2022 no Congresso
Nacional nesta semana com foco em importantes pautas para a
sociedade. O parlamento tem a responsabilidade e o desafio de defender os direitos da
população ainda mais neste ano
decisivo para o desenvolvimento e
crescimento do país.
Em minha opinião, um dos
temas mais importantes em discussão é a aprovação imediata do
piso salarial da enfermagem. Junto com entidades, defendemos a
aprovação do Projeto de Lei 2.564/
2020 (que institui o piso salarial
do profissional de enfermagem,

técnico de enfermagem,
auxiliar de enfermagem
e parteira) desde o ano
passado.
Ele foi aprovado no
Senado mas não foi colocado em votação pelo
presidente da Câmara,
sob o argumento de que
existiam dados divergentes sobre qual o impacto do piso no orçamento público e nos hospitais.
Para isto, foi criado um grupo de trabalho que, com muita
honra, fui incumbido de ser o relator. Esse GT vai analisar o impacto orçamentário e financeiro
proveniente da implantação dos
pisos salariais das categorias.
Esse tema é mais do que
urgente, ainda mais pela visibilidade da dedicação desses

Tudo o que
acontece tem o
DNA perverso dos
inimigos da Pátria
profissionais no atendimento à
pandemia da Covid-19, a maior
tragédia humana registrada no
Brasil e que vitimou muitos
destes profissionais que compõem 70% da força de trabalho
da área da saúde, verdadeiros
heróis e heroínas e o mínimo
que o governo e a sociedade podem garantir é o reconhecimento
desta situação, com melhoria na
condição salarial e renda.
Na primeira reunião do
grupo, apresentei o plano de
trabalho para que possamos
cumprir exatamente o prazo

previsto. Não vamos admitir
prorrogação porque queremos
votar o Projeto o quanto antes.
Todos os segmentos poderão
apresentar seus dados e iniciaremos ouvindo os trabalhadores da
enfermagem. A apresentação do
relatório será no dia 25 de fevereiro, antes do prazo final do grupo que é de 30 dias - para que possamos fazer pressão e mobilização
para a garantia da votação no Plenário da Câmara para um piso
salarial justo aos trabalhadores e
trabalhadoras da enfermagem.
Acompanhe esse importante
debate no site da Câmara dos Deputados ou pelas minhas redes
sociais, no @padilhando.
Alexandre Padilha, médico, professor universitário,
deputado federal (PT-SP)

Ocupações em áreas de risco
Aline Gallo
Em época de chuvas intensas, é ainda
mais evidente a necessidade de atenção às
ocupações informais
em áreas de risco, reconhecendo este fenômeno como consequência
dos processos de urbanização periférica, a
partir do qual o crescimento desordenado da ocupação nos centros urbanos, sem o devido planejamento, gerou o aumento das
desigualdades sociais e da dificuldade no acesso à terra urbanizada. Por consequência, o lugar da
população de baixa renda nas cidades passou a ser as periferias
ou mesmo as áreas centrais não
dotadas de infraestrutura adequada, e, cada vez mais, áreas de preservação ambiental e áreas impróprias à ocupação humana, caracterizadas como áreas de risco.
Neste cenário, onde o princípio da dignidade humana é afrontado e a população de baixa renda
paga com seus direitos à moradia,

saúde, integridade física - dentre muitos outros - por unidades habitacionais perigosas,
impróprias e insalubres,
nota-se o papel da legislação municipal, que
deve representar o preceito constitucional da
função social da propriedade, de modo a impedir que o crescimento urbano seja essencialmente especulativo, buscando reverter o
quadro de segregação social no território.
É especialmente relevante, no
que se refere à gestão de áreas de
risco, que a legislação urbanística
seja construída com base na realidade local, considerando os impactos socioeconômicos das normas
de uso e ocupação e das regras de
construção, que têm papel fundamental na determinação dos preços da terra urbana, bem como na
dinâmica do mercado imobiliário.
As políticas setoriais de habitação de interesse social e de
regularização fundiária, seguindo as diretrizes do Plano

As políticas
setoriais de
habitação de
interesse social e
de regularização
fundiária têm o
poder de
estancar a
produção da
informalidade
Diretor de Desenvolvimento do
Município, têm o poder de estancar a produção da informalidade na ocupação de áreas de
risco. Sob o fundamento da
dignidade da pessoa humana e
dos demais objetivos fundamentais da República, quais sejam,
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com redução das desigualdades sociais e
erradicação da pobreza, as normas municipais devem garantir o
direcionamento prioritário de
ações estratégicas para os núcleos
informais nessas áreas.

É na perspectiva do direito
à cidade que as ocupações humanas em áreas de risco - áreas
sujeitas a enchentes, inundações e
deslizamentos - ganham visibilidade, uma vez que os danos e impactos decorrentes do fenômeno afeta não somente moradores dessas
áreas, cuja condição não condiz
com o direito à moradia digna e
adequada, mas onera também o
Poder Público e a coletividade, ao
arcar com os custos sociais e econômicos, seja da remoção/realocação desses assentamentos,
quando necessário; seja das ações
de controle, afastamento ou administração do risco; e até mesmo
da degradação ambiental ocasionada pela irregularidade da ocupação, no que se refere à contaminação do solo, dos sistemas de saneamento básico e serviços públicos em geral.
Aline Gallo, advogada,
especialista em Gerenciamento Ambiental, assessora do Mandato Coletivo A Cidade É Sua!
(PV), em Piracicaba

O céu é testemunha
Aldo Nunes
Tenho em meus últimos artigos tentado passar alguma coisa
mística para os meus leitores, sempre procurando levar esperança de
que "tudo passa"; "nada é mais
importante do que olhar para o céu,
onde tudo pode ser visto desde que
estejamos devidamente preparados"; "desde que não sejamos
egoístas"... Posso estar muito
errado, mas, quero assim mesmo defender até o meu passamento, a liberdade do meu direito de passar coisas vividas pelas
quais passei e venho passando, que
acredito ser o aprendizado para
todos e que, talvez, possa servir
de alento para uma vida melhor
que a minha aos meus leitores.
As manchetes jornalísticas,
que acompanho diariamente,
cada vez mais se apresentam
sombrias o que meu misticismo
(tendência para acreditar no sobrenatural), onde muito aprendi a amar a vida e em especial a
família e a todos que quero bem,
faz-me ter "esperanças" de que
essas sombras que nos obscurecem
a visão e o sentir são passageiras e
logo se dissiparão.
Afinal, nosso planeta Terra faz
parte do universo - é único: verso e
anverso, tal qual uma moeda, 'cara
e coroa' numa mesma peça - e isso
será eterno. O tempo segue a lei da
natureza e nós a do relógio mecânico e eletrônico que são baseados
em convenções tais como: o dia tem
24 horas; o metro 100 centímetros;

um alqueire tem
24.200 m²...
Vejo o rio Piracicaba botando
água para fora no
momento presente. Na minha infância todo ano,
de janeiro a março, era comum essa
sua cheia, porém, não tão rápida
como agora que é produto do crescimento dos municípios de Americana, Santa Bárbara e a própria Piracicaba, com a impermeabilização
de seus solos, a chuva que nelas
cai, vai diretamente para o seu leito, pois não mais existe a possibilidade de penetrar na terra, ganha
velocidade e arrasta todos resíduos que encontra pela frente, provocando enchentes repentinas, muito difícil de serem previstas. Para
chuvas não temos hidrômetros.
Quando ainda trabalhava em
Águas de São Pedro, se não me falha a memória, em 1969, nessa
mesma época (janeiro a março)
com a enchente do Piracicaba, nosso córrego, conhecido como Rio
Araquá, não conseguiu despejar
suas águas nele e foi represando.
Suas águas romperam nossa ponte na SP/304 e, o canal que atravessa Águas de São Pedro, desde o
Grande Hotel até a referida ponte,
inundou toda Av. Carlos Mauro,
deixando o Grupo Escolar, Delegacia de Polícia com mais de metro
submersos e chegando a impedir o
transito até as portas do Hotel Avenida e praticamente isolando o acesso até o Grande Hotel. Ficamos iso-

As chuvas vão
continuar
continuar,,
estamos no
tempo delas
aqui para nossa
região; por
isso, tomemos
as nossas
precauções
necessárias
lados de Piracicaba e foi por algum
tempo, o trânsito desviado para a
estrada de Charqueada que, salvo
lapso de memória, ainda não estava totalmente asfaltada.
Ninguém é culpado, ninguém
é inocente. O que está acontecendo
no presente momento, poderia ser
resolvido se não ficássemos tentando distribuir inocências e culpas
para os outros. Estamos num momento de transição onde tudo é
muito incerto. A natureza está dando seus necessários avisos para que
tomemos providências já há bom
tempo e, ainda estamos duvidando que o clima, é a base para manutenção da vida. Utilizemos nossa inteligência para a realidade e
não a deixemos que a nossa mente,
juntando pontos que não têm relação um com outros, mente. Não há
ignorância em acreditarmos em superstições, mas sim uma aplicação
indevida da inteligência. Reforçando o que já disse no meu artigo da

semana passada: a utilização de siglas e abreviaturas utilizadas na imprensa escrita e televisiva, tudo nos
ajuda a confundir, especialmente
quando vemos OEA e não Organização dos Estados Americanos que
é uma organização que engloba três
blocos continentais ditos Américas
(do Norte, Central e Sul, com seus respectivos países; OIT, e não Organização Internacional do Trabalho; Opep
e não Organização dos Países Exportadores de Petróleo... Ressalto aqui, duas bem antigas e brasileiras: CICA e SANBRA, a primeira Companhia Industrial de
Conservas Alimentícias (a famosa fabricante da massa de tomate Elefante) e a segunda Sociedade
Algodoeira do Nordeste Brasileiro
(a fabricante de óleos comestíveis
extraídos do algodão...
Vejo também que as previsões
do tempo noticiadas, não satisfazem os necessários acertos. Eu como
amante do misticismo, procuro apelar
mais para a observação da Lua e do
Sol, sabedoria milenar anterior a
Cristo que muito nos ensina sobre
o clima sem utilização de aparelhos
sofisticados e eletrônicos.
As chuvas vão continuar, estamos no tempo delas aqui para
nossa região. Por isso, tomemos as
nossas precauções necessárias. O
céu é testemunha ocular e sensitiva de tudo abaixo dele.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal
derendasaposentadoE-mail:
audusconsultoria@gmail.com

O Souza
Paiva Netto
Apresento-lhes um conto bem
singular, que promove ação pragmática no cotidiano. De vez em
quando, alguém chega para dialogar e vem com aquela conversa:
"Ah! Não sei mais o que faço! Dá
tudo errado na minha vida! Até
Deus se esqueceu de mim!".
Aí me lembro de uma página que,
há alguns anos (e bota anos nisso!),
recebi datilografada por uma ouvinte
atenta de meus programas radiofônicos. Uma historinha criada por Brad
Lohr e Helene Lorber, que vou repetir de memória. Quem tiver o original, por obséquio, consiga-me
uma cópia. E, desde já, agradeço.
É bem interessante e instrutiva
para os que precisam de maior
decisão em suas existências e que,
portanto, não devem agir, de forma
alguma, a exemplo do "Souza":
"Durante uma enchente, o 'Souza' estava sentado no telhado da sua

casa, com água já lhe chegando aos
pés. Pouco depois, passou um homem
numa canoa e gritou:
"- Ei! Quer uma caroninha até
um lugar mais seguro?
"-Não,obrigado!-respondeu.-TenhofénoSenhoreElevaimesalvar!
"Em pouco tempo a água subiu até a cintura do nosso herói.
Foi quando veio uma lancha e alguém, aos brados, o chamou:
"- Você aí! Quer uma ajudazinha até um terreno mais elevado?
"- Não, grato! Confio no Senhor. Ele me salvará!
"Posteriormente, um helicóptero atravessou os ares, e o teimoso do 'Souza' já estava de pé no
telhado, com água pelo pescoço.
"- Agarre a corda! - clamou o
piloto. - Vou puxar você para cá!
"- Não, muito agradecido - redarguiu -, mas não posso ir. Acredito
no Senhor e Ele há de me salvar!
"Afinal, foi arrastado pela inundação. Depois de muitas horas na-

Não ajamos,
pois, à
semelhança do
"Souza" que, a
pretexto de uma
salvação
"supermilagrosa"
dando, o pobre homem, exausto, afogou-se e foi procurar a sua recompensa divina. Ao chegar aos portais do
Céu, encontrou o Criador e lamentouse do que lhe havia ocorrido:
"- Senhor, acreditei em Vós e
acabei morrendo! Que foi que
aconteceu?
"Deus então lhe falou assim:
"- Ora, 'Souza', de que estás reclamando?! Mandei-te dois barcos e
um helicóptero, e tu não te valeste das
oportunidades que te ofereci...".
Não ajamos, pois, à semelhança do "Souza" que, a pretexto de

uma salvação "supermilagrosa",
que Deus lhe mandaria, terminou
morrendo afogado... Não quis valerse de todos os socorros que Ele lhe
enviara, por meio de barcos e até mesmo helicóptero. Para quem busca estar integrado no Pai Celestial, obstáculos são estímulos. Barreiras podem
ser o tormento dos falhos de ânimo.
Representam, contudo, molas impulsoras dos seres humanos que
se obstinam por um Ideal. Há um
aforismo russo que singulariza uma
advertência aos ociosos do corpo e da
mente: "Confie em Deus, mas continue nadando para a praia". Alziro
Zarur (1914-1979), saudoso Fundador da Legião da Boa Vontade, dizia:
"Faze a tua parte, que Deus fará a
parte Dele".
Eis aí.
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br www.boavontade.com

Comida virtual
não mata a fome
Walter Naime

A

nunciado pela
imprensa que o
percentual da
população brasileira
abaixo da linha de pobreza atingiu 30%,
quando em um ano
atrás era de 20%. Que
o número de desempregados atingiu 14 milhões de cidadãos. Que a inflação atingiu os
dois dígitos e nos encontrando
na antevéspera das eleições.
Motivado pela palavra fome
que anda rondando os lares do
país onde já se tem notícia de caçadores de lagartos para serem
preparados como comida.
No universo tudo está em
movimento. O estado estático
ou parado só existe no relativo
entre duas coisas, porém estas
também estão em movimento
em relação as demais.
Esses movimentos são propostos pelos "campos de forças"
que podem ser gravitacionais,
magnéticos, eletromagnéticos e
outros que ainda desconhecemos.
Esses campos de forças geram
energias e alimentam o conjunto
dos corpos que fazem parte desse
"todo movimentado".
No reino animal, os combustíveis mais comuns são raios solares que através da transformação
primeiro em animais e vegetais
e depois em alimentos. Em toda
a cadeia alimentar o processo se
repete, desde os micróbios até os
animais de grande porte.
Todos precisam comer
para continuar a viver. Podemos dizer que quem não
come não faz cocô e morre.
Nesse come-come aparece a
evolução dos seres que se transformam e se adaptam para permanecerem vivos, o que constitui a teoria defendida espetacularmente por Charles Darwin, o grande gênio.
Inserido nesse contexto está
a fome humana que tem sido
abordada por diversos experts
e cientistas procurando criar
formas de alimentação dessa
grande massa que já atinge
mais de sete bilhões de bocas.
O desafio permanece e por enquanto soluções tem aparecido com esforços da criatividade científica.
Apesar do problema ser mundial, é necessário examinar o que
acontece no Brasil, pois além dos
problemas já debatidos em outras
épocas os políticos aparecem no
palanque em todas as eleições
como fonte de especulação com

propostas de soluções
com promessas irresponsáveis.
Nas vésperas de
uma eleição, quando os
espertos se manifestam
com discursos, o tema
da fome instalada sempre no governo anterior, pressiona a motivação tentando retirar o
medo da população, e fazendo brotar as promessas eleitorais para
"subtrair" o voto do eleitor.
A tecnologia de forma geral
tem contribuído para algumas so-

Vamos nos
preparar para não
sermos levados
em mentiras
eleitorais,
examinando o
caráter do
candidato, seu
histórico (...)|
luções até o momento. No entanto
essa tecnologia tem amparado a
forma das soluções fome. Os governantes que prestam atenção,
fazem o apelo para a retórica na
oferta, prometendo o que não vão
poder cumprir, mas conseguem
persuadir os desavisados a acreditarem em "comida virtual", através de políticas sociais. Os recursos da mídia de comunicação já
acostumadas às mentiras, se integram ao processo de conquista.
A imaginação é fértil, e os discursos repletos de promessas que
são bem preparadas em tecnologias virtuais, levam o participante a
ser enganado e aceitar a maior
FAKE NEWS da história. Os que
estiverem com fome, a imagem de
comida toda colorida, cheia de
perfeição, servida em um prato
reluzente, com os devidos talheres para você participar do maior e mais lindo banquete imaginário é a urna eleitoral. Ali você
ao invés de comer estará sendo
comido, pois pela atração da isca,
você morre pela boca.
Vamos nos preparar para não
sermos levados em mentiras eleitorais, examinando o caráter do
candidato, seu histórico, e finalmente orando novamente para que
o imponderável esteja do nosso
lado, pois conversa fiada não enche barriga e comida virtual não
mata a fome.
Walter Naime, arquitetourbanista, empresário.

A ilha da ponte
do Piracicaba
Carlinhos Gonçalves

Q

uando existia somente um
pista sobre o rio Piracicaba
para quem caminhava do
centro para a avenida Rui Barbosa
pela ponte conhecida como ponte do
Mirante, construída pelos engenheiros irmãos Rebouças (Antônio Rebouças e André Rebouças), se podia
visualizar ao lado uma linha de trem
e logo abaixo as aguas do rio Piracicaba onde existia uma pequena ilha.
Para nós, era uma ilha mágica vivíamos ali um tipo de budismo mayana, ou seja um materialismo espiritual como na ilha de
Aldous Huxley, descrito em seu
fantástico romance filosófico e atualíssimo nos dias de hoje. Local,
onde no período da tarde em nossa
infância muitas vezes passávamos
pescando cascudo e assando-o no espeto. Estávamos presentes aqui e agora, pois ali mergulhávamos como
os pescadores de perola e nas tocas
que rodeava a ilha buscávamos com
nossas mãos os peixes cascudos que
ali viviam em tocados.
Isto tudo era para "matar"
aquela vontade que "batia" de comer peixe "in loco". Cada um dos
membros do grupo levava algum
tempero tirado da cozinha de casa
como: sal, pimenta, ou qualquer
outro que desse ao cascudo um
sabor especial. Às vezes, mudávamos os nossos programas como
atravessar o rio a nado ou pescar
no salto que era também uma
aventura maravilhosa.
Mas a ilha, não; a ilha tinha
um sabor especial porque vivíamos
longe dos olhos dos turistas ou
dos transeuntes da ponte. Parece
que tínhamos, intuitivamente,
consciência de um sistema de ener-

gia indefinível como dizia Alan Watts,
que em seu conjunto na realidade é
cada indivíduo e nos permitia participar de todos os jogos da vida, nas
configurações e nos gestos do universo, sem temor e com compaixão, apercebendo-nos de cada outro eu, sob sua aparência exterior
do mesmo modo que o nosso.
Era assim cada dia, vivido
com emoção e deixando que o dia
seguinte aparecesse para iniciarmos mais uma nova aventura na
ilha, às vezes alguém trazia um
tempero diferente, criava uma" fisga", que era um pequeno arpão de
metal para puxar o peixe sem da-

Era assim cada
dia, vivido com
emoção e
deixando que o
dia seguinte
aparecesse para
iniciarmos mais
uma nova
aventura
nificar nossas unhas e dedos.
Vivíamos em comunhão com
o rio: não éramos subjugados pela
aparente separação das coisas e
nem de nós mesmos, apanhávamos um pouco do rio com as mãos
como falava o velho poeta Manoel
de Barros, e espremíamos ele nos
vidros até que as águas se ajoelhasse. Assim era nossa infância
na ilha, que ainda continua em
nossa memória aqui e agora.
João Carlos T. Gonçalves,
Carlinhos, professor, conferencista e consultor em
Marketing Institucional
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Carmen M.S.F Pilotto

Aguardem as comemorações
do Cinquentenário da Academia Piracicabana de Letras!

Ivana Maria França de Negri

FLORFOCAR

PROSA

Angelvira Carmine

QUANDO CHEGAR MINHA VEZ...
Irineu Volpato
podem levar meu corpo judiado
mas larguem minha alma arredia
restando na demora dum bocado
ooOoo

CAPTURA
Carla Ceres
Beleza, face do efêmero,
transbordamento e vertigem.
Buscá-la é estar prisioneiro
de procura interminável,
pois quando o belo se deixa
pousar e posar um pouco,
perde os ares de vertigem,
ganha um gosto adocicado,
princípio de tédio e náusea.
ooOoo

CHOVE

E aguardem as comemorações do cinquentenário da Academia Piracicabana de Letras!
Gosto das casas antigas,
Com janelas escancaradas
Para o mundo sem pressa.
E toda gente debruçada
Na moldura do peitoril,
A olhar o dia passar.

Dirce Ramos de Lima

PROSA

ILUSÃO SENIL
(minicont
o) - Carmen M.S.F
.Pilott
o
(miniconto)
M.S.F.Pilott
.Pilotto
Lavo o rosto sem
me fixar no espelho.
Vã tentativa de não
ver os vincos da face.
A velha ilusão de que
o que não é visto não
é lembrado. As rugas
no coração não têm
solução, bradam sua
dor na insônia da
noite...

Quando nessas janelas,
Acontece o encontro das
Margaridas e Hortênsias,
Violetas e Angélicas, e
Tantas outras Florindas
Que contam sobre
A vinda da Primavera,
É felicidade de endoidecer...
E eu me ponho a despetalar um Bem - querer!
ooOoo

NOTÍCIAS

Não acreditei
Nos braços de outro
Minha amada encontrei

ooOoo

A FÚRIA DAS ÁGUAS
Ivana Maria França de Negri
Desta vez o estrago não veio
das famosas águas de março a desfechar o verão, mas sim de um verdadeiro dilúvio em pleno janeiro.
Muito se tem falado da água, da
sua escassez, do futuro incerto do
abastecimento mundial, da conscientização das pessoas da necessidade de economizar o precioso líquido para que não venha a faltar.
Mas a natureza, sempre submissa, passiva, suportando sucessivas depredações, incêndios criminosos, derrubada das suas centenárias florestas, destruição da
camada protetora de ozônio, poluição de seus rios e mares, de
repente mostra seu poder, só um
pouquinho da sua força descomunal, apenas para lembrar o homem
o quanto é poderosa.
Crateras abertas em vários
pontos, o asfalto rasgado e levado pela força das águas, muito
lixo espalhado pelas enxurradas
que se transformaram em verdadeiros rios. Pessoas empunhando
rodos e vassouras tentando expulsar a lama de suas calçadas.
Eu olhava a desoladora paisagem pela janela do meu carro
quando vi uma cena que me comoveu. Uma rolinha portava no
bico um inseto, ou coisa parecida, e sobrevoava desesperada,
em círculos, por sobre os galhos
de uma árvore que havia tombado. Nela estava o seu ninho. Não
consegui avistar se havia ainda
filhotes lá dentro. Talvez estivessem mortos, mas se tivessem resistido, como livrá-los dos predadores? Como levá-los a um local
seguro? Senti a aflição da pobre
ave. O seu drama não será narrado em nenhum noticiário televisivo, tampouco será manchete de
jornais, mas o seu sofrimento era
igual ao de todas as mães, quer

No Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, a contadora de
histórias Monika Magno contou A Lenda da Cobrona, da escritora Ivana
Maria França de Negri, e distribuiu exemplares para as crianças que
participaram do Projeto Férias no Museu.

O chão se abriu
Sofri, percebi
Rosinha
Nunca foi minha.
ooOoo

SAUDAÇÃO

NATUREZA

À

Elson de Belém

sejam elas irracionais ou da raça
humana. O instinto materno é universal e irmana todas as mães.
Fiquei imaginando quantas pequenas tragédias como essa devem ter
acontecido sem que ninguém venha a
tomar conhecimento delas.
Esses episódios que acontecem servem de alerta a todos nós,
que nos consideramos os reis da Natureza. Achamos que podemos utilizá-la
ao nosso bel prazer, profaná-la e submetê-la aos nossos caprichos.
Talvez por isso ela mostre, às
vezes, todo o seu potencial. E o faz
através de tempestades, terremotos,
maremotos, furacões, inundações, erupção de vulcões e outras manifestações poderosas, diante das quais
os seres vivos nada podem fazer.
E quando isso acontece, o
homem acaba repensando suas
atitudes e recolhe-se à sua insignificância. É a voz de Deus
alertando-nos. E constatamos
quão vulneráveis somos diante
da sua grandiosidade.

ooOoo

MORRER
Maria Cecília Machado Bonachella
( a poetisa faleceu num dia 8 de fevereiro..)

Morrer no anonimato
sem temor
sem medo
sem história
e louros
como tesouros
que se guardam
em segredo

Chove,
mas esta chuva de agora,
vejo e sinto,
como jamais houve outra!
É uma chuva de lágrimas
de isolamento,
de tristeza.
É uma chuva que molha,
que esfria,
que bate
em minha alma.
Chove!
Pingos soluçantes
de um céu escuro...
Chove na noite do meu
coração.

O fogo que nos aquece a alma e ilumina nossos corações
A terra que nos dá alimento para sobrevivência,
A água que nos mata a sede e purifica o planeta,
O ar imprescindível para oxigenar o pulmão do mundo,
Tudo dádiva, tudo vem do supremo,
Com maestria e simbolicamente perfeito
A Natureza nos envolve com
sua beleza,
Não falha florescendo e
dando seus frutos
Como se nada tivesse
acontecido
Porque vem de Deus
Que é o verdadeiro PAI.
ooOoo

TROVA
Leda Coletti
Contaram-me linda história
daquela estrela-do-mar:
viveu momentos de glória
amando um raio lunar.
ooOoo

O MAR E A AREIA
Elda Nympha Cobra Silveira
Cai a tarde,
trazendo distantes olhares...
O mar vem de longe,
dobrando, enrolando,
e serpenteia, se jogando
nas areias que ardem.
A lua, de esconde-esconde,
de vez em quando, espiando,
o vento empurrando,
a maré puxando,

vem a areia dragando,
puxando-a para si,
com volúpia, buscando
a terra em frenesi...
À noite
as ondas prateiam,
espumam num vaivém,
arfando tristes pranteiam
as dores que o amor retém.

A historiadora Marly
Therezinha Germano
Perecin apresentou seu
mais novo livro, "As
Luzes do Vale", através
de live pelo canal do
Youtube do Instituto
Histórico e Geográfico
de Piracicaba no dia 3
de fevereiro. Quem
quiser adquirir o livro,
poderá fazê-lo gratuitamente na sede do IHGP.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram: livros_inesqueciveis
O livro "A dieta de Jorge" da Marcia
Honora, conta a história de um jacaré
chamado Jorge que morava no zoológico.
Jorge adorava comer e não gostava de
fazer exercícios físicos. Toda aquela
preguiça se acumulou na barriga dele,
deixando-o desanimado e sem energia.
Um dia, ele ouviu algo e percebeu que
precisava mudar seu estilo de vida.
Adivinha o que aconteceu. Recomendamos! Faixa etária: 04 a 08 anos Encontramos essa divertida história contada em:
https://youtu.be/osUdUW_lolc

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

"A humildade é a base e o fundamento de
todas as virtudes, e sem ela, não há
nenhuma que o seja"
Miguel de Cervantes
Miguel de Cervantes Saavedra foi um
romancista, dramaturgo e poeta
espanhol. A sua obra-prima, Dom Quixote,
muitas vezes considerada o primeiro
romance moderno, é um clássico da
literatura ocidental e é regularmente
considerada um dos melhores romances
já escritos.
Faleceu em Madrid aos 69 anos.
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ESTAMOS DE VOLTA....
Luiz Tarantini

Luiz Tarantini é repórter
esportivo, comentarista
esportivo, marketing
comercial, colunista e louco
pelo Nhô-Quim

Bom dia amigos leitores e torcedores do XV de
Piracicaba, a emoção já
toma conta de toda a equipe Passe de Letra/Difusora AM 650, a partir de hoje,
sábado 05/02/202, voltamos
a transmitir os jogos do NhôQuim após cinco anos longe
dos estádios.
Depois de sofrer com rebaixamento para a série A2
na derrota para o Oeste na
distante Itápolis no primeiro semestre de 2016, e come-

morar o título da copa paulista
no mesmo ano diante da Ferroviária na arena da Fonte Luminosa vivenciando todos os tipos
de emoções em uma só temporada, eis que o golpe mais duro
veio no ano seguinte, quando
em 2017 o departamento esportivo da Radio Difusora foi desfeito e paralisaram as transmissões dos jogos do glorioso XV de Piracicaba.
A partir de então a equipe
se desfez, Gerson Mendes e João
Panosso continuaram na emissora, Douglas Tamanini se dedicou a associação Amigos do XV
e eu o Tarantini passei por outras emissoras, mantendo a nossa coluna aqui na Tribuna e com
o programa pelo canal RPTV de
Americana e redes sociais.
A tristeza em estar em
estar longe dos jogos do XV
era o assunto em cada encontro casual entre os integrantes da equipe, eu e Gerson Mendes até iniciamos
um planejamento para reto-

mar os trabalhos, mas as dificuldades falaram mais alto e
esse sonho teve que ser adiado.
Gerson então adoeceu,
deixou a emissora de vez e
mudou-se para Petrópolis
sua terra natal, e após muita
luta e sofrimento a doença da
pandemia o maldito vírus
COVID 19, nos tirou o que
entendo ter sido o maior narrador esportivo e comunicador de todos os tempos de Piracicaba e região, com todo
respeito pelos outros profissionais da área, mas nenhum
conseguiu unir em uma
transmissão a alegria, técnica, empatia e o incomparável timbre da voz tão poderoso que encantava a todos, nosso saudoso Gerson
"garganta de aço" Mendes.
Estamos de volta e hoje
é o marco desta retomada,
para quem puder acompanhar estará vivenciando uma
singela homenagem que fa-

remos ao "Gersão" com a autorização de sua esposa Sra.
Vilma e filhos. Para você que
acompanhou ao longo dos
anos os jogos pela "veterana
em audiência" Difusora AM
650, e lembra os "jargões"
criados pelo nosso mestre,
vai se emocionar tenho certeza disso.
A transmissão de XV de
Piracicaba x AUDAX começa
hoje as 16h30minhrs e você
pode acompanhar a narração
de Tonny Costa (pastor), comentários de Jonas Parisotto (corneta), Marlon Ferreira (lenda), plantão esportivo de Antonio Ribeiro (bisteca), suporte técnico de
João Panosso (magaiver) e as
reportagens de João Luis
(historiador) e Tarantini (tomatinho). Venha que a festa
está só começando. Mande
seu recado pelo e-mail:
luizcollection@yahoo.com.br
ou pelo Whatsapp (19)
99639-2028

RECADO: A TORCIDA ESTÁ COM A PULGA ATRÁS DA ORELHA
Daniel Campos

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

Saudações amigos torcedores apaixonados pelo futebol e pelo Xv de Piracicaba
espero que todos estejam
bem.
Enfim o tão esperado
campeonato Paulista A2 que
nós tanto aguardamos já
está em andamento indo
para quarta rodada até o fechamento desta edição, podemos dizer que estamos em
um nível com preocupação
nível médio para hard. Como
a gente é torcedor a gente
convive com outras opiniões
de outros torcedores, lemos
muito em redes sociais todo
tipo de opinião aonde o torcedor gosta de dar um recado no final. Temos torcedores de tipo que só xinga diretoria, torcida que só fala que
o XV não vai para frente, tem

torcedor que não sabe nem
os nomes dos jogadores que
jogam no XV dentre outros.
O momento vivido nesses jogos que aconteceram
são de muitas críticas de que
o time é RUIM e vou te passar para você leitor o que
acho de tudo isso lembrando
que convivemos um pouco os
bastidores, pois recebemos
no Programa Passe de letra
na Difusora o executivo do
XV Marco Gama, o treinador
Luciano Dias, o presidente
também, e acompanhando
as conversas de perto vou te
passar a visão que temos pois
chegar em rede social e descer a lenha é fácil criticar
meio mundo falar que nada
presta sentado no sofá é moleza, então baseando nos dois
lados da moeda vai sair a
minha opinião.
Uma montagem de elenco
não é fácil como parece, o futebol é muito caro tem que estar
atento às oportunidades, acompanhou que fizeram o planejamento que já é um começo, mas
planejar não é sinônimo de sucesso, mas é o caminho que tem

que ter um começo. Jogadores
foram contratados e em minha
opinião foram bons jogadores,
atletas que atuaram bastante
nos seus clubes que aqui ainda
não deram um encaixe. Ainda
acho que faltam mais algumas
reposições pontuais, e acho que
o treinador tem que ser cobrado sim, pois tem jogadores que
custaram um alto investimento
que não atuaram ainda, ou que
só entra no segundo tempo ai já
vejo dedo do treinador em colocar pra jogar e criar um esquema tático que o time possa criar, pois nesses jogos o time não
criou nada, só na base do chuveirinho. Outro ponto importante os jogadores tem que ser
duramente cobrados saber que
o XV é gigante é centenário a
torcida é gigante presente e estar ciente que não temos paciência mais até pelo passado recente de sempre bater na trave, jogador tem que suar sangue brigar sempre.
O que eu vejo nesses jogos não vai ser um time que
vai dar show nem espetáculo, mas sim um time que vai
muito suado e vai ter que se su-

pera na raça. Não acho que é um
time de VAGABUNDO, longe
disso é um time acredito de
caráter até pelo perfil que o
executivo Marco Gama buscou,
mas tem jogadores que precisam estar mais atentos nos
detalhes, pois é nos detalhes
que se ganha ou perde jogos.
Relação a torcida, vamos acreditar sempre já vimos times dar show de futebol e chegar na hora H e não
subir, já vi times bons ser rebaixado então torcedor vamos pro
estádio apoiar até o fim ,vibrar
passa uma energia positiva
torcida não joga mas sobe
time SIM, não adianta pedir
a cabeça do treinador pois
não sei se isso ajuda no momento acredito que trocar
treinador agora é prejudicial e de último caso. Sei
que nós não estamos com
paciência mais, mas o momento nosso é de apoiar e
que tem muito campeonato pela frente. E você torcedor qual sua opinião?
Deixe sua opinião nos canais oficiais Passe de letra
no Facebook e Instagram.

DIREITO DESPORTIVO: "SE TEM FUTEBOL
NO RÁDIO, TEM ALEGRIA NO POVO!".
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, presidente da
comissão de direito
desportivo da OAB de
Piracicaba, já atuou em
Tribunais Desportivos e
ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vicepresidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria
executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde
é conselheiro vitalício

Com esta frase marcante do saudoso Gerson
Mendes, que nos deixou
há quase um ano, inicio a
coluna desta semana. Gerson Mendes fez história no
rádio Piracicabano, o
"Garganta de Aço" bradava este bordão anunciando, nos microfones da rádio Difusora de Piracicaba
AM 650 MHz, na semana
que antecedia os jogos do
nosso Esporte Clube XV
de Novembro de Piracica-

ba e com narrações carregadas de emoção que contagiavam os ouvintes, provocando as mais diversas
reações e emoções. Gerson Mendes era um exemplo de profissionalismo,
ladeado por uma equipe
excepcional, trazia competência e excelência às
transmissões e nada devia
aos grandes nomes do rádio da capital, exigente e
zeloso, não abria mão da
qualidade sempre preocupado em entregar o melhor para nós, ouvintes,
fato esse corroborados por
diversos amigos e colegas
que trabalharam com ele
e por mim mesmo na minha passagem por diversos cargos pelo nosso Nhô
Quim. O fluminense que
adotou Piracicaba e se tornou, formalmente Piracicabano, já que era natural
do Estado do Rio de Janeiro, era botafoguense, mas
seu coração batia forte
também pelo nosso alvinegro, cujas cores se confun-

diam. Enfim, na memória
ficam os bons papos que
tive com ele tanto nos bastidores, quanto nas participações em seu programa
de esporte. As lições do
"Garganta de Aço" ecoam
até hoje e um de seus mais
fiéis discípulos é o Luiz
Tarantini que não deixa
cair no esquecimento o legado do mestre. Batalhador e persistente, Tarantini sempre me confidenciou que o desejo de voltar a trabalhar com Gerson Mendes em transmissões de jogos do nosso XV,
como já o fez no passado
recente, era uma aspiração de ambos, mas o destino, esse nosso "parceiro"
inseparável, não permitiu
a materialização deste anseio, todavia, o mestre
deixou um discípulo que
não se abateu e, aos poucos, alimentou o sonho de
voltar às transmissões,
agora sem o mestre, mas
com uma equipe renovada
e motivada. E assim o fez

e os microfones da rádio
Difusora de Piracicaba AM
650 MHz com seus mais
de 88 anos de tradição,
voltam a partir de hoje, 5
de fevereiro, a transmitir
os jogos do nosso Alvinegro Glorioso com a equipe
comandada por Luiz Tarantini composta por João
Panosso, Marlon Tadeu
Ferreira, João Luís Almeida, Tony Costa, Antonio
José Rodrigues/Bisteka e
por mim. Que esse novo time
honre as glórias e tradições
do nosso Nhô Quim, com
transmissões que sejam fiéis
ao que os olhos veem, sempre levando ao torcedor
informações fidedignas com
a responsabilidade, arrojo e
dinamismo, marcas da Difusora e lições do mestre Gerson. A coluna é solidária e
clama a todos e todas que sigam as orientações dos órgãos
oficiais de saúde pública no
combate à pandemia. Saudações XVzistas e Jus Desportivas e até a próxima!
Gerson Mendes: presente!
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE 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 comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar 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 vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------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 básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

PASSA-SE PONTO
Comercial (confeitaria)
com lucro - E-mail: kim@
consultoriainbox.com.br

VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE 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 SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMAGRECIMENTO
SAUDÁVEL e com equilíbrio na sua rotina. Faça
uma avaliação de bioimpedancia GRATUITA e
receba uma mentoria
para alinhar sua necessidade e objetivo. Avaliação gratuita pelo whats
App 19.996229016.

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- 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.

EMPRÉSTIMO no cheque o ou carnê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dívida 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. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, 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.
------------------------------------------

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.
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO
Rogério Sartori Astolphi
BOITUVA (SP)

Em dias ensolarados, Boituva (SP) é a primeira opção

Desde os primórdios, a área do município de Boituva era considerada linda, com belas colinas e clima agradável.
Em 1883, a Estrada de Ferro Sorocabana construiu ali a estação
ferroviária e suas dependências, dando início ao seu crescimento.
Mas, o município só foi instalado mesmo em 1938.
Nos dias atuais Boituva é a capital do paraquedismo e do
balonismo.
A sua prefeitura mostra elogiável cuidado com detalhes que
merecem o nosso registro, como é o caso de uma alameda para
a qual houve seleção de oito grafiteiros para suas pinturas, dando vida ao que chamam: 'Alameda das Artes'.
Esse projeto será executado nos dias 12 e 13 de fevereiro.
Parabéns para aquela prefeitura e ao autor da boa ideia.
ILHABELA (SP)

Ilhabela é um paraíso rico em biodiversidade, repleto de cachoeiras e com mais de 390 espécies de aves" - ela diz e continua "Ilhabela é um santuário natural de preservação da vida. Por
isso, parabenizo e agradeço a todos que trabalham, visitam e
ajudam a cuidar de tanta beleza". Quando possível, programe
você também uma estada em Ilhabela.
PRESIDÊNCIA DO COMTUR
Ser presidente
de um Conselho
Municipal de Turismo não é coisa fácil como pode parecer à primeira
vista. Requer um
sábio comando de
suas reuniões,
manter a sua independência, ter um
eficiente relacionamento com os
órgãos da sua prefeitura e, principalmente, obter bons
resultados nos relacionamentos
com pessoas e órgãos da iniciativa
privada e/ou governamentais do
Estado. A AMITur mantém uma equipe encarregada de acompanhar os trabalhos desses Conselhos e, terminando o levantamento feito em 2021, houve por bem destacar aquela que mais mereceu ser homenageada na abertura do próximo Congresso do Turismo Paulista, ou seja, a Michel Aparecida da Silva Netto, presidente do Comtur da cidade de
Cachoeira Paulista, a qual muito fica devendo a ela pelos
frutos e laureis que vendo sendo conquistados.
FLORÍNEA (SP)

Ilhabela tem praias bonitas e atrativas

Na verdade, este é um dos raros municípios-arquipélagos do
Brasil. Além da ilha principal, o município é composto por outras
18 ilhas e ilhotas. Localiza-se no litoral norte a 210 km da capital
paulistana. Pesquisas arqueológicas mostram pelo menos quatro das ilhas do arquipélago já habitadas muito antes da descoberta de Cabral. Os primeiros habitantes foram pescadores que
viviam em acampamentos a céu aberto perto de suas praias e
baías. As coleções de conchas, frutos do mar e cerâmicas deixados por eles são os únicos vestígios dos quais os arqueólogos
dispõem para estudá-los.
PRAIAS CONVID
ATIV
AS
CONVIDA
TIVAS
Hoje, a maior parte da cidade de Ilhabela é preservada pelo Parque Estadual, sendo uma das
maiores reservas de
Mata Atlântica do Mundo. Segundo Luciane
Leite, sua eficiente Secretária de Turismo: "-

Florínea (SP) oferece locais agradáveis

Fazendo divisa com o Estado do Paraná, temos a cidade paulista de Florínea, com sua chamativa "prainha" às
margens do rio Paranapanema.
O seu Balneário Municipal tem área para camping, piscina natural, toboágua, praça de alimentação, churrasqueiras e, como oferece esportes náuticos, tem também rampa para barcos.
Florínea, além de ter uma área de preservação ambiental, ainda tem anfiteatro, centro de convenções, pesqueiro,
o Parque Tradição e a sua Praça Bíblica.
Quando você estiver pela região visite Florínea.

Juiz de Direito, colunista
do site Em Foco
Pretendo neste mês e
nos próximos refletir com
você, caro leitor e cara leitora, o livreto que dá o título deste artigo, publicado
a partir de uma apresentação feita pelo então Cardeal
Jorge Mario Bergoglio, hoje
Papa Francisco. Editado originalmente em 2005 na Argentina, no Brasil tenho
comigo sua segunda edição (Editora Ave-Maria,
2013). E vivamente recomendo que o leiam!
O fato desse texto efetuar sua análise a partir
da realidade argentina de
então não o descredencia
para os tempos atuais que
vivemos no Brasil e mundo afora. Ao contrário, segue servindo para a necessária reflexão.
Impactante o pensamento apresentado logo nas primeiras linhas e que norteará
todo o raciocínio subsequente: "toda corrupção social
não é mais que a consequência de um coração corrupto.
Não haveria corrupção social sem corações corruptos",
em seguida transcrevendo
trecho do Evangelho de São
Marcos: "'Ora, o que sai do
homem, isso é que mancha o
homem. Porque é do interior do coração dos homens
que procedem os maus pensamentos: devassidões, roubos, assassinatos, adultérios,
cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja,
difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem
de dentro e tornam impuro o
homem' (Mc 7, 20-23)".
Desse ponto de partida já podemos rechaçar
todos os exercícios de retórica que defendam ou
justifiquem a corrupção
como um mal "social", algo
etéreo, difuso e sem identidade, isentando qualquer responsabilidade do
indivíduo corrupto ou pecador. E a justificativa não
é difícil de ser compreendida: a corrupção social se
estabelece a partir de indivíduos de corações corruptos. E ponto.
Explicava o Cardeal
Bergoglio que "Não devemos confundir pecado
com corrupção. O pecado,
especialmente quando é
reiterativo, conduz à corrupção, mas não quantitativamente (tantos pecados
provocam um corrupto), e
sim qualitativamente, por

criação de hábitos que vão
deteriorando e limitando a
capacidade de amar, encolhendo cada vez mais a referência do coração a horizontes mais próximos de sua
imanência, de seu egoísmo.
(...) No corrupto existe uma
suficiência básica, que começa sendo inconsciente e
depois é assumida como a
coisa mais natural".
Sendo que a referência
e a medida do corrupto são
o seu próprio "eu", o Arcebispo de Buenos Aires
nos ajuda a concluir que o
afastamento de Deus é
traço característico dessa
desgraça, pois "na base de
toda atitude corrupta há
um cansaço de transcendência: diante do Deus
que não se cansa de perdoar, o corrupto se erige
como suficiente na expressão de sua saúde e cansase de pedir perdão".
Nesse processo de verdadeira putrefação da alma
(em algumas situações até
do corpo também), nosso
Papa alertava e, na conclusão, alentava ao mostrar ser
possível a mudança de conduta: "O corrupto não percebe a corrupção. Ocorre como
com o mau hálito: dificilmente aquele que tem mau hálito o percebe. Os outros é que
o sentem e têm que lhe dizer. Por isso, também, que
dificilmente o corrupto pode
sair de seu estado por remorso interno. Seu bom espírito
dessa área está anestesiado.
Geralmente o Senhor o salva com provas que vêm de
situações que lhe cabe viver
(doenças, perdas de fortuna,
de entes queridos etc.), e são
elas que alquebram a estrutura corrupta e permitem a
entrada da graça. Pode ser
curado".
Paramos por aqui, inclusive para que cada um de nós
possa, íntima e individualmente, realizar uma sincera
autocrítica, buscando sentir
a quantas anda nosso coração, se ele está carente do
Espírito Santo ou "anestesiado" para buscar Sua Graça;
buscando perceber se temos
ou não "mau hálito" ... E se o
Bom Deus nos permitir, mês
que vem voltamos.
Fraternal abraço a todos!
*Site de notícias da
Diocese de Piracicaba
(www.emfoco.org.br)
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