ESQUENTOU – I
O clima na Câmara Municipal
de Piracicaba. Na reunião de quinta-feira, 5, quase os vereadores
Paulo Campos (Podemos) e Laércio Trevisan Jr. (PL) chegaram “às
vias de fato”, ao vivo, com transmissão pela TV Câmara. Mas ficou
no quase. A “turma do deixa disso” entrou em campo e os ânimos
foram assentados. Felizmente.
ESQUENTOU – II
Tudo começou por conta da
denúncia do vereador Cássio
Luiz Barbosa, o Cássio “Fala
Pira”, de que alguém uma mulher estaria distribuindo “bala
com chumbinho” para crianças
da Escola Municipal Antônio
Boldrini, do bairro Parque Orlanda. O parlamentar disse que
o assunto é grave e até foi feito
um Boletim de Ocorrência (BO).
ESQUENTOU – III
Mas durante a discussão do
requerimento 360/2022 – que entrou na Pauta da Ordem do Dia
em regime de urgência – o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) pediu “aparte” para dizer que, no BO,
não havia a informação de que a
mulher estaria distribuindo balas
com chumbinho, ou seja, as guloseimas não estariam contaminadas.
ESQUENTOU – IV
Ao se defender, Cássio “Fala
Pira” disse que a informação de
que as balas estariam contaminadas foi repassada pelas mães dos
alunos, quando ele visitou a unidade de ensino, e de que outro BO
foi redigido constando a informação de que as balas estariam contaminadas. “Esse vereador não
está de brincadeira”, disse.
ESQUENTOU – V
Os nervos foram crescendo e
o líder de governo Josef Borges
(Solidariedade) criticou a postura
de “Fala Pira”, ao lembrar que o
parlamentar tem um canal de comunicação com amplo alcance e
de que não seria correto divulgar
informação sem a devida checagem. “Isso acaba criando pânico na
comunidade”, acrescentou Josef.

ESQUENTOU – VI
Quando a situação parecia
que iria se encerrar, o vereador
Paulo Campos (Podemos) tomou
as dores do colega “Fala Pira” e
disse que não seria intimidado por
nenhum outro colega dentro da
Casa e, bastante exaltado enquanto ocupava a tribuna da Câmara,
disse que “caso alguém quisesse,
poderia resolver a situação lá
fora”. Lamentável esse “lá fora”.
ESQUENTOU – VII
Após a fala de Paulo Campos,
o vereador Trevisan Jr. voltou à
tribuna da Casa para dizer que,
em nenhum momento, estaria
ameaçando qualquer pessoa, mas
que, como vereador, ele “tinha o
dever de mostrar que as informações apresentadas na reunião
não eram verídicas”, ao dizer
que não havia certeza de que as
balas estariam contaminadas.
ESQUENTOU – VIII
No momento em que Trevisan Jr. ocupava a tribuna, o vereador Paulo Campos se levantou de
sua mesa no Plenário e foi na direção do colega. Em ato contínuo, o
parlamentar que estava discursando também saiu do espaço de
discurso e foi para a direção de
Campos. Depois disso, há pouco
para se ver pela TV Câmara.
ESQUENTOU – IX
Assim que percebeu o clima
quente, o presidente da Casa, vereador Gilmar Rotta (PP), encerrou a reunião ordinária e indicou com os dedos o sinal de “corta”, encerrando os trabalhos legislativos da noite e também a
transmissão. Ficou claro, para
quem acompanhava a reunião,
de que o caldeirão ferveu no prédio da Alferes. Pegou fogo.
PAGAMENTOS
A Prefeitura de Piracicaba
pagou ontem (6) o reajuste de
10,56% aos servidores municipais
em folha complementar retroativa a 1º de março. A Lei nº 9.725,
que dispõe sobre a recomposição
do funcionalismo, foi publicada
hoje em edição extra do Diário
Oficial. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJ-SP) concedeu despacho favorável à Prefeitura em 27/04 para esse reajuste.
Em 28/04 a Prefeitura encaminhou
à Câmara Municipal o Projeto
de Lei (PL) visando o reajuste.
Edição: 14 Páginas
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Câmara vai votar audiência
sobre teto salarial da saúde
Requerimento propõe audiência sobre vinculação do teto salarial da saúde ao subsídio
do chefe do Poder Executivo, com convocação de secretários e convite a prefeito
A Câmara Municipal de Piracicaba vai analisar, na 16ª reunião
ordinária, na segunda-feira (9), a
proposta de realização de audiência pública para debater o teto salarial dos profissionais que atuam
na rede municipal de saúde, que
está vinculado ao valor do subsídio do chefe do Poder Executivo.
A proposta faz parte do requerimento 358/2022, de autoria dos
vereadores Cássio Luiz Barbosa,
o “Fala Pira” (PL), Paulo Campos (Podemos), Rai de Almeida
(PT) e André Bandeira (PSDB).
O documento requer ainda a
convocação do secretário de Saúde, Filemon de Lima Silvano, do
secretário de Governo, Carlos Alberto Lordello Beltrame, do procurador-geral do município, Guilherme Mônaco de Mello, e dos
responsáveis pelos setores onde
atuam funcionários que recebem
acima do teto salarial. O requerimento também convida o prefeito
Luciano Almeida (União) para o

debate, com solicitação de agendamento da audiência pública
para o dia 31 de maio, às 14h30.
PARECER CONTRÁRIO
– A pauta da 16ª reunião ordinária ainda conta com o parecer
contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 159/2021, de autoria
do vereador Thiago Ribeiro
(PSC), que possibilita aos contribuintes usar formas de pagamento digitais, como pix e operações de cartão de débito e crédito, para a quitação de débitos
com o poder público municipal.
OUTRAS PROPOSITURAS - Ao todo, estão na pauta 20
proposituras, entre elas três projetos de decreto legislativo – um
que institui a Semana de Prevenção ao Câncer Renal, outro que
altera dispositivos de decreto anterior em relação à comemoração do Dia do Rio Piracicaba e
uma concessão de honraria.
Também integra a ordem do

dia o substitutivo ao projeto de
resolução 2/2022, de autoria do
vereador Gustavo Pompeo
(Avante), que propõe alterações
no Programa Laboratório de
Ideias Legislativas, da Câmara
Municipal de Piracicaba. Há ainda três moções em pauta – uma
de repúdio ao ex-presidente da
República, Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), de autoria do vereador Fabrício Polezi (Patriota);
uma de aplausos a lançamento
de livro, do vereador Pedro Kawai (PSDB), e uma de apoio a
projeto de lei em tramitação na
Assembleia Legislativa de São
Paulo, do presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (PP).
Os vereadores deverão discutir, ao todo, oito requerimentos,
que versam sobre a realização de
solenidade, convocação de audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, questionamentos sobre infraestrutura e
sobre desconto dos dias de greve

Prefeitura aplica 2ª dose da vacina
contra a Covid sem agendamento
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, aplica hoje, 7, a 2ª dose
da vacina contra a Covid-19 naqueles que estão em atraso. A ação
ocorrerá no CRAB Vila Rezende
(rua Santo Estevão, 394), das 8h
às 15h. Poderão se vacinar as pessoas que tomaram a 1ª dose da
vacina CoronaVac/Butantan há
mais de 28 dias; da AstraZeneca
há mais de oito semanas; da Pfizer (adultos com 18 anos ou mais)
há mais de 21 dias; da Pfizer (adolescentes de 12 a 17 anos) há mais
de oito semanas; e da Pfizer pediátrica há mais de oito semanas.
VACINAPIRA – Há vagas
da vacina contra a Covid-19 no
site VacinaPira para agendamento da 1ª dose para crianças de cinco a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e adultos

com 18 anos ou mais. Podem
agendar a 2ª dose as pessoas
que tomaram a 1ª dose da Pfizer pediátrica até 11/03, da CoronaVac/Butantan (inclusive as crianças) até 14/03, da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz até 18/03, da
Pfizer (adolescentes) até 18/03 e
da Pfizer (adultos) até 21/04.
JANSSEN – As pessoas
que tomaram a dose única da
Janssen até 03/03 já podem
agendar a dose adicional.
3ª DOSE – Podem agendar a 3ª dose (1ª dose adicional) pessoas com 18 anos ou
mais que tomaram a 2ª dose há,
pelo menos, quatro meses.
4ª DOSE – Podem agendar
a 4ª dose (2ª dose adicional) pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a 3ª dose (1ª dose adicional) há, pelo menos, quatro meses.

de servidores, sobre educação,
contratação de empresa terceirizada e um de congratulações.
Estão também na pauta dois
projetos de lei em segunda discussão. Um deles trata da Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, de autoria do
vereador Thiago Ribeiro (PSC). O
segundo, do Executivo municipal,
trata de alteração na legislação
que dispõe sobre a fiscalização para
fios e postes elétricos instalados
em espaços públicos da cidade.
Em primeira discussão, fazem parte da ordem do dia o projeto de lei 61/2022, de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
que institui no calendário oficial
do município o Mês de Conscientização e Prevenção do Câncer Colorretal – Março Azul-Marinho. Já
o 263/2021, do Executivo, dispõe
sobre a desincorporação de uma
área do Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto) para a ampliação de loteamento industrial.
Divulgação

LULA E HADDAD
O professor Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo, com o
pré-candidato ao Palácio do

Planalto Lula (PT) na Unicamp, em Campinas; deputada estadual Professora Bebel participou do evento. A5
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SOLIDARIEDADE DOS BANCÁRIOS

CONSERVADORA
Em evento na quinta (5), apoiadores ao presidente Jair Messias
Bolsonaro (PL), realizado pela Academia Conservadora de Piracicaba, compareceram o pré-candida-

VISITA À GCM
to a deputado federal Paulo Serra
(PR) e a deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL). O evento contou com a presença do ex-secretário de Cultura, Mário Frias.
Divulgação

EM PIRACICABA
O ex-prefeito de Paulínia Edson Moura (PSD) visitou, ontem,
6, Piracicaba e, acompanhado pela
ex-candidata a prefeita Carolina
Angelleli (PSD), esteve na redação
de A Tribuna Piracicabana, onde
foram recebidos pelo diretor, jornalista Evaldo Vicente. Na foto,

Entrega do troféu de primeiro
lugar em arrecadação para a
agência Itaú Plataforma. Da
esquerda para a direita: Car-

Moura (esquerda), que é pré-candidato a deputado federal, comentou da história política do Estado,
destacando lembranças do ex-prefeito e ex-deputado federal João
Herrmann Neto nos tempos do
histórico MDB, legenda à qual
pertenceu durante 35 anos.

A Guarda Civil Municipal
(GCM) recebeu ontem, 6, a
visita da policial e deputada
federal Kátia Sastre, que destinou R$ 350 mil para Piracicaba em emendas em 2021
e 2022, valor que será utilizado para compra de armamentos para GCM. Kátia foi recepcionada pelo comandante da
Guarda Civil, Sidney Miguel da
Silva Nunes, guardas da corporação e pela vereadora Ana
Pavão (PL). e reafirmou o

compromisso com as forças
de segurança pública do Estado, colocando-se à disposição para continuar colaborando com emendas destinadas a melhorar as condições
de trabalho do efetivo e do
atendimento à população.
Ela tomou conhecimento de
projetos da GCM e das demandas e melhorias que
precisa e vem implementando. O comandante Nunes agradeceu a visita e os recursos.

los Renato da Silva, Angela
Savian, Andrea Cristina Alves
Mattedi de Almeida e José
Antonio Fernandes Paiva. A9
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O Cidadão 13 menos 10.
Vergonha ou orgulho?
José Osmir
Bertazzoni

Em 1922, o Centenário da Independência
Armando A.
dos Santos

E

m 1922, as comemorações do
Primeiro Centenário da Independência se revestiram
de grande brilho e
marcaram profundamente toda uma
geração. Ainda 20 ou 30 anos
depois, era comum, na imprensa, em livros e até em rodas de
conversa familiar, se encontrarem referências aos festejos.
O objetivo do presente artigo, e dos dois que virão em sequência, não é elencar exaustivamente os múltiplos atos constitutivos dessas comemorações,
e menos ainda historiá-los. Nosso escopo é somente expor o
contexto político, cultural e psicológico vivido em 1922 pelos
que promoveram as comemorações e pelo público que delas participou. Somente conhecendo
bem esse contexto (muito diverso daquele em que vivemos neste momento em que nos preparamos para celebrar o Bicentenário) é que poderemos entender o significado do que há 100
anos fizeram nossos avós.
Há que considerar, em
primeiro lugar, que não só o
Brasil, mas o mundo inteiro
ainda se sentia traumatizado
por dois terríveis cataclismos
que pouco tempo antes desabaram sobre ele e o abalaram
a fundo: a Guerra Mundial de
1914-1918 e a pandemia da Gripe Espanhola, de 1918-1919.
A Guerra Mundial, na qual
o Brasil, depois de um período
em que conseguiu manter-se
neutro, afinal precisou se envolver, foi um cataclismo do qual
dificilmente fazemos ideia. Desencadeou-se em plena Belle Épo-

que, interrompendo
brutalmente um período histórico em que as
ciências progrediram
de modo muito rápido
e acentuado, assim
como as artes e a cultura em geral, acompanhando paralelo desenvolvimento econômico e dentro de um
quadro de relativa tranquilidade
política no continente europeu.
O período marcou uma fase
de otimismo desenfreado e de orgulhosa autossuficiência, na certeza generalizada de que o mundo
estava chegando à sua idade de
ouro. O anseio que, desde os tempos do Iluminismo, começara a
tomar conta da Europa inteira,
parecia afinal em vias de se realizar: a técnica, estimulada e orientada pelos avanços da Ciência, acabaria por extinguir todos os males, todas as doenças. Realmente,
na Belle Époque ocorreram progressos assinalados em muitas ciências. A Medicina, a Biologia e a
Psicologia deram verdadeiros saltos. A Química, a Física e a Engenharia igualmente avançaram de
modo notável. A literatura teve
manifestações inovadoras, nas
artes surgiram estilos novos,
como o impressionismo e o artnouveau, houve a chegada do cinema, a difusão do telefone, do
telégrafo sem fio e da luz elétrica,
das bicicletas, dos automóveis e dos
aeroplanos. Tudo isso contribuiu
para que se firmasse a crença inabalável no mito do progresso.
No período ocorreu uma grande expansão imperialista das potências europeias, que literalmente repartiram entre si o mapa da
África. Os europeus, inflados de
orgulho pelo brilho da sua civilização, julgavam-se com a missão
de verdadeiros apóstolos do progresso, junto aos povos de outros

Quanto mais
aumentava a
potência mortífera
das armas, mais
se acreditava
que um mundo
tão culto e tão
civilizado jamais
poderia cometer
o desatino de
precipitar uma
guerra com
artefatos bélicos
tão poderosos
continentes, considerados inferiores. Também foi um período de
intensa fermentação cultural e ideológica, com polêmicas de natureza política (monarquistas x republicanos e conservadores x radicais de esquerda), social (com o
aparecimento de várias correntes
anarquistas ou de fundo socialista), religiosa (laicistas x católicos)
e até mesmo étnico-racial (o famoso affaire Dreiyfus). Embora
a primazia econômica, em nível
internacional, já estivesse na posse
da Inglaterra e em vias de passar
para o âmbito dos Estados Unidos, culturalmente a França ainda permanecia como a capital indiscutível do globo inteiro.
O armamento das grandes
nações europeias teve grande desenvolvimento no período o que se
afigurava paradoxalmente, aos
olhos do grande público, como algo
tranquilizador, pois quanto mais
aumentava a potência mortífera
das armas, mais se acreditava que
um mundo tão culto e tão civilizado jamais poderia cometer o desatino de precipitar uma guerra com
artefatos bélicos tão poderosos.
Supunha-se que, apesar de momentos episódicos de tensão inter-

nacional, o bom senso acabaria
por falar mais alto e se impor.
Nos primeiros anos do século XX
ocorreram algumas situações
políticas de tensão, contrapondo
o Império Alemão e a República
Francesa. A perspectiva de uma
guerra pareceu, então, muito
próxima, mas as soluções diplomáticas prevaleceram e se
chegou a uma composição pacífica. A mais grave dessas tensões foi a Crise de Agadir, em
1911, a propósito de Marrocos.
Foi, por isso, que o mundo
inteiro não deu maior importância ao assassínio, em Serajevo, do
Arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono imperial
austríaco e do trono real da Hungria, e de sua esposa, no dia 28
de junho de 1914. Atentados contra cabeças coroadas e contra
chefes de Estado não eram uma
novidade na época, eram até
acontecimentos relativamente
frequentes. Mas os acontecimentos se precipitaram de modo inesperado e, poucas semanas depois,
várias nações já se viam engalfinhadas num conflito armado que
aterrou a Europa e o mundo durante quatro longos anos e foi
denominado, por toda uma geração, como Grande Guerra.
Veremos, na sequência
deste artigo, como esses fatos influenciaram fortemente as comemorações do Centenário da Independência.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Os esquecidos da “Semana”
José Renato Nalini

A

pesar das críticas de Ruy Castro, seguidas por
Luiz Augusto Fischer,
a Semana de Arte Moderna de 1922 continua
a render excelentes
textos. Inclusive os de
seus detratores. A
Academia Paulista de Letras,
onde praticamente nasceu o movimento, pois à exceção de
Oswald, os demais literatos eram
acadêmicos, realizou em fevereiro
quatro sessões dedicadas ao evento, com as conferências de Maria
Adelaide Amaral, Júlio Medaglia,
Denise Mattar e Betty Milan.
Como vaticinava Manuel Bandeira, quando indagado sobre a
importância da Semana Paulista,
a pergunta deveria ser feita cem
anos depois. Exatamente em 2022.
E daqui a cem anos? Em 2122? Se
ainda houver o planeta, condenado à exaustão e sem recursos
para sustentar sua população,
com certeza ainda se falará sobre
a Semana de Arte Moderna.
Mas o intuito desta conversa
é lembrar alguém que foi esquecido por quase todos os comentaristas. Plínio Salgado. Hoje lembrado como o fundador do Integralismo, de infeliz conotação com o
fascismo e até com o nazismo, esquecem-se do romancista de “O
Estrangeiro”, cujo estilo na biografia de Jesus Cristo foi reconhecido
pela crítica literária à época.
Recorro a Menotti Del Picchia, esse dínamo paulista, que em
suas memórias narra interessante episódio que envolve Plínio Salgado. De início, um desencontro
entre eles. Plínio publicara o livro de versos parnasianos “Ta-

bor”. Ácido, Menotti
escreveu o artigo
“Tambor”, no “Correio Paulistano”. O
autor de “Juca Mulato” confessa a sua ojeriza “pelo moribundo
parnasianismo”. Encontrou oportunidade
para nova polêmica.
Plínio Salgado, a
quem Menotti ainda não conhecia, ficou furioso e respondeu com
artigo ácido, publicado em jornais
do interior. Os recortes chegaram
até Menotti, “enviados por vários
atiçadores de brigas ansiosos por
botar fogo na fogueira”. Ele não
pestanejou e perpetrou uma crônica perfidamente irônica “Jaguapevas do gênio”, que foi bem lida à
época e depois ressurgia quando
Plínio Salgado se destacou na condição de chefe político do partido
criado por seu fascínio carismático
e fruto de estremado nacionalismo.
Assim estavam as coisas, até
que Menotti, editor do “Correio
Paulistano”, quase órgão oficial do
PRP – Partido Republicano Paulista, ficou sabendo que Plínio Salgado fora admitido como revisor.
Foi até o diretor geral do jornal,
Flamínio Ferreira, e disse que Plínio tinha muito talento para ser
apenas revisor. Deveria ser chamado para trabalhar na redação.
Assim se fez. Menotti chamou
Plínio, a quem descreve como “um
moço magro e nervoso, com o traço nítido de um bigodinho negro
aparado rente no lábio pálido, mas
de rebordo muito vermelho”.
Explicou a Plínio a razão de
sua fúria contra o “Tabor”. Dou a
palavra a Menotti: “Ele, moço tão
rico de imaginação e talento,
marchava na retaguarda da geração parnasiana em ocaso, re-
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Banir a
estupidez, a
ignorância, o
obscurantismo, o
negacionismo e
outras pragas
cruta retardatário de um fúlgido
batalhão que dera ao Brasil Francisca Júlia, Alberto de Oliveira,
Emilio de Menezes, Martins Fontes... Por que, longe de ser uma
trombeta feral floreando o toque
de silêncio para um pelotão literário que entrava em ocaso, não
seria estrídulo clarim da alvorada revolucionária que já alinhava, em segredo, as fileiras novas
para a batalha da Renovação?”
Plínio Salgado ouvia embevecido. Acordava para uma nova
realidade na literatura brasileira.
Afinal, aquilo convergia com os seus
sonhos de um Brasil grande, poderoso, confiante em seu patrimônio
cultural e em sua gente. Apaixonouse pela tese que logo mais seria defendida no palco e até nas escadarias do Teatro Municipal, apenas dez anos antes inaugurado.
Menotti Del Picchia abriu-se
e contou que, “com Mário e Oswald
de Andrade, já enriquecido o grupo com outros inconfidentes, preparávamos, em surdina, a batalha da revisão da mentalidade

nacional. Desde esse instante, Plínio Salgado foi um dos mais dinâmicos dos meus companheiros,
sagrado como um dos maiores tribunos do Brasil. Brilhou na ribalta do Teatro Municipal entre os
mais intrépidos combatentes da
“Semana de Arte Moderna”.
Cumpre fazer justiça a Plínio
Salgado. É sempre perigoso rotular uma pessoa por uma faceta de
atuação, que não pode sintetizar
toda a existência, luta e obra, que
não se resume ao que merece realce. Mas também se mostra adequado e urgente acordar a intelectualidade tupiniquim para uma
nova e desafiadora batalha de revisão da mentalidade nacional.
Mentalidade que precisa prestigiar a cultura, a educação, a ciência, a natureza. Banir a estupidez,
a ignorância, o obscurantismo, o
negacionismo e outras pragas que
acometeram a alma nacional e que
põem em risco a integridade do
caráter desta Pátria. Essa causa
não merece uma nova Semana?
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Repassando a Ciência
Padmini Salgame

A

tuberculose é o segundo
maior assassino infeccioso do mundo depois do
COVID-19, de acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS). A agência estima que 10
milhões de pessoas contraíram
TB somente em 2020. Dois tipos
da bactéria que causa tuberculose (TB), uma das doenças mais
comuns do mundo, têm apenas
pequenas diferenças genéticas,
mas atacam os pulmões de uma
forma muito diferente. Um novo
estudo de pesquisadores da Rutgers University sobre isso poderia explicar por que os trata-

mentos funcionam em alguns
pacientes, mas não em outros.
Também pode apontar formas
de reduzir a transmissão de TB.
"Sabemos há muito tempo que
alguns indivíduos com TB são
mais infecciosos do que outros.
"No entanto, até agora, os mecanismos responsáveis por essa
variabilidade na transmissão
entre indivíduos com TB não
foram bem compreendidos."
———
Padmini Salgame, diretora associada do
Instituto de Pesquisa
em Saúde Pública da
Rutgers New Jersey
Medical School

T

odos nós seríamos apagados
por uma “honraria” sem haver honra, com um título de
Cidadão sem dispor do
respeito dos 23 vereadores eleitos pelo povo
- dos quais 10 providencialmente
deixaram o plenário para não exporem ao ridículo seus eleitores.
O título de Cidadão Piracicabano era uma horaria que dependia de dois terços da Casa
legislativa para ser concedido,
o que, na maioria das vezes,
acontecia por maioria absoluta
e com vistas para cidadãos prestantes da nossa cidade.
Após a intervenção do vereador Laércio Trevisan, o quórum
necessário ao título de Cidadão
Piracicabano deixou de ser dois
terços (faziam-se necessários 18
votos); passando para uma minoria simples (50% mais um,
apenas 12 vereadores), conforme
alterado o projeto de resolução
12/2021 (regimento interno).
Este fato, danoso à moral
do Poder Legislativo, faz vibrar
as histórias e emoções escritas
em atas e registradas em imagens em memória dos grandes
cidadãos prestantes de outrora;
faz pensar em suas conexões,
sua capacidade de atravessar a
origem da nascença e ganhar
nova vida e cidadania. Será que
de agora em diante, teremos um
rebote contínuo de cenas dantescas, as vezes cômicas — como
fora dar meia honra (13 votos)
a quem nenhuma honra possuí?
A história de Piracicaba se faz
dividida por capítulos, como vasos
comunicantes, olhando-se e conversando entre si. Não por acaso dez
vereadores deixam o plenário, o que
é no mínimo vergonhoso e atribui
mais desonra do que propriamente
honra. Edis Honrados não foram
atraídos por um magnetismo narrativo frívolo, patético e caricato,
que margeia os corpos e a mente.
Uma cena patética dificilmente concebível para a tela do cinema ou da televisão — seria do gênero comédia – vive fortemente em
uma Câmara de Vereadores e não
em um cinema de classe vulgar,
alienante a vozes e narrativas que
se perseguem, palavras que se tornam imagem, fatos e arrogâncias.
No jogo dos espelhos aparecem outros personagens que se locupletam com possíveis esquemas
de terceirização de serviços públicos — seria um novo meio de sobrevivência em uma verdadeira
organização criminosa, se investigada pelo Ministério Público?
Este espelho sem rostos e sem
brilho faz parte de um imaginário
infinito, composto e complexo, a

imagem pessoal de uma
psicanálise: base teórica sólida e consistente é
indispensável. E é preciso pensar no sujeito, tendo em vista estruturas
que são fundamentais
dentro da psicanálise.
Freud criou duas
tópicas. Na primeira,
ele desenvolveu as ideias de inconsciente, pré-consciente e consciente, que dizem respeito ao que nós temos acesso ou não
em nossa mente. Depois, na segunda tópica, Freud criou as instâncias que regulam nossa maneira de ser. Tais instâncias são o
ID, o Ego e o Superego, como
modelo estrutural da personalidade. Ademais, as neuroses que
se subdividem em neurose de ansiedade, fobias e obsessiva compulsiva. As psicoses que se subdividem em esquizofrenias, maníaco-depressiva, paranoia e psicose
alcoólica (ou de drogas químicas), bem como outros conceitos,
como as fases do desenvolvimento da personalidade de cada um.

Este espelho
sem rostos e
sem brilho faz
parte de um
imaginário
infinito
Todas nossas referências e
vontades encontram-se no charme e beleza de vivermos nas buscas pelos ideais de Liberté, Egalité, Fraternité (Liberdade,
igualdade, fraternidade), herança da revolução Francesa, que
expressa o que há de melhor em
toda arquitetura humana.
E o amor se torna o centro
nervoso de cada ação. Ele se condensa nos diálogos, nas discussões, nos desequilíbrios de uma
humanidade que quer capturar
a essência, entre egoísmos, desabafos, digressões políticas, até
processos construídos em torno
da culpa do machismo serenamente febril em sua obsessão.
Percebe-se a necessidade de compreender o desejo e sua finitude,
o homem que explora a si mesmo, seus segredos, suas paixões,
seus limites. Não menos são as
mulheres que o acompanham
nesta peregrinação contínua.
Logo, como lecionou Freud, o
Ego e o Superego são um modelo
estrutural da personalidade humana que precisamos policiar para
não se transformar em armadilhas como paranoias e esquizofrenias socialmente compartilhadas
e irracionalmente formadoras de
ideologias coletivas perigosas.
Finché c’è vita c’è speranza.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Aprovado piso salarial
para a enfermagem
Alexandre Padilha

G

raças a mobilização e empenho dos profissionais da enfermagem
junto aos parlamentares, a Câmara dos Deputados aprovou o
Projeto de Lei 2.564/
20 que garante o piso
salarial do profissional de enfermagem, técnico de enfermagem,
auxiliar de enfermagem e parteira, com ampla maioria - foram
449 favoráveis e 12 contra.
Participei dessa importante
conquista ativamente e como relator do Grupo de Trabalho (GT) que
foi criado na Câmara para debater o texto do projeto. Nele, provamos que é possível garantir um
piso salarial digno para enfermagem sem prejuízos ao orçamento.
Foi muito bonito ver e estar junto desses profissionais
que ficaram reunidos ao redor
do Congresso Nacional durante todo o dia de votação.
O PL é de autoria do senador Fabiano Contarato (PT/ES)
e foi aprovado no Senado no final de 2021. Ele define piso salarial de R$ R$ 4.750 para enfermeiros e 70% desse valor para os
técnicos de enfermagem (R$ 3.325)
e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras (R$ 2.375).
Essa grande vitória é fruto
da intensa mobilização das tra-

balhadoras e trabalhadores e entidades
das categorias de todo
o país junto aos parlamentares no Congresso.
A aprovação no
Congresso Nacional é o
maior reconhecimento
que o país e o parlamento poderiam ter
feito pelo trabalho árduo desses profissionais que estão na linha de frente na defesa
da vida e saúde dos brasileiros.

Vitória histórica da
enfermagem: piso
salarial aprovado
na Câmara dos
Deputados; a
luta agora é
pela sanção!
Agora o PL vai à sanção
presidencial. Vamos pressionar para que Bolsonaro sancione o texto na íntegra, sem vetos.
Eu, como deputado, vou me emprenhar para garantir a efetivação deste direito. Piso salarial
para enfermagem digno, já!
Parabéns, profissional da
enfermagem. Essa vitória é
da competência e merecimento de todas e todos vocês.
———
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)
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Antigos senhores, atuais Executivos
e de lá pra cá nada mudou

Saltinho e os 30 anos
de sua emancipação
Barjas Negri

E

m decorrência
da nova Constituição Federal
de 1.988 e da própria
Constituição do Estado
ficou permitido e facilitado a criação de novos municípios no Brasil e, em especial, no
Estado de São Paulo.
Muitos Distritos, distantes das
sedes municipais e com alguma
dinâmica econômica, antes mesmo da nova Constituição, já lutavam pela emancipação e sua
transformação em cidades.
O processo implicava na apresentação de um estudo com as
principais informações socioeconômicas do Distrito, a necessidade da realização de um plebiscito
dentro das normas das Justiça
Eleitoral e, caso aprovado, deveria o resultado ser apresentado à
Assembleia Legislativa Estadual
que, por meio de votação, aprovaria ou não a emancipação.
No Estado de São Paulo havia grande movimentação política
envolvendo prefeitos, vereadores
e deputados para viabilizar a
emancipação de dezenas de municípios. Na verdade, esse processo
viabilizou a criação de 73 novos
municípios paulistas, incluindo
o Distrito de Saltinho, que era
um bairro rural de Piracicaba.
Em Saltinho havia um grande sentimento entre as principais
lideranças, famílias tradicionais,
comerciantes e empresários de que
a emancipação de Saltinho e sua
transformação em cidade permitiria maior desenvolvimento socioeconômico ao longo dos anos.
Todos acreditavam que seria superior se mantivesse o distrito subordinado a Piracicaba, principalmente em relação aos investimentos públicos municipais.
Naquela ocasião, exercia o
cargo de vereador e fui procurado pela Comissão de Emancipação para ajudar na obtenção dos
dados do estudo sobre Saltinho.
De imediato me prontifiquei a
ajuda-la, buscando informações
junto ao IBGE, ao Semae, CPFL,
Acipi e, principalmente, por requerimentos aprovados pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, oportunidade que pedia informações sobre cadastro de
imóveis, arruamento, arrecadação de IPTU e ISS, valor adicionado das empresas para efeito de

distribuição do ICMS,
número de alunos matriculados nas escolas
do Estado e do município, número de atendimento médicos, informações sobre o transporte público (passageiros transportados) etc.
Depois de coletar
essas informações e repassa-las à Comissão
de Emancipação, os seus integrantes puderam promover diversos debates, seminários, inclusive divulgados num folheto, mobilizou-se a maior parte dos eleitores de Saltinho para demonstrar a importância da emancipação. Claro, numa democracia que
vivemos, havia um grupo organizado que também promovia seus
debates contra a emancipação.

Em 1.992, ocorreu
a primeira eleição
municipal e
Vlamir Schiavuzzo
foi eleito o
primeiro prefeito
O plebiscito foi realizado em
19 de maio de 1.991, com votação
expressiva da população favorável a sua emancipação. O resultado foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado que
aprovou o projeto criando a cidade de Saltinho, por meio da Lei
7.664 de 30 de dezembro de 1.991.
Um dos líderes desse movimento era o jovem engenheiro
civil Vlamir Schiavuzzo, que juntos com outros, organizou as
ações para a emancipação do
distrito. Em 1.992, ocorreu a
primeira eleição municipal e
Vlamir foi eleito o primeiro prefeito do município de Saltinho.
Ao longo dos anos, a Prefeitura
de Saltinho se reestruturou,
promoveu muitos investimentos
públicos com recursos municipais e, com o apoio estadual,
vem melhorando as condições
de vida de seus moradores.
Com a emancipação políticoadministrativa, Saltinho deixou
de ser dependente dos recursos
de Piracicaba e vem construindo
a sua própria e boa história. Decorrido 30 anos esse processo valeu a pena, porque a cidade apresenta bons indicadores sociais.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

A comédia dos erros
Tarciso de Assis

O

mito do duplo
faz parte de um
conjunto de mitos dos mais antigos,
que permeiam o imaginário do homem desde
a sua própria existência.
Tem por principais manifestações os casos de
sósias, gêmeos idênticos, o ver a si mesmo em outro, a
dualidade. O termo consagrado
para designar o duplo, cunhado
pelo escritor alemão Jean-Paul Richter, é doppelgänger, e significa
aquele que caminha ao lado, o
companheiro de estrada. Tem a
ver com uma experiência de si na
alteridade. Alguns exemplos de recorrência ao mito do duplo na literatura, entre outros, podem ser:
A comédia dos erros, de Shakespeare, O banquete, de Platão, O
médico e o monstro, de Stevenson,
Frankenstein, de Mary Shelley, O
duplo, de Dostoiévski. (CESARO,
Patrícia Souza Silva. O mito do
duplo em retratos. 2012. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Letras
e Linguística) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. No
Gênesis, o homem começa sendo
um. Deus corta o homem em dois;
reencontramos aí a idéia do que o
homem é interpretado como possuidor de uma natureza dupla,
masculina e feminina, homem e
animal, espírito e carne, vida e
morte. Mais tarde, nas figuras de
Caim e Abel, emerge a questão da
dualidade do mundo, do homem,
apontando para a ideia do duplo,
já que mesmo sem serem gêmeos,
eram “os dois lados da mesma
moeda”. Aqui já aparece uma das
principais características do duplo, como ele tem sido descrito na
literatura, no cinema e na televisão: personalidades opostas, em
que um tem o desejo de ser o outro, mesmo que para isso seja preciso destruir o outro. O destino
trágico dos primeiros irmãos bíblicos pode ser uma das fontes de
inspiração para o destino trágico

da maioria dos duplos,
já que, ao destruir o outro, como este é de certa forma uma parte dele
mesmo, está destruindo a si próprio. Quem
hoje não se sente em
meio a uma comédia de
erros? O noticiário parece inspirado em uma farsa ou comédia. E quando a realidade toma contornos tão imagéticos, pode-se entender o drama que vivemos.

Minha geração
cresceu vendo a
atual no poder
poder,,
cantando pelas
diretas, pintando a
cara, pedindo que
o país mostrasse
sua cara
O que pode nos trazer alento
é perceber que o atual estado das
coisas não é o resultado da confusão do nosso tempo, mas remonta aos mitos mais antigos que
permeiam a existência humana.
Podemos ter um olhar duro para
o que está posto diante de nós e
enfrentar com amargura estes
tempos nada banais esperando
que a Abadessa esclareça os erros
e nos leve a um final feliz, ou abnegados, encarar a vida de frente
sabendo que a estrada é longa e
que tudo passa em uma narrativa cheia de som e fúria. Minha
geração cresceu vendo a atual no
poder, cantando pelas diretas,
pintando a cara e fez coro a ela
pedindo que o país mostrasse sua
cara. Hoje sei que ávidos que estávamos por liberdade, diversão
e arte, não percebemos o teatro
de vampiros que se encenava. Nos
próximos dez anos uma nova geração estará no poder, independente que a atual se destrua mutuamente em suas tragédias.
———
Tarciso de Assis, Administrador de Empresas

Edmeia Santos

E

stamos vivendo
um retrocesso
que há anos causa conflitos desenfreados. O sistema opressor, capitalista e cruel,
o que nada mais é do
que uma forma escravagista velada, que diante a tantas leis celetistas e estatutárias constitucionalizadas, ainda se dá “um jeito de punir” aqueles que são considerados insurgentes, castigando-os e tratando-os
como criados de um Senhor de
Posse. A posição se semelha às práticas que secularmente foram utilizadas nas grandes propriedades
privadas, principalmente quando
os cativos se posicionavam contra
o tratamento precário e bárbaro
oferecido como recompensa aos
seus serviços. Se revoltar contra a
casa grande é ter a certeza que de
chibatada cortará a carne, simplesmente por reivindicar direitos.
A ousadia que os servidores
públicos municipais de Piracicaba
tiveram, a coragem e determinação necessária para clamar pelo
justo, por respeito e pela dignidade, ascendeu a cólera na supereminência. É de sorte, que nos tempos que hoje vivemos, a represália
é apenas na folha de pagamento,
pois, troncos, açoites e fivelas seriam pouco para ensinar “como faz”,
afrontar o “Senhor de Engenho” é
assinar a “sentença de morte”.

Em outras palavras… trabalhem como burros de carga,
se contentem em viver
em condições degradantes e não reclamem, pois temos meios punitivos e severos
tão eficientes quanto
máscaras de flandres.
Assim se evidenciam a precariedade das políticas
públicas na atual gestão executiva, sufocando o setor de segurança e da administração, sucateando o setor da área saúde e fazendo com que se desdobrarem para
atender a população que está
morrendo à mingua, mas, isso
não interessa e nem faz diferença
a quem tem atendimento particular... se virem como podem, deem
aos aflitos ervas nativas, façam
emplastos e torniquetes, coloquem para repousarem em
esteiras...e não durmam, trabalhem até a exaustão. Trabalhem,
pois, se faltarem funcionários terão que suprir o desfalque.
O mesmo se estende aos servidores da educação, é, esses
mesmos que “pouco trabalharam” na pandemia para reivindicarem tal reajuste. Pão e água
seriam suficiente às amas de leite, ou escravos tigres (função que
obrigava os escravos rebeldes a
transportar dejeto humano até
as margens dos rios para esvaziar as latrinas das mansões e durante o trajeto, ao se ter contato

Desejo (IV)
Símbolos

N

ão poderíamos deixar de
falar das pulsões humanas e como o homem se
articula no mundo. A máxima
lacaniana “o inconsciente é estruturado como linguagem”
nos destaca dos animais desprovidos da linguagem verbal.
A vida humana não é, portanto, natural como é com outros animais. Eles sentem necessidades e instintivamente buscam satisfazê-las de forma relativamente padronizada.
O homem é mentalmente
dotado de símbolos que lhes permitem diversas interpretações e
significados em sua relação com
o mundo. A articulação da linguagem delineia o seu agir.
Nesse universo simbólico
estão as normas e convenções
de seu contexto sócio histórico e nossas necessidades fi-

siológicas se articulam o tempo todo de forma a construir
sentidos. Com tais articulações nossas necessidades deixam de ser naturais como são
nos animais sem a fala.
Um bebê que ainda não tem
a fala, chora, grita, gesticula descoordenadamente. O adulto interpreta isso e dá um significado
para uma ação. Essa ação leva o
bebe a assimilá-la como vinda do
outro, construindo sentidos e
seu valor na relação com os que
cuidam dele. É o universo simbólico sendo construído.
O desejo é aquilo que resta
na articulação entre o sujeito e
sua interpretação de mundo, via
universo simbólico. Uma lacuna
o impede a completude tal como
em Drummond: “se eu me chamasse Raimundo eu seria uma
rima, não uma solução”.

INTERATIVO
Depois de 35 anos casada já dormíamos há cinco
em quartos separados. Reencontrei o Luiz e saí de
casa apenas com duas tolhas de banho. Só depois
que fui procurar meus direitos e estou movendo cinco processos contra meu
ex-marido. Ficamos por
três anos, apesar de ele ser
casado. Meus filhos pressionaram e também me cansei de ser tratada como
“lixo” em datas festivas,
pois “ela” estaria presente, então terminei. Estou
com 54 anos, sem grana, e
acho que sem chances de
encontrar um novo amor.
Luzia, 54
Fico com a impressão que
tende a estabelecer vínculos
amorosos baseados na dependência financeira. E apesar de
sair do casamento para viver

um romance com alguém do
passado, mesmo sem muitas
garantias apostou nele ao sair
com a roupa do corpo. Teria
deixado seu ex-marido se não
sentisse segura financeiramente? Entenda que não excluo os
afetos, mas me parece que surgem mediados por esse fator.
É interessante que ao ocupar o lugar da “outra” se refira à esposa como “ela” (com
aspas), o que denota uma inversão de posições e talvez a
esperança de se tornar oficial.
Iniciar esse romance não
foi uma tentativa de se livrar
da dependência do ex-marido? Estou no plano das hipóteses, pensando como tem decidido sua vida e que consequências advêm dessas decisões.
Quanto às chances, essas
só não existem a quem já desistiu de amar. Nossa felicidade é intransferível e de responsabilidade exclusiva nossa.

CITAÇÃO!
“Nunca nos achamos tão indefesos contra o
sofrimento como quando amamos”.
(Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

Se revoltar contra
a casa grande é
ter a certeza que
de chibatada
cortará a carne
com os resíduos manchavam-se a
pele). Pois é, é assim que a sociedade mediocrata e os Senhores de
Engenho definem a classe docente, degradando com descaso e desprezo todo o sistema educacional.
Fechando com chave de ouro
e com grande estilo no reduto político ditador, temos nossos feitores, servidores que são condicionados a prestarem serviços voltados para perseguição e desumanização dos colegas de trabalho, diante das mesmas condições deploráveis de salários defasados, se
satisfazendo com migalhas que
caem da mesa da Casa Grande.
E diante de tantos percalços
em busca do justo, praticamente
uma súplica implorando por reposição dos dias de greve e reajuste,
sim, reajuste e não aumento, compreendemos claramente o quão
distante a burguesia está dos servidores ou mais especificamente os
escravos alforriados. Se o próprio
Supremo Tribunal Federal reconhece que os funcionários prestadores do serviço público também
possuem o direito de greve, possibilitando a reposição da sua atividade funcional, por que romper
barreiras constitucionais prejudicando seus súditos? Quantas ofen-

sas, quantos ataques, uma mistura de poder abusivo e autoritário, tendenciado à tirania onde
não se respeita o Estado Democrático de Direito muito menos o
poder que emanada do povo.
Com todo esse cenário, colonial, imperial e republicano atribuído pela ausência de compromisso e intolerância da gestão municipal, que enfatiza a representação
da mais pura mistura antagônica
em relação ao princípio à proteção
da dignidade da pessoa humana.
Talvez, se ao longo do protagonismo da paralisação, os servidores
ficassem em seus postos de trabalhos, ganhando o que lhes ofertam e não reivindicando o que é
por direito previsto na Carta Constitucional, quem sabe, teriam deixado de perceber a capacidade que
o poder executivo tem em remeter
atrocidades perante seus vassalos.
Todo este contexto apenas
mostrou com nitidez, a imensa
fúria gerada frente a futilidade
dos Senhores perante sua escravaria, que não emudeceram e
nem perderam o brilho, trabalhando por vezes desiludidos
com tal cenário político escravocrata, mas que jamais abaixaram
ou abaixarão a cabeça e nem fugirão dessa incessante luta.
———
Edmeia Santos, servidora pública, defensora dos
Direitos Humanos e Promotora Legal Popular
em combate à violência

Toda Vibração se afina com o
mecanismo de nossa casa Mental

E

stava a rascunhar alguns
pensamentos de que não
há vítimas, pois, as Leis
de Deus são perfeitas. Há em nós
o elo para conectar com os Espíritos Superiores que transmitem ensinamentos abundantemente, ou seja, pela linguagem
vibracional em gotas de Luz.
Tudo é perfeito, pois, respeitam
o grau de evolução em que estamos e levam em conta o Tempo necessário para compreender e assimilar. Diz o nosso
Mentor de que não recebemos
mais do que podemos vir a entender e assimilar e que quando
o aprendiz está preparado, aparece o instrutor. As instruções
foram dadas no Plano Espiritual e aqui estamos para aprimorar a nossa personalidade congênita. Regredir para progredir.
Logo mais, milhares de partículas fosforescentes chegam
invadindo o coração. Os amigos
da Colônia Manto da Luz ali estavam para mais uma missão
socorrista. O Mentor me abraçou e prosseguimos. Em diálogo,
o silêncio caiu sobre nós. Chegamos a um hospital em ruinas.
Disse, bem-vindo ao Vale do egoísmo, fonte da doença da Alma.
Senti surgir grande escuridão e a
região possuía rochedos que emitiam raios acinzentados e dourados. E argumentou que o egoísmo deve ser vencido pelo espírito.
Agora, vou levá-lo à caverna dos
que dormem. Chegamos a uma
espécie de túnel escuro, que desembocou em uma clareira com
grande praça em meio as pedras.
Por toda a parte havia seres estatizados. Percebi que estavam
vivos. Um Senhor surgiu, pediu
licença e permissão e disse. O
homem continua descobrindo e
redescobrindo, até que se transforme moralmente e espiritualmente para o Bem. Estamos em
marcha ao Infinito, através da
Eternidade e vamos ao encontro
de Deus. Eles estão em sono res-

taurador pelo pensamento profundo. Em breve o futuro dará
tranquilidade e paz para prosseguirem. E um grande espiral nos
envolveu e quando me dei por
conta, já estava no Lar terreno.
Amados e queridos leitores.
É preciso ampliar a consciência
Existencial de aprendiz. Naturalmente, tudo o que vem de cima é
dom Perfeito. A Espiritualidade
Superior, do Alto, envia raios com
centenas de ensinamentos permanentemente em forma de palavras, imagens, pensamentos e
vibrações, obedecendo à vontade de Deus. A Espiritualidade
conhece o nosso coração. Muitos ainda estão aprisionados por
si mesmos no mecanismo complexo da própria casa mental e
jazem inconscientes, incapazes de
ver ou entender os ensinamentos do evangelho de Jesus Cristo. O pensamento desequilibrado conduz cada vez mais ao desequilíbrio. Desce-se, ou sobe-se,
dentro de si mesmo. Quando o
Ser atingir o estado de consciência, vai zelar por sua integridade, patrimônio Sagrado. Ao superar os caminhos difíceis do entendimento, começamos a descerrar o Véu dos mistérios da Sabedoria. E refletindo com os ensinamentos de Helen Keller - “O
resultado mais elevado da instrução é a tolerância. É o espírito
que conserva o melhor que todos os homens pensam”, “Ninguém tem o direito de consumir
felicidade sem produzi-la”, “As
melhores e mais belas coisas do
mundo não podem ser vistas ou
tocadas. Elas devem ser sentidas
com o coração” e “Quando uma
porta da felicidade se fecha, uma
outra se abre; mas frequentemente nós olhamos tanto tempo
para a porta fechada que não
vemos aquela que se abriu para
nós”. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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ORDINÁRIA

B EBÊ

Câmara debate suposta
distribuição de bala
contaminada em escola
Parlamentares debateram segurança em escolas e suposta informação de que uma
senhora teria entregue balas com "chumbinho" para crianças em unidade municipal

A apreciação do requerimento 360/2022, de autoria do vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o
Cássio Fala Pira, que solicita ao
Executivo informações sobre segurança em escolas e creches municipais, gerou intenso debate entre
os parlamentares presentes à 15ª
reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba, realizada na noite de quinta-feira (5).
A propositura, de forma ampla, pede informações sobre
"como é controlado o acesso de
entrada de pessoas nas escolas e
creches" e pergunta "como é feita
a segurança" nestes espaços. O
vereador também questiona se "há
algum planejamento para melhoria da segurança nas escolas".
Além das perguntas abrangentes para toda a rede municipal, Cássio Luiz também cita o
caso de uma unidade localizada
no Parque Orlanda I, onde "este
vereador presenciou a falta de
segurança no local, a escola fica
com os portões abertos, deixando acessível a entrada de qualquer pessoa", informa o requerimento que também é acompanhado de fotos do local.
A propositura ainda traz
que "segundo relato das mães
presentes no local, pela falta de
segurança na escola houve a
ocorrência de uma senhora não
identificada entregando balas
pela cerca as crianças que utilizavam o play-ground, no momento em que uma mãe notou e
a questionou, a senhora evacuou-se rapidamente do local,
uma das mães registrou os fatos".
Cássio Luiz, durante a sessão, ao falar sobre a suposta distribuição de balas às crianças,
disse que no boletim de ocorrência registrado por uma mãe de

aluno constava a informação de
que os doces distribuídos poderiam conter "chumbinho", uma
espécie de veneno: "Foi feito um
boletim de ocorrência, como vocês podem ver, foi feito um boletim de ocorrência nessa escola
porque tinha uma senhora, segundo as informações dentro
desse boletim, estava dando bala
com chumbinho para as crianças.
Agora se isso é verdade ou mentira
eu não sei", disse o parlamentar.
A informação foi contestada por Laércio Trevisan Jr (PL)
que, ao ler o documento policial
anexado ao requerimento, disse
que nele não constava expressamente a suposta adulteração das
balas com chumbinho. "Eu estou
lendo o boletim de ocorrência e
não existe isso aqui. Tem que se
reestabelecer a verdade", disse.
Ao discutir o requerimento na
tribuna, Cássio Luiz disse que essa
informação, apesar de não constar no documento policial, foi a ele
relatada por pais de alunos. "Eu
não inventei essa história. Eu não
tiro nada da minha cabeça (...).
Agora, o que está nesse boletim,
aqui realmente não fala sobre a
bala com chumbinho. Foi lá no local que eu estava e os pais passaram para mim que tinha bala com
chumbinho, e que tinha uma senhora passando no local e chamando as crianças oferecendo bala
para elas. E os pais relataram que
era bala com chumbinho", disse.
Trevisan Jr., ao subir na tribuna, acrescentou: "eu fico muito preocupado quando se fala
uma coisa nesse nível, de falar de
colocar chumbinho em bala e distribuir na escola. Isso tem que
tomar um cuidado tremendo.
Porque vira fake-news, vira uma
coisa que ninguém daqui gosta-

Guilherme Leite

Pedro Kawai

N
Requerimento foi amplamente debatido na 15ª reunião ordinária

ria de ser vítima. Imagina a diretora da escola como se sente, as
professoras de lá, o caos que se cria
uma falsa informação dessas".
Josef Borges (Solidariedade), líder de governo na Câmara, disse que afirmar que essa
informação constaria no boletim de ocorrência poderia levar
"as pessoas a um pânico", e
também pediu maior checagem
dos fatos antes de divulga-los.
Cássio Luiz disse que "não
foi só um boletim. Foram feitos
dois, eu vou ter acesso ao outro
e vou entregar para você", e
acrescentou que a suposta contaminação das balas fora a ele
relatada por diversos pais de alunos: "jamais vou criar sensacionalismo ou fake news, sendo que
estivemos no local, foram vários
pais. Inclusive, fizeram um grupo
no Whatsapp dos pais relatando
a mesma coisa. Esse vereador não
tirou nada da cabeça, não".
Paulo Campos (Podemos), ao
discutir a propositura, também
pediu uma cópia do outro boletim,
que não foi anexado ao requeri-

mento, e ao defender o trabalho
de Cássio Luiz, disse: "eu acho que
está um clima muito difícil, dá-se
a conotação que o vereador foi ao
local porque estava sem fazer
nada e foi chamado por alguém,
foi passear, estava sem fazer
nada e foi dar uma volta. A gente
tem que ter respeito pelos colegas".
Na sequência, Josef Borges
subiu à tribuna para discutir a
propositura e acrescentou: "eu não
estou desmerecendo o seu trabalho e não estou dizendo aqui que
você está trazendo fake news. Estou dizendo que, como você é uma
pessoa que tem um alcance muito
grande, faz um bom trabalho na
cidade, quando você recebe uma
informação e você divulga, por você
ter um grande alcance, isso gera
um pânico". O líder de governo ainda complementou: "então, quando
a gente diz que é necessário fazer
uma apuração, é porque isso é uma
coisa gravíssima. Imagina uma pessoa colocar um chumbinho numa
bala e dar para uma uma criança,
se a criança colocar na boca, rapidamente você tem um óbito".

Moradora aguarda corte de árvore há mais de um ano

CHARGE

(PSDB), aprovado na 15ª reunião
ordinária da Câmara de Piracicaba, nesta quinta-feira (5).
A moradora ingressou com o
pedido de corte por causa de prejuízos causados no local, já que as
raízes da árvore cresceram e danificaram a calçada, o que atrapalha

O sistema de lazer II, que inclui um campo de areia e um parque infantil, no loteamento Parque Chapadão, no bairro Pompeia, recebeu o nome do bebê
Enzo Gabriel Oliveira Menezes
após a aprovação do projeto de
lei 264/2021, na noite de quintafeira (5), na 15ª reunião ordinária da Câmara. A propositura é
do vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (Republicanos).
A área fica localizado no quadrilátero formado pela avenida
dos Cardeais, Rua dos Saracuras,
Rua das Gralhas e Rua dos Ire-

rês. “Por pouco tempo que viveu
entre nós, o menino Enzo foi muito amado pela família”, recorda o
parlamentar, ao informar que,
nascido prematuramente em 19 de
abril de 2019, o bebê morreu apenas dois dias depois, no dia 21.
“Sua chegada foi o sonho
realizado de sua mãe Laine
Campos Oliveira, que aguardava ansiosamente para conhecer
o primeiro filho, e de seu pai
Victor Menezes, que já tinha dois
filhos de outro relacionamento”,
detalhou. “Esse amor merece ser
eternizado”, acrescentou.

Não corra, não mate,
não morra

V ILA PACAEMBU

A moradora do bairro Vila
Pacaembu, Marcia Elisabete Neves
de Castro, está há mais de um ano
à espera da realização de um serviço de corte de árvore na rua Frei
Paulo Sorocaba. A cobrança foi
incluída no requerimento 345/22,
do vereador André Bandeira

Área de lazer no
bairro Pompeia recebe
nome de Enzo Menezes

a passagem de pedestres, impedindo a acessibilidade de pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida.
Em fevereiro de 2021, a moradora recebeu do Núcleo de Arborização Urbana um comunicado de que o pedido para corte da
árvore havia sido deferido, após a

realização de vistoria técnica. No
entanto, até o momento o corte não
foi executado. No requerimento,
o vereador quer saber qual o motivo de a demanda ainda não ter
sido atendida, qual é a data prevista para a realização do corte e
quais seriam os impedimentos.

o Brasil, 32 pessoas morrem
por dia, vítimas
de acidentes no trânsito – uma morte a cada
dois minutos. Os números são do ano passado, e fazem parte do Registro Nacional de
Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST), da Secretaria
Nacional de Trânsito, ligada ao
Ministério da Infraestrutura, que
fechou 2021, com 11.647 óbitos.
Os dados também revelam o
registro oficial de 632.764 acidentes, muitos dos quais, além de óbitos, deixaram sequelas profundas
nas pessoas envolvidas, impactando também em suas famílias.
Um estudo publicado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS), em 2020 aponta que 90%
desses acidentes são causados
por falhas humanas, 6% por falha da via e 4% por falha mecânica. Portanto, apenas se confirma
quem são os maiores responsáveis
pelos acidentes: os motoristas.
Não é necessário ser especialista no assunto, para compreender que a imprudência humana decorre da resistência das
pessoas em seguir regras. A principal delas, é que não se deve beber se for dirigir. Isso porque, a
bebida reduz os reflexos, causa
lentidão nas ações e provoca
uma perigosa confusão mental
que pode, em fração de segundos, levar a um acidente grave
e, em 1/3 dos casos, à morte.
Mas a bebida não é a única
vilã. Sabe-se que pessoas que fazem uso de medicamentos controlados também devem ter atenção
redobrada no trânsito, assim
como os que convivem com doenças que reduzem os movimentos
dos membros ou aquelas associadas ao sono. Contudo, a imprudência e a irresponsabilidade são,
inquestionavelmente, as maiores
causas dos acidentes no trânsito.
Há, ainda, dois fatores
que contribuem fortemente
para potencializar os riscos de
acidentes: os smartphones e a
impaciência ao volante.
Quem nunca presenciou algum
motorista dirigindo e falando ao
celular ao mesmo tempo, ou se deparou com algum veículo transitando mais lentamente que o normal
pelas ruas, porque seu motorista

parece estar mais atento
às mensagens recebidas
do que no trânsito?
Em relação à impaciência, então, o caso é
mais sério pois, além da
imprudência, que pode
provocar acidentes, há
ofensas, agressões,
discriminação e preconceito. Xingamentos, buzinadas, depreciação de
motoristas idosos e de mulheres,
desrespeito com pedestres e ciclistas, e a antiga disputa entre motoristas e motociclistas são fatos
que, lamentavelmente, ocorrem
em cidades de todo o nosso país.

Veículos são
verdadeiras
armas nas mãos
de pessoas
descontroladas
Veículos são verdadeiras armas nas mãos de pessoas descontroladas, negligentes, imprudentes e incompetentes para conduzi-los, e, nem mesmo os elevados valores das multas, têm sido
suficientes para conter o descumprimento das leis de trânsito.
Atropela-se, danifica-se,
mata-se e utiliza-se argumentos como mal súbito ou uso de
medicamentos, para excluir-se
da culpa ou reduzir as punições
cabíveis. Uma realidade que,
infelizmente, ocorre frequentemente e que, para alguns, resulta em punições brandas como
a suspensão temporária do direito de dirigir, pagamento de multa ou penas alternativas como
a doação de cestas básicas.
A campanha Maio Amarelo,
que instituiu o mês de conscientização para os acidentes de trânsito, deve ser aderida por toda a sociedade, porque ninguém está livre de sentir a dor da perda de
alguém querido que se foi, pela irresponsabilidade alheia. Nossa
vida é muito valiosa e temos o direito de vivê-la em sua plenitude.
Portanto, fazendo minhas
as palavras do brilhante e saudoso publicitário Carlito Maia,
autor da mais memorável campanha de alerta no trânsito, “não
corra, não mate, não morra”.
———
Pedro Kawai, vereador
pelo PSDB e membro
do Parlamento Metropolitano de Piracicaba
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LBV

Os desafios da
“geração lockdown”
Fotos: Divulgação

U NICAMP

Bebel participa de
aula magna com Lula
Ex-presidente diz que está amando e que criará três novos ministérios; deputada
estadual Professora Bebel participou do evento realizado esta semana em Campinas

Aprendiz da Boa Vontade, programa da LBV

Kátia Andrade, ladeada pelas filhas Mirelly (E) e Fernanda

A redução de vagas no mercado de trabalho e de atividades
informais, bem como a interrupção ou o abandono dos estudos
e a perda de emprego e de renda
é a dura realidade enfrentada
por esta geração de jovens, afetada drasticamente pela pandemia da Covid-19. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), há o risco de que
essa juventude fique marcada
como a “geração lockdown”.
Diante das mudanças nos
padrões do mercado, são inúmeras as dificuldades para encontrar trabalho. E, para as famílias
que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, principalmente aquelas que dependem do
apoio financeiro dos filhos, o desafio torna-se ainda maior.
Por esse motivo, a Legião da
Boa Vontade (LBV) oferece diversos serviços e programas socioeducacionais aos indivíduos nessas
faixas etárias — em situação de

vulnerabilidade e/ou risco social
— para motivá-los a fazer planos
com o intuito de que tenham um
futuro seguro, saudável e feliz.
Dessa forma, a Instituição proporciona a eles um espaço propício ao
bom convívio em grupo; ao fomento de relações fraternas, da solidariedade e do respeito mútuo; e
à construção de novos conhecimentos, de boas atitudes e de nobres valores, colaborando também
para o desenvolvimento integral e
a proteção social dos atendidos.
Potencializar talentos, despertar para a vivência da afetividade e de valores éticos, preparar para a entrada ou a reinserção no mercado de trabalho, e
oferecer educação de qualidade
são alguns dos objetivos das ações
da LBV destinadas aos jovens.
Para saber mais sobre essa
e outras ações realizadas pela
Legião da Boa Vontade, acesse o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.

S EMUTTRAN

Vinte e sete vias receberam
serviços de revitalização viária
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou entre os
dias 28/04 e 04/05/202, a sinalização horizontal em 27 vias,
sendo 19 ruas, duas travessas e
seis avenidas. O serviço é realizado em ruas e avenidas com grande fluxo de veículos e próximas a
escolas, para garantir maior segurança e fluidez do trânsito.
A ação faz parte da estratégia
da Semuttran que realiza sistematicamente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinalização de trânsito horizontal e vertical em ruas e avenidas da cidade, com objetivo de garantir mais
segurança para pedestres, ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebra-

do, faixa de canalização e desaceleração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran,
a tinta especial utilizada na sinalização horizontal contém microesferas de vidro, que permite melhor
visualização por refletir a luz dos
veículos. Quando necessário, os serviços também incluem a instalação
de tachão e tachinha e troca de placas da sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 3401-1110
e 3401-1111 para os serviços
pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens, acidentes etc.) e 156
para serviços gerais (solicitações de sinalizações horizontais, verticais, vagas, semáforo, radar, defensa metálica etc).

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo), a deputada estadual Professora Bebel participou da Aula Magna com o ex-presidente Lula, na Unicamp, um ato
político em defesa da democracia,
organizado pelo núcleo em defesa da pré-candidatura de Lula à
presidência da República, que
reuniu milhares de estudantes,
militantes e apoiadores da sua
pré-candidatura. Lula, ao discursar, diz que está amando e que
quem ama não tem como odiar,
assim como afirmou que criará
três novos ministérios. “Eu vou
voltar e vou criar o Ministério da
Igualdade Racial, o Ministério dos
Direitos Humanos. E agora já tem
mais um ministério, é o dos Povos Indígenas, que vai ser criado
para colocar um índio para ser
ministro”, disse Lula, ao lado do
ex-ministro Fernando Haddad,
pré-candidato ao governo de São
Paulo nas eleições de outubro.
Em suas redes sociais, a Professora Bebel, que acompanhou
boa parte do evento ao lado do
vereador e ex-senador Eduardo
Suplicy, escreveu: “fiquei muito
emocionada ao ver o Teatro de
Arena do campus, completamente lotado de universitários. A juventude tem se mostrado, cada
vez mais, interessada pelo momento político que estamos vivendo, conscientes de seu protago-

nismo. Com a força da juventude
vamos mudar esse cenário desolador em que se transformou o
Brasil, com a força da juventude
o povo brasileiro vai voltar a sorrir e ser feliz de novo. Para isso,
conclamo que todos priorizem o
voto no dia 02 de outubro”.
Na Unicamp, ainda, onde falou por mais de uma hora e meia,
Lula deixou claro que aposta na
educação para mudar os rumos
do País. “Foi a primeira decisão
sábia da minha vida, perceber que
educação não é gasto, é investimento. No início do meu governo
falei ‘está proibido, daqui pra frente qualquer pessoa do governo falar em gasto quando se trata de
educação’. Não existe na história
da humanidade nenhum país que
tenha se desenvolvido sem investir na educação do seu povo. Custa menos gastar com educação do
que emprestar para grandes empresas. Tive a sorte de convidar o
companheiro (Fernando) Haddad, começamos a pensar como ia
fazer as coisas neste país. Hoje eu
tenho orgulho de olhar na cara de
vocês e falar que um torneiro mecânico sem diploma universitário,
é o presidente que mais fez universidade do país, orgulho de dizer que com a companheira Dilma
Rousseff fizemos o maior número
de escolas técnicas, orgulho de dizer que ela fez o ciência sem fronteiras pra levar 100 mil estudantes pro exterior”, discursou.

Fotos: Divulgação

Deputada estadual Professora Bebel é recebida com
carinho pelo vereador e ex-senador Eduardo Suplicy

O ex-presidente Lula falou a universitários, militantes
e apoiadores no Teatro de Arena da Unicamp

E NSINO

Crianças aprendem sobre educação financeira por meio do teatro
Apresentar a educação financeira para as crianças é essencial,
pois elas já crescem sabendo como
gerenciar suas finanças e aprendem desde cedo a ter uma relação
saudável com o dinheiro. Com este
tema, cinco escolas da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba
receberam a peça de teatro Educação Financeira - Me Poupe!, que
trata sobre o assunto de uma forma lúdica para crianças, por meio
do entretenimento e da arte.
O espetáculo faz parte do projeto Diverte Teatro Viajante, que
por meio de lei federal de Incentivo à Cultura e com o apoio do Ministério do Turismo e do Banco
CNH Industrial, leva entretenimento, arte e conhecimento por
meio do teatro para crianças e adolescentes de todo o Brasil.
A peça passou pelas escolas Prof. Carlos Sodero, Prof.
Benedito de Andrade, André
Franco Montoro, Luis Cláudio
Alves e Prof. Thales Castanho
de Andrade e deu oportunidade a cerca de 1.500 crianças
assistirem a atração, podendo
participar e aprender de uma
forma lúdica e divertida, como
funciona a gestão financeira.
“É muito importante abordar esse tema com as crianças,
para que desde cedo elas aprendam a responsabilidade e a importância de saber lidar com dinheiro. As crianças participa-

Divulgação

Peça teatral traz de uma forma lúdica e divertida ensinamentos da gestão financeira para as crianças

ram, aprenderam e se divertiram
muito com a apresentação”, frisa Celene de Castro, diretora
da EM Prof. Carlos Sodero.
O aluno Ramon da Paz Rodrigues, do 4° ano do ensino fundamental da E.M Prof° Luis Claudio Alves, participou do teatro e se
divertiu muito. “Foi muito engraçado, o cientista é muito bom, os
personagens são muito engraçados. Deu pra aprender bastante de
um jeito bem legal”, disse o aluno
ao término da apresentação.
APRESENTAÇÃO - Na
peça, um cientista maluco, especi-

alista em assuntos financeiros,
fica sabendo da dificuldade que as
crianças têm em lidar com o dinheiro de forma saudável e resolve ajudá-las. Por ironia do destino, o seu assistente é um gastador e se chama Sem Noção,
pois costuma gastar toda a mesada logo na primeira semana
de cada mês. Por meio de um enredo cativante e um cenário interativo, a apresentação conta com
ampla participação da plateia.
A Cigarra e a Formiga mostrarão o mecanismo por meio do
qual funciona o processo de um

investimento. Para fechar o espetáculo, os cientistas realizam um
divertidíssimo teste de habilidades
e conhecimento, no qual as crianças demonstram tudo o que descobriram sobre investimentos.
"É muito importante que as
crianças entendam como enfrentar os desafios cotidianos e sejam
capazes de realizar seus sonhos por
meio do uso adequado de ferramentas financeiras, contribuindo
assim para um futuro melhor, não
somente para si próprios como
também para o país", ressalta o
diretor do projeto, Julio Martinez.

H OMENAGEM

General de Divisão receberá Medalha de Mérito Legislativo
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou durante a 15ª
reunião ordinária de 2022, realizada na noite desta quinta-feira (5), a concessão da Medalha
de Mérito Legislativo ao General
de Divisão Edson Diehl Ripoli.
Proposta por meio do projeto de
decreto legislativo 18/2022, de
autoria do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), a propositura destaca a trajetória do militar natural de Piracicaba que, atualmente,
ocupa um dos mais altos postos
na estrutura hierárquica do Exér-

cito Brasileiro. Ripoli possui vasto
currículo operacional e acadêmico,
construído desde seu ingresso, em
fevereiro de 1979, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Condecorado com inúmeras medalhas
nacionais e internacionais.
O General de Divisão Edson
Diehl Ripoli, de janeiro de 2019 a
julho de 2020, foi Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da
Defesa e, entre março de de 2018 e
12 de fevereiro de 2019, esteve à
frente da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército – Esco-

la Marechal Castello Branco. "No
ano de 2010, foi o Conselheiro
Militar Principal do Escritório das
Nações Unidas para a África Ocidental (UNOWA), em Dakar, Senegal. Em 2011 e 2012, serviu na Assessoria/3 do Gabinete do Comandante do Exército. Nesse período, foi
também gerente do Projeto Estratégico do Exército ASTROS 2020",
destaca o texto da propositura.
O texto do projeto de decreto
legislativo ainda destaca que o homenageado "é um apaixonado pelo
glorioso Esporte Clube XV de No-

vembro, onde seu pai, o saudoso
Romeu Ítalo Ripoli foi presidente. Além disso, Romeu Ítalo Ripoli foi engenheiro agrônomo,
dirigente esportivo e vereador
nesta Casa de Leis, onde também
ocupou o cargo de Presidente".
De acordo com a resolução 01/2013, cada vereador
pode conceder durante o
mandato até 2 medalhas de
Mérito Legislativo. A honraria aprovada na noite desta
quinta-feira será entregue em
data ainda a ser definida.
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Sandra Rodrigues realiza show
gratuito em teatro do Sesi

Equipe da SME inicia formação
de professores em matemática
Divulgação

Show “Presente - Onde Toda Presença Será Celebrada” tem o intuito
de celebrar o reencontro pós-pandemia e homenagear os que partiram
Pensando em celebrar o reencontro após o isolamento social
devido a pandemia da Covid-19, a
cantora Sandra Rodrigues e banda, realizam, hoje, 7, o “Show Presente - Onde Toda Presença Será
Celebrada”, às 20h, no teatro do
Sesi de Piracicaba (SP). O projeto
tem apoio da Lei Emergencial Aldir Blanc (nº 14.017/2020).
Junto aos músicos Wagner
Silva (bateria), André Grella (piano), Eloy Porto (trombone), Renato Borghi (contrabaixo) e Lu
Garcia como convidada, Sandra
pensou no show gratuito como
uma forma de homenagear as
pessoas que se foram com a pandemia, mas o que ela não imaginava era que, também estaria homenageando as pessoas mais importantes de sua vida. A apresentação estava prevista para
acontecer no dia 2 de abril, mas
a cantora perdeu sua mãe e seu
pai em semanas seguidas. Devido ao luto, foi preciso remarcar.
O show que foi pensado para
trazer alegria e esperança ao público, prestar solidariedade aos
que perderam seus entes queridos nesse período de pandemia,
passa a ter um significado ainda maior para Sandra que diz
que cantará com todo o coração
pelas suas "estrelinhas".
“Esse show tem um grande significado, pois voltar aos palcos nesse momento, é muito importante na
minha vida que anda sem cor, mas
vai proporcionar a alegria que estamos precisando. Temos que se-

EMPREGO

E

Divulgação

Sandra pensou no show como uma forma de
homenagear as pessoas que se foram com a pandemia

guir em frente com muita presença e sermos presentes. Sei que realmente terão várias ‘estrelinhas’
no show”, declarou a artista.
O repertório do show que
terá duração de uma hora, conta com canções, como: Ziriguidum - Jackson do pandeiro; Velha roupa colorida- Belquior;

Resposta ao tempo - Aldir Blanc;
entre muitas outras. Os interessados em prestigiar o evento podem reservar lugares gratuitos
no link: https://www.sesisp.
org.br/evento/cb4cd3b0-1fb742bb-991a-0817ef452fca/
sandra-rodrigues-e-banda .
SANDRA RODRIGUES -

Sua carreira deu início nos bailes com a Banda Joia Rara. Sempre buscando o desenvolvimento e aprendizagem, iniciou seus
estudos com Débora Letícia, na
Escola de Música de Piracicaba
Ernst Mahle. Foi estudar música e canto no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos
Campos, na cidade de Tatuí, onde
se formou em MPB e Jazz. Desde
então abriu-se o mercado de
eventos em bares culturais, festas em geral e shows temáticos,
em Piracicaba e região. Esses espetáculos impulsionaram sua
carreira por serem realizados em
espaços de expressão da cidade.
Em 2021, foi contemplada pelo
ProAC Expresso LAB e realizou
uma turnê virtual com seis lives
do “Show Sardade D’Ocê”, contando com músicas que dialogam
com o nome do show e convidados que abrilhantaram o projeto.
Dando continuidade à sua
carreira, se mantém na busca
de inspiração para novos projetos, sempre exaltando intérpretes e compositores que dignificam e estimulam a arte
como alimento da qualidade de
vida e do nosso crescimento.
SERVIÇO
Show “Presente - Onde Toda
Presença Será Celebrada”.
Sandra Rodrigues e Banda.
Hoje, 7, às 20h. Teatro do
Sesi Piracicaba (avenida Luiz
Ralph Benatti, 600 – Vila Industrial). Ingresso: gratuito

RENDA

Vereador destaca importância do amparo às microempreendedoras
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) disse nesta quinta-feira
(5) que a melhor forma de incentivar o empreendedorismo
feminino das microempresárias
é ajudando na capacitação e na
promoção de eventos que possibilitem maior visibilidade para
elas. "Melhor que o discurso é
ajudar fazendo", completou.
Ele citou como exemplo um
grupo de artesãs que realiza, periodicamente, a Feira do Amor, por
meio da qual elas conseguem vender sua produção e fazer o chamado "networking", que é o contato com outras pessoas para a troca de experiências e até para o fornecimento de produtos em escala.
Segundo Kawai, a pandemia
impactou fortemente o segmento
das artes e do artesanato e, por
essa razão, o Poder Público preci-

sa amparar essa população, seja
oferecendo cursos de aperfeiçoamento ou linhas de crédito pelo
Banco do Povo e, também, por
meio da realização de eventos
para a venda de produtos.
Um dos exemplos práticos
citados pelo parlamentar, a Feira do Amor, na qual ele atua
como voluntário, tem o seu apoio.
"Já realizamos duas edições no
Lar dos Velhinhos e, agora, vamos repetir a experiência na Igreja dos Frades", declarou.
A próxima edição da Feira
do Amor será no dia 15 de maio,
das 10h às 18h, no salão de festas da Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Frades), com entrada gratuita. A feira comercializará artigos de decoração, perfumaria e vestuário e terá barracas com variedade gastronômica.

Assessoria Parlamentar

Encontros serão quinzenais e a formação vai até o mês de novembro

A equipe da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba deu início na quinta-feira, 5,
ao curso A Relação entre o Ensinar e o Aprender Matemática nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, computando a participação de, aproximadamente, 50
professores de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino.
A ação, idealizada pelas
formadoras da área da matemática Ana Lúcia Lorencetti
Marra e Flávia de Andrade Brito, tem como objetivo principal
a promoção de reflexões sobre
as práticas didáticas e contribuir com o avanço da aprendizagem dos alunos dentro das salas de aula, especialmente na re-

tomada das atividades presenciais após o período de pandemia.
Os encontros serão quinzenais
e a formação perdurará até o mês
de novembro. Os professores participantes, após a conclusão do
curso, receberão certificados com
a carga horária de 50 horas.
Segundo Ana Lúcia e Flávia, a proposta do curso é oportunizar o estudo da matemática
vinculado à discussão sobre
práticas em sala de aula que promovem a aprendizagem das crianças. Vamos utilizar jogos, materiais lúdicos e outros instrumentos para trazer aos professores participantes do curso novas abordagens e frentes de trabalho nos ambientes escolares.

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

EM Prof. Dr Almir de Souza Maia
realiza feira livre neste sábado, 7
A Escola Municipal Prof. Dr
Almir de Souza Maia, localizada
na região do Vila Sônia, promoverá hoje, 7, uma feira livre nos
estacionamentos da unidade visando atender toda a comunidade do bairro e dos circunvizinhos. Segundo a equipe gestora
da unidade vinculada à Secretaria Municipal da Educação, o
objetivo deste evento é trazer
para perto da comunidade as feiras livres que acontecem em várias regiões de Piracicaba. A comunidade do Vila Sônia possui,
em média, 15 a 20 mil pessoas e
a escola atende 180 alunos.
A iniciativa será realizada em
parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema. “Após cinco anos de solicitações da comunidade do bairro e da escola conseguimos tirar a
iniciativa com o apoio da secretaria, que prontamente abraçou a
nossa ideia, com os seus colabo-

radores”, destaca a diretora da
unidade Tatiana Maria Zanella.
Além disso, os moradores e famílias terão espaço para divulgação
dos trabalhos autônomos, com o
objetivo de conseguir mais clientes
e, assim, colaborar com o ganho diário das famílias que foram afetadas brutalmente pela pandemia.
Outra ação realizada durante o evento é a distribuição de livros à comunidade do projeto Alimente-se Bem.
Serão vendidos pela equipe
escolar, frutas, verduras e legumes, e também pastéis, cuscuz,
doces. A feira terá um espaço reservado também para a realização
de brincadeiras para todas as crianças da região. “Será um momento especial para nós e para a
comunidade do bairro. Uniremos
a feira livre também com apresentação dos trabalhos da comunidade do Vila Sônia. Convido a
todos para participem conosco”,
disse a diretora Tatiana Zanella.

A DMINISTRAÇÃO
Kawai disse que discurso apenas não basta: é preciso "ajudar fazendo"

Arquivo

Vereador investiga dispensas de
licitação para realização de obras
O vereador André Bandeira
(PSDB) vai investigar as contratações com dispensas de licitação
para a realização de duas obras
pela Prefeitura de Piracicaba. As
dispensas foram publicadas no
Diário Oficial do dia 20 de abril.
Através do requerimento
346/2022, aprovado na 15ª reunião ordinária desta quinta-feira (5), o parlamentar solicita o
envio da cópia integral do processo de contratação de empresa
para a execução da obra de recomposição do muro de arrimo,
passeio público, guarda-corpo,
guia, sarjeta e asfalto no trecho
da avenida Independência ao

P ROCESSOS
ANÚNCIOS FUNERÁRIOS
Ano de 1932. São Paulo passava pela Revolução Constitucionalista sendo alvo de
uma crise bélica armada
pelo governo federal liderado
por Getúlio Vargas. Anúncios
na imprensa piracicabana colocavam à disposição de "refugiados e pobres" quartos
para moradia. Sem muitos detalhes de como poderia ser
feita a ocupação. A confiança
e honestidade imperavam há
84 anos. Engraçado é ver,

neste anúncio publicado pelo
jornal O Momento, em 27 de
agosto daquele ano, que
uma funerária local oferecia
condições mais em conta
para funerais e, se preciso, de
forma gratuita. Mais interessante é ver que a empresa utilizada espaço publicitário para
anunciar o serviço gratuito.
(Edson Rontani Júnior - Piracicaba Antiga no Facebook e
no Youtube - Facebook e Instagram: edsonrontanijr

lado do Ginásio Municipal de Esportes “Waldemar Blatskauskas”. O valor total da obra é de
aproximadamente R$ 547 mil.
Já o requerimento 347/2022,
também aprovado na sessão desta quinta-feira, solicita a cópia integral do processo de contratação
de empresa para execução de obra
de contenção de erosão no trecho
da avenida Comendador Pedro
Morganti. O valor da obra é de
aproximadamente R$ 1,3 milhão.
Nos dois requerimentos, o
vereador solicita também o envio
das justificativas para as dispensas de licitação e todos os documentos integrantes dos processos.

SELETIVOS

Etecs e Fatecs abrem vagas
para professores temporários
Diversas Escolas Técnicas
(Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) estão com
inscrições abertas para processos seletivos simplificados voltados à contratação de professores temporários. São mais de
700 vagas, em várias áreas do

conhecimento, espalhadas por
diferentes regiões do Estado. Os
editais ficam disponíveis no site
cps.sp.gov.br, no link Concursos.
O candidato deve clicar em Etec
ou Fatec, selecionar Processo
Seletivo de Docentes Simplificado, Inscrições Abertas e inserir
na busca o nome do município.
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FIM

DE SEMANA

Praça José Bonifácio recebe
a 3ª Feira Solidária do Livro
Divulgação

P ATRIMÔNIO

Prefeitura realiza reforma da
parte elétrica do Engenho
Melhorias são necessárias para atualizar equipamentos e também devido a furtos de fiação

“Corrente do Bem” preparando os detalhes para a 3ª feira do livro

Acontece hoje, 7, das 10h às
17h, e domingo, 8, das 9h às 13h,
a 3ª edição da Feira Solidária do
Livro, com o slogan “Porque Ler
Alimenta”, que será na Praça
José Bonifácio, em frente à Catedral Santo Antônio. A ação é uma
realização da Diocese de Piracicaba, com apoio da Secretaria da
Ação Cultural (Semac) e da M2
Publicidade e Propaganda.
Com a proposta de estimular
a troca de livros por alimentos – 1
kg de alimento ou 1 litro de leite
vale um livro -, a Feira está programada para se estender até o mês
de dezembro e promoverá a cultura e a solidariedade, além de ressignificar o uso da praça pública.
Organizada pelo grupo de voluntários A Corrente do Bem, o
evento pretende se tornar uma
tradição em Piracicaba e os alimentos arrecadados serão distribuídos para as famílias em vulnerabilidade alimentar por intermédio das ações sociais realizadas pela Diocese de Piracicaba e
também pelo Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp).
"Quem tem livros poderá
doá-los e quem precisa destes livros poderá trocá-los por 1 kg de
alimento ou 1 caixa de leite. Os alimentos serão distribuídos em projetos carentes e essa é uma forma

de envolver a sociedade, é uma
ação educacional. A União com a
Secretaria Municipal da Ação Cultural também poderá ajudar a
atrair mais pessoas", disse dom
Devair Araújo da Fonseca, bispo
da Cúria Diocesana de Piracicaba.
Carolina Angelelli, idealizadora do projeto, comenta que a
proposta é envolver e agregar
cada vez mais atrações e, assim,
aperfeiçoar o evento a cada nova
realização. Para esta edição, Carolina também convidou para integrar a ação o Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais (CAPHIV), a fisioterapeuta Thais Rodrigues e o
acupunturista Geraldo Matos.
"Penso sempre na força da
união. A nossa proposta é tornar o evento uma tradição em
nossa cidade, sempre aperfeiçoando e unindo, para que se torne aguardado, prestigiado, valorizado e que atinja os objetivos
propostos", finaliza Angelelli.
SERVIÇO
3ª Feira Solidária do Livro, hoje,
7, das 10h às 17h, e domingo,
8, das 9h às 13h, na Praça
José Bonifácio, em frente à
Catedral Santo Antônio. Leve
1 kg de alimento ou 1 caixa
de leite e troque por um livro.

T RIBUNA

Vereador defende política municipal
contra abandono e evasão escolar
Problemas históricos do Brasil, o abandono dos estudos e a
evasão escolar devem ser prevenidos a partir da articulação de uma
política municipal. A proposta é do
vereador Thiago Ribeiro (PSC),
autor do projeto de lei 104/2021,
que foi aprovado na 15ª reunião
ordinária da Câmara, nesta
quinta-feira (5). “O que nós queremos é garantir, cada vez mais,
qualidade da educação”, disse.
Ribeiro apontou dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) em que apontam uma realidade desafiadora:
em 2019, dos cerca de 3,2 milhões
de jovens com 19 anos no País,
apenas dois milhões, ou seja
63,5%, concluíram o Ensino Médio. A estatística identifica um
grande contingente de adolescentes que não conseguem realizar o ensino básico no Brasil.

“O abandono é quando o estudante deixa de atuar em um ano
letivo, mas volta no ano seguinte,
já a evasão é quando ele sai da escola e não é mais inserido no sistema, nem faz mais a matrícula”,
explicou Thiago Ribeiro, ao detalhar as diferenças entre os dois
lados de um mesmo problema.
“Nós precisamos estimular os
alunos a buscarem aspirações
para o futuro”, defendeu.
O parlamentar acrescentou
que, dentro do PL, a proposta é
transformar a educação “no
principal fator do desenvolvimento econômico” do município, “onde a escola deve ser um
ambiente de desenvolvimento
cultural, ético e crítico, focado
no bem-estar dos nossos alunos, que todos tenham acesso à
melhoria de qualidade de vida e o
pleno desenvolvimento”, disse.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Obras (Semob), realiza reforma
na parte elétrica do Engenho Central. As melhorias devem ser finalizadas até o início da Festa das
Nações, em 18/05. O serviço se
tornou necessário para atualizar
redes e equipamentos elétricos
que estavam depreciados e também devido a furtos de fiação. O
valor da obra é de 754.986,99.
De acordo com a Semob, entre os serviços executados estão a
reforma parcial da rede elétrica
aérea classe de 15KV, com substituição e instalação de cabos, chaves, cruzetas e para-raios em rede
elétrica, e de rede elétrica subterrânea de baixa tensão para atender
quadros de distribuição. No valor
da obra estão contemplados fornecimento de materiais, mão de obra,
direção técnica e equipamentos.
“É um investimento necessário para a manutenção do Engenho Central”, afirma o titular da

Semob, Paulo Sérgio Ferreira da
Silva. “Vale ressaltar, entretanto,
que, infelizmente, parte do que estamos fazendo não seria necessário se não tivessem ocorrido ações
de furtos da fiação”, comenta.
ENGENHO DA CULTURA – O Engenho tem recebido
atenção especial da Prefeitura,
uma vez que é um monumento
importante da fundação da cidade, tombado como patrimônio histórico. O objetivo é que o complexo
seja ocupado com atividades culturais, esportivas e gastronômicas.
O espaço deve ganhar um Complexo de Lazer, Cultura e Esporte,
Espaço Multiuso com palcos para
festas populares e eventos corporativos, restaurante, a Nova Pinacoteca para Todos, o projeto Engenho
da Memória e o VER de Museu.
“Nossa Administração tem
dado ao Engenho Central atenção
e manutenções que ele merece.
Quando assumimos, o local estava
com a manutenção precária e de lá

Justino Lucente

Reforma atende também a rede elétrica subterrânea
de baixa tensão para atender quadros de distribuição

para cá várias melhorias já foram
realizadas, como a reorganização
da administração dos barracões e

mais patrulhamento de segurança
no espaço”, lembra o secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.

P ATRIMÔNIO

Trevisan Jr. verifica demandas em praça e Parque do Mirante
O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) visitou na quinta-feira (5)
a praça Hilário Luccas, localizada
entre a avenida Dr. Maurice
Allain, travessa Gustavo Bisso e
rua Maria Manieiro, no bairro
Vila Rezende. Ele esteve acompanhado pelos moradores Valderez
Perosi e Wlademir Bisso. Na oportunidade, o parlamentar constatou a necessidade de construção
de calçamento na travessa Gustavo Bisso, a extensão de galeria
de água pluvial e a implantação
de uma academia ao ar livre.
“A praça Hilário Luccas recebeu recentemente os serviços de
poda de árvores, corte de mato e
limpeza geral, após indicação de
nosso gabinete. Estaremos encaminhando ao Executivo, as novas
sugestões apresentadas pelos moradores”, disse Trevisan Jr.
PARQUE DO MIRANTE -

O parlamentar visitou também o
Parque do Mirante, onde constatou furto e danificações em inúmeros pontos de iluminação de
LED, além da ausência do serviço
de varrição e de coleta de lixo das
lixeiras. Além disso, o parlamentar constatou uma grande quantidade de sujeira que está comprometendo a passagem de água
no canal do “véu da noiva”.
“Irei encaminhar tais demandas às secretarias responsáveis
para providências. Além disso, irei
organizar uma reunião entre os representantes das secretarias municipais de Ação Cultural, de Defesa do Meio Ambiente, de Obras e
a Guarda Civil para tratar de ações
de curto prazo visando à manutenção do Parque do Mirante e,
principalmente, desenvolver
ações visando a inibir a prática
de tais crimes no local”, finalizou.

Assessoria Parlamentar

Vereador quer reunir secretarias para debater intervenções

A UT
ARQUIA
UTARQUIA

Semae já instalou 85% dos tubos da adutora Marechal-Pauliceia
Já foram instalados 2.388
metros de tubos de ferro fundido, que equivalem a 85% do total previsto no projeto - 2.813
metros –, da Adutora MarechalPauliceia, obra do Semae que vai
beneficiar cerca de 100 mil pessoas de 16 bairros com a melhora no abastecimento de água.
A obra está prevista no Plano
Diretor de Abastecimento do Município e a implantação dos tubos
é realizada por meio de contrapartida pela Construtora Pacaembu,
com investimento de R$
2.640.307,43. Após a finalização
do assentamento dos tubos, o Semae vai realizar as interligações.
Os tubos de ferro fundido
possuem 500 milímetros de diâmetro e são implantados a cerca

de 1,80 metro de profundidade.
A obra teve início na Estação Elevatória e Reservatório Marechal,
localizada à rua Marechal Deodoro, no Bairro Alto, e terminará no Reservatório da Pauliceia,
localizado à rua Marilice Rodrigues da Silva Pinto, na Paulicéia. Atualmente, as equipes já
se encontram trabalhando na
rua Ilidia Bacchi, Paulicéia.
Com o término das obras serão beneficiadas cerca de 35 mil
residências e 100 mil pessoas de
16 bairros: Pauliceia, Água Branca, Jardim Califórnia, Chicó, Campestre, Dona Antônia, Monte Líbano, Vila Cristina, Jardim Itapuã,
Novo Horizonte, Kobayat Líbano,
São Jorge, Nova Suíça, Volta Grande, Jupiá, Glebas Califórnia.

Divulgação

Adutora vai beneficiar cerca de 100 mil pessoas de 16 bairros

P RAECLARUS

Professor José Djair Vendramim será homenageado pela Câmara
O professor doutor José Djair Vendramim, piracicabano nascido no Distrito de Saltinho, receberá o Título de “Piracicabanus Praeclarus” da Câmara Municipal de
Piracicaba. A homenagem foi aprovada na quinta-feira (5), durante a
15ª reunião ordinária de 2022.
De acordo com o vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL), autor do
projeto de decreto legislativo 16/
2022, que concede o título, “é justa a homenagem que será prestada ao prof. José Djair Vendramim
devido seu extenso e valioso trabalho prestado na área de educação e
pesquisas para a nossa cidade e
Brasil”. A entrega da honraria darse-á em Reunião Solene na Câmara Municipal de Piracicaba, em
data a ser previamente agendada.

O professor Dr. José Djair
Vendramim é nascido em 28/11/
1950 no Distrito de Saltinho, Comarca e cidade de Piracicaba, é
viúvo, tem três filhos e uma neta.
Atualmente está aposentado, mas
continua atuando com Professor
Titular Sênior da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz
(ESALQ/USP). Já foi reverenciado pela Sociedade Entomológica do
Brasil (SEB), onde o classificou na
lista dos Entomologistas Famosos
e homenageou o docente da Esalq.
É um dos autores do clássico
"Entomologia Agrícola" com o livro "Resistência de Plantas a Insetos", publicado em 2019. Segundo a SEB, essas obras e muitas
outras contribuições à ciência, são
fruto dos esforços do professor.

Possui graduação em Engenharia Agronômica (1974), mestrado em Entomologia (1980) e
doutorado em Entomologia (1982)
pela ESALQ, Instituição pela qual
vem atuando, desde 1980, na área
de Entomologia Agrícola, com ênfase em Resistência de Plantas a
Insetos e Plantas Inseticidas. Atualmente, é Professor Titular e ministra disciplinas para graduandos e pós-graduandos junto ao
Departamento de Entomologia e
Acarologia, tendo ocupado a
Chefia deste por quatro anos.
Foi bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq de 1998
a 2000 (nível 1 A desde 2007) e
líder de pesquisa junto a esse órgão. Publicou mais de 200 artigos científicos, 4 livros, 34 capí-

tulos de livro, além de ter orientado cerca de 70 dissertações e
teses de pós-graduação e ministrado várias palestras junto a
eventos científicos relacionados à
área de entomologia. Até o ano
de 2020, estava credenciado junto ao Programa de Pós-graduação em Entomologia (nível 7 pela
CAPES), consultor científico do
CNPq, Capes, Fapesp, Embrapa e
assessor de dezenas de revistas científicas nacionais e internacionais.
Atualmente, foi reconhecido entre os 18 professores da
Esalq e está no ranque latinoamericano, dos 100 melhores
cientistas agrícolas e florestais
de 2022, atualmente ele vem atuando no Departamento de Entomologia e Acarologia da Esalq.
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M ULHER

Campanha dos Bancários arrecada
17 mil absorventes: ação solidária
Campanha do Sindban teve início em março, Mês da Mulher, arrecadou 17.370
absorventes em 68 agências; Ângela Savian, vice-presidente, foi a coordenadora

Organizada pelo Sindicato
dos Bancários de Piracicaba (Sindban), a Campanha Contra a Pobreza Menstrual mobilizou bancárias e bancários em uma ação
solidária para trazer dignidade
menstrual principalmente a adolescentes e mulheres jovens.
A campanha que teve início em março, Mês da Mullher,
arrecadou 17.370 absorventes
em 68 agências bancárias. Segundo Angela Savian, vice-presidente do SINDBAN e coordenadora da campanha, “foi uma
competição sadia que teve um
engajamento fantástico de toda
a base do sindicato”, avaliou
As doações foram entregues
nesta quinta-feira a quatro entidades: Crami, Educando pelo Esporte, Centro de Ressocialização e
Fundo Social de Solidariedade.
No evento de entrega, o Cra-

mi foi representado pela coordenadora Administrativa, Paula
Cordeiro, o CRAM foi representado pela Coordenadora Fabiana Menegon de Campos, o Educando Pelo Esporte foi representado pela Coordenadora do Case,
Abigail Meira, o Centro de Ressocialização foi representado
pela agente penitenciária, Renata de Freitas e o Fundo Social de
Solidariedade foi representado
por sua presidenta Andrea Cristina Alves Mattedi de Almeida
que estava acompanhada pela secretária Euclídia Fioravante.
DOAÇÕES — O Fundo Social de Solidariedade recebeu 9102
absorventes, o CRAM, 6.028, o
Centro de Ressocialização, 1128 e
o Educando Pelo Esporte, 1112.
RECONHECIMENTO —
Como forma de reconhecer o envolvimento de bancárias e bancá-

rios, o SINDBAN presentou com
troféus as três agências que mais
arrecadaram absorventes. Em terceiro lugar ficou a agência do Itaú
de São Pedro – 1104 unidades,
em segundo a agência da Caixa
da Cidade Alta – 1280 unidades
e a grande vencedora da campanha solidária foi a agência Itaú
Plataforma – 1600 unidades.
O gerente Guilherme Nassin
Medina recebeu o troféu de terceiro lugar representando a agência
Itaú de São Pedro. Marcos Bascheira, funcionário da Caixa e diretor do Sindban recebeu o troféu
de segundo lugar pela agência Cidade Alta e Carlos Eduardo da Silva, também diretor do SINDBAN,
recebeu o troféu de primeiro lugar
na arrecadação de absorventes
pela Agência Itaú Plataforma.
José Antonio Fernandes Paiva, presidente do SINDBAN, fez

questão de realçar o ato de solidariedade das bancárias e bancários
para as pessoas em situação de
necessidade social que muitas vezes sequer têm absorventes e usam
meios pouco recomendados para
sua higiene pessoal. “A entrega das
doações para o Fundo Social torna
mais eficaz o uso das doações,
pois o poder público tem as demandas cadastradas”, comentou.
POBREZA MESTRUAL —
Dados da ONU apontam que uma
em cada dez jovens falta às aulas
durante o período menstrual em
todo o mundo. No Brasil, esse número é ainda maior: uma entre
quatro estudantes já deixou de
ir à escola por não ter absorventes. Ao enfrentar essa realidade,
essas estudantes perdem, em média, até 45 dias de aula por ano.
ENTIDADES — O Centro de
Referência e Atenção aos Maus Tra-

tos na Infância (CRAMI) coordena
o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) que atende semanalmente 188 mulheres.
Também coordena a o serviço Atenção Psicológica a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual (APCAVVS) que
atende 60 adolescentes semanalmente; a Equipe de Proteção Centro, que atua diretamente com
400 adolescentes por semana, a
Equipe de Proteção Zona Norte
que também atende 400 adolescentes todas as semanas e o Programa Convivência que atua
com 10 mães adolescentes.
PELO ESPORTE — Atende
diariamente crianças e adolescentes entre 07 e 17 anos. Entre elas,
aproximadamente 30 meninas.
RESSOCIALIZAÇÃO —
Atualmente atende cerca de 80
mulheres presas primárias e de

baixa periculosidade, tanto em regime semiaberto quanto fechado.
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba (Smads) - Conta com os
Departamentos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, além do Núcleo de Apoio Administrativo e da Coordenadoria
de Informação, Monitoramento e
Avaliação. Os departamentos são
responsáveis pelo gerenciamento
dos serviços de execução direta,
bem como os de execução indireta. Já o IMA é responsável pelo
monitoramento das parcerias estabelecidas com as organizações
da sociedade civil com recursos
dos Fundos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da
Criança e do Adolescente, além de
ter no seu organograma, a avaliação e o monitoramento dos programas de transferência de renda.
Fotos: Divulgação

Marcos Bascheira, funcionário da Caixa e diretor do Sindban
recebeu o troféu de segundo lugar pela agência Cidade Alta

O gerente Guilherme Nassin Medina recebeu o troféu de
terceiro lugar representando a agência Itaú de São Pedro

O Crami foi representado pela coordenadora Administrativa, Paula Cordeiro,
o CRAM foi representado pela Coordenadora Fabiana Menegon de Campos

O Centro de Ressocialização foi representado pela agente penitenciária, Renata de Freitas

Quatro entidades receberam as doações da campanha: Educando Pelo Esporte,
Crami, Fundo Social de Solidariedade e Centro de Ressocialização

Diretores do Sindban, representantes das agências e das entidades que receberam as doações

Paiva e Angela agradeceram o empenho das bancárias e bancários de 68 agências que participaram

Educando pelo Esporte
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Semdettur realiza aula inaugural
dos cursos de qualificação
Primeiro 1º bloco recebeu 773 inscrições online, com a seleção de 148 alunos
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur) realizou
na manhã de ontem, 6, a aula
inaugural dos cursos oferecidos pelo Senac e Senai, por
meio de parceria com a Prefeitura, que está investindo R$ 636
mil para a qualificação profissional nas áreas de serviços, comércio, indústria e tecnologia.
Cento e quarenta e oito alunos selecionados no 1° bloco compareceram ao evento desta sextafeira, matriculados nos cursos de
edição de imagem, estratégias de
marketing digital para e-commerce, reflexologia, manicure e pedicure, massagem estética modeladora e operador de máquina de
usinagem convencional. Além de
José Luiz Guidotti Júnior, titular
da Semdettur, participaram da
aula inaugural João Carlos Goia,
gerente do Senac, e Ophir Figueiredo Júnior, diretor do Senai.
O 1º bloco recebeu 773 inscrições on-line, o que representa uma
disputa de quase quatro candidatos para cada vaga oferecida. Dos
matriculados, 80% são mulheres,
57% possuem ensino médio com-

pleto, sendo que 79% estava desempregado ou em busca do primeiro emprego. No total serão oferecidas 644 vagas gratuitas, com
a realização de 36 cursos presenciais que atendem a demanda das
empresas locais, vocações comerciais e resultados de pesquisas realizadas pela própria Semdettur.
José Luiz Guidotti Júnior
lembrou que os cursos oferecidos estão em total sintonia com
as principais demandas do mercado e que a oportunidade oferecida é muito significativa porque representa um diferencial
competitivo para quem busca a
oportunidade de emprego.
“Vocês, selecionados para essa
primeira fase, são privilegiados,
porque a vaga para esses cursos
foi muito disputada. Espero que
essa oportunidade seja transformadora na vida de cada um”, declarou Guidotti aos alunos.
ALUNOS - Enzo Polizel Bonazzi, 22 anos, matriculado no
curso de estratégias de marketing
digital para e-commerce, elogiou a
iniciativa da Prefeitura, lembrando que os cursos oferecidos são de
extrema relevância. “Eu faço par-

Divulgação

Matriculado no curso de estratégias de marketing digital para
e-commerce, Enzo Bonazzi elogiou a iniciativa da Prefeitura

te do seleto grupo dos 25% selecionados nesta fase. Vou aproveitar
para investir em novos conhecimentos na área de Tecnologia de
Informação (TI)”, comentou.
Larissa Rodrigues de Almeida, 32, desempregada desde 2016,
não escondeu a sua satisfação ao
ter sido escolhida para fazer o curso de operador de máquinas de

usinagem convencional. Mesmo
sendo mãe e tendo que enfrentar
dupla jornada, ela disse estar motivada para enfrentar este novo
desafio. “Agradeço a Prefeitura,
porque é muito difícil para quem
está desempregado, fora do mercado de trabalho, conseguir pagar
qualquer tipo de curso de qualificação”, confidenciou Larissa.

Projeto destaca conscientização
sobre acidentes domésticos
Na última quinta-feira (5),
voluntários da Raízen promoveram ações de conscientização
sobre prevenção de acidentes
domésticos, na escola municipal
Professor José Pousa de Toledo, em Piracicaba. As ações foram executadas pelo programa
VOAR (Voluntários em Ação
Raízen) com colaboradores voluntários do parque de bioenergia da Raízen na região, que falaram sobre o tema por meio de
palestras, animações e dinâmicas interativas para cerca de 130
alunos do ensino fundamental.
Cada ação voluntária contou com uma palestra baseada
no Diálogo Diário de Segurança
(DDS), procedimento que a empresa realiza todos os dias com
seus colaboradores, antes do início do expediente, sobre segurança do trabalho. Além disso, as
crianças assistiram a uma animação sobre segurança doméstica no dia a dia, e participaram
da atividade Caça ao Tesouro,
uma atividade pedagógica que
teve como intuito explorar ambientes da escola que poderiam
apresentar algum risco para as
crianças e, junto com elas, identificar escolhas seguras para evitar acidentes tanto no ambiente
escolar como em suas casas.
Com a iniciativa, a Raízen
busca contribuir para a conscientização sobre riscos de segurança,
levando para a comunidade um

dos seus principais valores no cuidado com as pessoas, consequentemente contribuir para diminuição do número de acidentes domésticos, que aumentou durante
a pandemia. Segundo dados do
Ministério da Saúde, entre março e outubro de 2019, foram realizados cerca de 18 mil atendimentos em crianças e jovens de
até 15 anos pelo SUS, vítimas de
acidentes domésticos. Em 2020,
no mesmo período, esse número
passou dos 39 mil, representando um aumento de cerca de 112%.
VOLUNTÁRIOS
EM
AÇÃO RAÍZEN (VOAR) – O
Programa VOAR é uma iniciativa
que tem como objetivo fortalecer a
cultura de voluntariado na Raízen, como forma de contribuir
para o desenvolvimento social na
cadeia de valor da companhia,
proporcionando experiências significativas para as comunidades
do entorno dos parques de bioenergia e de colaboradores e colaboradoras, impulsionando toda
uma rede de solidariedade.
A iniciativa é parte da estratégia de Performance Social
da Raízen e é uma das soluções
desenvolvidas pela frente de
Tecnologias Sociais. A companhia busca ser referência em
impacto social positivo nos setores em que atua, além de potencializar os negócios, mobilizando pessoas e organizações para o
futuro da energia renovável.

C ÂMARA
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Major do Exército será homenageado com Medalha de Mérito Legislativo

4º Congepen acontece
nesta terça-feira, 10

A Câmara Municipal de Piracicaba irá conceder Medalha de
Mérito Legislativo ao major de
Artilharia do Exército Brasileiro,
Matheus Barbosa, nascido em Piracicaba e que, atualmente, é chefe da Seção de Comunicação da
Escola Preparatória de Cadetes
(EsPCEx). A comenda foi aprovada na quinta-feira (5), na 15ª reunião ordinária, a partir de iniciativa do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), autor do projeto de
decreto legislativo 17/2022.
Filho de Manoel Carlos Barbosa e Maria de Lourdes Boliani, Major Matheus Barbosa é casado com Simone Cavagioni
Mendes Barbosa, e é pai de Thia-

go e Lucas. Incorporou-se às fileiras do Exército Brasileiro em
28 de fevereiro de 1998, na Escola Preparatória de Cadetes do
Exército, em Campinas, e foi declarado aspirante-a-oficial em 23
de novembro de 2002, sendo
classificado no 22º Grupo de
Artilharia de Campanha Autopropulsado, em Uruguaiana-RS.
Major Matheus serviu no 18º
Grupo de Artilharia de Campanha,
em Rondonópolis-MT, entre 2006
e 2008, onde desempenhou as funções de oficial subalterno. Em
2007, fez o curso de especialização de Oficial de Comunicações, na
Escola de Comunicações, no Rio
de Janeiro. Serviu na 1ª Brigada

de Artilharia Antiaérea, no Guarujá-SP, entre 2009 e 2010. Na
oportunidade, desempenhou as
funções de Subcomandante da Bateria de Comando da 1ª Bda AAAe,
Chefe da Seção de Comunicação
Social da 1ª Bda AAAe e Gestor do
Hotel de Trânsito de Oficiais, onde
recebeu comitiva do Presidente da
República, no ano de 2010.
Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 2011,
obtendo o título de pós-graduação em Operações Militares e foi
designado para o 27º Grupo de
Artilharia de Campanha, em Ijuí
– RS, entre 2012 e 2013, como
Comandante de Subunidade e
Oficial do Estado-Maior.

No ano de 2014, realizou o
Curso de Comunicação Social, no
Centro de Estudos de Pessoal e
Forte Duque de Caxias-RJ. Obteve a Pós-graduação em Comunicação Social, foi designado
para a Escola de Sargentos das
Armas, em Três Corações-MG,
entre 2015 e 2017, e desempenhou a função de Chefe da Seção
de Comunicação Social da ESA.
Em 2018, foi transferido
para a Seção de Comunicação Social da Escola Preparatória de
Cadetes do Exército, em Campinas, onde permanece atualmente
e em 2019, foi selecionado para
ingressar na Qualificação Funcional Específica – Relações Públicas.

O Congresso de Gestão de Pessoas nos Negócios (Congepen) está
com as inscrições para sua 4ª edição, que acontece nos próximos
dias 10 e 11 de maio, no auditório
da Coplacana em Piracicaba. O
evento será presencial e está sendo aguardado com muita expectativa, já que as restrições impostas pela pandemia adiaram sua
realização em 2020 e 2021.
O evento, cujo tema central
esse ano é “Engajamento para Resultados”, tem como objetivo propiciar a troca de conhecimentos,
informações e experiências voltadas ao aprimoramento do desempenho dos profissionais dentro
das organizações. O Congresso
traz conteúdos e reflexões sobre
como pessoas envolvidas e equipes dedicadas podem potencializar
os negócios. Entre os palestrantes
estão o professor de Educação Corporativa, Alê Prates, e a cofundadora da Transempregos, Maitê
Schneider, além de diretores e presidentes de corporações na região.
“Serão duas noites de muito conteúdo sobre um tema recorrente, já que nos últimos
dois anos passamos por transformações no mundo corporativo com a chegada do home office. Como manter o engajamento das pessoas neste novo cená-

rio?”, desafiam Mara Cury e
Valeria Patriani e Alberto Augusto organizadores do evento.
O Congepen traz seu tema
central em palestras e painéis de
debate, apresentados de forma
prática e ministrados por renomados profissionais da área.
Além disso, o evento é uma oportunidade de networking, geração
de parcerias e novos negócios.
O primeiro lote de ingressos
já está à venda no site do evento
www.congepen.combr. Os preços
são R$ 25 (uma noite) e R$ 40
para os dois dias de evento. Parte da arrecadação será destinada às entidades assistenciais:
Fundação Jaime Pereira (Funjape) e Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe, ambas em Piracicaba. Cada edição do evento desenvolve ações de cunho social.
SERVIÇO
4º Congresso de Gestão de
Pessoas nos Negócios
(Congepen). Datas: 10 e 11
de maio. Horário: 18h às
22h30. Local: Coplacana – Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1937 – Caxambu. Confira
a programação e ingressos no
site: www.congepen. com.br.
Informações: 19 9 9609
0542 Alberto Augusto

Divulgação

VISITA
O empresário Jaime Donizete esteve visitando o escritório do advogado Francys Almeida. Jaime, que foi
vereador em Paulínia e teve
aproximadamente 50 mil
votos para deputado, tem
sido um dos principais articuladores para fortalecer o
nome do ex-prefeito e précandidato a deputado federal Edson Moura em Piracicaba. "Conheci o Jaiminho

e Edson Moura recentemente, um quadro político respeitado, com grandes obras
e realizações, amigo do
meu Pastor Presidente Dilmo dos Santos, e acredito
que, se eleito, fará um travado fantástico por Piracicaba. Infelizmente, não serei
candidato a deputado federal, mas certamente buscarei
bons nomes para lutar pela
cidade", comenta Francys.

A Tribuna Piracicabana
A11

Sábado, 7 de maio de 2022

ESTUDOS AVANÇADOS
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.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
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.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------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.
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
-----------------------------------------TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

Docente da Esalq é novo membro
do Conselho Deliberativo do IEA
Luís Reynaldo Ferracciú Alleoni atua no departamento de Ciência
do Solo e será o terceiro professor do campus a exercer a função
O professor Luís Reynaldo
Ferracciú Alleoni, do departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq/USP), foi designado, pelo reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior,
como conselheiro do Instituto de
Estudos Avançados (IEA/USP).
Alleoni assumiu a vaga destinada a docente da USP escolhido
pelo reitor a partir de lista tríplice votada pelo Conselho Deliberativo. Antes dele, ocupava a posição o embaixador Celso Lafer,
professor emérito da USP.
“Não havia ninguém das Ciências Agrárias na composição do
Conselho do Instituto e, na história do IEA, serei o terceiro docente
da Esalq a exercer a função”. Antes, Rodolfo Hoffmann (sênior do
departamento de Economia, Administração e Sociologia) e Júlio
Marcos Filho (sênior do departamento de Produção Vegetal) estiveram na mesma posição.
O docente da Esalq considera
o atual momento do agronegócio
brasileiro propício para debates e
reflexões acerca de grandes temas.
“Além de avaliar projetos encaminhados ao IEA, uma das minhas

funções é propor a criação de grupos de estudo e pesquisa inseridos
nos grandes temas tanto dentro
da porteira, envolvendo os sistemas de produção na agricultura,
pecuária e floresta, quanto naquilo que envolve as atividades póscolheita, de qualidade dos produtos agrícolas e da própria segurança alimentar”, adiantou o docente.
Alleoni graduou-se em engenharia agronômica em 1985, na
Esalq, e realizou seu mestrado
(1992) e doutorado (1996) em Solos e Nutrição de Plantas. No ano
2000, tornou-se livre-docente em
Química do Solo na Esalq, com pósdoutorado pela Universidade da
Flórida, EUA (2005/2006). Bolsista de Produtividade em Pesquisa
1A do CNPq, é professor titular do
Departamento de Ciência do Solo
e coordenador do Laboratório
Multiusuário de Análises Ambientais da Esalq. Também coordena o
Programa SolloAgro de Educação
Continuada em Agricultura Sustentável e é diretor da Fundação
Agrisus. Com experiência na área
de química e fertilidade do solo,
suas pesquisas são focadas nas
alterações químicas do solo em
função do manejo e comporta-

FALECIMENTOS
SRA. ELOISA MARIA MASSARIOL faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era filha do Sr. Durval Massariol e da Sra. Idalina Cordel Massariol, ambos falecidos. Deixou
sobrinhos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 16:00hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Saudade sala 02, seguindo para o cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. FRANCISCO JESUINO AVANZI
JUNIOR faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 41 anos de
idade e era filho do Sr. Francisco
Jesuino Avanzi (já falecido) e da Sra.
Marcia Poletto Avanzi. Deixa os ir-

mãos: Alexandre, Ariane e Vinicios.
Deixa demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as
12:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório do cemitério Parque da
Ressurreição sala Standard, seguindo para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.ANTONIO ELIAS PEREIRA DA
SILVA faleceu ontem na cidade de
São Pedro e era filho da finada
Sra.Maria José da Silva. Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento deu se ontem ás 13:00 h saindo a
urna mortuária do Velório Municipal
de São Pedro seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

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
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Gerhard Waller

Professor Reynaldo Ferraciu Alleoni assumiu
vaga destinada a docente da USP

mento de elementos potencialmente tóxicos no ambiente.
O novo conselheiro foi chefe do departamento de Ciência
do Solo, presidente da Comissão
de Atividades Docentes, da Comissão de Convênios e da Comissão de Cultura e Extensão
Universitária da Esalq. Também
foi coordenador da Câmara de
Cursos de Extensão da USP.

Alleoni atuou por 15 anos na
área de redação e comunicação
científica como editor-chefe da
revista Scientia Agricola, membro titular do Conselho Consultivo da base SciELO (Scientific
Electronic Library Online) e vicepresidente da Associação Brasileira de Editores Científicos
(ABEC). É revisor de 20 periódicos nacionais e internacionais.

FALECIMENTOS
SR. AMADOR PEREIRA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
75 anos, filho dos finados Sr. Honorio Antero Pereira e da Sra. Idalina
Maria Francisca, era casado com a
Sra. Maria Aparecida Lima Pereira;
deixa os filhos: Celia Pereira, casada com o Sr. Marcos; Rosana Pereira, casada com o Sr. Carlos Sandalo; Selma Pereira; Roseni Pereira,
casada com o Sr. Jorge Pereira;
Mauro Pereira, casado com a Sra.
Debora; Marina Pereira e Eliane Pereira, casada com o Sr. Ricardo.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 17h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. BENEDITA FRANCO FURTADO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 80 anos, filha dos finados Sr. Acacio Franco e da Sra.
Rozaria Maria da Conceição, era
casada com o Sr. José Barbosa
Furtado; deixa os filhos: Celso
Barbosa Furtado, casado com a
Sra. Irene Furtado; João Barbosa
Furtado; Sergio Barbosa Furtado,
casado com a Sra. Cleide Furtado;
Ivanilde Barbosa Furtado, casada
com o Sr. Valdir Furtado; Reginaldo Barbosa Furtado, casado com
a Sra. Eva Furtado; Regina Barbosa Furtado; Simei Barbosa Furtado, casado com a Sra. Valeria Furtado e Jeziel Barbosa Furtado,
casado com a Sra. Andreia Furtado. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h30 da sala
“03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a re-

ferida necrópole em jazigo da família.ABILGRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CELIO ROBERTO DA SILVA
SALVATO faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr.
José Moacir Salvato e da Sra. Silvana Francisca da Silva Salvato. Deixa
familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada ontem, às
15h30 no Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALTER JOSÉ PINHEIRO DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 45 anos, filho do Sr.
José Valter Pinheiro da Silva, já falecido e da Sra. Joaquina Aparecida
Pinheiro da Silva, era casado com a
Sra. Rosemeire Aparecida Albertão da
Silva; deixa as filhas: Julia Albertão
Pinheiro da Silva e Luiza Albertão Pinheiro da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade
sala “04”, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANDRE PAREDE faleceu ontem,
nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Antonio Parede
e da Sra. Catarina Sperandio Parede, era casado com a Sra. Maria de
Fatima Paralupio Parede; deixa os
filhos: Marcos Roberto Parede, casado com a Sra. Maria Ines Brandão Parede e Makson Andre Parede, casado com a Sra. Gelsa Roberta Toledo Parede. Deixa 04 netos, 01
bisneta, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CELIA MARIA CANSIGLIERI ORSI faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos
finados Sr. Angelo Antonio Casanato Cansiglieri e da Sra. Maria
Angelica Cansiglieri, era viúva do
Sr. Cyro de Godoy Orsi. Deixa filhos, genro, noras, netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala “C”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Contrata-se funcionários(as)
para serviços gerais, na
Rua General Camara,363
(depós. de sucatas)
Entregar Curriculum na
segunda-feira, 09/05,
com antecedentes criminais
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DIREITO DESPORTIVO:
CAUTELA COM OS “SAFADOS”
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, 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 e
presidiu a Comissão de
Direito Desportivo da OAB de
Piracicaba nas gestões de
2007/2009 e 2019/2021

Atendendo aos pedidos de leitores, segue a coluna publicada em
fevereiro: “Em 8 de janeiro deste
ano, a nossa democrática “Tribuna” publicou mais uma coluna da
minha autoria intitulada “XV
AGORA É CLUBE-EMPRESA“,
cujo título foi uma provocação, à
época, em relação ao modismo de
sob qualquer revés desportivo ou
derrota em campo, o assunto emerge e a opinião pública já tem mostrado, sem qualquer conhecimento, nem empírico sobre a questão

clube-empresa e suas implicações
sobretudo em times de longa tradição. Bastou um passe errado,
uma falha em campo, as redes sociais já exibem comentários favoráveis sobre o clube se transformar em SAF-Sociedade Anônima
do Futebol, é óbvio que a opinião
pública é movida por “cases” de
sucesso e o caso mais conhecido é
o CRUZEIRO mineiro por conta da
aquisição das ações por Ronaldo
Luís Nazário de Lima ou como é
mais conhecido Ronaldo Fenômeno. Não é paixão, muito menos o
fato de ter iniciado a carreira lá, o
“Fenômeno” analisou a situação
atual e desportiva do Cruzeiro, afogado em dívidas e na série “B” do
Brasileirão, a força da marca e o
seu valor de mercado e resolveu
aportar uma graninha, cerca de
R$ 400 milhões e adquirir ações
representativas da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) criada pelo
Cruzeiro no importe de 90% do
capital votante e total. A paixão,
na realidade, diz respeito, a meu
ver de tratar o clube mineiro como
efetivamente um investimento
onde se objetiva o lucro que virá
com o sucesso em campo e a volta
à Série A do Brasileirão aí as ações
estarão mais valorizadas e serão
postas à venda e ele vai buscar

outras empresas falidas, digo, clube
em situação difícil e assim vai. A
jogada de Ronaldo vai dar certo
no Cruzeiro? Pode ser que sim,
pode ser que não, a dívida é enorme e a possibilidade de lucro rápido é zero, creio que a auditoria
realizada no pré-compra deve ter
demonstrado o tamanho do buraco ao Fenômeno. Mais e mais
times já anunciaram o interesse em
aderir às SAF’s, na maioria, são
clubes tradicionais do futebol brasileiro e que estão envoltos em contínuas gestões ineficientes e mergulhados em dívidas enormes. O
novo modelo societário trazido pela
Lei n° 14.193/2021, que cria o Clube-Empresa através da regulação
da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) aprovada em agosto de
2021 é uma realidade e mais atraente do que a Lei das S/A - Lei nº
6404/76 já existente em nosso ordenamento jurídico e que foi adotada por alguns clubes de futebol
antes do advento da nova lei, esta
última traz benefícios aos clubes,
tais como, mais incentivos fiscais,
investimentos e redução de impostos. Toda decisão voltada à transformação do novo modelo societário proposto pela Lei das SAF’s,
passa pelo conselho deliberativo do
clube e também pela aprovação

assemblear dos associados. O que
me preocupa são os times dito pequenos e médios que nem sempre
contam em seus quadros diretivos,
no caso conselho deliberativo, com
um corpo de conselheiros com visão crítica e favoráveis ao clube e
sim com conselheiros que entram
calados e saem mudos das reuniões, não questionam por falta de
conhecimento, para não ser tachado de “corneta” ou chato condutas estas que reputo como condenáveis ao clube e pertinentes às
diretorias que são eleitas de tempos em tempos e que vão e vem e o
clube fica e fica muitas vezes com
os “boletos” a pagar. A postura
nessa hora não é a de torcedor e
muito menos a de balcão de despacho da diretoria onde tudo que
se apresenta é aprovado sem qualquer questionamento, sempre caindo na armadilha do curto prazo e não nos reflexos a médio e
longo prazo. Vão surgir investidores de todos os tipos, formas,
conceitos e o objetivo deles é o
LUCRO sem se preocupar com
história, tradição e torcida a não
ser para as jogadas de marketing,
foi assim com os ditos “empresários da bola” que vieram com a
Lei Pelé. Saudações XVzistas e
Jus Desportivas e até a próxima!

UM PROBLEMA SEM SOLUÇÃO!?
Pablo Franco

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,
com especialidade no trabalho
com os esportes

Sempre que ouço esse tipo
de coisa, meu lado criativo e
questionador vêm à tona, isso
vale para qualquer coisa. Seja na
vida profissional ou pessoal, somos desafiados a superar problemas muitas vezes colocados
como sem solução e isso foi justamente que escolheu estar nessa área tão pouco explorada.
A psicologia do esporte surgiu como um campo além de mal
explorado, repleto de gente que fala
daquilo que não sabe trabalhar e
ainda dá pitaco (isso não significa
que estou condenando quem o faz,
mas creio que seria mais apropriado ter um conhecimento para opinar com tanta propriedade).
Sempre ouvi que o problema era psicológico, isso vindo
da boca de jornalistas, ex-jogadores, comentaristas e narra-

dores. Mas ninguém nunca apresentou uma solução ou possibilidade de ajuda para quem passa pela pressão das quatro linhas ou qualquer outra pressão
dentro do esporte que pratica.
Pensando nisso foi que identifiquei essa “dor” por parte de
quem pratica e que muitas das vezes ouve frases como: “Isso não
vai trazer nada de bom pra você”,
“Você não vai ganhar nada de bom
com isso”, “Você só deve ser doido, para aceitar fazer esse esporte” ou mesmo “Eu que não tenho
coragem de fazer o que você
faz!”. O que muita gente não entende é que o amor pelo esporte
transcende o racional, do tipo
ficar fissurado em um esporte
onde são 22 marmanjos e marmanjas correndo atrás de uma
bola.O que causam brigas, fim de
relacionamentos e todo tipo de intriga por quem não concorda com
o que o amigo acredita ou torce.
A pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte: Mas
por que você tem falado tudo isso?
Agora eu respondo: Eu sou
um fissurado em esporte e com
isso resolvi tentar ajudar atletas
(profissionais ou não) que precisam da minha ajuda para ter um
melhor desempenho no seu esporte, seja ele qual for. Eu sempre quis
trabalhar com esporte, mas pensei

que como meu dia tinha apenas
24 horas eu deveria pensar em
algo que pudesse ajudar pessoas
que assim como eu que gostam
de esporte, praticam e querem
melhorar o desempenho além do
físico e do que eles comem.
Foi com isso que veio a
“mentoria desempenho”, um treinamento online que busca trabalhar alguns tópicos que muitas vezes não são trabalhados
nem no esporte profissional, quem
dirá no amador. Isso pode até parecer um texto pago, mas quero
mostrar pra você que pratica esporte que dá pra fazer ficar mais fácil.
E que eu estou aqui para ajudar.
Tá, mas Pablo o que você vai
trazer nessa tal de mentoria? Primeiro que mentoria é um acompanhamento além de um curso online que você compra e faz, mas um
acompanhamento mais próximo
do que apenas um curso que te dá
diploma. A primeira versão (tem
muito mais coisa boa por vir) eu
vou abordar alguns tópicos que eu
acho essenciais para fazer um atleta mais completo. Serão: comunicação; estresse, ansiedade;
atenção, concentração e foco.
Cada um com sua apostila que é
divida em módulo teórico (ensinando alguns pontos importantes) e módulo prático (trazendo
alguns exercícios sobre o tema).

Vou dar um pitaco sobre
um tema que vai ser abordado: a comunicação. Mas o que
isso tem relação com o esporte? Então vou mostrar alguns
pontos sobre o assunto: Um
que joga bem precisa ouvir as
orientações do técnico certo?
Se sim, qual o fator mais importante além de saber a técnica? É SER COMPREENDIDO
por quem está ouvindo. E
quando estamos falando sobre
atletas é A NECESSIDADE DE
OUVIR de maneira correta.
E pra terminar, um pequeno
segredinho eu vou te passar algumas técnicas para ouvir melhor
e você pode usar inclusive na sua
vida fora do esporte. Bom, me
despeço por aqui e deixo um recado, se você quiser ter um melhor
desempenho dentro de onde você
pratica você é muito mais que bem
vindo a conhecer a desempenho e
saber que psicólogo não é só coisa
de doido não, mas coisa de gente
doida por saúde!
Se você se interessou e quer
saber mais, fale comigo por aqui
(19) 99219-6618 ou pelo instagram @psipablofranco vai ser um
prazer ter você lá com gente doidinha pra chegar mais rápido
nos objetivos dentro do esporte.
Um grande abraço e até a
próxima coluna!

- Óia nóis aqui de nooovooo.
- É bom demais voltar a falar “cum tudo ocêis”.
- “Óia” já foi divurgado os times da copa paulsita.
- Para a disputa pelo título e
entrar no cenário nacional
serão dezessete equipes.
- O Nhô-Quim está no grupo
dois ao lado de São Bento,
Rio Claro, Desportivo Brasil,
Lemense, Primavera.
- Antes eu estava “muito
preocupado”, agora só um
“pucadinho”
- Rodorfo e Arnardo anunciaram os nomes dos homens que vão montar o
time do Nhô-Quim para a
copa paulsita.
- Como gestor de futebol
“Douglas Pimenta”, como treinador Cléber Gaúcho, como
auxiliar técnico “Ronaldo
Guiaro”, e mantém o preparador físico Leonardo Tabai e
o de goleiros Renato Barros.
- Ainda falta um nome ai na
lista....Marlon Tadeu Ferreira
cairia como uma luva ai entre todas essas feras.
- Como não posso deixar de
lado minha vocação principal,
segue umas “cornetadas”.
- Eu não manteria o preparador físico na comissão, os
boatos dos bastidores do clube dizem que teve problemas
com elenco e treinadores...
Aonde tem fumaça, tem fogo!
- O treinador de goleiros é
muito bem visto por amigos
em comum ligados ao XV e
de outros clubes também,
esse deveria ficar mesmo.
- Mas como em toda a história relatada desde o começo
dos tempos, na própria trajetória de Jesus na terra, entre os
bons sempre tem um traíra...
- Então rapaziada nova
que está iniciando o trabalho difícil de reconstrução
do núcleo do futebol profissional do Nhô-Quim.
- Cuidado com quem vai sen-

tar a mesa com vocês, o antecessor de vocês deixou
peças ai dentro ligadas diretamente a ele... cuidado!
- O correto seria “limpar” de
uma vez tudo que estava na
outra gestão do futebol profissional e da base, o único
que deveria ser mantido é o
duas vezes campeão com
a camisa zebrada, Carlos
Querino o “Carlão”.
- Esse é gente boa, trabalhador, não faz parte de “igrejinhas” e ama o clube assim
como a cidade aonde fixou
residência e constituiu família.
- Para os demais “tchau,
um abraço e obrigado pelos serviços prestados”.
- Rapaz eu li e copiei essa
frase colocada em redes
sociais a um tempo atrás
na época das eleições com
duas chapas no clube....
alguém escreveu para um
dos integrantes do grupo
“verdinhos da renovação”...
como é bom o mundo dar
voltas não é mesmo?
- Agora a reapresentação
do pouco que restou de
atletas ligados ao clube
retorna dia 16/05/2022
para a reapresentação a
nova comissão técnica.
- Mas o que deixou a antiga
diretoria??? Alguns meninos
da base, jogadores machucados, alguns emprestados
e o que tinha de patrimônio
do clube liberados “gratuitamente” para outros clubes.
- Sabe o que parece? A nova
comissão técnica vai trabalhar como alguns profissionais que “recuperam” firmas
falidas... e o núcleo do futebol profissional do XV está
muito semelhante a isso...
um departamento que foi sugado, e quando não tinha
mais recursos passado para
frente... que lástima!
- Boa sorte aos “verdadeiros amantes do XV”, que
vão dar a cara a tapa agora
para recuperar mais de
seis anos jogados fora...
- Até semana que vem, “eita
como nóis gosta desse time”.
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Corrupção e pecado: algumas
reflexões IV - conclusão

A RENOVADA SERRA NEGRA

de. Depois, também, passou a ser procurada pela diversidade de opções de compras nas ruas, como um shopping a
céu aberto, com produtos de lã, couro, linha, malha, artesanato, bolsas etc. Em nossa visita, notamos Serra Negra com
característica especial para o lazer e o descanso, bem como
os cuidados com os detalhes, por parte da sua Secretaria
de Turismo, diga-se Carlos Alberto Toledo. Um exemplo: As
placas das principais ruas centrais anunciam os seus nomes em três idiomas! Visite Serra Negra. Você vai gostar.

Rogério Sartori Astolphi
Juiz de Direito
Como prometido no último
artigo, chegamos à conclusão do
tema. E nada melhor do que as
próprias palavras do então Cardeal Jorge Mario Bergoglio, profundas, provocativas e ao mesmo tempo simples: “A corrupção
não é um ato, e sim um estado,
estado pessoal e social, no qual a
pessoa se acostuma a viver. Os
valores (ou desvalores) da corrupção são integrados a uma
verdadeira cultura, com capacidade doutrinal, linguagem própria, modo de proceder peculiar.
É uma cultura da ‘pigmeização’,
que insiste em convocar adeptos
para rebaixá-los ao mesmo nível
da cumplicidade admitida e corrupta. Essa cultura tem um dinamismo duplo: de aparência e
de realidade, de imanência e de
transcendência. A aparência não
é o surgir da realidade por veracidade, e sim a elaboração dessa
realidade, para que vá se impondo em uma aceitação social o
mais geral possível. É uma cultura do diminuir: diminui-se realidade em prol da aparência. A
transcendência vai ficando cada
vez mais aquém, é quase imanência, ou no máximo uma
transcendência de botequim”.
O Cardeal Bergoglio, nas últimas partes de seu livreto e na
sequência de sua colocação anterior –de que o corrupto não tem
amigos, mas cúmplices— afirma
com razão que o corrupto nunca
anda só, mas na companhia de
pessoas que pensam igual ou de
modo semelhante. E assim o faz
“para defender sua zona corrupta de adesão ao poder”.
O grupo de corruptos apresenta dois traços comuns. Antes
e para você, caro leitor e leitora,
situar-se melhor, é válido pensar nos partidos políticos, sindicatos, associações e entidades
representativas de classes, por
exemplo, mas obviamente excluindo aqueles entes que buscam,
de maneira justa, virtuosa e digna, defender os interesses de
seus representados, isto é, que
não são corruptos. Pois bem.
O primeiro desses traços comuns está em que, nos grupos
de corruptos, “todos elaboraram
uma doutrina que justifica sua
corrupção ou que a encobre”. E o
segundo traço: “esses grupos são
os mais afastados, quando não
inimigos, dos pecadores e do

povo. Não só se consideram limpos, como também, com essa atitude, proclamam sua limpeza”.
Com a experiência e profunda vida de oração que lhes são
próprias, Papa Francisco reafirma que o “caminho para a corrupção é o pecado. Como se dá
isso? Trata-se de uma forma sutil de progressão, ou melhor, de
salto qualitativo do pecado à corrupção”. À frente, entretanto, se
questiona: “É preciso que abordemos o problema de distinguir
o pecado da corrupção? Creio que
não ajudaria muito. Com o dito
basta: uma pessoa pode ser reiterativa em pecados e não ser
corrupta ainda; mas, ao mesmo
tempo, a reiteração do pecado
pode conduzir à corrupção”.
Aqueles que leram essas linhas podem, com certa razão,
reclamar do teor negativista ou
de alguma sensação de derrotismo e impotência ante as realidades cotidianas que nos cercam e
nas quais corriqueiramente nos
deparamos com pessoas e estruturas corruptas. Mas quem
por primeiro e com prioridade
buscar a Deus e a Seu Reino,
no cotidiano da vida e não somente nas Missas de domingo,
não perecerá. E proclamo essa
sentença com absoluta serenidade diante do último capítulo
do livro –“A corrupção do religioso”— que cabe a nós, leigos,
sem qualquer dificuldade.
Nesse epílogo Papa Francisco fornece uma “regra de ouro”
ensinada pelo também jesuíta
“Beato Fabro”, hoje São Pedro
Fabro: para detectarmos o estado de nossa alma, caso esteja
“tranquilamente e em paz”, aceite, quando lhe for proposto,
“algo mais (magis). Se uma alma
estivesse fechada à generosidade, reagiria mal. A alma se habitua ao mau cheiro da corrupção”. Deixemos, portanto, que
Deus “se meta e nos embarque”
em Seus caminhos; expulsemos
a “mediocridade” e a “mornidão”, duas formas de corrupção espiritual; como cristãos
que lutam em perseverar, enfrentemos e derrotemos a
“mundanidade espiritual”, porque “o Senhor não se cansa de
chamar: ‘Não temas’. Não tema
o quê? Não tema a esperança ...
e a esperança não engana”.
Fraternal abraço a todos!
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A renovada Serra Negra.

Foto Alexandra Tahan

Quem já foi passear na Estância Turística Hidromineral de
Serra Negra, e faz algum tempo, então precisa retornar e ver
o quanto ela melhorou e se renovou. A cidade, sem perder o
seu charme, foi totalmente repaginada, modernizada, e apresenta-se bem cuidada em todos os detalhes. Parece uma
nova cidade a apenas 145 km da capital, bem na Serra da
Mantiqueira e com lugares a 1.300m de altitude. A sua rede
hoteleira é das maiores da região e tem boa gastronomia
para todos os gostos. Visitar, hoje, Serra Negra é sentir uma
cidade que abraça com muito carinhos os seus visitantes.
CUIDADOS COM INFORMAÇÕES
Prefeito Elmir Chedid nos presenteia com livro das capelas de
Serra Negra. Foto Alexandra Tahan

Serra Negra, que alguns chama de “A Toscana Brasileira” tem
uma dezena de fontes de águas minerais; três parques ecológicos; teleférico; Mirante do Cristo Redentor; Mirante do
Alto da Serra; trezentas lojas de malhas, couro e produtos
regionais; 6.500 leitos nos seus hotéis e pousadas; dois postos de informações turísticas; e, ainda, um destaque para o
seu Turismo Rural. A prefeitura local realizou um levantamento em todo o seu município identificando e catalogando 76
capelas de todos os tipos e épocas, tudo registrado num livro
especial recém editado. Outras informações: (19)
3842.2521. Serra Negra te espera de braços abertos.
FESTIVAL DO CAMBUCI
Information e QRCode em balcão de hotel em Serra
Negra. Foto Alexandra Tahan

Não acontece de você estar em Serra Negra e ficar sem as informações necessárias para um turista. No balcão de vários estabelecimentos, principalmente nos balcões dos hotéis, você encontra o famoso “i” de “information”. Ali, num QR Code, você encontra literalmente todas as informações turísticas de Serra Negra. É mais um dos cuidados que a Prefeitura local, sob o comando do prefeito Elmir Chedid, tem para com os seus visitantes.
VOCAÇÃO TURÍSTICA

Coral Infantil vai se exibir no Festival do Cambuci.

IGREJA EM NOTÍCIAS
DIA DAS MÃES – Neste domingo (8), Dia das Mães, o Cemitério Parque da Ressurreição
de Piracicaba realiza missas às
7 horas e às 9h30. Além das celebrações, haverá a cantata
“Uma canção para minha mãe”,
com Janu e Grupo Adonai, às
8h30; e Dueto Musical, às 11h.
Haverá ainda aferição de pressão arterial e glicemia no período da manhã; barraca de pipoca e algodão doce grátis; além
da dinâmica “Que os Bons Ventos Levem”. No Cemitério da
Saudade, a missa em homenagem às mães falecidas será na
segunda-feira (9), às 7 horas.

CARDEAL – Na quarta-feira
(4), o bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da
Fonseca, esteve no Alto da Serra de São Pedro para dar boasvindas ao arcebispo de Boston
(EUA), cardeal frei Seán Patrick O’Malley (OFM Cap), que
participou do Encontro Panamericano dos Superiores Capuchinhos, no Seminário Santo Antônio. Além do cardeal,
Dom Devair e o vigário geral
da Diocese, padre Ronaldo
Francisco Aguarelli, estiveram
com o frei Arcanjo Sousa Soares,
Ministro Provincial dos Frades
Capuchinhos de São Paulo.

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba
Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br
Site: www.diocesedepiracicaba.org.br

Nome de ruas em 3 idiomas, em Serra Negra.

Foto Alexandra Tahan

Serra Negra começou ficar conhecida quando as suas águas
minerais começaram a ser usadas para tratamento de saú-

Foto Alexandra Tahan

Em maio teremos o Festival do Cambuci em São Bernardo
do Campo, na sua 4ª edição. O evento valoriza o Cambuci,
originário da Mata Atlântica e, com isso, insere aquela cidade no Circuito dos Festivais do Cambuci. Haverá praça
de alimentação, com destaque para degustação do referido produto, atividades artísticas, culturais e ginástica. A
prefeitura local esmera-se em cuidados com o público visitante, com as atrações, com seus equipamentos, sanitários
e fraldário. Este Festival do Cambuci acontecerá no Parque
Municipal situado na Av. Caminho do Mar, 2.980, bairro do
Rudge Ramos, nos dias 14 e 15 de maio, das 9h às 18h30.
Parabéns ao Departamento de Turismo daquela Prefeitura,
bem como ao seu Conselho Municipal de Turismo.
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HFC SAÚDE

Uma vez Mãe, sempre Mãe!
Cada parto realizado no HFC Saúde é uma historia única; e, lá, o tratamento é único, com muitos cuidados e atenção, humanização e amor

Quando nasce um bebê, nasce também uma Mãe! E todos os
dias o HFC Saúde faz parte dessa transformação na vida de
muitas mulheres. Um momento
único que requer cuidados, humanização e amor. Somos cúmplices da chegada de cada bebê,
participamos da história de cada
mãe, respeitando o desejo da
mulher e a vontade da criança.
Cada Mãe é única, cada tratamento é único. Logo depois
do parto, tem mães que não
podem sair com o filho nos braços, uma frustração que precisa ser enfrentada com otimismo e esperança. Para cada bebê
que precisa de cuidados intensivos logo que nasce, uma mãe
precisa de carinho e compaixão.
A Isabelle de Brito Correr,
passou por isso, quando viu
seu bebê ser transferido para
a UTI Neonatal do HFC Saúde
logo depois que nasceu.

meu bebê nasceu com uma má formação e teve obstrução do intestino. Ele permaneceu por dois meses
na UTI Neonatal e foi apresentando melhoras até se recuperar. Quero agradecer toda equipe pela responsabilidade, me senti acolhida e
confio nos profissionais, que são
ótimos no que fazem. Não sou muito boa com as palavras, mas queria
agradecer e dizer o quanto eles são
perfeitos. Obrigada toda equipe do
HFC, por todo cuidado pra ele estar
assim hoje, em casa e feliz!”
Mãe Isabelle de Brito
Correr - Paciente
Cada mãe tem uma história,
e ela deve ser respeitada e valorizada. Cada mãe traz consigo
marcas, dores e lembranças.
Imagina, depois de oito meses
carregando seu filho no ventre,
descobrir que o seu bebê já não
tem mais vida? Momento delicado que requer empatia e respeito.

“Me chamo Isabelle e tive meu
bebê recentemente. Minha história
no HFC Saúde começou quando

“Me chamo Larissa moro em
São Pedro/SP e em 2020 tive uma
perda gestacional com oito meses

de gravidez. Fui encaminhada, com
o meu bebê já sem vida para o HFC
Saúde para que ele fosse retirado.
Durante todo o procedimento as enfermeiras e os médicos me acolheram como se fosse parte de suas
famílias, tiveram todo cuidado do
mundo com atenção e com as palavras, já que era uma situação delicada. Era um parto de um bebê
sem vida. Começamos o procedimento na sexta feira dia 18/09/
2020. Fiquei em um quarto separado de outras grávidas, um cuidado a mais, pois até com meu
psicológico a equipe se preocupou.
Assim q terminou o parto no dia
21/09/2020 me mandaram para
outro leito do hospital, para evitar o meu contato com as mães
com seus bebês vivos. E essa atitude, foi o melhor para mim, pois
não aguentaria ver bebês vivos e
eu sem o meu lá. Passei por um
processo de luto e aceitação muito difícil, mas a psicóloga do hospital me ajudou muito. Conseguimos vencer essa batalha.
Esse ano, em janeiro especificamente dia 21/01/2022 voltei

para o HFC Saúde para o nascimento do meu bebê milagre. E novamente fui muito bem acolhida.
Meu parto foi induzido e foi tão
humano, tão lindo, tão perfeito.
Novamente a equipe maravilhosa
do hospital me acolheu com todo
amor e carinho. Hoje só consigo
ser grata a toda equipe, que nunca me desamparou e me ajudou em
tudo. Obrigada HFC Saúde”!
Mãe: Larissa Giovana
Campos Soares
– paciente SUS
Uma vez mãe, para sempre
mãe. Depois que os filhos crescem eles ainda precisam do cuidado de mãe, afinal esse é o amor
mais verdadeiro que existe, não
importa a idade. E quando o cuidado é com a saúde o HFC Saúde se faz presente em todos os
momentos na vida de uma mãe.
“Sou a Tatiane Caciano, mãe
do Leonardo que hoje tem 20 anos.
No começo de 2019, meu filho, o
Leonardo, sofreu um grave acidente de moto, em um bairro perto de

casa. Ele recebeu os primeiros socorros do corpo de bombeiros. Teve
várias fraturas na perna direita,
quebrou a clavícula e muitos ralados pelo corpo. Chegamos no HFC
Saúde muito nervosos e com medo,
mas, assim que chegamos já fui recebida com muito carinho e atenção pela equipe. Meu filho recebeu
os primeiros atendimentos e depois
o médico veio falar comigo, disse
que o Leonardo havia sofrido vários traumas graves e que precisava
de cirurgia com urgência. Meu
mundo caiu. Pedi tanto a Deus pra
cuidar do meu filho e ele só me
mandou anjos. Quem operou ele foi
o Dr. Bruno Garcia e sua equipe
(são fora do normal de bons). Fizeram um trabalho maravilhoso na
perna do meu filho. Ele foi para o
quarto, foi cuidado por uma equipe
de enfermagem sensacional que
tratava o Léo com tanto carinho,
cuidado e muita paciência, porque,
olha, o meu filho deu trabalho. Não
consigo lembrar o nome de todos,
mas foram anjos. Foram nove dias
hospitalizado, depois começaram
os cuidados em casa e uma vez por

semana voltávamos no hospital.
Desde a recepção até a enfermaria
ele sempre recebeu muito carinho.
Ele fez bastante fisioterapia e hoje,
depois de três anos, o Leonardo
não tem nada de sequelas e anda
perfeitamente. Então, deixo aqui
minha eterna gratidão ao HFC Saúde e a todos os profissionais que
foram anjos em nossas vidas.”
Mãe: Tatiane Caciano
- Paciente
Esse é o HFC Saúde, um hospital parceiro de todas as mães, elas
que merecem nosso respeito, amor
e cuidado. “Neste Dia das Mães
queremos reforçar o quanto essas
mulheres são fortes e precisam ser
valorizadas. E lembre-se o HFC Saúde também é feito por Mães, que
deixam seus filhos em casa para
cuidar e encantar as mães e os filhos que precisam de cuidado”.

Parabéns as Mães que
carregam no coração o
amor mais verdadeiro
que existe!
Fotos: Divulgação

Isabelle Brito de Correr e seu filho

Larissa Giovana Campos Soares e seu filho

No Dia das Mães, tecendo dias mais felizes
Professora Bebel

S

er mãe de Maria
Manuela, hoje
com 12 anos, é a
grande realização de
minha vida. Vê-la
crescer, tão linda e
inteligente, e com ela
vivenciar o desenrolar de tantas descobertas, vencendo os
desafios cotidianos e descortinando o futuro, é um sonho que
se realiza. Estou feliz e realizada nesse Dia das Mães.
Também estou feliz por mais
um ano em que posso homenagear minha mãe, Maria, exemplo de força, de amor aos filhos,
de muito trabalho e uma vida extraordinária, como tantas mulheres brasileiras que dão lições
de vida pelo simples fato de existirem, resistirem e vencerem todas as grandes dificuldades que
encontram pelo caminho.
Quero, por ocasião desta data,
homenagear todas as mães, as biológicas e aquelas que fizeram a
opção de adotar uma criança ou
adolescente, porque o inexplicável

amor de mãe não faz
diferença e sempre é poderoso e incondicional.
Lamentavelmente,
milhões de mães brasileiras estão sofrendo.
Sofrem por não conseguirem alimentar seus
filhos. Sofrem por não
poderem suprir suas
necessidades básicas.
Sofrem por não terem
acesso a atendimento médico adequado para suas famílias. Sofrem
também porque o desmonte da
educação pública está tornando
mais distante o sonho de verem
seus filhos trilharem caminhos
menos penosos do que elas próprias tiveram que trilhar.
Ao mesmo tempo, as mães
brasileiras têm esperança, porque
uma luz cresce no horizonte. Essa
luz emana da luta coletiva que está
criando as condições para que um
governo novo, diferente, possa tomar posse em janeiro de 2023 no
Estado de São Paulo e para que o
nosso querido presidente Lula possa voltar a subir a rampa do Palácio do Planalto em Brasília.
Não é justo e não é humano

Neste Dia das
Mães, celebramos
a vida e também
a esperança
que o povo brasileiro passe por
tudo isso que está passando. Não
é justo que as mães da periferia
chorem com tanta dor e tanto
abandono. Quem é mãe sabe que
nós sofremos a dor de cada filho e
de cada filha, mas também tiramos muita força desse sofrimento
para superar e vencer as dificuldades. Mãe é ternura, amor, afeto, mas é também força, garra e
determinação para lutar até o fim.
Nesse Dia das Mães, portanto, quero desejar que todos possam vivenciá-lo em harmonia com
seus entes queridos e que Deus
permita que o sofrimento de tantas mães possa ser aliviado e
que esperançando juntos, possamos abrir as janelas para novos dias muito mais iluminados.
Feliz Dias das Mães!
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT e
presidenta da Apeoesp.

Leonardo e sua mãe Tatiane Caciano
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Mãe, três letras com tio no “a” que não esqueço jamais
Aldo Nunes

A

ltas torres com
lindas janelas,
que se abrem
e se fecham, sem ninguém bulir nelas”, era
a frase que minha saudosa mãe (professora
primaria) utilizava na
sua sábia pedagogia
para bem desenvolver a leitura, a
escrita e apurar o raciocínio, perguntando às suas alunas do 1º
ano primário como uma brincadeira: Sabem o que é isso? São os
“olhos”, explicando que eles se localizam na parte mais alta do nosso corpo (cabeça); um ao lado do
outro como duas janelas que se
abrem e se fecham (piscando); sem
que toquemos neles. Quase sempre ela finalizava suas explicações
perguntando “O que é que tem corpo de pau, boca de ferro, língua de
fogo, espingarda seu bobo”. Na
próxima aula vamos ver quem traz
de casa esta resposta. Era uma forma dela saber se realmente a aluna ou aluno tinha um bom relacionamento com seus pais e também
se eles (os pais) acompanhavam o
aprendizado dos filhos na escola.
Quando eu já na juventude
perdi meu pai – um homem que
custeou os estudos da minha mãe,
embora fosse ele um homem do
campo que não sabia ler nem escrever, de família camponesa – e a
acompanhou, depois de formada,
pelas escolas isoladas nas zona
“

rurais de então para lecionar e, o ensinou a escrever e fazer contas, eu,
filho caçula do casal,
sendo meus irmãos mais
velhos já casados e com
famílias constituídas,
fiquei com minha mãe
completando meus estudos e trabalhando, ela
já aposentada como
professora primária, é que passei
assumir a responsabilidade total
na ajuda na administração caseira – morando em casa alugada
pois não tínhamos casa própria –
e o real conhecimento do que é
administrar um lar e da real responsabilidade da mulher/mãe.
Não me esqueço jamais da
sua dedicação em me preparar
minhas alimentações diárias,
cuidar das minhas roupas, repetir seus conselhos sábios e saber
dos meus estudos e trabalho,
muitas vezes até quebrando particularidades das minhas intimidades pessoais. Foi então que mais
pude conhecer, também, suas intimidades pessoais e de sua luta
para vencer na vida. Como era
bom ter uma mãe tão dedicada.
Escrevendo (ainda jovem)
para jornais; fazendo teatro amador e rádio; decorando enciclopédias, livros técnicos e de ocultismo; buscando bolsas de estudos que para mantê-las obrigavame ser um dos primeiros alunos
da classe e titulado de “sabetudo” no sentido pejorativo da

Não me esqueço
jamais, da sua
dedicação em me
preparar minhas
alimentações
diárias
palavra, sem saberem que eu não
tinha recursos para estudar se
não fosse pelos próprios ganhos.
Desse tempo, guardei uma fala
teatral que fiz enquanto na fase
teatral juvenil, copiando os ditados utilizados pela minha mãe:
“Um jovem velho, lendo um jornal sem letras, de ponta-cabeça
que dizia “as borboletas pastavam
e as vacas voavam”. Ela sempre me
pedia para repeti-la e ria gostosamente dizendo-me “bem-bolado”.
Amanhã, dia oito de maio,
segundo domingo do mês, comemoramos o “Dia das Mães”, amparados pela 5ª lunação deste
ano (ciclo de doze meses do ano
de 2022) onde a Lua estará na
sua fase Crescente às 21h23 aqui
para nossa região, dia que precisamos superar desafios que nos
trarão prazeres deliciosos. Quem
não quererá dar um vigoroso
abraço na mãe e sentir às vibrações de um colo, do afago protetor que sempre tivemos e não retribuímos na mesma proporção.
Para aqueles que já não mais a
possuem aqui junto de nós, como
eu, deixemos que nossa alma se
liberte do nosso corpo e possa
viajar além-túmulo encontran-

do-as em lugar feliz e tenho absoluta certeza que elas se sentirão ainda muito mais felizes.
Não vou neste meu artigo
para hoje me queixar ou desopilar
o meu fígado. Quero ser feliz e
ampliar essa felicidade que sinto
querendo que todos meus leitores
possam dela participar neste sábado e não se esquecerem que todos nós temos “Mãe” e ela nos deu
a vida. Cada qual de nós, independentemente do nosso credo religioso, jamais esqueçamos das nossas “Mães” e sejamos felizes. Muitas palavras belas poderiam ser
escritas para suavizarem um momento tenso, mas elas não poderiam apagar a palavra do amor que
nossas mães nos ensinaram e nos
dedicaram. Esse domingo será de
Sol aqui para nós, para que possamos comemorar esse dia de felicidade e por isso nessa afirmação de Fernando Pessoa: “Ser feliz é encontrar no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no
palco do medo, amor nos desencantos. É agradecer a Deus a cada
minuto pelo milagre da vida”.
Feliz Dias das Mães, querida mulheres. Meus respeitos e
minha admiração e bom final de
semana para todos os leitores.
———
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e auditor fiscal
de rendas aposentado
do Governo do Estado de
São Paulo. E-mail: audus
consultoria@gmail.com

Jesus e as Mães
Paiva Netto

S

Desejo de mãe

omos a soma de milhares
de antepassados. Em nossa memória hereditária
nada se perde. Tudo se transforma. A sua mãe nunca o deixará,
pois, a mente nos acompanha em
todos os lugares. Quem tem mãe
tem todos os parentes. Esta é a
síntese do universo humano
como o alimento, o amor e a cura.
Você já parou para perguntar à
sua mãe sobre sua história de
vida e sobre os desejos e sonhos
que ela trazia e traz no seu grandioso coração? Reflita comigo
nesta manhã, você ainda pode
doar-se mais e estreitar os laços
de amizade com sua mãe, estabelecendo mais diálogo, de forma que você e ela possam compreender mais. A vida é curta
demais para ser pequena. Reflita
novamente. Já se perguntou
quais gestos, até que simples,
poderiam ser feitos todos os dias?
Sua mãe é especial, exatamente do jeito que ela é. Como
ela não há ninguém. No tempo
em que deixamos a nossa casa
para constituir família, passamos
a sentir as principais diferenças
da vida, uma sutil diferença,
uma sensação profunda, nítida
e elevada entre dar a mão e acorrentar os braços. A tua mãe lhe
dá a oportunidade de ser mais
humano e afetuoso. Todos nós
sempre seremos crianças para a
nossa mãe. Criatura poderosa é
aquela que nunca perde o seu
coração de criança. Somos seres
sensoriais e isso explica tudo em
nossas vidas. As mães ensinam
os seus filhos a serem vencedores e a aceitar as derrotas com a
cabeça erguida e olhos adiante
no bem, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma
criança. A mãe tem um compromisso com a Divindade de nos
ensinar a construir todas as estradas no hoje, porque o terreno
do amanhã é sempre incerto demais para fortalecer os planos e
o futuro a Deus pertence.
Quando nos tornamos
adultos? Foi tão rápido que,
depois de um tempo, quando
somos pais, aprendemos que o
sol realmente queima se ficarmos expostos por muito tempo
e aprendemos pelo amor ou pela
dor que precisamos perdoar
nossos semelhantes para sermos perdoados e abençoados.
Aprendemos que dialogar pode
aliviar todas as nossas dores
emocionais e descobrimos, no dia
a dia, que se leva anos para se
construir confiança e equidade e
apenas poucos segundos para
destruí-las. Se faltar poder de
decisão e atenção plena perde-se
a conexão existencial e podemos
até fazer coisas em um instante,
das quais poderemos nos arrepender pelo resto da vida.

A mãe terra sabe das coisas, assim como a sua mãe sempre diz que as verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias, e o que
importa não é a quantidade de
bens materiais que você tem na
vida, mas quem você tem na
vida. Nossa mãe nunca nos
abandona, assim como os bons
amigos que formam laços e são
a família que nos permitiram
escolher nesta grande Teia da
Vida, a mãe que habita em nossa vida, a espiritualidade que
nos acompanha. Aprendemos
que paciência requer muita
prática. Descobrimos através
de algumas pessoas que, nos
momentos difíceis, a mãe é uma
das poucas que os ajuda a levantar-se. Assim se aprende
que a maturidade de mãe tem
mais a ver com os tipos de experiência que se teve e com o que
você aprendeu com ela do que
com quantos aniversários você
celebrou ou ainda vai celebrar.
Através destas linhas e da
sua reflexão é possível aceitar
que há mais da mãe em você do
que você imaginava. Por isso é
que nunca se deve dizer a uma
criança que sonhos são bobagens. A mãe o ama, mas, muitas
vezes, pelo ambiente vivido ainda não soube como demonstrar
ou viver isso. Afinal, ter mãe é
aprender que não importa em
quantos pedaços o coração foi
partido, e não importa que o
mundo não pare para que você o
conserte ou desça. O tempo não
é algo que possa voltar, portanto, plante-o em seu jardim de forma que possa decorar seus pensamentos sempre com o bem.
Não espere por flores. A mãe lhe
ensinou mesmo por um “flash”
que você pode suportar tudo e
que realmente é forte o bastante
para ir muito mais longe, mesmo depois de exausto, pensar que
não pode mais. A sua mãe vive
eternamente ao seu lado com a
missão de revelar que a vida tem
valor e que você tem valor diante
da vida, assim como a mãe terra, que pelos seus pensamentos,
demonstra que o bem a ser conquistado está em você. Nunca
tenha medo de tentar. Nunca
tenha medo de agir e de dizer:
“mãe, eu te amo”. Obrigado minha mãe, pois sem você eu jamais seria o homem que sou. E
com a amada, querida e estimada Alma gêmea, nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
———
Capítulo do Livro “A Arte
Esquecida de Ser Diferente” (2ª Edição, 2010) de
Gilberto Pompermayer www.psicanalista
pompermayer.com.br

O

Dia das Mães!
A elas, dedico
a prece Jesus e
as Mães, que fiz em homenagem às que habitam o Céu e a Terra.
Ó Jesus!
Tu, que és o Refúgio
Seguro dos aflitos,
Escuta a voz das Mães
Que ao Teu Carinho elevam
O clamor de suas súplicas.
Aplaca, Senhor, as suas dores,
Pois cada uma delas,
Ó Divino Amigo,
Reconhece em Teu Coração
O seu bom destino;
Na Tua Santa Vontade, a força
Que não lhes permite sucumbir;
E na Tua Sabedoria contemplam,
As Mães da Terra e do Céu,
A educação que anseiam
para os filhos.
Em Ti, Jesus, elas,
quando sofrem,
Têm a certeza do alento,
Que, em geral, o mundo
não lhes pode oferecer,
Porque ainda pouco
tem para lhes dar.
Ouve, Filho Celeste de
Maria Santíssima,
O apelo dos corações maternos,
Porque Tu, Jesus, és a Esperança
que nunca morre.
Melhor que isso: a Convicção que
não as deixa esmorecer.

E que assim, em Ti,
Eternamente seja,
Ó Divino Provedor de
nossas vidas!
Amém!
AMOR FAZ RIMA PERFEITA COM
MÃE - Dizem que Mãe
não tem rima. Será?! Então secou-se-lhes a musa,
ou saiu em férias... Mas não semelhantemente à famosa experiência de
Guerra Junqueiro (1850-1923).

Amor faz
rima perfeita
com mãe
Amor faz rima perfeita com
mãe. Mãe é eterna também.
A MUSA EM FÉRIAS - Por
falar no velho Guerra, contam que
o episódio assim se deu: o respeitado poeta português foi ao médico.
Não sabia o que lhe cansava os ossos. O clínico, depois de examiná-lo
com paciência, prescreveu ao cliente: “– Professor, o senhor não tem
nada físico que um bom descanso
não corrija. Viaje. Não faça nada,
nem escreva, e tudo terminará
bem. Pode confiar”. O vate prometeu que o faria. Contudo, o que acabou ocorrendo foi o seguinte: quando voltou do “descanso”, trazia um
dos seus mais belos feitos para um
novo livro: A musa em férias.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com

Salve a Mãe de Jorge!
Antonio Lara

N

o século XIX,
em pleno desenvolvimento
industrial, numa pequena cidade inglesa,
um grupo de pedreiros
tinha acabado de construir uma altíssima
chaminé para a fábrica local. Estavam cansados, mas felizes. Finalmente a obra tinha sido concluída. Naquela euforia, desceram rapidamente do andaime,
que tinha servido para a construção, e, entre gritos de alegria,
o derrubaram com poucos golpes de marreta. Naquele momento, porém, no alto da chaminé
apareceu a cabeça de mais um
pedreiro. Ele tinha acabado o reboco interno num lugar afastado dos outros; e agora, como
desceria de lá de cima? Impossível reconstruir o andaime em
pouco tempo, ia morrer de frio
ou de fome. O nome dele era Jorge e a mãe estava lá em baixo,
olhando o filho, desesperada. De
repente ela começou a gritar:
- Jorge, tira as meias!
Pensaram que, naquela hora,
a pobre mulher estivesse falando bobagem. Mas ela insistia:
- Jorge, tira as meias! Vira-as
do avesso, encontra o nó e puxa.
O filho obedeceu. Começou com
uma meia e em alguns minutos ela e
transformou num novelo de lã.
Faz o mesmo com a outra – gritou a mãe lá de baixo. Rapidamente
Jorge conseguiu outro novelo de lã.
- Agora desce o fio, mas segura a ponta, pelo amor de Deus!
O povo começou a entender.
Ao sutil fio de lã foi amarrado um
fio maior de algodão, depois a ele
uma cordinha e, enfim uma robusta corda. Jorge amarrou-a a
chaminé e pôde descer entre os vivas e os aplausos de todos os presentes. Não faltou, é claro, o abraço
caloroso e o beijo demorado da mãe.
Por isso contei a história simples de uma mãe que salvou o seu
filho sem nenhum recurso e muita
imaginação. Quantas outras histórias reais de amor e dedicação poderíamos contar lembrando o
exemplo das nossas mães. É o mal
que nos fazem que deveríamos esquecer, o bem nunca. Infelizmente, muitas vezes acontece o contrário: guardamos ódio e mágoa
e jogamos fora o amor recebido.
Talvez seja por isso que Jesus nos deixou o mandamento
de nos amarmos uns aos outros,
mas de uma maneira toda especial: é aquele “assim como eu
vou amei” que faz a diferença
com qualquer outro tipo de
amor. Não só, ele também nos
deixou os sinais do seu amor e
mandou fazer a memória, justamente para não ser esquecido
ou confundido com outros tipos
de amor. Todas as vezes que nós
cristão celebramos a Eucarística participamos deste mesmo
amor. Um amor sem medida, total, até dar a própria vida pelos

os amados. É deste
amor tão grande que
fazemos a memória,
porque precisamos ter
à nossa frente metas
altas, compromissos
sérios, para não cair
na mediocridade ou
na superficialidade.
São grandes exemplos que nos dão coragem e nos
fazem acreditar na possibilidade
do construirmos um mundo melhor. Quando os apóstolos acreditaram em Jesus, sempre fazendo
a memória da sua paixão, morte e
ressurreição, sabiam que tinham
sido muito amados e que não tinham como retribuir este amor a
não ser vivendo-o entre si e comunicando-o aos outros também com
o exemplo de doação de suas vidas. Eles não tinham outra “boa
noticia” para anunciar a não ser
esta: convidar a todos a seguir a
Jesus como amigos, somente por
amor, porque antes já escolhidos
e chamados por ele. O amor se
aprende e se treina sendo amados e amando em resposta.

Quantas mães e
avós ainda
sustentam filhos
e netos com seu
trabalho ou suas
escassas
aposentadorias...
Não tem como não voltar a
pensar neste momento nas nossas
mães, de maneira especial aquelas
que foram enganadas, abandonadas, trocadas por outras mulheres, e criaram os seus filhos sozinhas. Aquelas mãos que criaram
filhos com alguma deficiência ou
com algum problema. Aquelas que
criaram também os filhos dos outros. Quantas mães e avós ainda
sustentam filhos e netos com seu
trabalho humilde ou suas escassas aposentadorias... Ficam felizes
em ajudar, já não vivem mais para
si, mas para os filhos e os netos.
Muitas suportam caladas a falta
de gratidão e as cobranças injustas, convencidas de que, um dia,
os filhos e os netos irão entender o
quanto foi grande o amor delas.
Aproveitamos o Dia das Mães,
porque nunca é tarde para dizerlhes: - Muito obrigado -. Eucaristia, afinal, significa “ação de graças”. Fazendo a memória do amor
de Jesus agradecemos; participando do seu jeito novo de amar, apreendemos a reconhecer que o amor
recebido é dom. Esquecer este amor
significaria desvalorizá-lo, rebaixá-lo a um presente qualquer. O
amor de Jesus – e muitas vezes
o amor das mães – não em comparação, é único e sem preço.
A mãe de Jorge não queria perder o filho e se lembrou das meias
que talvez ela mesma tivesse confeccionado com as suas próprias
mãos. A memória do amor ajuda a
amar mais. Também a agradecer.
———
Antonio Lara, articulista;
alprocol_harum@hotmail.com

Mãe, um ser infinito
Juliana C. Gonçalves

N

unca disseram
que seria fácil.
Mas elas raramente falam sobre
suas inseguranças.
Carregar o maior fardo do mundo sempre
exigiu força e amor.
Seu compromisso
com as pequenas coisas é o que
há de mais brilhante nessa vida.
A emoção de gerar e ver nascer seus frutos, o medo de todos
os males do mundo, a felicidade
em nos carregar no colo pela primeira vez ou acompanhar nossos
primeiros passos. São elas, as donas do nosso primeiro “eu te amo”.
São elas, que sempre se emocionarão com cada pequena conquista
em nossas vidas. É quem se doeu,

mais do que nós mesmos, com o primeiro
machucado, ou a primeira picada de vacina. É quem sentiu na
pele a emoção de nos
ver crescer e voar pelo
mundo. É quem sentiu
saudades mesmo
quando estávamos
pertinho. -É também
quem tem o amor mais puro do
mundo. Nunca foi sobre sangue, sempre foi sobre a dedicação de querer ver a felicidade fazer morada no nosso olhar.
Lembro-me, certa vez, da aflição de chegar da escola com minha primeira nota vermelha. Aquilo, por mais inevitável -e banalque parecesse, (afinal, estamos fadados a falhar em algum momento) tocou fortemente seu coração.

Lembro-me, certa
vez, da aflição de
chegar da escola
com minha
primeira nota
vermelha
A matéria não era fácil e eu nunca
fui a melhor estudiosa da área de
exatas; mas ela estava certa do que
iria fazer. Conversou comigo, ouviu minha frustração e ensinoume que a vida era assim mesmo.
Disse que as vezes precisávamos
passar por situações difíceis para
aprendermos a valorizar cada
pequeno passo alcançado. Sentou-se comigo, leu, releu e reaprendeu a matéria. Ela pode até
ter se esquecido disso, mas a
partir daquele dia, tornou-se a
minha melhor professora.

E a melhor parte daquilo tudo
nem foi o meu 10 na prova seguinte, mas o seu poder de me fazer
acreditar que seria possível. Ela
sempre teve esse dom; independente da idade, fase ou situação,
ela sempre soube o que dizer,
mesmo que seus dizeres fossem,
por muitas vezes, o silêncio.
Por isso, hoje, meu maior sonho pouco tem a ver com o que
quero fazer da vida, ou com os lugares que almejo conhecer. Meu
maior sonho é ser como ela, exatamente do jeitinho que é. Forte, sensível e única. Essa é a mais clara
explicação para Deus fazer dessas
três letras sua representação mais
próxima, um ser infinito: Mãe.
———
Juliana Camargo Gonçalves, estudante de
Letras da USP

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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A cerca de 180 km da capital paulista, o Thermas Water Park São Pedro (SP) é um dos parques aquáticos mais completos do Brasil, que traz inúmeras opções de serviços para quem
busca tranquilidade, contato com a natureza, recreação infantil, diversão, alegria, hospedagem, e milhões de litros de águas, inclusive quentes, para aproveitar o ano todo

“O

MÊS É DELA!”

Mãe acompanhada de pagante
tem entrada grátis no Thermas
Parque aquático oferece promoção até o final de maio para mães e filhos curtirem momentos de muita diversão

As mamães que quiserem curtir juntos aos filhos momentos de
muita diversão, o Thermas Water
Park São Pedro oferece uma promoção para todo o mês de maio.
Em comemoração ao Dia das
Mães, o parque aquático lançou “O
mês é dela! Promo Mãe acompanhada de um pagante é grátis”.
A promoção, que conta com o
ingresso da mãe totalmente gratuito se acompanhada de pagante, terá validade apenas para o mês
de maio e pode ser comprado pela
central de vendas no telefone
4000-2998 (a ligação é direta sem
DDD), ou através de nosso site

www.thermas.com.br/ingressos.
Na data da visita será necessário
comprovar o parentesco através de
documento oficial com filiação.
A cerca de 180 km da capital
paulista, o Thermas Water Park
São Pedro (SP) é um dos parques
aquáticos mais completos do Brasil, que traz inúmeras opções de
serviços para quem busca tranquilidade, contato com a natureza,
recreação infantil, diversão, alegria, hospedagem, e milhões de
litros de águas, inclusive quentes,
para aproveitar o ano todo.
Com reconhecimento internacional, foi apontado entre os

10 parques mais visitados da
América Latina pela Themed
Entertainment Association
(TEA). É no Thermas Water
Park que está localizada a maior Piscina de Ondas do Estado
de São Paulo, com 1.300 metros
quadrados de área construída,
2,6 milhões de litros de água e
com 16 níveis de ondas.
O parque ainda conta com
o maior Parque Infantil da América Latina. São 8.000 metros
quadrados de águas quentes divididos em área baby (com brinquedos para crianças de até 6
anos), área infantil (para crian-

ças de 7 a 12 anos) e o Rio Lento
para todas as idades. Para ajudar mamães e papais, a área infantil conta com playground,
banheiro da família, fraldários,
espaço para amamentação, e
uma área especial com gazebos e
atendimento vip para as famílias
que buscam mais privacidade.
Os visitantes do Thermas
Water Park podem usufruir
também de diversas atrações
com complexo de piscinas, incluindo a rampa de boias; os
quilômetros de toboáguas em
formatos reto e caracol; o Free
Fall, que possui incríveis 12

metros de queda livre; e a Fazendinha do Vô Bráulio.
Em sua estrutura, o parque possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, lojas de
conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática.
Idealizado no início da década de 90 pelo Grupo J. Andrade, o
Thermas Water Park de São Pedro (SP) oferece diversas atrações
durante todo o ano. Numa área
de 4 milhões de metros quadrados – sendo quase 70 mil metros
quadrados de construção -, com
milhões de litros de água espalha-

dos por 19 piscinas, o complexo
turístico tem como diferencial o
fácil acesso a partir de importantes centros urbanos e rodovias, e
localizado a menos de uma hora
do Aeroporto Internacional de
Viracopos e aproximadamente
duas horas de São Paulo capital.
SERVIÇO
O Thermas Water Park São
Pedro fica na Rodovia Geraldo de Barros – SP 304 – Km
189 – Fazenda Limoeiro.
Mais informações pelo (19)
3181-2111, (19) 3481-0900
ou www.thermas.com.br.
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Santa Casa Saúde retoma curso para gestantes após pandemia
Nos dias 10, 12, 17, 19, 24
e 26 de maio, das 18 horas às
20 horas, o Santa Casa Saúde Piracicaba promove, em
seu anfiteatro, a primeira
edição de seu Curso Para
Gestantes, após dois anos de
pausa em função da pandemia.
“Estamos ansiosos e felizes em voltarmos a receber futuras mamães para os nossos
encontros que, agora, são exclusivos para clientes do plano e acontecem duas vezes por
semana, com duas horas de
duração cada”, disse a enfermeira obstetra Monick Gonçalves, coordenadora do Curso.
Ela conta que o Curso dispõe de equipe multidisciplinar
do Saúde Inteligente para oferecer segurança e preparo para
as futuras mamães e papais
nesta nova fase da vida e, durante os encontros, gestantes e

seus parceiros terão contato com
temas que tratam da gestação, alimentação saudável, parto, amamentação, cuidados gerais com o
bebê e maternidade.
Também são abordados temas
relativos à importância da participação do pai na gestação e puerpério; segurança do bebê e prevenção de acidente; psicologia na gravidez, parto e aspectos emocionais;
aleitamento materno, com técnicas e posições para amamentar e
dicas para coletar e armazenar o
leite na volta ao trabalho; os primeiros cuidados com o recém-nascido; massagem shantalla; banho
do bebê, banho de ofurô; cuidados com o coto umbilical e cuidados gerais com a mãe e o bebê.
“Também realizamos orientação quanto aos benefícios disponíveis a respeito das gestações
de baixo, médio e alto risco, por
meio do programa de acompa-

Fotos: Divulgação

Também são abordados temas relativos à importância da participação do pai na gestação e puerpério;
segurança do bebê e prevenção de acidente, entre outros assuntos relacionados à criação do bebê.

nhamento Materno Infantil, com
consultas de pré-natal, nutricionista, psicologia, acupuntura, hi-

droginástica, grupo preparatório
para o parto normal e visita à
maternidade”, disse a enfermei-

ra. Segundo ela, depois do parto, a equipe agenda a primeira
consulta com o pediatra e a con-

sultoria de amamentação para
auxiliar na amamentação através do programa Baby Care.
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Semuttran amplia linhas para atender cemitérios
Prefeitura espera cerca de 15 mil pessoas nos cemitérios municipais no fim de semana do Dia das Mães
Em razão do Dia das Mães,
celebrado no domingo, 8, a Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), vai ampliar no domingo, 08/05, algumas das linhas de ônibus que levam aos
cemitérios municipais de Saudade, Vila Rezende e Parque da
Ressurreição. As linhas que serão ampliadas no domingo são

123 (Vila Fátima), 222 (Jardim
Oriente), 225 (Água Branca), 240
(Cecap)/TCI via TPI e 1100 (Perimetral)/ TPA/TVS via TPI.
A Semuttran ainda realizará operações para monitorar o
trânsito e orientar os condutores e pedestres nos três cemitérios de Piracicaba. No Cemitério da Saudade, os agentes de
trânsito farão o monitoramento e a orientação de pedestres

em frente ao Portal da Saudade. Nos cemitérios da Ressurreição e Vila Rezende, a operação envolve monitoramento e fiscalização, tanto do trânsito quanto das travessias de pedestres.
Com uma expectativa de receber cerca de 15 mil pessoas no
fim de semana do Dia das Mães,
dias 07 e 08/05, sábado e domingo, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Mu-

nicipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), executou limpeza
e roçada, além de fazer a disposição de bebedouros móveis nos
três cemitérios de responsabilidade da pasta, Saudade, Vila
Rezende e Ibitiruna. Nos dois dias,
os cemitérios da Saudade e Vila
Rezende funcionam das 7h às 18h
e o de Ibitiruna das 7h às 17h.
A limpeza de sepultura está
liberada nos três cemitérios e a re-

comendação é que seja feita até o
sábado, 07/05, para liberação no
domingo, dia de maior movimento. O comércio de flores e velas está
autorizado no entorno dos cemitérios da Saudade e Vila Resende,
já o comércio de alimentação está
liberado apenas no bolsão da Saudade. A fiscalização dos ambulantes será realizada pela Guarda Civil, a partir das 9h. Sobre a segurança, nos cemitérios da Saudade

e Vila Rezende haverá uma viatura estacionada durante o horário
de funcionamento de ambos.
SERVIÇO
Cemitério da Saudade: Avenida Piracicamirim, 2201,
Bairro Alto; Cemitério da Vila
Rezende: Avenida Marechal
Costa e Silva, 44, Jardim Primavera e Cemitério de Ibitiruna - Estrada Carlos Augusto da Silveira – Ibitiruna.
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PIRARAZZI ESPECIAL DIA DAS MÃES
Feliz dia das Mães
Oi, minha mãe e minha rainha!
Venho junto com estas humildes palavras,
expressar os meus mais profundos e sinceros sentimentos,
que pela senhora eu tenho, nestas poucas linhas...
Venho somente homenagear e lhe agradecer,
Somente seria possível se eu pudesse dar a minha vida pela tua!
Mesmo assim, deixo o meu muito obrigado!
Por ter me gerado e por ter me amado sem nenhuma indiferença!
Me apego, porém, nas doces lembranças de minha infância,
E na melhor companhia que Deus me abençoou em ter!
É esta companhia que faz eu ter esperança, me traz alívio, segurança e...
O privilégio de me sentir o ser mais abençoado deste mundo,
por ter a senhora como a minha amada mãe!
Quero te abraçar e sentir-me novamente uma criança,
aquela que a senhora abraçou, amou, cuidou e educou.
Assim este(a) que está em sua frente cresceu feliz por...
Ter tido em seus braços; refúgio, carinho e atenção!
Quando me machucava era para ti que eu corria chorando,
E de ti eu recebia seus cuidados e carinhos,
Obrigado mãe! Por me fazer se sentir o ser mais amado.
Se um dia desviei-me de teus sábios conselhos e proteção, peço desculpas
Mas, verdadeiramente eu quero poder te agradecer,
Pedir perdão pelos meus erros e dizer que te amo muito!
Gostaria muito de poder lhe fazer a Mulher mais feliz da face da terra,
Porque eu te amo e não quero nunca vê-la triste,
Obrigado meu Deus por me permitir ser o filho(a) desta
Mãe maravilhosa, que me ensinou o que é o amor!
Feliz dia das mães e obrigado por existir...
Igor Barros

Maria Geni Zerberti Sanches

Silvana Lima com seus filhos Flaviano Lima e Mari Sgarione

Paula com suas filhas Bianca e Camila Contieri

Sandra Andreoti e sua mãe Alice Lopes Andreoti
que dia 13 estará aniversariando.

Igor Viana e sua mãe Lyly Mendes e sua vó
Isaura Rodrigues

Lene Viana com seus filhos Lennon e Vivi

Léia com seu filho Rafael Tomé

Ágatha e sua mãe Neide de Souza Barbosa

Fabíola e seu filho Raphael Pousa

Mariana e sua mãe Irene Meneghinni

Reinaldo e sua mãe Maria Aparecida Pousa

jornalista Rafael e sua mãe Vera Lucia Bitencourt

Willian Meireles com sua mãe Inês Meireles da Cunha

Fabiana com os pais Nelson e Maria Aparecida dos Santos
conhecida como a encantadora das orquideas

A professora de balé Amanda Fontanelli e sua mãe Marisa Galante (enfermeira)

Amanda Fontanelli e seus filhos Mirella e Victor Fontanelli
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DIA
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.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
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.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------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.
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
-----------------------------------------TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

DAS

MÃES

Cemitérios municipais
devem receber 15 mil
pessoas no fim de semana
Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente)
executa limpeza e roçada nos três cemitérios públicos da cidade
Com uma expectativa de receber cerca de 15 mil pessoas no
fim de semana do Dia das Mães,
dias 7 e 8/05, sábado e domingo, a Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema), executa limpeza e roçada, além de fazer a disposição
de bebedouros móveis nos três
cemitérios de responsabilidade
da pasta, Saudade, Vila Rezende
e Ibitiruna. Nos dois dias, os cemitérios da Saudade e Vila Rezende funcionam das 7h às 18h
e o de Ibitiruna das 7h às 17h.
A limpeza de sepultura está
liberada nos três cemitérios e a
recomendação é que seja feita até
o sábado, 07/05, para liberação no
domingo, dia de maior movimento. O comércio de flores e velas está
autorizado no entorno dos cemitérios da Saudade e Vila Resende,
já o comércio de alimentação está
liberado apenas no bolsão da Saudade. A fiscalização dos ambulantes será realizada pela Guarda Civil, a partir das 9h. Sobre a segurança, nos cemitérios da Saudade
e Vila Rezende haverá uma viatura estacionada durante o horário
de funcionamento de ambos.
A equipe do Programa Municipal de Controle do Aedes (PMCA)
tem realizado vistorias semanais
para garantir que os potenciais
criadouros do mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da dengue,
sejam exterminados. A Sedema
não proíbe que os cidadãos levem
vasos aos cemitérios, mas é preciso evitar os pratinhos e os envoltórios plásticos, que podem acumular água, servindo de abrigo
para as larvas do mosquito.
CELEBRAÇÃO – Este ano
não haverá missa no domingo, Dia
das Mães, no Cemitério da Saudade e no da Vila Rezende. A celebração em homenagem às mães falecidas, no Cemitério da Saudade, será
na segunda-feira, 9, às 7 horas,
na Capela São Miguel Arcanjo.
LIMPEZA – O Dia das
Mães é a segunda data do ano de
maior movimento nos cemitérios
municipais. A primeira é dia 02/
11, Finados. A limpeza de túmulos é o ganha-pão de muitas pessoas, que são autorizadas a reali-

Fotos: Divulgação

1- Funcionários executam varrição e roçada no Cemitério da Saudade para garantir a limpeza do local
para o Dia das Mães. 2- Izilda Cella e o filho Emerson Antunes estão diariamente na Saudade desde às 7h

zar o serviço pela Prefeitura e são
contratadas diretamente pelas
famílias. É o caso de Dulcinéia de
Fátima Oliveira Almeida, 65 anos,
e a filha Juliana Cristina de Almeida, 37 anos, que começam
cedo o trabalho, às 7h, no Cemitério da Saudade. “Eu faço limpeza há 47 anos. Aqui eu conheci o
meu marido, que era coveiro. E a
minha filha me acompanha desde os 7 anos. Daqui tiramos nosso sustento e temos muito orgu-

lho do nosso trabalho, procuro
deixar tudo sempre limpinho e
brilhando”, conta Dulcinéia.
A limpeza de sepultura também começa cedo para Izilda Aparecida Cella, 64 anos, e para o filho, Emerson Gustavo Cella Antunes, 29 anos. “Nós limpamos cerca de 40 túmulos por dia, chegamos às 7h e ficamos até o meiodia. Tomamos nosso café aqui e
fazemos todo o trabalho. O Dia das
Mães é sempre muito movimenta-

do, eu faço este trabalho há 30
anos e meus pais também trabalhavam aqui”, explica Izilda.
SERVIÇO
Cemitério da Saudade: Avenida Piracicamirim, 2201,
Bairro Alto; Cemitério da Vila
Rezende: Avenida Marechal
Costa e Silva, 44, Jardim Primavera e Cemitério de Ibitiruna - Estrada Carlos Augusto da Silveira – Ibitiruna.

Parque da Ressurreição sedia missas e atividades

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
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

O Cemitério Parque da
Ressurreição, que é administrado pela Diocese de Piracicaba, realiza duas missas neste domingo (8), Dia
das Mães. Além das celebrações eucarísticas, que ocorrem às 7 horas e às 9h30,
na capela, estão programadas atividades culturais e
uma dinâmica para que, ao
longo do dia, visitantes possam prestar homenagens às
mães falecidas. Após a primeira missa, tem início, às
8h30, a cantata “Uma canção
para minha mãe”, com Janu
e Grupo Adonai. Já às 11 horas, ocorre a apresentação

de Dueto Musical, com repertório especial para a data.
Durante todo o dia, os visitantes do Parque da Ressurreição poderão participar
da dinâmica “Que bons ventos levem”. Para a atividade,
serão disponibilizadas faixas
(bandeiras) coloridas e canetinhas com as quais as pessoas poderão escrever mensagens e orações que serão
coladas no “varal dos sentimentos”. Ligadas a balões de
gás hélio, a cada intervalo de
duas horas, as mensagens
serão soltas no ar para que
os ventos possam levá-las.
“Buscamos inspiração

do outro lado do mundo para
propor essa dinâmica em homenagem às mães que partiram. A ideia é que cada visitante escolha a cor que melhor representa seus sentimentos e se expressem”,
contou o padre Marcelo Sales,
administrador do cemitério.
Haverá ainda no Parque da
Ressurreição aferição de pressão arterial e glicemia no período da manhã; barraca de pipoca e algodão doce grátis;
food truck e lanchonete.
SAUDADE - No Cemitério
da Saudade de Piracicaba não
haverá missa no domingo. A
celebração em homenagem às

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

mães falecidas será na segunda-feira (9), às 7 horas, na
Capela São Miguel Arcanjo.
RIO CLARO - Na cidade de
Rio Claro, que pertence ao território diocesano de Piracicaba, o cemitério Memorial Cidade Jardim, também terá missa no Dia das Mães, às 10 horas. O campo santo fica na Avenida 53 Particular, nº 125, Jardim Residencial Copacabana.
SÃO PEDRO - No Cemitério da Saudade de São Pedro,
localizado na Avenida da Saudade, 155 – bairro Jardim São
Pedro, a missa do Dia das
Mães será às 8 horas, na Capela Nossa Senhora do Carmo.

A Tribuna Piracicabana
A7

Domingo, 8, e segunda-feira, 9 de maio de 2022

A n o X X III - N º 1 116

Carmen M.S.F Pilotto

Ivana Maria França de Negri

VERSO

Dia das Mães é todo dia!
Mas hoje é dia de render a
elas homenagens
em versos e prosas.
Às mães da carne ou do
coração, mães presentes e
mães que já partiram...

QUERIA FAZER-TE UM POEMA
Leia Paiva

PROSA

QUE AMOR É ESSE?
Ivana Maria França de Negri
Já viram coisa mais boba do
que amor de mãe? Não consigo
conceber criatura mais tola e masoquista do que mãe. Chora, sofre, angustia-se, desespera-se,
passa noites em claro, mas não
reclama e ainda trabalha com um
sorriso nos lábios e o coração está
sempre cheio de esperança. Só
fica feliz em função da felicidade dos seus afetos.
Tudo começa quando aquela
criaturinha microscópica se aloja
em seu útero, com sua anuência, é
claro. E já não será mais a mesma
por todo o sempre. Primeiro, o ser
rouba-lhe as formas e alimenta-se
do seu sangue. Depois que nasce,
como um parasita, suga seu seio
para sorver o leite. Reclama atenção, chora e a faz perder noites e
noites de sono. Mas mesmo assim,
ela o ama cada vez mais com veneração. Deixa de sair, de comprar coisas
para si, tudo gira em torno dele e dos outros que vão surgindo. Seu coração
é elástico, quantos vierem, recebem a mesma dose de atenção e carinho.
O tiraninho vai crescendo, e cada vez mais exige cuidados. Leva-o à
escola, sofre por dividi-lo com a “outra”, a professora, mas não diz nada a
ninguém. Adolescente, tem que reparti-lo com as namoradas, ou namorados se for menina, até que o perde definitivamente para as esposas ou
maridos. Mas ainda assim, continua a adoração que se prolonga nos netos, já que avó é mãe elevada ao quadrado. Preocupa-se com os filhos e
com os filhos dos filhos. Que sina!
Que amor é esse, que enquanto o filho jovem e saudável diverte-se
nas festas até altas horas, sem nem sequer lembrar que ela existe, o
espera sem pregar o olho durante as madrugadas, até finalmente ouvir o
barulho familiar da chave na porta. Daí, em silêncio e fingindo dormir, tem
um pouco de paz. Seu filho chegou são e salvo para a casa! Agradece a
Deus e a todos os anjos e santos que invocou.
Que amor é esse que crê serem os filhos eternas crianças? Mesmo
calvos e barrigudos os filhos, ou matronas as filhas, ela pergunta: “vocês
se alimentaram direito?”.
Se saem de férias, só sossega quando sabe que chegaram bem ao
destino. Seu coração está sempre em alerta, apreensivo, esperando desesperadamente aquele telefonema que vai livrá-la da angústia.
Que amor é esse? Que perdoa sempre, não guarda ressentimentos, e
quanto mais sofre, mais ama. Entre todos os tipos de amor, o que mais se
assemelha ao amor divino, o mais altruísta, que dura até a última batida
do coração, e mesmo morta, a mãe se transforma em anjo para proteger
lá do alto os filhos queridos. Essa ligação é eterna, vence o tempo, a
distância, e até a morte. Nada poderá desfazer os laços que fazem o amor
de mãe ser o mais bobo, patético e incompreensível e também o mais
lindo e verdadeiro, aquele com o qual podemos contar para sempre e em
todas as horas de nossa vida, e depois dela...

Queria tanto fazer-te um poema
Neste dia que é tão teu
Tua imagem em meu pensamento,
Mas justo neste momento,
A palavra se perdeu,
Atrás de minhas lágrimas
Se escondeu.
Queria dizer-te, mamãe,
Da tua importância em minha vida,
Desde o primeiro contato com a tua carne, querida.
Deste me a vida, teu sangue, teu corpo, teu peito
Teu colo, teu aconchego perfeito!
De amor, de felicidade,
Mas de repente, um silêncio invade,
se instala dentro de mim,
Tudo se cala, fico sem inspiração
Sem fala!
Diante da grandeza deste sentimento
Que me avassala,
Extravasa
Como um rio em minha alma!
Na estrada da vida, por nós percorrida
Quantas vezes beijei-te, abracei-te
Comovida!
Ao ver te sempre na luta, tão linda, tão destemida,
Sempre sorrindo, cantando
Fazendo doces, pães,
Fazendo comida, lavando a área, a calçada
“Cuidado, filha, não pise, ainda está molhada!”
Sempre tão cuidadosa,
Sempre preocupada,
E quando saía para passear,
Sua vaidade aflorava,
Se arrumava, se maquiava
A beleza, elegância!
O perfume, exalava
Ah, que pena, mamãe!
Queria tanto fazer-te um poema
Mas, de repente
Novamente
Um silêncio invade, se instala
Dentro de mim
Tudo se cala!
Fico sem inspiração
Sem fala
Perdão, mamãe!
Talvez seja essa saudade louca, que me deixa assim
E me arrasa
E meu poema resvala
Nesta

MÃES

PARABÉNS
MAMÃE!

BRASILEIRAS
Aracy Duarte Ferrari

Milton Medeiros

Mãe:
Palavra docemente pronunciada
sonhos acalentados
personificados sentimentos.

Tudo tens
Assim doas
Amor do ventre
Perpétua e soa
Tanto acolhes
Deus abençoa
Não escolhes
Nem dias
Nem horas
Paixão não encolhes
Diante labutas
Brilhante guerreira
Tudo amas
Segue adiantes
Vence e encantas
Presença marcante
Implacável lembranças
Quando partes
Corações desmoronam
Sempre viventes
Todo canto emocionas
De outrora e sempre!
Te amo! Mamãe

Essência do belo
a suprir desejos
e expectativas…
Mãe! Na alma e no espírito
o instinto materno,
familiar e harmonioso.
Prudência, equilíbrio terno,
bom senso no desenrolar de
sequências e consequências
a conquistar espaços.
Alma e pensamentos femininos:
bem brasileiros, maternais,
unem os filhos no maior abraço
mais que as mães de outros
povos,
bem mais!
ooOoo

À MÃE MAIOR, MARIA!
Maria de Lourdes Piedade Sodero Martins
Horizonte em matiz...(sexagenário!)
que eu costumava apreciar, menina,
ainda vive, extraordinário,
em minha velha mente pequenina...
Ah! Sóis diversos sobre o campanário
bebendo orvalho da verde campina
e eu, num vôo inimaginário
tocava o céu e via a Mãe Divina!
Cercada de iluminados arcanjos
em companhia do filho Jesus,
Maria “tecia” belos arranjos.
Para premiar pequenos e “marmanjos”
pedia a Deus a necessária luz
para enviá-la através dos anjos!

ooOoo

NOTÍCIAS:

MAMÃE
André Bueno Oliveira
ooOoo

DIA DAS MÃES
Elda Nympha Cobra Silveira
 Na Biblioteca Municipal “Ricardo

O acadêmico Walter Naime autografou seu livro “O Antes do Depois” no auditório da ACIPI reunindo parentes, amigos e autoridades



Ferraz de Arruda Pinto” aconteceu
o lançamento do livro Poesia para
meus Pacientes, da dra. Marcela
Alves de Moura, com ilustrações
do seu filho Lucas Alves de Moura.
Na foto, a escritora Carmen Pilotto
recebendo o livro autografado

Certo, benfazejo,
Ele, o amor, brota dos corações,
Daqueles a quem amamos:
Dos filhos, netos e bisnetos,
Ele sai aos borbotões!
E... vai de encontro,
Vice-versa,
Aos nossos anseios,
Pois em uníssono, desejamos,
Que perdure esse afeto,
Que emana dos que se amam:
Da mãe que nos deu a vida,
Daqueles a quem demos a vida...
Certo, benfazejo,
Que esse amor perdure,
Na continuidade,
De todas as gerações!

CANTINHO INFANTIL
O quadro oficial do dr. Pedro Vicente Ometto Maurano já está na
Galeria dos ex Presidentes do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, descerrado por ele e pelo novo presidente, Edson Rontani Junior.



 Hoje, 7 de maio, acontece o lançamento do livro “50 anos da Escola Professor José Martins de Toledo”, de William Rodrigues da Silva às 10h na FUMEP.

PALAVRA

DO

ESCRITOR:
“Respire fundo, junte
as mãos e que todos os
dias possamos nascer
de novo!”
Olga Martins
Olga Martins Santos
Leite é professora de
língua portuguesa no
Colégio CLQ,
escritora e poetisa

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro Dia das Mães de Edvaldo Arlego fala de algo muito
especial, fala de um presente
que as crianças querem dar a
alguém que amam muito. A professora, pergunta durante a aula,
o que as crianças darão para
suas mamães no segundo domingo de maio. Três meninas de classes sociais diferentes que estudam na mesma sala de aula e
que são amigas, falam de suas
ideias. No Dia das Mães qual delas se sairá melhor com o presente da
mamãe ? E você, já pensou que muitos presentes não custam caro mas se
tornam verdadeiros tesouros ?
Recomendamos. Faixa etária: 05 a 12 anos
Você pode encontrar essa linda história contada em: https://
youtu.be/UK59uuMVpU

Falar sobre mamãe, por mais que eu tente,
meu longo discursar, será vazio!
Jamais adentrarei a sua mente
pra ver o Amor-Nascente de seu rio!
ooOoo

MÃE
Esther Vacchi Passos
Presença divina, luz que ilumina
a vida nos dá sem cobrar nada
amor que em teu peito transborda
toda dor e trabalho suportas
Noites mal dormidas, cantando
canções de ninar e abraçando
Mãe, tua presença é um alimento
o tempo passa e tua falta é um tormento
Abro a janela, o sol me aquece
como em outrora, teu colo me deste
no azul do céu, o olhar se perde
vendo-te linda, estrela d’oeste
Mãe - estando ela presente
não se deixe ficar ausente
abraçe-a com amor ardente
sentindo seu calor para sempre
ooOoo

MÃE, QUASE SER DIVINO...
Leda Coletti
Existe uma mulher no universo
que transcende amor sem limites.
Ama e se doa noite e dia,
até se perde no anonimato,
não cobra seus trabalhos, sacrifícios
e sua pureza de sentimentos a faz
um ser original, especial.
Bem poucos agradecem
seu zelo e devotamento.
Nem sempre compreendida,
não se importa com as críticas
quando defende sua família,
e na ofensa sabe perdoar.
Tem muitos nomes,
mas todos a chamam por um só,
o qual, quando pronunciado
soa como suave hino
formado por apenas três letras,
que lembram algo divinal:
MÃE!
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