NORDESTINOS — I
Em entrevista à Rádio Educadora, o ex-presidente da Acipi, Luís
Carlos Furtuoso, ainda sob o impacto da presença do candidato ao
Governo do Estado Tarcísio Freitas (Republicanos) na entidade,
disse que “se ele contar aos nordestinos que fazem da cidade de
São Paulo a segunda maior cidade
nordestina do país, o que fez naquela região, com a transposição
de água do rio São Francisco, pontes viadutos e estradas, terá conseguido um nicho eleitoral imbatível”.
NORDESTINOS — II
O Capiau entende que todas
grandes obras públicas, como a
transposição do rio São Francisco, são de muitos anos de planejamento e trabalho. Elas começaram há mais de 30 anos, com
projetos e discussões, e não de
um só governo, de um só presidente, de um só ministro. Respeitos ao empresário Luís Carlos, mas a análise deste Capiau
vai um pouco mais na história.
AFIF
Na presença do ex-ministro
Guilherme Afif Domingos, um
dos idealizadores do Partido Liberal (PL) no Brasil, o candidato Freitas anunciou, na Acipi,
que ele será o coordenador do
seu Plano de Governo. “Perto
dele me sinto um menor aprendiz, mas quero chegar logo a maior aprendiz”, brincou Freitas.
NO DENTISTA
O secretário da Saúde do Município, Filemon Silvano, na visita
de Freitas à Acipi, tirou risos da
plateia ao comentar que, naquele
momento, o prefeito Luciano Almeida estava com a boca aberta
numa cadeira de dentista, porque
tinha conseguido quebrar um
dente durante o trabalho, no período da tarde. O encontro foi à noite e a odontologia exigiu repouso.
Edição: 16 Páginas

TRABALHO — I
Enquanto o ex-prefeito Barjas
Negri insiste ainda em falar que o
prefeito Luciano Almeida (União
Brasil) acabou com a Secretaria do
Trabalho, a Semdettur— dirigida
pelo empresário José Luiz Guidotti Junior — vem colecionando resultados positivos, como o anúncio da vinda da Multinacional
Francesa SNF, empenho direto da
pasta. Política é assim mesmo.

Câmara votará ampliação do tempo
de concessão do elevador turístico
Projeto de lei 94/2022, do Executivo, está na Pauta da 26ª
reunião ordinária do Legislativo, nesta segunda-feira (20)

TRABALHO — II
Os líderes da nova secretaria
(Desenvolvimento, Turismo e Trabalho e Renda) devem estar satisfeitos demais e, daí, a crítica: o presidente do Solidariedade (SD), José
Luís Ribeiro, que apresentou como
argumento que seu partido deixe a
liderança do governo pelo fato do
prefeito ter acabado com a Semtre, o que dirá agora? O secretário Junior Guidotti garante que
nunca tantos novos investimentos foram anunciados em tão pouco tempo, e não tem medido esforços para tornar a Semdettur cada
vez mais estratégica e eficiente.
NO PTB
A ex-presidente do PTB, Graciela Nienoy, foi expulsa da legenda e a votação foi por unanimidade. O atual presidente da legenda que já foi de Getúlio Vargas e de João Goulart é o empresário Otávio Fakhoury, declaradamente bolsonarista. Graciela
foi pupila de Roberto Jefferson,
presidente de honra do PTB. Fácil entender o que é política?

Divulgação/Consórcio PCJ

Objetivo da mudança, segundo Luciano Almeida, é melhor as condições para concessão do espaço turístico

CARTA — I
A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, em conjunto com outras entidades patronais, científicas e acadêmicas de
Piracicaba, entregou, ao pré-candidato Tarcísio Freitas (Republicanos), contribuições sobre demandas e prioridades a serem
resolvidas pelo próximo governo
estadual em favor da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP).

A Câmara Municipal de Piracicaba vota, nesta segunda-feira,
20, o projeto de lei 94/2022, do
Executivo, amplia para 20 anos o
período para concessão do elevador turístico “Alto do Mirante”,
localizado na Ponte Irmãos Rebouças, popularmente conhecida como
“Ponte do Mirante”. Pela lei vigente, a concessão – que é de 60 meses
–, pode ser prorrogada “uma única vez, por até 60 meses, mediante
requerimento da concessionária”.
Com a nova proposta, o contrato
pode ser prorrogado, sucessivamente, por até 240 meses, ou seja,
por 20 anos. A justificativa, assinada pelo prefeito Luciano Almeida (União Brasil), diz que a propositura foi apresentada "visando modificar o objeto da concessão, a fim de possibilitar a instalação no local da atividade de restaurante e café e dando maior
mobilidade para que no edital da
licitação possamos, alternativamente, instalar outras atividades
conforme interesse do mercado. A4

Divulgação

ESPORTE E
CIDADANIA
Com investimento social da
Caterpillar, o instituto do piloto Rubens Barrichello oferece,
em Piracicaba, o projeto Esporte e Cidadania em Ação
(ECA), onde crianças e adolescentes de 6 a 15 anos podem ser inscritos para as atividades que acontecem duas
vezes na semana, com duração de 1h430 por sessão. Em
Piracicaba, o Projeto ECA é
conduzido no Ginásio Poliesportivo Roberto Filetti, na Vila
Sônia e no Centro Social do
bairro Santo Antônio. Desde
2016, o ECA atua em regiões
de vulnerabilidade social, estimulando o brincar e promovendo o desenvolvimento. A10

CARTA — II
Diminuição de impostos, qualificação profissional para a nova
realidade brasileira e empresarial,
melhorias viárias, na educação, na
cultura, na segurança pública e no
desenvolvimento social da região
então entre os pedidos da entidade
que representa o comércio e a indústria locais há mais de 90 anos.
Divulgação
Divulgação

CORREÇÃO
POUPATEMPO - Esclarecemos que, diferente do que
foi publicado na edição do
jornal A Tribuna Piracicabana, o posto estadual do Poupatempo de Piracicaba funcionou normalmente na sexta-feira (17). Neste sábado
(18), a unidade também participa do mutirão de CNH.

ACIPI
PARTIDO LIBERAL
Representantes do Partido Liberal (PL) recepcionaram, na Acipi, o pré-candidato ao Governo do
Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na última terça-feira, 11:

o vereador Laércio Trevisan Junior, Tarcísio Freitas, secretário da
Cultura, Adolpho Queiroz, e Elisabete Bortolin, assessora especial de
políticas públicas da Semac.
Divulgação

CAMISA DO XV
Não seria diferente com o candidato ao Governo Tarcísio Freitas
(Repúblianos). Quem passa por Piracicaba sempre levará uma camisa do XV de Piracicaba, o Nhô
Quim. Freitas ficou feliz, até emo-

MORRE

O

cionado, quando recebeu, na visita
à Acipi, uma lembrança do histórico time do Interior, que tem sido
um dos cartões postais da cidade.
Políticos entram, políticos saem, mas
o XV continua no coração de todos.

MAESTRO UMBERTO CANTONI
A11

DO CAMPO À MESA - Em celebração aos 40
anos dos varejões municipais, a Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) realiza o concurso de receitas Do
Campo à Mesa. As inscrições foram prorrogadas até domingo, dia 19, às 12h. Podem

se inscrever gratuitamente profissionais e amadores da culinária com receitas doces e salgadas que contenham produtos adquiridos nos
varejões do município. A inscrição deve ser feita no site da Prefeitura (piracicaba.sp.gov.br),
no botão que indica o concurso. A5

DIVULGA

GANHADORES DE
SORTEIO DO
DOS

DIA

NAMORADOS
A5

A Tribuna Piracicabana
A2

Sábado, 18 de junho de 2022

Um oásis ético
José Renato Nalini

A

desertificação do
Brasil não é apenas a inclemente destruição da Amazônia e dos demais biomas, senão metáfora
para o deserto éticoambiental em que a sociedade imergiu. O desmanche das estruturas fiscalizatórias, o retrocesso em ritmo acelerado de toda uma edificação que
teve início na década de setenta e
que contou com apóstolos ambientais como Paulo Nogueira Neto,
implica em inexistência de defesa
possível da biodiversidade e do remanescente de povos indígenas.
A recente apreensão de uma
balsa mantida por infratores ambientais que exploravam minérios
em área indígena pouco significou,
se os seus ocupantes não permaneceram presos sequer por um dia.
O que leva a deputada federal Joenia Wapichana, a requerer proteção. Os bandidos voltam com
tudo. São violentos e incentivados a se armarem. A enorme balsa para garimpo, de mais de trinta
metros de comprimento e três andares, é um indício veemente do
poder econômico da delinquência.
Sob alegação de que seria difícil levar os sete detidos para deporem na cidade de Altamira, dentro de vinte e quatro horas, o delegado federal os liberou dentro do
território Xipaya, no Pará.
Assim é que anda o Brasil, a
acumpliciar dendroclastas, a desproteger indígenas, a zombar de
quem se propõe a zelar pela natureza devastada e inerme.
Enquanto isso, o Parlamento
cuida de orçamento secreto, aumenta os Fundões – tanto Eleitoral quanto Partidário – defende
seus integrantes que ameaçam a
democracia e extraem da vulnerabilidade moral do governo tudo o
que podem saquear das combalidas finanças tupiniquins.
Dentro do cenário catastrófico e verdadeiramente trágico, é
confortador saber que Sebastião
Salgado, aquele que documenta os
crimes perpetrados contra a floresta e seus povos, expõe sua estupenda obra fotográfica e ainda
concorda em participar de debates no SESC-Pompeia. Espera-se
que tais participações tenham sido
documentadas e possam vir a ser
assistidas e consultadas pela juventude que precisa se contaminar desse vírus do bem que é a
defesa intransigente da natureza.
Também é um alento saber
que um descendente do povo praticamente exterminado no período das perseguições violentas aos
indígenas, quando da abertura dos
seringais no Acre, tenha conseguido congregar cerca de quatrocentas pessoas que hoje habitam três
aldeias no município de Marechal
Taumaturgo, naquele Estado.
É uma espécie de ressurreição
dessa gente que, dizimada pelos
brancos, não guarda ressentimento e não olha pelo retrovisor.
Haru Kuntanawa é o líder futurista dessa comunidade que pretende cuidar do ambiente e que
encontrou na médica americana
Margaret Mary Halle uma companheira para essa aventura.
A americana é graduada
pelo Oregon College of Oriental
Medicine, especializou-se em
acupuntura e hipnoterapia e se
entusiasmou com o projeto do indígena que hoje é seu marido e

pai de seus dois filhos.
Na Reserva Extrativista do Alto Juruá os
Kuntanawa, da família
do marido, pleiteiam
cem mil hectares a serem demarcados como
território indígena.
Essa área estava
quase toda destruída
e ameaçada pela exploração ilícita de madeira e
pela pecuária que não convive
com a floresta em pé. Haru conseguiu promover aliança entre
tribos do mesmo tronco linguístico, o Pano, e só pensa no fu-

Assim é que
anda o Brasil,
a acumpliciar
dendroclastas,
a desproteger
indígenas (...)
turo daquela terra dadivosa e
exuberante, cuja biodiversidade
sequer foi ainda descoberta.
Não quer vingança nem animosidade com os que praticamente acabaram com sua raça. Seu
discurso é de paz: “Não podemos
ficar presos a guerras e desentendimentos do passado. Precisamos
levar dignidade para os povos
indígenas, detentores da sabedoria sobre os territórios e a diversidade, mas que não foram incluídos na construção do país”.
A médica e pesquisadora que
adotou o nome indígena de Hayra
é uma das responsáveis pelo projeto da Associação Cultural e Ambiental Kuntanawa, presidida
por seu marido. Com sua expertise em medicina oriental, principalmente chinesa, ela pesquisa plantas da Amazônia, apropria-se da
sabedoria longeva dos primitivos
ocupantes dessa área e procura integrar todos os tipos de medicina.
A instigante e sedutora história desse casal está no documentário “Ética da Floresta contra o
Apocalipse do Capital”, dirigido
por Newton Cannito e que integra
o longa metragem “Utopia Brasil”.
Nesse filme, Haru defende
um debate ecológico suficientemente interessante, para que as
pessoas passem a enxergar outros
valores, muito além do dinheiro.
A ética indígena é um antídoto ao
capitalismo selvagem que tanta
destruição já causou. “A melhor
forma de proteger a floresta é saber que ela é você. Por isso, estamos chamando todo mundo para
lutar junto, ser um guardião, um
embaixador de uma causa, que é
de toda a humanidade”. Enquanto o governo brasileiro pensa em
soja, para alimentar animais dos
países ricos, transforma o verde
em pasto que depois vai virar deserto, o programa “Guardiões da
Floresta” convoca aliados em todo
o planeta, para proteger as árvores e preservar a biodiversidade. A legítima defesa da Terra
exige se coloque a natureza de
volta ao centro da vida. O projeto propõe curar as pessoas e
curar também o planeta. Alvíssaras! Nem tudo está perdido!
———
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

Realeza e santidade
Armando A.
dos Santos

A

o longo de todo
o Medievo, a
Igreja Católica
se empenhou na formação dos quadros
dirigentes da sociedade; mais precisamente, procurou plasmar
a figura ideal do rei e do príncipe
cristão. Cerca de mil obras pedagógicas intituladas “espelhos dos
reis” ou “espelhos dos príncipes”
(specula regum, specula principum) foram escritas durante dez
séculos, procurando estabelecer
essa figura ideal. O mesmo intuito pedagógico da formação de
governantes ideais pode ser notado no grande número de reis,
rainhas, príncipes e princesas elevados pela Igreja à honra dos
altares, que passaram a ser venerados como santos e santas,
ou beatos e beatas, sendo assim
apresentados como modelos de
virtude e boa conduta aos fiéis.
A conversão de Clóvis, rei
dos Francos e membro da dinastia dos Merovíngios, está ligada à santidade por sua esposa, Santa Clotilde, e pelo fato
de ter sido São Remígio o bispo
de Reims que instruiu no cristianismo e batizou o rei no ano
de 496. Assim se lê no relato
feito pelo historiador e bispo São
Gregório de Tours (c. 538-594):
“Todavia a rainha [Clotilde,
princesa burgúndia católica] não
deixava de pedir ao rei que reconhecesse o verdadeiro Deus e
abandonasse os ídolos; mas
nada o podia levar a essa crença,
até que tendo surgido uma guerra contra os Alamanos, ele foi

classe política. União Brasil
lançou pré-candidato Luciano
Bivar, inimigo figadal de Jair
Bolsonaro. Nunca foram bolsonaristas. Apoiaram Sérgio
Moro. O único partido sério de
Direita, apoiador em muito ao
governo Bolsonaro, é o PRTB.
Possui claramente em seus
estatutos a defesa da soberania nacional, da liberdade,
da família e, principalmente,
de Deus (Rogério Gonçalves,
membro do PRTB de Piracicaba, com muito orgulho).
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Chegaremos, em
nossos dias, a
venerar a
Princesa Isabel
nos altares das
nossas igrejas?
1231). A dinastia de Arpad, à qual
pertencia a mãe de Pedro III, reinou na Hungria desde o ano 1000
até 1301 e teve numerosos santos
e santas, a ponto de ser considerada a família que maior número
de santos deu à Igreja Católica.
Pedro III foi casado com a Beata
Constança de Aragão (1249-1302);
desse casamento nasceram vários
filhos, entre os quais a rainha Santa Isabel de Portugal (1271-1336).
Pedro III era irmão de Violante de
Aragão (1236-1301), casada com
Afonso X de Leão e Castela, (12211284), filho de Fernando III de
Castela, el Santo (1201-1252); era
também irmão de Isabel de Aragão (1243-1271), casada com Filipe III de França (1245-1285), filho
do rei São Luís IX de França (12141270). Jaime I, o Conquistador,
fora casado em primeiras núpcias
com Leonor de Castela (11901244), filha de Afonso VIII de Castela (1155-1214) e irmã de Berenguela de Castela (1180-1246) e
Branca de Castela (1188-1252), respectivamente mães dos reis São
Fernando III de Castela e São Luís
IX de França. Vemos, pois, no
exemplo desse monarca que estava, literalmente, cercado de santidade por todos os lados, como a
pedagogia eclesiástica medieval
procurava, pela força da exemplaridade, formar os reis. Utilizo
aqui a figura de Pedro III de Aragão como exemplo, apenas por-

que tive que estudá-lo mais detidamente na minha tese de
doutorado, mas teria sido possível citar inúmeros outros exemplos em dinastias europeias.
No caso concreto do Reino
de Portugal, falei há pouco da
rainha Santa Isabel, princesa
aragonesa que casou com o rei
D. Diniz. Recuando duas gerações na família real portuguesa,
registro que três filhas do rei D.
Sancho I também elevadas pela
Igreja à honra dos altares: as
Beatas Teresa (1175-1250), Sancha (1180-1229) e Mafalda (11951256). E, no século XV, também
teve seu culto reconhecido pela
Igreja o Beato Fernando de Portugal, conhecido como o Infante Santo (1402-1443), filho do rei D. João
I e da rainha D. Filipa de Lencastre, e irmão do Infante D. Henrique, o Navegador (1394-1460).
Concluo estes apontamentos lembrando que estão sendo
dados os passos preliminares,
no âmbito da Arquidiocese do
Rio de Janeiro, para a possível
abertura do processo de beatificação da nossa Princesa Isabel
(1846-1921). Irá adiante esse
processo? Chegaremos, em nossos dias, a venerar a Redentora
nos altares das nossas igrejas?
O futuro, só Deus conhece.
———
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

Pela “Medalha Luiz de Queiroz” para o Ensino Médio!
Sergio O. Moraes

S

enhoras e senhores vereadores e
vereadoras, o dia
do aniversário de nascimento de Luiz de Queiroz passou (12 de Junho), mas ainda estamos no mês! Então, é
hora da “Medalha de
Mérito Estudantil Luiz de Queiroz” ser também para o Ensino
Médio (E.M.)! Não percam mais
essa oportunidade de homenagear essa grande FIGURA (maiúsculas, sim) e INCENTIVAR (idem)
os e as estudantes do E.M.
Explico, senhoras e senhores
leitores e leitoras: deverá entrar
para votação nesta segunda-feira
(20), na Câmara Municipal de Piracicaba, o Projeto de Decreto Legislativo (P.D.L.) No. 15/2022, do
qual destaco o Parágrafo único: “A
‘Medalha de Mérito Estudantil
Luiz de Queiroz’ será conferida a
quatro discentes, sendo dois de
graduação e dois de pós-graduação, por estabelecimento de ensino, da rede pública e particular, estabelecidos no Município.” Os originais de documentos citados estão disponíveis no endereço eletrônico da Câmara Municipal e recomendo cuidadosa leitura, dada a
diversidade de cursos tanto de gra-

duação quanto de pósgraduação, estes podendo inclusive apresentar
diferentes avaliações
dentro de uma mesma
instituição de ensino.
Então, tenho dificuldade para entender o equilíbrio de tal Projeto,
para dizer um mínimo.
Mas essa dificuldade não é a que mais me perturba, a
que mais me perturba é a exclusão
do Ensino Médio no P.D.L. No. 15/
2022. Felizmente, a Emenda No. 02
ao referido Projeto, EXTENDE a
premiação a dois estudantes do E.
M.! Ótimo! É por isso que temos de
nos mobilizar por jornais e “emails”, procurando aos vereadores
e vereadoras e ocupando a Tribuna Popular. Por dever de ofício, tecnicamente, tenho procurando alertar as senhoras e senhores sobre a
importância e o simbolismo de ligar a FIGURA de Luiz de Queiroz
aos tão necessitados estudantes do
E. M., incentivando-os aos estudos.
Qualquer atitude nessa direção, incentivo, ajudará os e as estudantes, seus professores e professoras,
pais, comunidade e nação.
Senhoras e senhores, leitores
e leitoras, é claro que qualquer que
seja o nível de escolaridade, receber uma medalha estampada com
o nome de Luiz de Queiroz será

Não consigo
imaginar maior
estímulo, em
termos de
Medalha de
Mérito, do que
associá-la ao
nome de alguém
que dava tal
importância
para entrar em
uma faculdade
sempre um estímulo e honra. Mas
os graduandos da faculdade “chegaram lá”, os pós-graduandos mais
ainda, mas o que dizer dos e das
estudantes do E.M.? Digam pais e
mães: não são esses e essas que mais
precisam de “um empurrãozinho”
para estudar? O que acham professores e professoras, dá para dispensar tal estímulo, excluindo-os?
Não consigo imaginar maior
estímulo aos e às estudantes, em
termos de Medalha de Mérito, do
que associá-la ao nome de alguém
que dava tal importância para entrar em uma faculdade a ponto de
sonhá-la, construí-la, enquanto a
vida o permitiu; para que outras
pessoas tivessem a oportunidade
de estudar. Conhecem outro exemplo? E onde é que entra a faculda-

de senhores e senhoras vereadoras e vereadores? No passo posterior ao E.M.. E vão deixar os
que ainda não “chegaram lá” de
fora? Honrar e incentivar apenas
estudantes que já estão na faculdade? Talvez saindo dela?
Não, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, não vejo um
único motivo sensato para rejeitar
a Emenda No. 02 ao P.D.L. No. 15/
2022, deixando estudantes do E.M.
de fora. Não impeçam que eles sejam incentivados, honrados, não
os impeçam de estar ao lado dos
que “chegaram lá”, não os privem
dessa emoção senhoras e senhores!
Deixamos passar o aniversário de Luiz de Queiroz, mas ainda
estamos no mês de comemorações,
aproveitemos! Mas aproveitemos
unindo o E.M., etapa antes da faculdade, a alguém que tornou vivo
um sonho nos proporcionando
uma faculdade, sua Escola, seu
monumento vivo. Não acham que
é nossa obrigação essa “lembrança” de aniversário a Luiz de Queiroz? Conhecem melhor? Se não conhecerem, votem pela inclusão do
Ensino Médio, votem pela Emenda
No. 02 ao P.D.L. No. 15/2022!
Muito obrigado!
———
Sergio Oliveira Moraes, professor aposentado da Esalq/USP

Economia Verde

atendimento@atribunapiracicabana.com.br
ANÁLISE POLÍTICA
O Capiau anunciou na quartafeira que PSB se aproxima ou
está com Luciano Almeida, do
União Brasil. Disse ser o União
Brasil um partido. Não é. É federação. Devendo por lei ficar
quatro anos ostentando tal nomeação. De outro lado, jamais
foi bolsonarista ou conservador. E nem de Direita. Aliás,
esse seu colaborador vê com
muita distância nacional estes
matizes ideológicas. Há um
oportunismo ególatra em toda

forçado pela necessidade a confessar o que
sempre tinha negado
obstinadamente (...)
Então a rainha chamou
em segredo São Remígio, bispo de Reims, suplicando-lhe que fizesse
penetrar no coração do
rei a palavra da salvação. O sacerdote, tendose posto em contato com Clóvis,
levou-o pouco a pouco e secretamente a acreditar no verdadeiro
Deus, criador do céu e da terra, e
a renunciar aos ídolos, que não lhe
podiam ser de qualquer ajuda,
nem a ele nem a ninguém (...) O
rei, tendo pois confessado um
Deus todo-poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo e ungido do santo Crisma com o sinal-da-cruz. Mais de três mil homens do seu exército foram
igualmente batizados.” (Historiae Ecclesiasticae Francorum, l.
II. Trad. Gaudet, J. Paris: Société de Histoire de France, 1836.)
Quase todas as dinastias europeias contam numerosos santos
e santas entre seus membros. Para
se ter ideia dessa como que conaturalidade entre realeza e santidade - elemento integrante da pedagogia da Igreja para formação
dos governantes medievais - tomese, muito ao acaso, um personagem medieval: Pedro III de Aragão, o Grande, rei de Aragão (12391285). Foi também rei da Sicília e
de Valência, como Pedro I; e como
Pedro II governou Barcelona. Era
filho do grande rei Jaime I, o Conquistador (1208-1276) e da rainha
Violante da Hungria (1215-1251),
meia-irmã (por parte de pai) de
Santa Isabel da Hungria (1207-

André Naves

U

m dos termos da moda, a
"resiliência", é uma nomenclatura emprestada metaforicamente da física, significando as alterações que certos
corpos adquirem a partir de
pressões e forças exteriores.
Pode-se resumi-la como sendo
a capacidade de adaptação a
novas situações e desafios. O
mundo atravessa uma mudança geopolítica a exigir alterações
nas relações de poder, enraizada nos conflitos e oportunidades que surgiram a partir de inovações, paradigmas tecnológicos
e necessidades emergentes de
subsistência da vida humana.
Em outras palavras, é lícito
dizer que o modo de vida humano deve se adequar às balizas impostas pela Natureza, operando,
com criatividade e trabalho,
para a transformação das dificuldades e restrições, no nascedouro

de alternativas que elevem a dignidade individual e coletiva.
É nesse contexto que o Brasil
aparece como liderança potencial e
celeiro de oportunidades na nova
ordem mundial. Essa nova conformação de forças geopolíticas, também caracterizada como "Geopolítica ESG" (Environmental, Social e
Governance) possui no Brasil o natural protagonista, seja por sua enorme biodiversidade e pluralidade de
biomas — que vão dos sistemas
semi-áridos da Caatinga, passando
pelo Cerrado, as áreas alagadas do
Pantanal, as florestas tropicais,
até os campos e pradarias —, seja
pelas oportunidades energéticas.
É interessante frisar que
essa imensa miríade de biodiversidade pode se traduzir em ganhos bioeconômicos, inovativos e
sociais, mediante a valorização
do indivíduo, bem como de suas
relações com o mundo que o circunda. Paralelamente, a matriz
energética brasileira, atualmen-

A chamada
emergência
climática é uma
oportunidade de
ouro para que o
Brasil evolua para
novos paradigmas
te uma das mais limpas do mundo, possui potencialidades para
produções eólicas, fotovoltaicas,
bioenergéticas (biogases e biometano, por exemplo), que podem
constituir impulso à produção de
baterias e hidrogênio verde.
É relevante destacar que o
agronegócio brasileiro, um dos atores econômicos mais produtivos e
sustentáveis do planeta, é vetor de
preservação e regeneração natural;
além de inovação tecnológica, inclusiva e sustentável, devendo tomar
assento principal nos debates acerca
dos novos padrões para o desenvolvimento econômico e social.

Entretanto, para que a falsa,
diga-se, imagem negativa que a iniciativa pública e privada brasileira
possuem seja revertida, é necessária a construção de toda uma estrutura de aferição da veracidade
dos critérios "ESG", uma contabilidade de carbono que demonstre,
em critérios quantitativos, o montante total do carbono sequestrado; agências de "rating" que certifiquem a sustentabilidade ambiental e social; e mecanismos de
transparência que coíbam as práticas típicas de greenwashing.
Resumindo, a chamada
emergência climática é uma
oportunidade de ouro para que
o Brasil evolua para novos paradigmas de Desenvolvimento
Justo, Inclusivo e Sustentável.
———
André Naves, Defensor
Público Federal, especialista em Direitos Humanos e Sociais. Escritor,
professor e palestrante
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Alê Bragion

IMPOSSÍVEL
ACONTECER
Outra vez é anunciado o risco da Universidade Federal do
Rio de Janeiro de paralisar suas
atividades por falta de recursos
financeiros. Criada pelo governo
federal em 1920, a transferência
de receita passou (caiu) de 400
para 300 milhões de reais) inviabilizando compromissos (entre
setembro e outubro) com folha
de pagamento, contas de luz e
água. Uma potência reconhecida em toda a América, centenária e maior do Brasil, com 70 mil

alunos, milhares de funcionários, dezenas de cursos, bolsas de
estudo, centenas de projetos pedagógicos, hospitais e pesquisas,
comprometida com vacinas, a
UFRJ recebe a verba diretamente do governo federal, ao contrário por exemplo, da USP, Unicamp e Uesp, que, graças a lei
estadual, participa da arrecadação do ICMS. Impossível acreditar no pior, pois seria inimaginável, incoerente e ridículo, fechar a
UFRJ por falta de recursos num
país onde não falta dinheiro
para muita coisa injustificável.

2021: um ano confortável
para as finanças das
prefeituras paulistas
Barjas Negri

D

epois de enormes dificuldades provocadas
pela pandemia da Covid-19 na economia,
que impactaram fortemente nas finanças
das prefeituras de
todo País, o ano de
2021 apresentou-se com uma situação bem mais confortável.
Vale lembrar que em 2020 a
economia brasileira declinou
4,1%. As receitas municipais despencaram e isso inibiu os seus
investimentos. Boa parte da situação foi contornada devido à
determinação por lei federal de
não reajustar os salários dos
servidores públicos, que representam bastante nas despesas
das prefeituras, e porque o Congresso Nacional aprovou um aporte adicional de recursos federais
para as prefeituras compensarem a queda de suas receitas.
Mesmo com dificuldades, as
prefeituras paulistas conseguiram
fechar suas contas de 2020 e atender a população no primeiro ano
da pandemia, mesmo aumentando gastos na área da saúde. O
ano de 2021 teve uma dinâmica
diferente, com crescimento do
PIB (Produto Interno Bruto) da
ordem de 4,5% e recuperação de
receitas tributárias municipais.
Se para as prefeituras brasileiras a situação financeira melhorou em 2021, para as prefeituras
de São Paulo a situação ficou bem
mais confortável devido principalmente a dois fatores. O primeiro
foi a minirreforma tributária paulista, aprovada em dezembro de
2020, que reduziu em 20% todas
as isenções tributárias concedidas
nos últimos 40 anos. Isso garantiu o aporte de R$ 1,9 bilhão aos
cofres das prefeituras paulistas.
O segundo ocorreu porque a
economia cresceu em 2021 a uma
taxa próxima a 7%, contribuindo
para o aumento significativo do
ICMS, principal fonte de recursos
do Estado e das prefeituras. Cla-

ro que a inflação de
10%, registrada em
2021, também ajudou
no aumento da arrecadação dos municípios.
Em Piracicaba, a
situação da Prefeitura
não foi diferente e podemos dizer que foi até
mais confortável. A atual gestão entrou em
2021 com R$ 171 milhões em caixa, sendo R$ 91 milhões de superávit ocorrido em 2020 – uma verdadeira herança bendita --, situação que ocorreu em poucos municípios do Brasil em tempos de
pandemia. Apenas com o impacto da desoneração de impostos
estaduais, a Prefeitura teve um
ganho adicional de R$ 23 milhões, que poderiam ter sido utilizados na ampliação de serviços
sociais ou de investimentos.

Em Piracicaba,
a situação da
Prefeitura não
foi diferente e
podemos dizer
que foi até mais
confortável
Claro que a realidade de cada
município é diferente, mas as últimas informações da arrecadação de tributos municipais apresentados à Câmara Municipal
apontam uma situação bastante
confortável para 2021, principalmente porque os salários dos servidores, que representam mais de
40% das despesas da Prefeitura
ficaram mais um ano congelados.
Por outro lado, não assistimos a Prefeitura apresentar
novos programas e ações para
melhorar a vida dos piracicabanos. A novidade, infelizmente, foi a redução e até o cancelamento de vários programas e
projetos, que contribuíram para
reduzir as despesas, mas dificultar a vida de muita gente.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba
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Louvação à motociata na mata

oncam os motores entre as
árvores. Romrom-rom. Nosso céu
tem mais estrelas,
nossa relva mais horrores. Rom-rom.
Nossa pátria tem
mais motos, tem mais
mortos que igualdade
em penhores. Toquem
o hino nacional! Mãos em continência! Pela selva está passando a motociata oficial, neoliberal, cristã e ultranacionalista.
Salve, salve! Porque viúvo ou
viúva é quem parte – qual é?
Mataram? Sumiram? Isso é problema meu? Atrás da motociata
só não vai quem já morreu.
Abram picadas na mata –
mata, mata! Bandeira nacional
amarrada no cano da espingarda. Partida dada, coração batendo a mil, Deus salve a moto-serra e a motociata cortando a floresta e o Brasil. Salve, salve! A
mata a gente mata assim, com
tiro na cabeçinha de protetor
da floresta. Qual o quê? Motociata acima de tudo, faz arminha com a mão, que Deus protege quem assassina os bem-feitores da nação. Rom-rom-rom.
Na selva não há socorro, mas há
Deus acima de tudo e facão no
pescoço de todos. Salve, salve!
Também, foram fazer excursão em terra desconhecida?

Eram dois aventureiros
contrariando o sertão!
Que Deus conforte as
famílias (falsa-oração
de constrição). Mas
quem mandou irem lá?
Ora se já se viu! Ouvi
gente boa dizendo que
não gostavam muitos
deles. Vai saber? Salvem
os motores, rom-rom,
os atiradores, os caçadores, os colecionadores. Salvem os que dão
tiros sem por um. (Engatilhar!
Fogo! Bum!). Também, quem
mandou desagradar aos donos da
floresta? Afinal, o que agora dela
resta é deste povo varonil! Deus
proteja os mercenários, os larápios, os salafrários, os ilegais. Está
passando a motociata! Salve, salve! Amazônia nunca mais!
Jesus só não tinha pistola porque em seu tempo não havia – disse o mito-em-chefe da nação. Viva,
Jesus pistoleiro! Corpos Christi é
feriado para se celebrar armado –
não é, não? Solte fogos, dê uns tiros, bomba de gás lacrimogêneo,
petardo, granada, rojão! Viva, Jesus pistoleiro – e vem chegando
São João! É festa no paiol! Botem
fogo na floresta e no país inteiro!
Que tiro pouco é bobagem – e paz e
amor é coisa de maconheiro. Ora,
sim. Ora, pois. É preciso salvar o
Brasil dos comunistas. Então, vamos de motociata pela mata. Romrom-rom. É hora de (in)justiça!

Liguem os
motores, os
tratores, passem
o arado.
Terra indígena
protegida é coisa
do passado
Se há vermelho é de sangue,
de sangue só pode ser. Se há vermelho é de sangue – vermelho tem
morrer, pois terra para indígena
não tem e não vai ter. Nem um
milímetro demarcado. Promessa
feita é cumprida – senão, por
Deus, é pecado. Liguem os motores, os tratores, passem o arado.
Terra indígena protegida é coisa do passado. Rom-rom-rom.
Viva a bala, o revólver, a carabina, que neste país homem de
bem é aquele que chacina. Louvores à moto que na mata impera!
Ave, moto! – moto-serra que serra o índio e a terra. Rom-rom-rom.
Demarcar área para quê? Que
lindo o nosso novo-Brasil! Adentrem por nossa relva, que aqui em
se roubando tudo dá. Tem ouro
para garimpeiros, peixe de pesca
ilegal, corredor para os estrangeiros passarem seu material. Que a
mata verde não dá dinheiro, porque dinheiro não dá em árvore.
Então, abram alas, abram passagem – vai passando a boiada vestida de motoqueiro! Rom-rom!

Muuu! Hoje tem festa na mata –
louvores a Belzebu – e a festa está
só está começando! Há muito
ainda por vir, há muito ainda a
ruir antes que o tempo se faça.
Por ora, atentemos, parece
que fizeram maldade. Tem estomago boiando na margem do rio
– (disse também o Capitão do
Brasil). Rom-rom-rom. Bum!
Bum! Muu! Hoje tem festa na
mata – mata, mata. Abram picada, cortem e vendam madeira de
lei como se fosse barata. Salve, salve! Batam continência. Hoje tem
festa na mata, Deus acima de
tudo abençoando a motociata!
(Agora... De repente... Não
sei. Não sei. Não sei bem o que
me deu. Sem querer fiquei pensando se esse estômago boiando talvez não seja o nosso, se
talvez não seja o meu. Não sei.
Não sei. Não sei agora o que meu
deu. Será que é assim que as
coisas vão terminar? E a mata
dentro de mim, será que vão
dominar? Ah, deixa para lá!
Hoje é dia de festa, é dia de louvação. Louvemos à motociata
nesta crônica-canção! Pois não
quero nem pensar qual será
nosso fim se esse Jesus de revólver, o tal Deus-Jesus-pistoleiro, não vier para nos salvar.)
———
Alexandre Bragion é
cronista de A Tribuna desde 2017

O rol taxativo é mais um plano
de morte para os brasileiros
Alexandre Padilha

É

abominável a lei
sancionada em
março deste ano
por Bolsonaro que desobriga planos de
saúde de garantir
tratamentos que não
estão no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). É lamentável que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ)
reitere essa decisão. O rol taxativo faz com que milhares de brasileiros percam acesso a importantes tratamentos de saúde.
Quero relembrar uma luta
por direitos ao acesso a tratamentos de saúde que salvou e
salva muitas vidas: a luta de
entidades de enfrentamento
ao HIV/Aids e hepatites virais.
Nos anos 90, não havia nenhuma proposta de garantia de medicamentos para tratamento

CHARGE

dessas doenças pelo
SUS e as pessoas
morriam sem acesso.
A luta dessas organizações fez grandes realizações como
na aprovação de leis
para oferta e o direito de busca na justiça de acesso quando
os planos de saúde
ou políticas públicas não dão
conta desses benefícios.
Essa conquista inspirou outras associações como a de famílias com crianças que sofrem
do transtorno do espectro autista, entidades que representam pessoas com deficiência,
doenças crônicas ou raras que
buscam acesso não só para tratamentos, mas também para
qualificação de diagnósticos que
muitas vezes podem não ser cobertos pelos planos de saúde.
Faço parte da Comissão de

Não vamos aceitar
essa perda de
direitos parados
e calados.
Vamos buscar
alternativas
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara
dos Deputados e mantenho
contato com as entidades que
os representam e eles estão
muito preocupados com os impactos dessa decisão no cuidado às pessoas que vivem com
um conjunto de deficiências.
Com essa lei sancionada por
Bolsonaro e a decisão do STJ, as
entidades têm a possibilidade de
buscar na justiça a garantia dos
seus direitos e do cuidado à vida.
Essa resolução do STJ cria um
obstáculo significativo para acesso a tratamento, cuidado e tecnologias. Só ano passado, a re-

ceita das operadoras de plano de
saúde cresceu R$ 10 bilhões.
Não vamos aceitar essa perda de direitos parados e calados.
Vamos buscar alternativas de
como o Congresso Nacional pode
ampliar o acesso desses usuários e
de suas famílias que tanto sofrem
e que muitas vezes pagam muito
caro durante toda vida por um plano de saúde e, quando precisam
utilizar um serviço, podem ter o
acesso negado por uma interpretação não correta de um direito que
está estabelecido na Constituição.
As entidades que representam esses usuários podem
contar comigo para que possamos construir uma legislação
que dê conta dessas necessidades e proteja seus direitos.

———

Alexandre Padilha,
médico, professor universitário e deputado
federal (PT-SP)
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Cada um/a sabe o orgulho
de ser o que é

MIRANTE

Projeto permite renovar a
concessão por até 20 anos N

Professora Bebel

Propositura que vai a plenário na próxima segunda (20) amplia para até 240 meses o
limite para eventual renovação de contrato de concessão onerosa da Ponte do Mirante
A possibilidade de ampliação
da vigência de contrato de concessão onerosa da "Ponte do Mirante
- Alto do Mirante" por até 20 anos
é um dos tópicos do projeto de lei
94/2022, de autoria do Executivo,
que deve ser apreciado na próxima
segunda-feira (20), durante a 26ª
reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba.
A propositura prevê alterações
na lei nº 7.595, de 21 de maio de
2013, atualmente em vigência, e
que estipula o regramento para
eventual concessão onerosa do
próprio municipal localizado entre as Avenidas Renato Wagner e
Juscelino Kubitschek, que conta
com "área de pavimento inferior
de 306,43 m², área de pavimento
superior de 149,22 m² e mirante
com altura de 30 metros".
Pelo atual regramento, a exploração do espaço deve ser feita
por meio da cobrança de acesso
ao equipamento turístico, com
prestação de serviços de lanchonete, loja de souvenirs, controle de
acesso ao elevador panorâmico e
manutenção, limpeza e segurança
do local. O novo projeto acrescenta a previsão de serviços de restaurante e café, e substitui a palavra "deverá" por "poderá contar"
com a prestação destes e dos outros serviços previstos na lei.
A propositura segue com
emenda da Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Atividades Privadas, que busca incluir na propositura, em parágrafo adicional, a

A ÇÕES

previsão expressa de que é dever
do concessionário, a título de contrapartida da exploração do espaço, a prestação dos serviços de
limpeza e segurança no local.
Outra alteração trazida pelo
projeto de lei 94/2022 é a ampliação do prazo para renovação do
contrato de concessão do Alto do
Mirante. Pela lei vigente, a concessão - que é de 60 meses -, pode
ser prorrogada "uma única vez,
por até 60 (sessenta) meses, mediante requerimento da concessionária". Com a nova proposta,
o contrato pode ser prorrogado,
sucessivamente, por até 240 meses, ou seja, por 20 anos.
A justificativa, assinada pelo
prefeito Luciano Almeida (União
Brasil), diz que a propositura foi
apresentada "visando modificar
o objeto da concessão, a fim de
possibilitar a instalação no local
da atividade de restaurante e café
e dando maior mobilidade para
que no edital da licitação possamos, alternativamente, instalar
outras atividades conforme interesse do mercado, isso tudo para
tornar a concessão que ora se pretende realizar por meio do devido processo licitatório, mais atraente a investidores que pretendam promover melhorias no local, a fim de explorar o espaço com
atividades de interesse e que beneficiem toda nossa população".
O texto da justificativa ainda
destaca que o Alto do Mirante já
foi concedido à inciativa privada

em 2013 mas, contudo, "devido
aos custos de manutenção da concessão, teve seu contrato rescindido em 2015. Assim, com a possibilidade de manter-se uma gama
maior de atividades no local, acreditamos que obteremos maior sucesso no uso desse espaço para
nossa população", acrescenta.
FUHMIS - Retorna à pauta
da ordem do dia da 26ª reunião
ordinária de 2022 o projeto de lei
32/2022, também do Executivo,
que busca alterar a composição
do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social (FUHMIS), atualmente estruturado de forma paritária por órgãos e entidades do
Executivo e representantes da sociedade civil, e é comandado pelo
Diretor-Presidente da Emdhap.
A propositura estava na ordem do dia da 22ª reunião ordinária mas, devido à entrada
de projeto substitutivo, de autoria da vereadora Rai de Almeida (PT), teve sua apreciação
prejudicada naquela ocasião.
Pela nova proposta do Executivo, o Conselho passa a ser composto "por representantes de entidades públicas e privadas, bem
como representantes de associações
e/ou instituições da sociedade civil,
juridicamente constituídas e atuantes, de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, tendo como
garantia o princípio democrático de escolha de seus representantes e a proporção de ¼ (um

quarto) das vagas aos representantes de movimentos populares".
MEDALHA LUIZ DE
QUEIROZ - Também deve votado na noite da próxima segunda-feira o projeto de decreto legislativo 15/2022, do vereador
Laércio Trevisan Júnior (PL), que
pretende instituir na Câmara Municipal de Piracicaba a “Medalha
de Mérito Estudantil Luiz de Queiroz”. A honraria, caso aprovada,
deverá "agraciar discentes que se
destacarem nos cursos de graduação e de pós-graduação nas faculdades e universidades públicas e particulares do Munícipio".
A propositura informa que os
alunos serão "indicados pela direção ou coordenação acadêmica
de cada estabelecimento de ensino que desejarem participar", e
que serão avaliados de acordo
com "notas expressivas; menor número de faltas; comportamento
disciplinar exemplar; ser criativo
em seus trabalhos e ser participativo nas atividades acadêmicas".
TRIBUNA POPULAR – A
tribuna popular será utilizada
por Adriana Cristina Moreti, inscrita para falar sobre o tema "Flexibilização da Lei do Silêncio".
OUTRAS PROPOSITURAS - Também devem ser analisadas na 26ª reunião ordinária além
dos projetos anteriormente citados,
outras 17 proposituras. No total, serão apreciados 5 projetos de decreto
legislativo, 6 moções de aplausos, 6
requerimentos e 3 projetos de lei.

este domingo,
19 de junho, re
aliza-se de forma novamente presencial a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+,
na Avenida Paulista, em
São Paulo. O tema não
poderia ser mais oportuno: vote com orgulho
- por uma política que representa.
Trata-se de um momento de
celebração da vida, do congraçamento, da diversidade e da
pluralidade que são a essência
dos seres humanos. Podemos
ser diferentes na etnia, na cultura, nas nossas crenças, em
géneros e orientação sexual, mas
temos que ser iguais no direito
à existência digna, à liberdade,
à democracia e à cidadania.
Nos últimos anos, a sigla se
ampliou para LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais), porque ampliou-se o
espaço social para cada pessoa
se afirmar como ela é de fato e
não como uma parte da sociedade
quer que ela seja. Isso é uma conquista da mobilização, da solidariedade, mas também de grandes
sacrifícios ao longo da história.
Apesar desses avanços, o Brasil é o país onde mais são assassinadas pessoas LGBTQIA+. Neste
país, lamentavelmente, existe
quem ache um beijo entre pessoas
do mesmo sexo, andar de mãos
dadas ou outras demonstrações
de alegria e afeto motivos para
agredir, expulsar e até matar.
Em 2021, foram registradas
300 ocorrências de mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, o que
significa um aumento de 8% em
relação ao ano 2020, de acordo
com estudo do Grupo Gay da
Bahia. Foram 276 homicídios e 24
suicídios. Uma morte a cada 29
horas. De acordo com o Observatório de Mortes e Violências con-

tra LGBTI+, que reúne organizações da sociedade civil, o número de mortes em 2021
teria chegado a 316.
Por isso, é importante e necessário que
as pessoas da comunidade LGBTQIA+ expresse publicamente o
orgulho por existirem,
por lutarem e por afirmarem seu espaço na vida e na
sociedade. Não são poucos os
gays, lésbicas, transgêneros que
se destacam nas artes, no teatro,
no cinema, na TV, nas ciências,
nas escolas e universidades e em
tantas outras áreas. E são também
milhões de pessoas comuns que
têm o direito de amar, trabalhar,
criar seus filhos e continuarem a
colorir um mundo cada vez mais
cinza por causa dos preconceitos,
dos retrocessos, da violência.

A sociedade
deve reagir com
indignação e
firmeza a cada
momento em
que se manifeste
alguma forma
de preconceito
Por isso, a sociedade deve reagir com indignação e firmeza a
cada momento em que se manifeste alguma forma de preconceito, discriminação e violência contra pessoas LGBTQIA+. Muito ao
contrário, a sociedade deve incorporá-las cada vez mais, porque a evolução da humanidade
passa por aprender e crescer mais
amor, respeito e solidariedade e
todas as necessárias transformações de que necessitamos para
superar o atraso e o obscurantismo passa também pelo nosso voto.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT

SOLIDÁRIAS

LBV leva alimento e esperança
para amenizar muito sofrimento
Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (8 de junho), por diversos veículos de comunicação apresentou dado
alarmante: o número de brasileiros sem ter o que comer quase
dobrou em 2 anos de pandemia.
Os dados fazem parte do 2º
Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da
Pandemia da Covid-19 no Brasil,
realizado pela Rede Brasileira de
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede
PENSSAN) e informa que o país
soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do
contingente em situação de fome
estimado em 2020. Em números
absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no Brasil.
SOLIDARIEDADE - Além
de todo o trabalho que realiza diariamente em suas 82 unidades
socioeducacionais no país, a Legião da Boa Vontade (LBV) desde o início da pandemia da Covid-19 (março/2020), intensificou
suas ações emergenciais e humanitárias em benefício das famílias mais vulneráveis atendidas
pela Instituição e por organizações parceiras. A LBV ainda tem
mobilizado doações para atender
os impactados pelas calamidades
que têm atingido diversas regiões do país nos últimos meses.

SOS CALAMIDADES
(ALAGOAS E PERNAMBUCO) - Uma importante mobilização que está sendo promovida pela
LBV é a campanha SOS Calamidades em prol das vítimas das chuvas
nos Estados de Alagoas e do Pernambuco. Doações de alimentos
não perecíveis, água potável, material de higiene e limpeza, além de
outros itens de primeira necessidade podem ser entregues nos postos
de arrecadação em Maceió/AL: Av.
Muniz Falcão, 964 - Barro Duro.
Tel.: (82) 3328-4410; em Recife/PE:
Rua dos Coelhos, 219 – Bairro dos
Coelhos – Tel.: (81) 3413.8601; e em
São Paulo/SP: Av. Rudge, 898 –
Bom Retiro – Tel.: (11) 3225-5535.
DIGA SIM! - A Campanha
DIGA SIM! é outra inciativa que
vem entregando nesse período de
inverno cestas de alimentos e cobertores em diversas cidades brasileiras, a fim de amenizar a fome
e o frio enfrentados pelas famílias em vulnerabilidade social.
DOE AGORA - A LBV
conta com a sua doação. Doe
pela Central de Doações do
aplicativo PicPay; pelo Pix Solidário pix@lbv.org.br ou acesse o site www.lbv.org/doe.
REDES SOCIAIS - Confira as ações realizadas pela
LBV acessando: @LBVBrasil
no Instagram e no Facebook.
VOCÊ AJUDA. A LBV FAZ!

Angústia (V) Freud

E

m Freud a “angústia é a
angústia da castração”.
Para o psicanalista Jorge
Forbes “a castração é a solução
da angústia”. Ambas as assertivas são coerentes. Se uma afirma onde está a fonte da angústia, a outra aponta como cessála, são complementares.
Até a obra ‘Inibição, sintoma e angústia’ (Freud, 1925) a
angústia era vista como consequência do processo de recalque,
que todos nós em dado momento vivenciamos para tornar possível a vida social. É nela que
Freud passa a enxergar a angústia como precipitadora do recalque. É, portanto, uma inversão de sentido, um marco em
sua visão sobre a angústia.
No Complexo de Édipo, emblemático da angústia já que a
castração surge com vigor ain-

da em tenra idade, o menino
(mesmo ainda bebê) tem de escolher entre a mãe e perder seu
pênis, ou preservá-lo e perder
sua mãe, objeto de seu desejo.
Essa angústia só pode surgir
pela dimensão da lei encarnada na figura do pai, o que lhe
interdita o acesso livre.
Importante ressaltar que a
sociedade globalizada perdeu
esse norteador. A função paterna, tão presente e reguladora para a criança ter limites
claros está em queda vertiginosa. Nunca tal função ficou
sem qualquer expressão ou
poder como nos dias atuais.
Se antes a função paterna
precipitava a angústia, sua
ausência atualmente deixa a
todos ‘desbussolados’, termo
cunhado por Forbes.
Fonte: www.jorgeforbes.com.br/

INTERATIVO
Estou divorciada há
três anos após 16 de casada; ele mentia e bebia muito. Agora sempre desconfio
de segundas intenções dos
homens, depois me arrependo. Quero me envolver, mas
não deixo a coisa fluir. Conheci uma pessoa do virtual pessoalmente só uma vez.
Foi muito bom, mantemos
contato via WhatsApp, já
cobrei por que ele não me
liga, já fiz cena por estar de
bate-papo num site, e o clima já está pesado. Como
melhorar esse ciúme e insegurança? Não encontro alguém que seja leal, honesto
e sincero tal como sou. Será
isso que me atrapalha?
Solange
Antes de tudo é preciso considerar que essa diferença na
escala de valores entre as pesso-

as sempre existirá. Por mais que
alguém se aproxime de seu jeito, algo vai ser diferente, e lidar
com isso denota a maturidade
de ambos. Mas se sua expectativa é achar um idêntico ou quase isso, sempre se frustrará.
Outro ponto é sua experiência com seu ex-marido, que
lhe marcou negativamente.
Apesar de compreensível, reage trabalhando contra você mesma. Para se ganhar confiança
com outras pessoas é preciso
antes dotar-se da convicção de
estar confiante. Tudo que é verdadeiro e autêntico, antes acontece internamente em nós.
Seus princípios de vida e na
intensidade que os vive não podem se impor ao outro. Para que
possa obter de alguém o que espera é preciso deixar que a pessoa
se mostre, se apresente. Depois decidir se é aquela pessoa ou não.
Ninguém muda ninguém.

CITAÇÃO!
"Um charuto, as vezes é apenas um charuto."
(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

O destino final é regressar
ao seu lar espiritual

A

inda pela madrugada seguimos em Missão Socorrista com os nossos amigos espirituais da Colônia Manto da Luz. Ali estávamos a acompanhar o desligamento do corpo
físico de uma Senhora, para regressar, ao mundo espiritual, seu
verdadeiro Lar. O processo seguia, continuando a sua Vida,
sem estar ligado à matéria. Nosso Mestre Jesus Cristo, revela no
evangelho de João (3, 13): “Nada
subiu ao céu, senão o que de lá
desceu” e “Não se turbe o vosso
coração. Credes em Deus, crede
também em mim. Há muitas
moradas na casa de meu Pai; se
assim não fosse, Eu vo-lo teria
dito” (João, 14:1 e 2), revelando
a origem do destino do Ser humano. Agora, a Senhora muito
mais consciente da sua realidade, confronta-se com a sua autêntica vida e toma consciência
do objetivo das encarnações e
interage com outros Seres, num
mundo tão real ou mais que o
vosso, já que o vosso mundo é
uma imagem distorcida, apenas
um reflexo, do mundo espiritual. O tempo passou e já estava no
plano do mundo espiritual que
corresponde ao seu estado evolutivo. Contudo, já vencido grande parte do seu egoísmo e por ter
se comportado amorosamente,
elevar-se-á às franjas vibratórias mais altas do Astral Superior.
O Mentor se aproximou e
disse. Amado irmão, por mais
que escreva e oriente, descrever
o mundo espiritual com todos os
seus detalhes e apreciá-lo em
toda a sua extensão, é algo muito difícil de compreender quando se está encarnado. Muitos
estão em profunda dormência.
É como tentar explicar o que é a
cor a um cego de nascença. Infelizmente as concepções ou crenças religiosas deram uma visão
enganosa ou deformada em relação à realidade. O mundo espi-

ritual não é um lugar difuso ou
vazio onde não existem formas e
onde os espíritos vagueiam ociosos sem saber onde ir. É um
mundo real, palpável, que sempre existiu e sempre existirá, e
que é o verdadeiro Lar do espírito, já que, diferentemente dos
mundos físicos que têm um princípio e um fim, o Mundo Espiritual nunca poderá ser destruído. Mas nossa esperança é
constante, pois, sempre há irmãos que despertam para a Luz.
E finalizando ali os nossos Trabalhos, quando me dei por conta, já estava no Lar terreno.
Amados e queridos leitores.
O fato de não ser visível para vós,
não significa que não exista. Crer
para Ver. Quando estais encarnados, as vossas percepções estão limitadas. Alguns são capazes de captar com os vossos sentidos além dos físicos. É preciso
entender o mecanismo quântico
e sistêmico da Existência. Algo
semelhante acontece com a percepção relativa ao mundo espiritual. O mundo espiritual se situa
em uma banda de frequência de
maior ou menor vibração. As Leis
de Deus são perfeitas. Estes
mundos não estão separados uns
dos outros, estão perfeitamente
inter-relacionados. Cada planeta físico está ligado ao seu correspondente planeta energético.
Encontramo-nos agora num desses níveis, e a natureza que observas à tua volta é a própria
deste nível vibratório. Jesus Cristo, evidentemente, é o amor sem
fronteiras, que a todos envolve e
fascina, ampara e magnetiza.
Jesus Cristo é o "pão da vida", a
"Luz do Mundo", o Guia Supremo. Todos nós estamos nos recuperando de algo e a qualquer
momento voltamos para Casa.
E com a amada, querida e estimada Alma gêmea, a nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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Acipi divulga ganhadores de sorteio
Até o final do ano, a campanha entregará mais de 150 prêmios aos consumidores; próxima promoção é do Dia dos Pais

A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) realizou na última quarta-feira, dia 15, o segundo sorteio da campanha Acipi Presente, referente ao Dia dos
Namorados. Os ganhadores
podem ser conferidos no site
acipi.com.br . O evento, que
ocorreu no auditório da entidade, contou com a presença do
público, que também concorreu
a brindes sorteados na hora.

No total, foram 40 prêmios,
entre eles adega, smartphone,
cervejeira, ensaio fotográfico, kit
Dia dos Namorados, além de
uma moto elétrica Road City.
“Foi mais um sorteio de sucesso,
tivemos o auditório praticamente lotado. Agora o foco é o estímulo às vendas de Dia dos Pais.
Convidamos os consumidores a
comprarem no comércio local,
prestigiarem nossas lojas e não
deixarem de participar da cam-

panha”, afirmou o diretor de
promoções, Luis Gustavo Berto.
CAMPANHA - Até o final
do ano, a campanha entregará
mais de 150 prêmios aos consumidores que comprarem em um
dos estabelecimentos participantes, pedirem e cadastrarem as suas
seladinhas no aplicativo da Acipi.
Os sorteios têm validação da Secap (Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria) –
ligada ao Ministério da Economia.
Divulgação

GANHADORES DA PROMOÇÃO “DIA DOS NAMORADOS”
PIPOQUEIRA CADENCE: CUPOM SORTEADO: ERICO BARBOSA LIMA. EMPRESA ONDE COMPROU: NOIVA DA COLINA CORRETORA. BAIRRO: CENTRO.
VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: VANESSA CAMPOS DOS SANTOS. EMPRESA
ONDE COMPROU: PIRACHOPP. BAIRRO: PAULICÉIA.
KIT NAMORADOS FLORES + CHOCOLATE: CUPOM SORTEADO: ANA PAULA LIBERAL. EMPRESA ONDE COMPROU:
COMERCIAL TOMAZELLA. BAIRRO: HIGIENOPOLIS.
VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: MARTA CRISTINA RODRIGUES ALVES. EMPRESA ONDE COMPROU: COMERCIAL PRIMEIRO DE MAIO.
BAIRRO: PARQUE PRIMEIRO DE MAIO.
CAIXA DE SOM JBL GO: CUPOM SORTEADO: CELSO FERRAZ DE CAMPOS. EMPRESA ONDE COMPROU: PIMPINELLA MODA INFANTIL. BAIRRO: PIRACICAMIRIM.
ENSAIO FOTOGRAFICO PARA O CASAL: CUPOM SORTEADO: PAULO SERGIO VALVERDE PAIVA. EMPRESA
ONDE COMPROU: SUPERMERCADO LUCAELIFER. BAIRRO: VILA REZENDE
VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: CARLOS ALBERTO PINHEIRO. EMPRESA ONDE
COMPROU: DALEFE MODAS. BAIRRO: VILA INDUSTRIAL
RELOGIO SMARTWATCH BIP LITE: CUPOM SORTEADO: ALINE MUNIZ DE OLIVEIRA. EMPRESA ONDE COMPROU: AUTO
MOTO ESCOLA LIBERDADE. BAIRRO: SANTA TEREZINHA
CAFETEIRA NESPRESSO: CUPOM SORTEADO: REGINALDO DUTRA. EMPRESA ONDE COMPROU: AGROPECUARIA
CAMPOLINA. BAIRRO: JARDIM IBIRAPUERA
VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: CARLUS MIGUEL MAZIERO. EMPRESA ONDE
COMPROU: AGROPET SAVANA. BAIRRO: PAULICÉIA
JOGO DE FONDUE COMPLETO 18 PEÇAS: CUPOM SORTEADO: MONICA MENDES DA SILVA RABELLO. EMPRESA ONDE
COMPROU: FRANGO E CIA. BAIRRO: PIRACICAMIRIM
BICICLETA ARO 26 HOUSTON: CUPOM SORTEADO:
HERYTON DE NEGRI CRIPPA. EMPRESA ONDE COMPROU:
KN ILUMINAÇÕES. BAIRRO: PAULICÉIA
VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: VANDERLEI NOVOLETTI JUNIOR. EMPRESA
ONDE COMPROU: OTICA PIRACICABA. BAIRRO: CENTRO
ADEGA BRASTEMP 12 GARRAFAS COM PAINEL TOUCH:
CUPOM SORTEADO: PASQUAL ANTONIO SALVATO. EMPRESA ONDE COMPROU: NOIVA DA COLINA CORRETORA.
BAIRRO: CENTRO

VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA. EMPRESA
ONDE COMPROU: MAGAZINE RENATA. BAIRRO: PAULICÉIA
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8’’: CUPOM SORTEADO: RENATA MARENGO. EMPRESA ONDE COMPROU: PIMPINELLA MODA INFANTIL. BAIRRO: PIRACICAMIRIM
VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: FRANCIELI DA SILVA. EMPRESA ONDE COMPROU: EMPORIO BOA TERRA. BAIRRO: CENTRO
HOME THEATER LG COM BLUETOOTH: CUPOM SORTEADO: MILENA SANJUAN NALIN REZENDE. EMPRESA ONDE
COMPROU: CASA HADAD. BAIRRO: CENTRO
NOTEBOOK POSITION MOTION: CUPOM SORTEADO: PEDRO ANTONIO CASTAGNA. EMPRESA ONDE COMPROU:
APRECIATE RESTAURANTE. BAIRRO: CENTRO
VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: ELIANA FERNANDES BOMBO. EMPRESA ONDE
COMPROU: THERA COSMETICOS. BAIRRO: JARDIM DOS
MANACAS
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G60: CUPOM SORTEADO: MARLENE APARECIDA ALFREDO. EMPRESA ONDE
COMPROU: AUTO MOTO ESCOLA LIBERDADE. BAIRRO:
SANTA TEREZINHA
VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: JOSE CICERO DA SILVA. EMPRESA ONDE COMPROU: PADARIA TAKAKI. BAIRRO: PAULISTA
CERVEJEIRA CONSUL 82 LITROS: CUPOM SORTEADO:
KHAUE FRAY. EMPRESA ONDE COMPROU: SUPERMERCADO LUCAELIFER. BAIRRO: VILA REZENDE
VALE-COMPRA NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS: CUPOM
SORTEADO: RAMON MASSI DE OLIVEIRA. EMPRESA ONDE
COMPROU: CFC VILA PRUDENTE. BAIRRO: JARDIM PETRÓPOLIS
MOTO ELÉTRICA ROAD CITY SCOOTER, NO VALOR DE R$
9.500,00: CUPOM SORTEADO: ROSANA DUARTE SPOLIDORIO. EMPRESA ONDE COMPROU: UNIODONTO. BAIRRO:
CENTRO
EMPRESA GANHADORA DO NOTEBOOK POSITIVO MOTION: NÚMERO 135 – FRANGO E CIA
EMPRESAS GANHADORAS QUE TERÃO SEUS VENDEDORES CONTEMPLADOS COM QUATRO VALES-COMPRA DE
R$200,00: SORTEIO LOJA 1 – SUPERMERCADO SUPER MAIS
– Nº 185. SORTEIO LOJA 2 – KEMLIVEST MODAS – Nº 487.
SORTEIO LOJA 3 – LE BIKE – Nº 218. SORTEIO LOJA 4 –
ZERO KILOMETRO – Nº 199

Sorteio de Dia dos Namorados foi o segundo da campanha Acipi Presente 2022
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Escola pede troca de alambrado Inscrições para o concurso de receitas são prorrogadas
por muro para maior segurança O período de inscrições para para que mais pessoas aproveitem
Divulgação

Assessoria parlamentar

Vereador Ciro da Van esteve na Escola Municipal de Ensino
Fundamental "Geraldo Bernadino" na tarde desta terça-feira

A construção de um muro no
entorno da Escola Municipal de
Ensino Fundamental "Geraldo
Bernardino" é o pedido que a direção da unidade faz à Prefeitura para aumentar a segurança
dos alunos. O alambrado que
atualmente cerca o prédio apresenta imperfeições e tem sido facilmente pulado por invasores.
O vereador Ciro Cesar Romualdo, o Ciro da Van (Podemos), esteve na escola na tarde
desta terça-feira (14) e, acompanhado da diretora, Andréia de
Góis Bertolino, conferiu os pontos
que necessitam de manutenção.
Situada na rua João Domingos Bandoria, no Parque Residencial Monte Rey I, a "Geraldo
Bernardino" está ao lado de uma
mata que, segundo a diretora,
costuma servir de esconderijo
para usuários de drogas. Também
no local são deixados cavalos que,
em razão da vazão do alambrado, já avançaram em alunos.
O pequeno trecho de muro
hoje existente restringe-se a separar a escola da quadra poliesportiva, usada por seus estudantes matriculados e, nos fins de
semana, pela comunidade em
geral. O pedido de Andréia é para
que a estrutura de concreto contorne toda a unidade. "Conseguimos o muro na divisa da
quadra com a escola, mas precisamos dele no perímetro inteiro."
O acesso do público externo à
quadra, por sinal, está prejudicado desde que o portão foi roubado
e uma tela presa com arame passou a ser improvisada para impedir que a entrada fique desprotegida. "Faz mais de dois meses que

pedimos a reposição, pois levaram
o portão da quadra", disse Andréia.
A diretora também aponta a
necessidade de reparos na cobertura da quadra, para conter a infiltração da chuva, e a colocação
de tubulação que ligue o cano que
vem da cobertura ao que serve
para escoar a água na rede, já que
a falta de conexão faz a água cair
diretamente na terra e se acumular no fundo da quadra. "Quando
fizeram o muro não fizeram nada
para escoar a água; tem que interligar o rufo para fora do muro
para dar vazão à água", sugeriu.
Andréia contou que os recursos vindos do FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação) não dão conta das
obras maiores de que a escola
precisa. "Recebemos do FNDE
cerca de R$ 12 mil por ano, que
usamos para a manutenção da
própria escola, mas acabam sendo insuficientes", afirmou.
Ciro da Van telefonou, ainda
durante a visita, para o gabinete
do secretário municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva, para
encaminhar as demandas da escola. Na ligação, ele obteve da pasta o
consentimento da necessidade das
melhorias. O vereador disse que
também se reunirá com o secretário municipal de Educação, Bruno
Roza, ocasião em que levará os pedidos da comunidade escolar.
"Vamos cobrar isso. Está um
transtorno aqui com a falta de muro.
A direção não sabe mais a quem recorrer, pois não tem sossego, já que
as pessoas na hora do intervalo ficam circulando por ali", disse, sobre a presença de usuários de drogas na mata próxima à escola.

o concurso de receitas Do Campo
à Mesa, realizado pela Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), em celebração aos 40 anos dos varejões municipais, foi prorrogado para até
19 de junho, às 12h. Podem se
inscrever gratuitamente profissionais e amadores da culinária
com receitas doces e salgadas que
contenham produtos adquiridos
nos varejões do município.
A inscrição deve ser feita no
site da Prefeitura (piracicaba.
sp.gov.br), no botão que indica o
concurso. Serão selecionadas cinco receitas finalistas e um júri
escolherá a vencedora, após degustação no dia 27/06, no Varejão Central. Todos os finalistas
receberão cestas de frutas, verduras e legumes dos varejões. A
vencedora terá a receita e fotos
do prato divulgados em folder a
ser distribuído pela cidade, contendo o horário de funcionamento dos 25 varejões de Piracicaba.
“Prorrogamos as inscrições

o feriado prolongado e o fim de semana para preparar as receitas e
fazer as fotos necessárias para a
inscrição. É um tempo a mais para
isso. Nosso intuito é valorizar os
produtos frescos comercializados
pelos permissionários nos varejões
municipais e também promover a
alimentação saudável. Aguardamos receitas práticas, simples e familiares, aquelas passadas de geração para geração”, comentou a
secretária da Sema, Nancy Thame.
Para participar do concurso de
receitas Do Campo à Mesa é necessário ser morador de Piracicaba e
cada participante pode inscrever
uma única receita, que não seja
cópia integral de outras receitas.
Além de dados pessoais, na inscrição devem ser informados os ingredientes e suas respectivas medidas, modo de preparo e rendimento em número de porções. Fotos também precisam ser enviadas.
JURADOS – Os selecionados
como finalistas deverão levar as
receitas prontas, no dia 27 de ju-

H ORÁRIO

Interessados podem se inscrever até dia 19 de junho, domingo;
receitas devem conter produtos adquiridos nos varejões do município

nho, no Varejão Central, para a
degustação do júri, formado por
Natália Gebrim, nutricionista; Eliane Oliveira de Souza, diretora dos
varejões; Maurício Cantoni, jornalista, e Iara Aparecida Stoco,
técnica agrícola e comerciante de
ovos nos varejões municipais.

SERVIÇO
Concurso de receitas Do Campo à Mesa. Participação gratuita. Inscrições prorrogadas até
dia 19 de junho, às 12h, pelo
site da Prefeitura - piracicaba.
sp. gov.br. Mais informações:
ivanisepachane@gmail.com.

E VENTO

Parque da Rua do Porto Cana-de-açúcar será tema
amplia funcionamento da 4ª edição do Esalqshow
Divulgação

Com iluminação restabelecida, parque agora fica aberto das 6h às 21h30

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das Secretarias de Obras
(Semob) e de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), realizou nesta
semana serviços de reparo para
restabelecer totalmente a iluminação do Parque da Rua do Porto. Com o fim das obras, o parque, agora, passa a funcionar,
diariamente, das 6h às 21h30.
Os serviços de reposição
dos circuitos foram necessários porque grande parte da fiação elétrica foi furtada. De
acordo com o engenheiro ele-

tricista da Semob, Ivan Carlos
Mendes, atualmente, o Parque
da Rua Do Porto possui sete
entradas de energia, que são
responsáveis por alimentar 150
luminárias. Por conta dos furtos da fiação elétrica, o parque
ficou sem parte da iluminação.
Para repor os circuitos furtados, a equipe elétrica da Semob
utilizou 4.000 metros de cabo de
cobre 6mm² e 1.000 metros de
eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade de 1". O
investimento foi de R$ 48 mil.

De 5 a 7 de outubro de 2022,
a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP)
realizará a 4ª edição do Esalqshow, evento que neste ano será
presencial e terá como tema a
cadeia produtiva da cana-deaçúcar. Em uma programação
que contemplará atividades práticas, exposições, palestras técnicas e debates, a cana-de-açúcar,
umas das principais culturas
agrícolas do País, será abordada em sete painéis de discussão
que reunirão representantes da
academia e do setor produtivo.
Os painéis ocorrerão em
modo presencial, no Anfiteatro do
Pavilhão de Engenharia da Esalq/
USP, com transmissão on-line ao
vivo. Entre os temas abordados
estarão Políticas Públicas no Setor Sucroenergético; Inovações
para o manejo integrado de pragas e doenças da cultura da canade-açúcar e eficiência de produção; Oportunidades de otimização na logística de cana no Brasil; A indústria sucroenergética:
estado atual da arte, desafios e
importância das novas tecnolo-

gias; Tecnologia da Informação
no Setor Sucroenergético Brasileiro; Tendências na cadeia da
cana-de-açúcar sob a ótica socioeconômica e Balanço de carbono
no setor sucroenergético.
A 4ª edição do Esalqshow
tem organização e curadoria da
Esalq/USP, conta com a parceria institucional da Fundação
de Estudos Agrários Luiz de
Queiroz (Fealq); o apoio institucional do Arranjo Produtivo
Local do Álcool (Apla), Prefeitura Municipal de Piracicaba,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) e Hub
Piracicaba; e o patrocínio do Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC) na categoria bronze.
SERVIÇO
Todas as atividades da 4ª
edição do EsalqShow são
gratuitas e as inscrições
já podem ser feitas neste
link (https://doity.com.br/
esalq-show-2022). Acompanhe as informações sobre o evento no site
www.esalqshow.org.br.
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Prefeitura conclui vistoria
em pontes e viadutos
Ação foi realizada por empresa contratada e vai nortear
trabalhos de recuperação e manutenção das estruturas
A Prefeitura concluiu vistoria
em pontes e viadutos do município
nesta semana. A ação foi realizada
pela empresa Gepec Engenharia e
vai resultar em laudos técnicos e
estruturais para nortear os serviços de recuperação e manutenção
necessários. De 24/05 até 14/06,
foram vistoriadas as pontes Mirante (Irmãos Rebouças), Morato, Caixão, José Antonio de Souza (Zé do
Prato – Ponte do Shopping), ponte
de ferro de Artemis, ponte de Santa Terezinha e a ponte do antigo
anel viário, que liga o bairro Monte
Alegre à rodovia Laércio Corte, além
dos viadutos nas avenidas Dr. Paulo de Moraes (sobre a avenida 31 de
Março) e Luciano Guidotti (próximo à Coplacana). A empresa tem 30
dias para apresentar os laudos.
O diretor da Gepec, Marcos
Sartori, antecipou que foram encontradas várias anomalias nas
estruturas vistoriadas que necessitam de obras de reparo e recuperação pontuais, porém nada em
caráter emergencial. Durante esse
período foram inspecionadas peças
estruturais, como pilares vigas,
muros de arrimo, tabuleiros e juntas de dilatação e tubulações.
O secretário de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, informou
que as prioridades serão estabelecidas conforme cada patologia existente nas pontes e viadutos. “Importante destacar que essa vistoria era uma das nossas prioridades de governo. Um trabalho inédito de prevenção na cidade que

Divulgação

Inspeção do viaduto na avenida Dr. Paulo de Moraes

se fez necessário para evitar colapsos ou rupturas nestas estruturas” comentou o secretário.
DRONES – Marcos Sartori
disse que a utilização de drones foi
essencial para realizar o trabalho
de vistoria nas pontes em Piracicaba devido a sua flexibilidade e a
qualidade de imagens registradas
em 4k. A ideia inicial de realizar a
inspeção das estruturas por meio
de barcos foi abandonada devido
à baixa vazão do rio Piracicaba nes-

ta época de estiagem. O trabalho
de inspeção dos viadutos foi realizado pelo método convencional de registro e observação.
CENTENÁRIA – Uma das
pontes vistoriadas foi a ponte de
Ferro de Artemis, inaugurada no
ano de 1918 e tombada como patrimônio. Construída por iniciativa da Baronesa de Rezende,
possui 4 metros de largura por
80 metros de comprimento. Em
1962, com a desativação do ra-

mal ferroviário, passou a ser utilizada para o tráfego de veículos.
Sartori lembrou que a ponte
de Artemis, com mais de 100 anos,
foi edificada diante de uma outra
circunstância de construção. “A
tecnologia de materiais mudou nos
últimos anos, assim como as concepções de engenharia. Portanto,
nada mais natural do que realizar
obras de reparo pontuais nestas
estruturas centenárias e históricas”, destacou sobre a estrutura.

A NIMAIS

Seame adota grupos socioeducativos
no atendimento aos adolescentes
Organizar grupos socioeducativos a partir de áreas de interesse
dos adolescentes e de temas transversais pertinentes à medida socioeducativa. Essa tem sido uma das
estratégias adotadas pelo Seame
(Serviço de Apoio ao Adolescente
com Medida Socioeducativa de Piracicaba) desde o início deste ano.
O Serviço já deu início a quatro grupos: o CriArt!, o Play na
Sexta, o Pega Visão, e o Rolês de
Trampo. Com isso, tem trabalhado diferentes áreas que contribuem no processo formativo dos adolescentes, como esportes, artes e
cultura, trabalho e senso crítico.
O CriArt! envolve o manuseio de materiais diversos, de
forma artesanal, para a criação
de acessórios, peças e objetos,
com o objetivo de potencializar a
criatividade dos participantes.
Além das artes manuais, o
Seame pretende incluir outros
tipos de expressões artísticas,
como pintura e música.
O grupo Pega Visão tem como
objetivo desenvolver o senso crítico sobre temas relevantes do cotidiano. A estratégia envolve a discussão dos assuntos, escolhidos
com a participação ativa dos adolescentes, de forma lúdica, com o
uso de filmes, músicas e dinâmicas.
Na dimensão dos esportes, o
Play na Sexta estimula os jogos coletivos, o que permite trabalhar
valores como a autonomia, a importância e o papel das regras, as
decisões em grupo, a solução de
conflitos, entre outras situações.
A primeira modalidade escolhida foi o futebol, e ao longo do ano
serão incorporadas outras.
Voltado ao mercado de trabalho, o grupo Rolês de Trampo
tem como objetivo estimular reflexões sobre temas ligados à
profissionalização. Uma das
ações promovidas por esse grupo foi uma visita monitorada ao
Museu “Luiz de Queiroz”, da
Esalq/USP - Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz.

Fotos: Divulgação

Oficina trufas de chocolate,
um dos serviços em
favor do coletivo

No caso do Rolês de Trampo,
as ações acontecem em parceria
com um grupo de estagiárias do
Curso de Psicologia da Unimep, a
partir da disciplina “Psicologia Organizacional e do Trabalho”. Uma
turma foi finalizada no início do mês
de junho, mas já está programada
a atividade de uma nova turma.
De forma complementar, além
dos grupos socioeducativos, o Seame vem promovendo oficinas temáticas. Desde o início deste ano
já ocorreram oficinas de confecção
de mandalas, preparo de pão de
queijo e de trufas de chocolates.
O Seame (Serviço de Apoio ao
Adolescente com Medida Socioeducativa) executa as Medidas Socioeducativas de LA (Liberdade Assistida) e PSC (Prestação de Serviços
à Comunidade), em conformidade
com as diretrizes do ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente). O serviço é realizado por meio de parceria público-privada entre a PASCA
Piracicaba e a Smads (Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba).

Programa Tutor de Responsa começa neste sábado, 18
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do Núcleo de BemEstar Animal, vinculado às Secretarias de Saúde (SMS) e de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) da
Prefeitura, realiza hoje, 18, às 8h,
o programa Tutor de Responsa.
A ação acontece no Cras (Centro
de Referência de Assistência Social) do bairro Mário Dedini.
O Tutor de Responsa tem
como objetivo orientar famílias e
tutores sobre a importância da castração, vacinação e vermifugação
de cães e gatos, além de conscientizar sobre posse responsável e

também fazer agendamentos
para castrações no CastraFácil.
“O Tutor de Responsa é um
programa educacional de conscientização sobre a importância da
castração e da vacinação, guarda responsável, cuidadosbásicos
com os animais, as responsabilidades do tutor, quando buscar
assistência veterinária. Outro
ponto é que esse programa também vai triar as famílias do bairro que possuem animais que precisam ser castrados, e que têm
alguma dificuldade para agendar
no site. Então vamos triar e or-

ganizar esses atendimentos, cadastrando esses tutores para que
esses animais já sejam atendidos
no próximo CastraFácil, que acontece no dia 25/06”, disse.
Todas as pessoas interessadas em participar podem comparecer ao Cras Mário Dedini, tanto
para tirar dúvidas quanto para fazer o agendamento da castração.
SERVIÇO
Tutor de Responsa. Hoje,
18, às 8h, no Cras Mário
Dedini (avenida Luiz Ralph Benatti, 1.400).

Isabela Borghese

Programa visa orientar
e conscientizar tutores
sobre posse responsável

Grupo Play na sexta, incentivando os esportes aos adolescentes

Arquivo

A NIMAÇÃO

Com cena polêmica, filme "Lightyear" estreia no cinema
O esperado lançamento do
longa de animação "Lightyear",
filme derivado da milionária
franquia "Toy Story", chega às
salas de cinema da cidade. E chega trazendo uma cena polêmica
-- nem tanto para nós brasileiros -- de um beijo lésbico, o que
fez com que o filme fosse banido
em 14 países do Oriente Médio e
da Ásia, onde, em alguns deles, a
homossexualidade ainda é considerada crime. No Brasil, o filme
chega em mais de 1,4 mil salas.
"LIGHTYEAR" é o primeiro longa-metragem do animador
e roteirista Angus MacLane, que
trabalha na Pixar Animation
Studios. A produção, que consumiu um orçamento de US$ 120
milhões, é um spin-off (derivado) da franquia "Toy Story", que
teve seu início em 1995. Anunciado como um épico de ficção científica, o filme conta a história da
origem do famoso patrulheiro espacial Buzz Lightyear que deu origem ao brinquedo de Toy Story.
A trama segue o lendário patrulheiro espacial Buzz Lightyear
depois que um teste de voo da nave
espacial faz com que ele vá para
um planeta hostil e fique abandonado a 4,2 milhões de anos-luz do
planeta Terra ao lado de seu comandante e sua tripulação. Atra-

vés das leis do espaço e tempo, eles
tentarão encontrar uma forma de
voltar para casa. Para isso, contarão com a ajuda de um grupo de
recrutas ambiciosos e do seu charmoso companheiro Sox, um gatinho robô. Para complicar as coisas e ameaçar a missão está a chegada do vilão Zurg, uma presença
alienígena imponente com um exército de robôs implacáveis para cumprir um compromisso misterioso.
O filme traz pela primeira vez nas
animações da Pixar uma personagem abertamente gay que aparece numa cena de beijo lésbico
que levou o filme a ser vetado em
vários países - leia mais abaixo.
Críticos norte-americanos que
já tiveram a oportunidade de assistir ao filme antes de sua estreia
nos cinemas, rasgaram elogios à
produção, destacando os efeitos
visuais impressionantes do filme,
que estão entre os melhores já feitos pela Pixar. Também ficaram
impressionados com a encantadora transformação de Buzz.
CENA POLÊMICA - Por
conta de uma cena que mostra
duas personagens femininas trocando um breve beijo gay, o filme
está sendo vetado em vários países da Ásia e Oriente Médio. . A
cena que motivou a proibição do
filme nessas regiões mostra uma

Fotos: Divulgação
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Sem direitos LGBT, países da Ásia e Oriente Médio vetaram o filme
de animação Lightyear por beijo entre duas personagens femininas

nova personagem lésbica da guarda espacial chamada Alisha Hawthorne, e sua parceira começando uma família juntas e se beijando. A homossexualidade é
considerada um crime em muitos países do Oriente Médio. Por
conta da polêmica causada por
esse beijo gay, parece que a cena
foi cortada da produção. Resta
conferir se foi isso mesmo.
FRANQUIA DE SUCESSO - A franquia dessa milionária
animação começou com "Toy
Story - Um Mundo de Aventuras",

que chegou aos cinemas norteamericanos em novembro de 1995
e no Brasil em janeiro de 1996. O
filme foi um estrondoso sucesso
comercial. Sua produção custou
US$ 30 milhões e seu faturamento nas bilheterias mundiais foi de
US$ 406,5 milhões. Na sequência
vieram "Toy Story 2", "Toy Story
3" e "Toy Story 4" -- este último
exibido aqui há exatamente três
anos atrás, em junho de 2019. Em
bilheterias, os quatro filmes arrecadaram impressionantes US$ 2,8
bilhões ao redor do mundo.

O local passa impercebível
nos dias de hoje. A primeira
unidade do Corpo de Bombeiros de Piracicaba surgiu em
decorrência de um grande incêndio que atingiu, em 1955,
o Supermercado Munhoz (ou
Casa Munhoz), estabelecimento este situado à margem
do córrego do Itapeva, hoje
cruzamento da avenida Armando de Salles Oliveira com a rua
Moraes Barros. Piracicaba
não contava na época com
serviços de combate a incêndio, dependendo de cidades
como Campinas para controle do fogo. Em agosto de 1956,

a cidade ganhou esta primeira unidade com uma pequena torre para observação de
fumaça, algo nada útil para os
dias atuais numa cidade tomada por grandes edificações. Talvez vocês nem saiba, mas o prédio da foto continua intocado, situado hoje
em área ocupada pela Semutri e Sema, na avenida doutor
Paulo de Moraes, bem em
frente à saída do Varejão da
Paulista. ACESSE: Piracicaba
Antiga no Facebook e no Youtube e edsonrontanijr no Facebook e Instagram. (Edson
Rontani Júnior, jornalista)

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Marcos Leme encara desafio duplo pelo Paulista
Atleta piracicabano busca título estadual nas modalidades clássico e equipado em Jundiaí
Marcos Leme encara dois
desafios no 42º Campeonato
Paulista de Powerlifting. O atleta piracicabano, que representa
a equipe da Sesla (Secretaria de
Esportes e Lazer de Indaiatuba),
participa na próxima quinta-feira (16) do torneio equipado; dois
dias depois, Leme briga pelo título na competição clássica sem
equipamentos, denominada
Raw. Os dois eventos, que envolvem as provas de agachamento,
supino e levantamento terra, serão realizados na Academia
CrossFit Kerberos, em Jundiaí.
Embalado pelas recentes conquistas na modalidade, o atleta
viaja em busca do lugar mais alto
do pódio e de recordes nas cate-

gorias até 93 kg (peso corporal)
máster 3 (60 a 69 anos) e open.
“A presença será importante
nas duas modalidades, equipado
e sem equipamento, mas o foco
maior é no clássico, pois vou tentar quebrar novamente o recorde
paulista na somatória do agachamento, supino e terra, totalizando 447,5 kg. O recorde brasileiro
no levantamento terra clássico é
meu (205 kg), mas também vou
tentar superar”, falou Marcos
Leme, que é dono ainda da maior
marca total (447,5 kg), registrada
em São Bento do Sul (SC), na última edição do Campeonato Brasileiro, disputada no início do ano.
Ao todo, o piracicabano poderá quebrar oito marcas em Jundi-

aí. Além dos recordes paulista e
brasileiro na somatória dos três
exercícios, Marcos Leme tem a expectativa de melhorar os resultados individuais no torneio clássico
estadual (agachamento 140 kg,
supino 102,5 kg e levantamento terra 205 kg) e na competição nacional da mesma modalidade (agachamento 155 kg, supino 107,5 kg
e levantamento terra 205 kg). “Estou preparado. É difícil falar em
percentual e quantificar, mas diria
que estou 90% do nível que posso
atingir, com base nas performances
e nos próprios resultados”, afirmou.
No planejamento traçado para
a sequência da temporada, o piracicabano tem mais duas prioridades: em setembro, ele disputa o Sul-

A SSISTÊNCIA

P ROJETO

Americano, em Santa Catarina,
com a possibilidade de superar o
recorde continental do argentino
Roberto Alesso no powerlifting clássico (482,5 kg); em outubro, o atleta sonha com a participação no
Mundial Máster no Canadá.
Marcos Leme treina em Piracicaba na Academia Sport Way e viaja para Jundiaí com o apoio de
Casaretto Pasta & Vinho, Honda
Aversa, Toninho Lubrificantes e
Usina de Inovação Monte Alegre.
POWERLIFTING - Modalidade é um esporte de força, cujo
objetivo do atleta é levantar o maior peso possível em cada um dos
movimentos pelos quais este esporte é composto; o movimento de agachamento, supino e o peso morto
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Piracicabano poderá quebrar oito marcas em Jundiaí

SOCIAL

Sorriso Cidadão vai atender Ações de combate ao trabalho infantil são realizadas nos serviços da Smads
Crianças, adolescentes e famí5.800 crianças em 23 escolas lias assistidas
pelos serviços vincuDivulgação

Após dois anos suspensas devido à pandemia da Covid-19, as
ações de Saúde Bucal do Programa Saúde na Escola (PSE), vinculada à Secretaria de Saúde, retomaram no município. A partir de
segunda-feira, 20, o projeto Sorriso Cidadão do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região
apoiará as atividades de saúde
bucal em 23 escolas municipais e
deve atender mais de 5.800 crianças da Educação Infantil e de
Ensino Fundamental 1. A primeira a receber o trailer odontológico
será a EMEI São Vicente de Paulo,
com 520 alunos ao longo das próximas três semanas. O prefeito
Luciano Almeida, os secretários de
Saúde, Filemon Silvano, de Educação, Bruno Roza, a direção do
Sindicato e parceiros do projeto
participam do início das atividades, na segunda, 20, às 9h30.
O secretário de Saúde, Filemon
Silvano, destaca que o PSE tem
como objetivo promover a comunicação entre escolas e unidades de
saúde, assegurando a troca de informações sobre as condições de
saúde dos estudantes, promovendo a saúde e reforçando a prevenção de agravos à saúde, assim
como fortalecer a relação entre as
redes públicas de saúde e de educação e ainda “articular as ações
do Sistema Único de Saúde (SUS)
às ações das redes de educação
básica pública, de forma a ampliar
o alcance e o impacto de suas ações
relativas aos estudantes e a suas
famílias, contribuindo com a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos”.
Conforme explica a coordenadora da Saúde Bucal, Fernanda
Bado, o trailer Sorriso Cidadão retorna como importante apoio para
as ações nas escolas que são vinculadas a Unidades de Saúde as
quais ainda não possuem dentistas ou equipes de saúde bucal.
“Das 88 escolas municipais aderidas ao PSE, o trailer será responsável, inicialmente, por 23 escolas
municipais, sendo 19 de educação
infantil e 4 de ensino fundamental 1, e assim que estas escolas fo-

rem finalizadas, outras poderão
ser incluídas nesta atividade. Na
escola, as crianças serão avaliadas
e tratadas pela equipe de profissionais do trailer”, disse.
O Trailer Odontológico Sorriso Cidadão completou este mês
8 anos de atividade com mais de
60 mil atendimentos. O projeto é
do Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Piracicaba e região, em parceria com a Hyundai
Motor Brasil e empresas sul-coreanas instaladas no Parque Automotivo. Além de Piracicaba, o
Trailer já passou por cidades
como Rio das Pedras, Saltinho,
Mombuca, Capivari, São Pedro,
Charqueada, Torrinha e Santa
Maria da Serra, além de corporações de segurança (10° BAEP, 16º
Grupamento de Bombeiros,
GCMP e 5ª Cia da PM) e instituições como Lar Betel, Casa do Bom
Menino, Lar Franciscano, Centro
de Ressocialização, entre outras.
De acordo com o presidente
do sindicato, Wagner da Silveira, o Juca, o programa Sorriso
Cidadão tem como missão prevenir e promover saúde bucal em
prol do cidadão. O trailer, é equipado com um moderno consultório odontológico em seu interior, contando com compressor
próprio, raio-x, autoclave, fotopolimerizador, dentre outros.
Diversos tipos de tratamentos,
como orientações de higiene oral,
técnicas preventivas, restaurações, raspagem de tártaro, profilaxias, endodontia e pequenas
cirurgias, são realizadas. “O Sorriso Cidadão é uma ação social
que tem feito a diferença na vida
das pessoas por onde ele passa,
pois é mais que um atendimento
odontológico, é envolvimento e interação entre escolas, crianças, comunidades, instituições, prefeituras e a equipe do projeto”, disse.
SERVIÇO
Programa Saúde na Escola
e Trailer Sorriso Cidadão.
Segunda-feira, 20, às 9h30,
na EMEI São Vicente de
Paulo (rua D. Pedro I, 1.734,
no bairro Cidade Alta)

A VENIDAS

Operação tapa-buraco atende
a 1º de Agosto e a Centenário
A Secretaria Municipal de
Obras (Semob) executou operação tapa-buraco nesta semana
nas avenidas 1º de Agosto e Centenário. O novo modelo de padronização do serviço teve início
na última semana pelas principais avenidas do município.
Estima-se que mensalmente
passem, aproximadamente, 21 mil
veículos pela avenida Centenário
no sentido Shopping-Esalq/USP e
23 mil na avenida 1º de Agosto no
sentido Centro. “Nosso objetivo, ao
iniciar pelas principais vias, é garantir a fluidez do trânsito nas
avenidas mais utilizadas diariamente pela população para ir ao
trabalho, mercado, levar o filho à
escola, etc”, explica o titular da

Semob, Paulo Sérgio Ferreira da
Silva. A nova padronização da
operação Tapa-buraco visa a durabilidade e qualidade do serviço
e foca nos buracos que necessitam
de intervenções mais profundas.
Nesses casos, deve ser feito corte
retangular no asfalto, colocada
bica corrida (conjunto de pedra e
pedriscos britados) e depois a massa asfáltica em temperatura mínima estipulada em contrato.
Essa nova forma de executar a operação Tapa-buraco é o
projeto Marco Zero do Asfalto,
uma vez que todas as empresas
que realizam serviço no pavimento
precisarão seguir a padronização
para que seja garantida a qualidade do reparo para a população.

lados à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads) participaram, entre os dias
13 e 15 de junho, de ações de combate ao trabalho infantil. Foram
realizadas oficinas, rodas de conversa e exibição de vídeos sobre o
tema, com a participação de
membros da Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil (Competi).
No Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) Mário
Dedini, o técnico de Segurança do
Trabalho Marcos Hister apresentou vídeos com depoimentos de
pessoas que sofreram acidentes
graves em situação de trabalho infantil. “Os participantes demonstraram plena consciência de que
trabalhar não é coisa de criança e
discutiram sobre os riscos que as
crianças enfrentam vendendo balas nos semáforos. Na reflexão, falamos também sobre a importância das denúncias e oportunidades
para os filhos”, contou Hister.
Os Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos Gerações, Centro de Atendimento
Socioeducativo (Case) e Programa Criança Feliz também reuniram as famílias do território do
Cras Piracicamirim. Foram realizadas duas ações, uma na unidade do Cras, com a oficina O que
é Trabalho Infantil? e a outra no
Case Jardim Oriente com os membros da Competi Ana Carolina Giacomini e Saulo Carreira em uma
roda de conversa a respeito das
consequências e identificação
dos casos de trabalho infantil.
No Case Jaraguá, crianças e
adolescentes participaram da ati-

Encontro com famílias no Cras Piracicamirim sobre combate ao trabalho infantil

vidade Céu Colorido, com a confecção de pipas que representaram
a importância das brincadeiras
durante a infância. “Nosso objetivo é conscientizar os socioeducandos a respeito da luta pela erradicação do trabalho infantil e o quanto é
importante que a criança tenha o
direito de se desenvolver integralmente”, explicou Mariana Venturini, coordenadora da unidade.
As ações de combate ao trabalho infantil seguem até o final
do mês de junho em todos os serviços da rede. A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads) e conta com a parceria
da rede de proteção dos direitos
da criança e do adolescente.
PROGRAMAÇÃO – No dia

23/06, às 8h30 acontece o Seminário Municipal de Enfrentamento ao
Trabalho Infantil, no auditório do
Sesc Piracicaba. O evento contará
com a palestra O Trabalho Infantil
nas Ruas, Desafios para a sua Erradicação, ministrada pelo sociólogo e cientista político João Jeronymo de Aquino Neto e Alessandra
Tavares, cientista social, mestre e
doutoranda em antropologia pela
USP. Os interessados podem se inscrever no Portal do Sesc https://
www.sescsp.org.br/programacao/otrabalho-infantil-na-rua-desafiospara-sua-erradicacao/. O seminário
contará com apresentações culturais
do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), exibição de vídeos
sobre o tema, rodas de conversa e
oficina de Grafite para crianças e
adolescentes, com a Casa do Hip Hop.

No dia 30/6, às 10h, o Cras
Mário Dedini, em parceria com a
Secretaria de Educação, o Programa Criança Feliz e o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, realiza Ação de Prevenção ao Trabalho Infantil, na área
de lazer do Bosques do Lenheiro.
DEBATE - Instituído em
2002 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Dia
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil – tem o objetivo de
sensibilizar, informar e debater a
violação de direitos de crianças e
adolescentes. Os casos de trabalho infantil podem ser denunciados em Piracicaba, por meio do Serviço Especializado em Abordagem
Social (Seas) - (19) 99446-4389,
Disque 100 e Conselhos Tutelares
(19) 3422-9026 / 3421-8962.

S IMAPIRA

I NTEGRIDADE

Especialistas ministram workshop
sobre ESG no próximo dia 20

Comissão de
Auditoria
da Votação
Eletrônica é
designada
pelo TRE-SP

As ferramentas de gestão ESG
(sigla em inglês para meio ambiente, social e governança) serão tema
de workshop que acontece no próximo dia 20, das 18h30 às 20h30,
no auditório do Simespi. O evento, realizado pelo sindicato patronal por meio do Comespi (Conselho da Mulher Executiva), faz parte da Simapira 2022 (Semanas Integradas de Meio Ambiente).
Sob o tema ‘Desmistificando o
ESG: Desafios e Oportunidades’, o
workshop será ministrado pelo professor Fabrício Soler e pela sanitarista ambiental Tatiana Koroiva.
“O objetivo é discutir a relevância
da sustentabilidade como parte da
gestão das empresas, apresentando e desmistificando os principais
conceitos, bem como os desafios
comuns da incorporação das iniciativas ESG nos mais diversos
ramos e portes empresariais, e as
oportunidades que a adoção dessas iniciativas proporciona”, explicam os dois especialistas.
“Estamos muito motivados
com a realização deste workshop,
já que conseguimos reunir dois profissionais de grande expressão
quando o assunto é sustentabilidade e gestão. O professor Fabrício
Soler é uma autoridade na área ambiental, com vários livros publicados, e a Tatiana é nossa parceira
no Simespi, onde presta consulto-

Divulgação

Soler é advogado especialista em direito dos resíduos e direito ambiental

ria ambiental às associadas”, diz
Elisângela Libardi, coordenadora
do Comespi. Para ela, é uma oportunidade de conhecer com mais
clareza essa importante ferramenta de gestão, que ocupa a pauta
das empresas focadas na sua adequação às exigências do mercado.
Fabrício Soler é advogado especialista em direito dos resíduos e
direito ambiental; é consultor da
ONU (Organização das Nações
Unidas) para o Desenvolvimento
Industrial e da CNI (Confederação
Nacional da Indústria); é sócio da
Felsberg Advogados e CEO do Instituto PNRS; organizador do Código dos Resíduos, Soler é autor
do livro ‘Direito dos Resíduos:

Jurisprudência’ e coautor da obra
‘Gestão de Resíduos, O Que Diz a
Lei’. Tatiana Koroiva é formada
em saneamento ambiental pela
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), especialista em
gerenciamento ambiental pela
Esalq/USP, consultora ambiental
e sócia da DSK Ambiental.
Aberto a todos os interessados,
o workshop é gratuito. As inscrições podem ser feitas até 17 de junho pelo e-mail adm@simespi.
com.br. Os participantes são convidados a contribuir com um quilo
de alimento não-perecível ou um
agasalho para a campanha de arrecadação do Simespi. Mais informações pelo telefone 3717-8600.

No último dia 14, o TRE-SP
aprovou a Resolução 583/2022, designando a Comissão de Auditoria
da Votação Eletrônica, que tem atribuição de organizar e conduzir o
Teste de Integridade das Urnas
Eletrônicas, conforme estabelece a
Resolução TSE 23.673/2021.
O Teste de Integridade será
realizado no dia da eleição, no Centro Cultural São Paulo - Sala Tarsila do Amaral. Serão auditadas 33
urnas, escolhidas por entidades fiscalizadoras, com o propósito de
comprovar que os votos digitados
na urna eletrônica são os mesmos
contabilizados na apuração. A auditoria será executada por 220 pessoas, sendo 66 representantes do
Poder Judiciário e do Ministério
Público, e poderá ser acompanhada por qualquer interessado.
A comissão, composta por servidores da Justiça Eleitoral paulista, será presidida pelo desembargador suplente Roberto Maia Filho, tendo como suplente o juiz
Régis de Castilho Barbosa Filho.
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"É preciso igualdade para falar
de meritocracia", diz pesquisador

Museu Prudente de Moraes
oferece oficina de RPG
Divulgação

Falar em meritocracia, sem considerar as condições e o contexto, "não faz sentido",
disse o cientista político Tiago Lazier, durante roda de conversa, no último dia 15
“Mérito e Democracia: Em
qual sociedade merecemos viver?
”. Esse foi o tema da roda de conversa promovida on-line pela Escola do Legislativo Antônio Carlos
Danelon – Totó Danelon - da Câmara Municipal de Piracicaba (SP),
na tarde desta quarta-feira (15).
Como facilitador, foi convidado o doutor em Ciência Política pela USP (Universidade de
São Paulo) e mestre em Economia Política pela Leuphana Universität, da Alemanha, Tiago
Cerqueira Lazier. A mediação foi
do jornalista e professor universitário, Marcelo Bongagna.
Diretor do Ipedd (Instituto
Piracicabano de Estudos e Defesa
da Democracia) e observador do
discurso da meritocracia, Lazier
refletiu o fato de que temos “resposta padrão”, “de modo automático”, para o nosso esforço individual. “Isso não surgiu agora, porque é parte da nossa preocupação
com a individualidade”, argumenta o pesquisador. “Como podemos falar de merecimento se
nem todas as pessoas têm os
mesmos direitos? ”, provoca.
A meritocracia, apesar de recente, surge no contexto do Iluminismo, quando a sociedade se moraliza e se urbaniza “caminhando
na direção da sociedade que nós
temos hoje”, contextualiza o cientista político. Na sociedade feudal,
a grande maioria das pessoas nasciam camponesas e morriam camponesas, “sendo obrigadas a servir
os senhores feudais. Você estava
preso a trabalhar como mão de
obra camponesa no território de
pessoas que eram o seu senhor. Eles
(senhores feudais) estavam acima

Reprodução/Internet

Ação tem como objetivo imersão na história por meio de jogos

O cientista político Tiago Lazier (à esquerda) e o mediador Marcelo Bongagna durante
roda de conversa na Escola do Legislativo na tarde desta quarta-feira (15)

de você e tinham ‘direitos’ sobre
sua vida ”, complementa Lazier.
No ambiente corporativo, argumenta o mediador, as pessoas
acreditam que a meritocracia seja
a maneira mais justa de promover
um trabalhador. “Isso tem origem
na estrutura militar, que você é
promovido pelo tempo que você
está servindo. Ao longo da trajetória, a pessoa entra como soldado e
pode chegar a general. De uma
maneira geral a disputa que existe no mercado de trabalho, o capitalismo impõe a lógica de que
aquele quem tem mais títulos têm
muito mais chances de galgar um
posto de uma companhia do que
aquele que não teve supostamente nada”, contribuiu Bongagna.
Uma outra colocação partiu
do escritor e doutor em História
Social pela PUC-SP, Rafael Gonzaga. “O Elon Musk” – diretor da
Tesla Motors – um dos empreendedores do ramo automotivo
mais ricos do mundo - “fala que
é rico porque ele merece. O pai dele
era dono de minas de esmeraldas, as pessoas se esquecem que

ele ficou rico em cima de muita gente. A ideia de mérito torna-se invisível a essas diferenças, esconde
essa realidade material, sendo que
as pessoas não partem do mesmo
lugar. A riqueza é escoada para
apenas uma direção, sendo que o
lugar que ela vai chegar a meritocracia”, argumenta Gonzaga.
“Igualdade de oportunidade
é a condição mínima para falar
de reconhecimento”, diz Lazier ao
fazer comparação de uma pessoa
que fica de duas a quatros horas
por dia no trânsito de uma cidade grande, tomando como exemplo, a cidade de São Paulo, em
relação a uma outra pessoa que
goza de condições mais favoráveis. “Quais as condições que essa
pessoa tem de dizer a individualidade dela para ela e também de
melhorar as condições de vida em
relação, por exemplo, ao Elon
Musk? ” “Muito poucas”, pontua.
O cientista político contextualiza que muitos defendem a
meritocracia “e não olham às
condições”. “Só depende de a
pessoa subir de vida, claro que

isso é uma ideia absurda”, porque depende de outros fatores
e não exclusivamente da vontade e do objetivo do cidadão.
CONFORMISMO - Como
provocação, o mediador citou o
fato de muitas pessoas se sentirem conformadas pelo fato de
acreditarem que as oportunidades para o trabalho e o estudo
não são para elas. “As pressões
acabam produzindo à submissão”, fundamenta Bongagna.
Tiago Lazier conclui que focar no esforço individual, sem
considerar o contexto, a condição “não faz sentido”. Ele acredita que haja uma resposta mais
forte do ponto de vista do discurso político: “De fato você merece,
você trabalha, e você merece em
virtude de você existir, mas será
que as condições estão adequadas
para fazer jus ao merecimento? "
A grade de cursos e palestras
da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba pode ser
consultada no escola.camara
piracicaba.sp.gov.br/cursos. Outras informações pelo 3403-7129.

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes traz
ao público hoje, 18, das 10h às
14h, a oficina de imersão cultural e RPG, que vai trazer a história da cidade e do país por meio
de jogos com aventuras épicas, da
Fundação Triunfo. Serão oferecidas 18 vagas, sendo necessária
inscrição com antecedência. O
Museu Prudente de Moraes é
mantido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
A oficina é uma proposta de
mediação da educação para o patrimônio, onde se utilizará o RPG
(role-playing game) Fundação Triunfo, entendendo o mecanismo
deste jogo como uma importante
ferramenta de desenvolvimento
pessoal e de habilidades estratégicas, em que os envolvidos são convidados a exercitarem a criatividade, explorarem argumentos e,
nesse sentido, exporem e confrontarem valores morais e éticos.
O role-playing Game (jogo de
representação) surgiu na década de
1970, nos Estados Unidos. É um
jogo de contar histórias, semelhante
às brincadeiras de "faz de conta",

no qual os participantes representam heróis em mundos fantásticos.
Uma partida de RPG se inicia
pelo narrador de uma aventura,
apresentando desafios e surpresas
a cada partida, enquanto os jogadores – como personagens principais – usam sua imaginação para
descrever ações nesse mundo.
Vale lembrar que este é um jogo
onde todos são vencedores, e o
maior prêmio é viver aventuras
incríveis ao lado de seus amigos!
SERVIÇO
Oficina de Imersão Cultural e
RPG. Hoje, 18, das 10h às
14h. Vagas: 18 pessoas.
Classificação indicativa: 12
anos. Informações: (19)
3422-3069. No Museu Histórico e Pedagógico Prudente de
Moraes (rua Santo Antônio, 641,
Centro). Email: mprudente
demoraes@piracicaba.sp.gov.br.
Facebook: Museu Prudente de
Moraes. Instagram: @Museu
Prudente. Twitter: @Museu
Prudente. Site: www.museu
prudentedemoraes.piracicaba.
sp.gov.br. Acesso a pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e ostomizados
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Alex de Madureira lança pré-candidatura
para a reeleição a deputado estadual
Em evento que contou com 670 pessoas, o atual parlamentar paulista, filiado ao PL, anunciou que disputará reeleição para cadeira na Alesp
Filiado ao Partido Liberal
(PL), o pastor Alex de Madureira anunciou sua pré-candidatura à reeleição de deputado estadual no evento promovido na
noite da última quinta-feira (9),
com direito a casa cheia, no Salão
de Festas do Espaço Beira Rio, em
Piracicaba, sua cidade natal.
“Quere renovar meu compromisso com Piracicaba e toda a região metropolitana que nos cerca
para continuar avançando. Mas,
o ato de hoje é a pedra fundamental e ainda estou na pré-candidatura, somente a partir de 16 de
agosto iniciaremos nosso projeto
para a reeleição e todo apoio será
bem-vindo nessa caminhada”,
afirmou o atual deputado estadual pela Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp).
Entre prefeitos, autoridades municipais, familiares, ami-

gos, simpatizantes, correligionários, partidários e políticos de
várias regiões, o evento contou
com o expressivo número de 670
pessoas vindas de diferentes partes do Estado de São Paulo.
“Após quase quatro anos de
um primeiro mandato de muito
aprendizado, onde tive a oportunidade de contribuir em diversas
conquistas para a nossa cidade e
algumas regiões do Estado, agora sigo para ser avaliado pelo eleitor. Sim, porque ao buscar a reeleição de deputado estadual na
Assembleia Legislativa de São
Paulo irei passar pelo crivo de
avaliação do eleitorado e será
essa mesma população que irá
dizer se estou no caminho certo”,
afirmou Alex de Madureira.
Em 2018, Alex se tornou deputado estadual concorrendo
pela primeira vez, em São Paulo

e, agora, concorrerá à reeleição
mantendo as mesmas bandeiras
que vem defendendo: saúde, educação, segurança pública, os valores da família e a causa animal.
“Meu principal objetivo continua sendo o de trabalhar em
propostas para que Piracicaba e
as cidades vizinhas exerçam um
papel de protagonismo no estado, ainda mais agora com a criação do Região Metropolitana de
Piracicaba que tem tudo para
alavancar o crescimento de todos os municípios que o compõe”, disse Alex de Madureira.
O pré-candidato agradeceu
publicamente a todos os que decidiram “ombrear essa luta” ao
nomear todas as autoridades
presentes no ato e os que discursaram em defesa do seu nome.
“Sabemos que o caminho a ser
trilhado será repleto de obstáculos,

mas a certeza da vitória é oriunda
da ajuda de Deus e o sentimento
de mudança que carrego comigo
me dá coragem para seguir em
frente, pois hoje percebi aqui que
estou rodeados de amigos e, juntos, iremos fazer de São Paulo um
Estado muito melhor”, completou
o parlamentar piracicabano.
Ao concluir seu discurso,
Alex de Madureira convocou o
eleitor a buscar soluções reais
para suas vidas e não para os problemas vindos das redes sociais.
“Quem me conhece sabe da
minha política feita com amor, respeito ao próximo, honestidade e
moralidade pública. Eu estou diariamente nas ruas conhecendo a
realidade da população e para
continuar fazendo meu trabalho
precisamos do povo ao nosso lado”,
completou o pré-candidato.
(Fotos de Paulo Ricardo Santos)

Alex de Madureira entre a tia Eliene Conus de Oliveira
e a mãe, Maria Muniz de Oliveira

Alex de Madureira com seu pai, Antonio Conus de Oliveira

Rogério Achilles, Alex de Madureira e Capitão Gomes

Ana Pavão e Alex de Madureira

Nelita Michel e Alex de Madureira

Vanessa Botom e Alex de Madureira

Rico Veneno, Alex de Madureira e João Victor Barboza

Tatinho e Alex de Madureira

Alex de Madureira e seu filho Matheus

Alex de Madureira e Cassio Luiz

Alex de Madureira e Josef Borges

Alex de Madureira e Elaine Oliveira

Aline Zampieri, Alex de Madureira e Evandro Zampieri

Flávio Copolli, Alex de Madureira, Jairinho Mattos
e Reinaldo Corazza

André Simioni, Erick Gomes, Alex de Madureira,
Euclídes Libardi e Paulo Estavão

Cap PM Leandro Carilli, Marcelo Alexandrino, Marcelo Kraide,
Alex de Madureira, Daniel Rosenthal e Ricardo Kraide
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Projeto oferece desenvolvimento
pelo esporte a 500 crianças

Bebel participa de debate sobre
o “surto invisível nas escolas”
Divulgação

Realizado pelo instituto de Rubens Barrichello, ação que tem
núcleo em Piracicaba recebe investimentos sociais da Caterpillar
Oferecer um espaço de desenvolvimento e assistência social por
meio do brincar e a prática de esporte, com uma equipe técnica de
educadores e assistentes sociais
para um atendimento qualificado. Este é o objetivo do Projeto
Esporte e Cidadania em Ação
(ECA), do instituto social do piloto Rubens Barrichello com investimento social da Caterpillar.
Crianças e adolescentes de
6 a 15 anos podem ser inscritos
para as atividades que acontecem duas vezes na semana, com
duração de 1h30 por sessão. Em
Piracicaba, o Projeto ECA é conduzido no Ginásio Poliesportivo
Roberto Filetti, na Vila Sônia e
no Centro Social do bairro Santo
Antônio. Pais e responsáveis podem fazer a inscrição nos locais.
Este mesmo projeto está sendo realizado também em Santa
Barbara d’Oeste (Bosque na Paz)
e em São Paulo (Vila da Paz). A
expectativa é atender a mais de
480 crianças e adolescentes.
A coordenadora do Projeto
ECA, Kátia Modesto, conta que a
iniciativa do Instituto Família Barrichello é muito bem recebida pelos
municípios atendidos. Desde 2016,
o ECA atua em regiões de vulnerabilidade social, estimulando o brincar e promovendo o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes por intermédio do ‘letramento’ esportivo, fortalecendo os

valores familiares e o desenvolvimento de competências pessoais.
Durante o projeto são abordados temas como valores humanos,
alimentação saudável, vida ativa,
diversidade, celebrações importantes. O ECA mobiliza também a comunidade e está alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU (ODS).
O diretor executivo do Instituto Família Barrichello, William
Boudakian, conta que faz parte
da estratégia do instituto criar
espaços seguros, de acolhimento,
escuta e aprendizagem, garantindo o direito de brincar e o direito
ao esporte, que são linguagens
que promovem muita conexão
com crianças e adolescentes. “Assim, elas podem se desenvolver e
ressignificar seus projetos de vida
e fortalecer os vínculos familiares e comunitários”, explica.
NÚCLEOS E INSCRIÇÕES - Para realizar a inscrição,
pai, mãe ou responsável deve comparecer em um dos núcleos de atendimento com RG e CPF do responsável, comprovante de residência e
também RG e declaração de matrícula escolar e foto 3x4 do aluno.
Em Piracicaba, o núcleo fica no Ginásio Poliesportivo Roberto Filetti
- Av. Euclides de Figueiredo, no
bairro Vila Sônia. Para mais informações sobre as turmas e horários, pode-se fazer contato pelo e-mail
katia@institutobarrichello.org.br.

Instituto Família Barrichello

O debate online terá a participação de educadores
e especialistas na área da saúde

A deputada estadual Professora Bebel (PT) participa na segunda (20) de debate online sobre o
surto invisível da covid nas escolas
e o que fazer diante desta nova realidade. O evento contará com a
participação do médico sanitarista
do Instituto de saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo e pesquisador do Instituto
Pólis, Jorge Kayano; da diretora
do Sinpro-SP, professora Sílvia Bárbara; da conselheira municipal de
saúde do Sindsep, Flávia Anunciação, e do professor Marcelo Costa
Sena, diretor do CEU EMEI Navegantes – Movimento Escolas sem
Luta, e terá transmissão pelo canal do Yotube do movimento escolas em luta e redes parceiras.
O debate acontece em meio à
explosão de casos de covid em escolas estaduais, envolvendo alunos, professores e funcionários,

inclusive já sendo registrada uma
morte, a da professora Sueli Micheletti, da EE Adelino Peters, da
cidade de Penápolis. Dados da
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo), desde 11 de
maio último, registra 1472 casos
de covid em 209 escolas, com a
contaminação de 780 professores
79 funcionários, 447 estudantes e
122 casos são indeterminados.
Em Piracicaba já foram registrados 36 casos, sendo quatro na
EE Carolina Mendes Thame, 22 na
EE José Martins de Toledo (seis
professores, um funcionário, duas
funcionárias, oito alunos e cinco
alunas); dois professores na EE
Dr. Dario Brasil; um professor na
EE Pedro Moraes Cavalcanti;
sete na EE Mirandolina de Almeida Canto (um professor, cinco
professores e um funcionário).

MAKE MUSIC 2022

Evento deste ano acontece nos
formatos presencial e virtual
Caterpillar apoia instituto de Rubens Barrichello em oferecer
desenvolvimento pelo esporte a cerca de 500 crianças

Divulgação

R ODADA

Caipiras Flag Football jogam pela liderança de conferência do Paulista
O Caipiras Flag Football viaja a Piedade, cidade na região de
Sorocaba, para mais uma rodada dupla do Campeonato Paulista da modalidade 5x5 feminino,
quando enfrentarão, às 10h30, o
time da casa, Hainus, e depois,
às 16h, o Palmeiras Locomotives.
A disputa vale a liderança da
Conferência Caipira do torneio.
Com 100% de aproveitamento até agora no campeonato, o
Caipiras Flag Football está embalado depois dos duelos contra
Mooca Destroyer e Rio Preto
Weilers. “Diferente da primeira
rodada, desta vez conseguimos
impor o nosso jogo, erramos menos
e, quando estivémos sob pressão,
com dificuldade no placar, tivemos
controle emocional para vencer”,
avalia o técnico Caio Parussulo.
O próximo adversário, Piedade Hainus, aplicou a maior goleada, até agora, no Campeonato
Paulista, quando venceu por 58 x
0 o Unasp Roosters na primeira
rodada. Com a vitória por 12 x 0
contra Phoenix Football, a equipe
que jogará em casa tem o melhor
saldo do campeonato com 70 pon-

Divulgação

A novidade deste ano é o karaokê, com o objetivo de reunir artistas

Após quatro vitórias, equipe piracicabana joga neste domingo, 19, em Piedade

tos sem ter sofrido nenhum touchdown até agora. Já o Palmeiras
Locomotives ainda não estreou no
Campeonato Paulista, mas é considerada uma equipe forte por ter
vencido, em abril deste ano, a etapa Sudeste III da Copa do Brasil de
Flag Football 5x5, torneio que garantiu ao time da capital paulista
uma vaga na Super Final Nacional.
MODELO DE DISPUTA –
Realizado pela APFA (Associação

Pró-Futebol Americano), o Campeonato Paulista de Flag Football 5x5
Feminino 2022 é disputado por 19
times, divididos nas conferências
Caipira (com sete equipes, dentre
elas a Caipiras Flag Football) e Metropolis (com 12). Da chave do interior, passam as quatro melhores,
que fazem os play-offs (semi-final e
a final “Caipira Bowl”). Os vencedores disputarão o Sampa Bowl,
que define o campeão estadual.

TREINO – O treino da Caipiras Flag Football acontece aos
sábados, das 14h às 18h, no campo do bairro Cruz Caiada (rua
Brodosqui, 396), e conta com o
apoio da Prefeitura de Piracicaba, através da Selam (Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras). Para acompanhar a equipe, acesse o Instagram @caipirasflagfootball e o
Facebook (Caipiras Flag Football).

P APELEIROS

Resenha FC e Copo Cheio PO disputam título do campeonato
As equipes do Resenha FC e
do Copo Cheio PO disputam neste domingo, 19, a final do 12º
Campeonato de Futebol Social dos
Papeleiros. A decisão do título
acontece a partir das 9 horas, na
Sede Campestre do Sintipel, na estrada velha para o bairro Tupi, e
promete ser bastante disputada.
O presidente do Sintipel,

Emerson Cavalheiro, destaca que
o campeonato é tradicional na
categoria e voltou a ser promovido neste ano, com o maior controle dos casos de covid. “Ficamos dois anos sem promover o
campeonato, em função da pandemia, e voltamos neste ano. Certamente, será uma grande decisão”, diz o presidente do Sintipel.

De acordo com o diretor de
Esportes do Sintipel, Claudenir
Rodrigues, o Resenha FC conseguiu a vaga na decisão no último domingo, 5 de junho,
quando venceu o Deman FC por
1 a 0. Já o Copo Cheio foi beneficiado com a derrota do Deman FC, uma vez que fez a segunda melhor campanha do

campeonato, que foi disputado
em dois turnos, com todas as
equipes jogando entre si e as
duas primeiras colocadas fazendo a disputa do título.
O título será disputado
em jogo único, em dois tempos de 30 minutos. Se houver
empate no tempo normal, a
disputa irá para os pênaltis.
Fotos: Divulgação

Equipe do Copo Cheio, uma das finalistas do campeonato

O time do Resenha FC, que está na final do campeonato

Pelo quinto ano consecutivo,
desde 2018, Piracicaba integra as
apresentações do Make Music
Day, o Dia Mundial da Música.
Nesta terça, 21, serão 24 horas de
programação musical gratuita em
todo o Brasil e mais 120 países, e a
Noiva da Colina promete quebrar
os recordes que estabeleceu na edição 2021, no auge da pandemia.
Foram mais de oitenta artistas, entre instrumentistas e cantores, em 34 apresentações, com
estilos que variaram do MPB ao
rock progressivo, passando pelo
gospel, sertanejo, samba e muitas outras linguagens. Foram lives musicais, aulas online, entrevistas e lançamentos de temas
autorais, tudo por meio das mídias digitais. Agora, com a reabertura dos palcos, a expectativa
da coordenação local é que mais
artistas se unam ao movimento.
Quem coordena a ação na cidade há 5 anos é o jornalista Mauricio Ribeiro, que este ano divide a
atribuição com a professora de canto Denise Libardi. O maior diferen-

cial desta edição é que os artistas
poderão participar em três modalidades diferentes: presencial (em
espaços públicos, de calçadas a praças; de terminais de ônibus a entradas de lojas), digital (em qualquer rede social; ao vivo ou gravado) e na grande novidade que é o
karaokê, o ponto alto do Make Music Piracicaba, quando artistas de
todas as vertentes se encontram no
palco do Spazio Music Bar para “dar
sua canja” no melhor estilo livre.
Segundo Maurício, a ideia
de organizar o karaokê foi um
jeito de juntar todos os artistas num só espaço, promovendo um encontro que selasse essa
união em torno da música.
Quem quiser se inscrever basta entrar em contato com os coordenadores pelo Instagram, nos
perfis @mauricioribeirojornalista e
@estudio_dicanto. O evento é uma
realização da Namm Foundation
com articulação nacional da ANAFIMA (Associação Nacional da
Indústria da Música) e coordenação nacional de Daniel Neves.
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FALECIMENTOS
JOVEM DANILO ACACIO DA
SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 19 anos
de idade e era filho do Sr. Leandro da Silva e da Sra. Rosimeri
Coração de Jesus Acacio
Silva.Deixa irmãos e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as
10:20 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila
Rezende sala 03, seguindo em
auto fúnebre para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
JOVEM PEDRO AUGUSTO PITON faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 30
anos de idade e era filho do
Sr. Carlos Augusto Piton e da
Sra. Selma Bertolla Piton. Deixou a filha: Amelie Vaz Rodri-

gues Piton. O seu sepultamento deu-se ontem as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 01,
seguindo para o cemitério da
Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE CASAGRANDE faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 83 anos de idade e era viúvo da Sra. Ivone
Jose Lente Casagrande. Era
filho do Sr. Fortunato Casagrande e da Sra. Maria Joana
Arnoste. Deixa os filhos: Sonia
Regina Casagrande Galani
casada com Jose Carlos Galani, Sueli Casagrande Mazzei
casada com Claudemir Mazzei,
Jose Tadeu Casagrande casado com Adriana Ferreira Casagrande, Silmara Aparecida Ca-

MORRE O MAESTRO
UMBERTO CANTONI
Morreu, ontem,
17, o maestro
Umberto Cantoni, aos 92
anos. Nascido
em Franca, em
22 de dezembro de 1929,
ele teve destacada atuação
no Setor de
Música da Unimep (Universidade Metodista
de Piracicaba),
onde foi o responsável pela
criação dos corais universitários dos campi
Centro e Taquaral, assim como do campus
de Santa Bárbara D’Oeste,
do Movimento Negro, da
Guarda Mirim, de Jovens Instrumentistas e Grupo de Regência Coral. O filho Maurício Cantoni, que é jornalista
no Centro de Comunicação
Social, publicou uma men-

sagrande Cherubim casada
com Rodrigo Cherubim e Odair Casagrande casado com
Greice k. Costa. Deixa netos,
bisnetos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 14:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende
sala 02, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. UMBERTO CANTONI faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade era
viúvo da Sra. Vera Quintanilha
Cantoni. Era Filho do Sr. Mario
Cantoni e Sra Aurora Gomes
Cantoni. Deixa os filhos: Maurício Quintanilha Cantoni casado com Andrea de Oliveira
Cantoni, Fabiana Quintanilha
Cantoni Spires casada com
Maike Spires e Flávia Quintanilha Cantoni Machado casada
com Robson José Machado.
Deixa 02 netas demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às
14:30hs, no cemitério Parque da
Ressurreição, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS).
SR. JOSE SANDALO faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba aos 93 anos de idade
e era casado com a Sra. Maria Jose Ferraz de Almeida
Sandalo. Era filho do Sr. João
Sandalo e da Sra. Amabile
Bernardini, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Jose Reginaldo Sandalo, João Gesumil
Sandalo, Rosemeire Terezinha Sandalo, Ananeri Aparecida Sandalo Tabai e Neivaldo Antonio Sandalo. Deixa
genros, noras, netos e demais

parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Saltinho onde o seu sepultamento
deu-se ontem as 14:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o cemitério municipal de Saltinho, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Charqueada onde o seu sepultamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de
Charqueada seguindo para o
cemitério Municipal daquela
localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. OSÓRIO CORAZZA faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba aos 85 anos de idade e
era casado com a Sra. Diomar
Bonilha Corazza. Era filho do Sr.
Alziro de Paula Corazza e da
Sra. Antonia Evangelista de Paula, ambos falecidos. Deixou os
filhos: Marcelo Eduardo Corazza casado com Karina Stinchelli, Vanessa Antonia Corazza
casada com Masc Lopes de
Souza, Oswaldo Corazza e Tania Corazza de Oliveira. Deixa
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem ás
17:00 hrs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala05, seguindo para o cemitério
da Saudade onde foi inumada
em jazigo da familia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. INGE MITTELMANN faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Bernardo
Mittelmann. Era filha do Sr. Freimundo Huscher e da Sra. Gertrudes Huscher, ambos falecidos. Deixa um filho: Miranda
Mittelmann Kanarek. Deixa 02
netos, 3 bisnetos demais parentes e amigos. O seu corpo
foi transladado em auto funebre para a cidade de IndaialSC onde seu sepultamento
dar-se-a hoje às 15:00hs,
saindo a urna mortuária do
velório Municipal, seguindo
para o Cemitério Municipal Indaial - SC, onde foi inumado
em jazigo da família. ( GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).

SRA. VITA BONIFACIO BOLANI
faleceu anteontem na cidade
de Charqueada, aos78 anos
de idade e era viúva do Sr. Baptista Bolani Netto. Era filha do
Sr. Antônio Jesuino e da Sra
Eugenia Bonifacio Pereira,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Maria Aparecida Bolani de
Oliveira casada com Erildo
Domingues Oliveira, José Bolani, Jorge Bolani casado com
Eliana Artung, Sidnei Bolani
casado com Rita de Cassia
Oliveira. Deixa irmãos, sobrinho, netos e demais familiares.

sagem em homenagem ao
pai nas redes sociais. “A
imagem que gostaria que
vocês guardassem do maestro Cantoni é de alguém feliz, apaixonado pela vida,
que fez da arte a sua razão
de viver e assim influenciou
tantas e tantas gerações.”

SR. GERALDO JORGE BOSSONARIO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 65 anos
de idade e era casado com Dinorah Aparecida de Almeida
Prado Bossonario. Era filha do
Sr. Geraldo Bossonario e Sra
Terezinha Rodrigues Bossonario, ambos falecidos. Deixa os filhos: Natalia Bossonario Veronese casada com Danilo Negri Veronese e Pedro
Augusto Bossonario.Deixa 1
neta Isabela B. Veronese demais parentes e amigos. O
seu sepultamento dar-se-á
dia hoje as 13:00 hs, saindo
a urna mortuária do velório
Parque da Ressurreição –
Sala Standard, seguindo para
o cemitério Parque da Ressurreição, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. MARIA ODETE LUCAS
EUGENIO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 70
anos de idade e era viúva do
Sr. Olimpio Mendes Eugênio.
Era filha do Sr. Benedito Lucas e Sra Antonia Lucas, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Anai Maria Eugênio casada

com Jonas Junior Vieira, Osmir Benedito Eugenio casado
com Vanessa Cristina Elesbão e José Maria Eugenio
Neto casado com Simone Aparecida Vicente.Deixa netos e
bisnetos demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-á dia hoje as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do
velório da Saudade – sala 3,
seguindo para o cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. JURANDIR FRANCISCO DA
SILVA faleceu no dia 15/06 na
cidade de Piracicaba aos 74
anos de idade Era filho dos finados Sr.Horacio da Silva
Reis e da Sra.Maria Vitoria
Reis .Era casado com Sra.
Maria Jose Martim .Deixa a filha .Gerusa Aparecida da Silva .Deixa parentes e amigosO
seu corpo foi transladado para
a cidade de Santa Maria da
Serra e o seu sepultamento
deu se dia 16/06 ás 12:00 h
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo
para o Cemitério da mesma
localidade onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERIAS)
SRA.DIVA BRANDINO faleceu
ontem na cidade de São Pedro aos 81 anos de idade. Era
filha dos finados Sr.José Brandino e da Sra.Isaurina Rodrigues Silva.Deixa os filhos: Juarez Marcilio As Soares casado com Andréa Campos Soares, Joedes aparecido Soares
casado com Rosa Maria Soares, Benedito Donizete Soares
casado com Roseli Soares,
José Antonio Soares casado
com Benedita Soares, Terezinha Joceli Soares dos Santos
casada com José Messias
dos Santos e Ezequiel Silveira
Lopes casado com Josiane.
Deixa netos, bisnetos, tataraneta e demais parente e amigos .O seu sepultamento deu
se dia 17/06 ás 16:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro
onde foi inumada em jazigo
da família. Está sala possui
serviço de velório on-line consulte os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

FALECIMENTOS
SR. JOSE MANOEL VILA NOVA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 74 anos, filho dos finados Sr. Manoel Francisco Vila
Nova e da Sra. Secondina Maria dos Santos, era casado com
a Sra. Maria Lucia Vila Nova;
deixa os filhos: Maria Aparecida
Vila Nova; Valter Jose Vila Nova,
casado com a Sra. Karen Marcelino; Luciano Jose Vila Nova,
casado com a Sra. Renata Provensanno Vila Nova e Sergio
Jose Vila Nova, já falecido.
Deixa netos, bisnetos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 17h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende, sala 02 para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM LEANDRO PERICLES
JUVENCIO PAULINO faleceu
ontem, na cidade de Itu/SP,
contava 25 anos, filho do Sr.
Paulo Juvencio de Calda e da
Sra. Francimar Paulino dos
Santos, já falecida. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
16h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. PAULINA MABILE GEARETA CAMARGO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93
anos, filha dos finados Sr.
Egylio Geareta e da Sra. Angela
Gava, era viúva do Sr. Emilio de
Camargo; deixa a filha: Vanilse
Aparecida Camargo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
16h00 da sala “D” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ZAIDA GIUSTI PERECIN faleceu dia 15 p.p, nesta cidade,
contava 93 anos, filha dos finados Sr. Sylvio Giusti e da Sra.
Mathilde Faganello, era viúva do
Sr. Octavio Perecin; deixa os filhos: Magali Perecin; Denise
Maria Perecin e Luis Otavio Perecin. Deixa o neto: Luis Gustavo Mendes Perecin, casado
com a Sra. Larissa Schiavolin
Perecin. Demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala 04 para o
Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. RUDINEI APARECIDO BERTOLINI faleceu dia 15 p.p.,
nesta cidade, contava 51 anos,
filho do Sr. Joao Bertolini, já falecido e da Sra. Maria Conceição de Fatima Gomes Bertolini; deixa os filhos: William; Talita; Wellington; João; Carolaine e Suelen. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu

SRA. LAURA DE BARROS SIQUEIRA faleceu dia 15 p.p.,
nesta cidade, contava 97 anos,
filha dos finados Sr. João de
Barros e da Sra. Ida Bergamini
Barros, era viúva do Sr. Alziro Alves Siqueira; deixa a filha: Norma Siqueira Navarro. Deixa netos, bisneta, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada anteontem às 13h00 no Crematório
Unidas – Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SILVIO HENRIQUE PEREIRA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho dos
finados Sr. Sebastião Pereira e
da Sra. Antonia Dias Pereira,
era casado com a Sra. Elizeth
Luzia Rosendo dos Santos Pereira; deixa os filhos: Caio Henrique Santos Pereira; Aretha
Helena Pereira e Thaisa Helena Pereira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole,
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO RODRIGUES DOS
SANTOS faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 65 anos,
filho do Sr. Gerasmino Rodrigues dos Santos, já falecido e
da Sra. Odilia Maria dos Santos, era casado com a Sra. Maria das Dores dos Santos; deixa os filhos: Marcelo Rodrigues

dos Santos, casado com a Sra.
Luana Cristina de Oliveira; Maria Helena Rodrigues Paspardelli, casada com o Sr. Paulo
Sergio Paspardelli e Vanusa
Rodrigues dos Santos, casada
com o Sr. Jose Valdemir Rissato Filho. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MIRIÃ MACHADO MEDEIROS faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 34 anos, filha
do Sr. Alcides Machado e da
Sra. Maria Paixão de Souza
Franco Machado, era casada
com o Sr. Leonardo Jose de
Medeiros; deixa os filhos: Lucas Kauan Machado Medeiros
e Evelyn Nicole Machado Medeiros. Deixa irmãos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h30
da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ORLANDO PERON faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados
Sr. Julio Peron e da Sra. Antonia Schimidt, era casado com
a Sra. Isabel Maria Fagionato;
deixa a filha Lucimeire Aparecida Peron Alves, casada com
o Sr. Jurandir Sergio Alves Junior. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “08”, para o
Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ISRAEL MARTINS DA SILVA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 57 anos, filho dos
finados Sr. Jose Francisco da
Silva e da Sra. Cristina Martins
da Silva. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem às 08h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. TEREZINHA COSTA ARAUJO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 90 anos, filha

da Sra. Barbara Avelino Costa,
já falecida, era viúva do Sr.
Oswaldo de Araujo; deixa os filhos: Osvaldo Araujo Junior, casado com a Sra. Neuza Claudino Araujo; Marcos Aurelio Araujo, já falecido; Maria de Fatima
Araujo; Paulo Juvencio Araujo;
Valeria Araujo Gonçalves, viúva
do Sr. Djalma Leite Gonçalves
e Morgana Araujo Rosa, casada com o Sr. Argeu Marcos
Rosa. Deixa netos, bisnetos,
tataranetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala ”04”, para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LEOVIR RODRIGUES DE
PROENÇA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 82 anos,
filho dos finados Sr. Benedito
Rodrigues de Proença e da
Sra. Rosa Pedra da Conceição.
Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem às 10h00 no
Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SEBASTIÃO MOREIRA DE
SOUZA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 88 anos,
filho dos finados Sr. Domingos
Moreira de Souza e da Sra. Maria Rodrigues de Oliveira; deixa os filhos: Edenilson Domingos Moreira de Souza, casado
com a Sra. Aline Liliane Franco
Eleoterio de Souza; Ivone Rosa
Sandalo, casada com o Sr.
Marcos Sandalo; Luiz Moreira
de Souza, casado com a Sra.
Angela de Souza; Cleusa Moreira de Souza; Maria Rosa
Junqueira; Edson Francisco
Moreira de Souza, já falecido e
Helena de Souza, já falecida.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARLENE DE LOURDES
LUQUES faleceu anteontem, na
cidade de Rio das Pedras/SP,
contava 86 anos, filha dos finados Sr. Jose Martelo e da
Sra. Herminia Chibim, era viúva do Sr. Geraldo Luques; deixa os filhos: Geraldo Luques
Filho e Vanderlei Luques, ca-

sado com a Sra. Rosana. Deixa demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo
saído o féretro às 12h00 do
Velório Municipal de Rio das
Pedras/SP para o Crematório
Unidas – Bom Jesus da cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA NICE MUNIZ FERREIRA SOUSA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54
anos, filha do Sr. Aureliano Muniz Ferreira, já falecido e da
Sra. Maria Antonia Muniz Ferreira; deixa os filhos: João Vitor Ferreira de Assunção e
João Carlos Ferreira de Assunção. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SALVADOR NAZARIO faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados
Sr. Militão Nazario e da Sra.
Aparecida Mineiro Nazario, era
casado com a Sra. Irene Maria
de Jesus Nazario; deixa os filhos: Hudson Wagner Nazario,
casado com a Sra. Patricia;
Maicon Greisson Nazario, já
falecido; Gisele Aparecida Nazario; Giselda Nazario, casada
com o Sr. Sinval; Douglas Cesar Nazario, casado com a Sra.
Zilda; Diogenes James Nazario, já falecido e Salvador Nazario Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “07”, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO DONISETE BUENO faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos
finados Sr. Sebastião Bueno e
da Sra. Ana Vieira Bueno, era
casado com a Sra. Nivalda
Barbosa Bueno; deixa os filhos: Creitson Roberto Bueno;
Roger Alessandro Bueno e
Wellington Fernando Bueno.
Deixa os netos Taina Fernanda Bueno, Arthur Alessandro
Lopes Bueno, 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
MENINA BRUNA VITORIA OLIVEIRA DE JESUS faleceu anteontem, nesta cidade, filha do
Sr. Andre Oliveira dos Santos e
da Sra. Ana Maria Coelho de Jesus; deixa os irmãos: Bruno
Coelho de Jesus, Osvaldo
Henrique Coelho de Jesus,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
14h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ALFREDO MORATO DO
AMARAL FILHO faleceu dia 14
p.p., na cidade de Águas de São
Pedro/SP, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Alfredo Morato do Amaral e da Sra. Alzira
Morato Aguirre, era casado com
a Sra. Edilma Salvio Morato do
Amaral; deixa os filhos: Raquel
Morato do Amaral Costa, Eliane
Morato do Amaral Vieira; João
Carlos Morato do Amaral, casado com a Sra. Celia Regina
Oliveira do Amaral e Paulo Sergio Morato do Amaral, casado
com a Sra. Alessandra Pinatti
Martin. Deixa sobrinhos, netos,
bisnetas, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada anteontem, às 10h00 no Crematório
Unidas – Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DIRCE LOURENÇO CARVALHO faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha
dos finados Sr. Oscar Lourenço e da Sra. Aurea Bicudo de
Camargo Lourenço, era casada com o Sr. Deodato Monteiro
de Carvalho; deixa as filhas:
Karina Aparecida Monteiro de
Carvalho, casada com o Sr.
Francisco Valentin de Souza;
Cristiane Monteiro de Carvalho
Klinca, casada com o Sr. Emerson Klinca e Renata Daiane
Monteiro Stenico, casada com
o Sr. Milton Stenico. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/
SP para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------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
-----------------------------------------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.
------------------------------------------
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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.
------------------------------------------

Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Materiais Elétricos
de Laranjal Paulista e Região
CNPJ 51.335.529/0001-05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os
associados deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus
direitos sindicais, para participarem da Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada no dia 24 de Junho de 2022, às 16
horas, em primeira convocação, em sua sede social, a Rua
General Osório, 19, nesta cidade, para discutirem a seguinte
ordem do Dia: a) Leitura, discussão e aprovação da ata da
Assembleia anterior; b) Leitura do Parecer do Conselho Fiscal,
apreciação, discussão e votação do Balanço Financeiro e
Patrimonial relativo ao exercício de 2021; c) Apreciação, e
discussão e votação da proposta Orçamentária para o ano de
2023. Não havendo, na hora indicada, número legal de
associados, em primeira convocação, a Assembleia será
realizada, na mesma data e local, em segunda convocação,
duas horas após, com qualquer número de presentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
A COOPERATIVA ECOSOLIDAR (CNPJ 45.771.721/0001-33) através do Conselho Fiscal na pessoa da Sra. Katiane de Souza
Pereira, com base no Art. 41 &E do Estatuto, CONVOCA, seus
Cooperados – Diretores – Membros e demais interessados,
maiores de 18 anos, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada na Rua João Laurelli, nº 375, Bairro Residencial Santo Antônio, com CEP nº 13402-578 – Piracicaba-SP
ás 18:00 horas do dia 28 de junho de 2.022, com a finalidade de
discutir questões relacionadas à situação do corpo diretivo da
Cooperativa, deliberando em seguida ações que evitem a vacância de cargos e também reforma do ESTATUTO da Cooperativa.
Piracicaba, 17 de junho de 2022
COOPERATIVA ECOSOLIDAR
Katiane de Souza Pereira
Conselho Fiscal

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

Laranjal Paulista/SP, 18 de Junho de 2022.
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
Rivaldo Rodrigues – Presidente
- 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
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Parceria entre parque e rede
hoteleira vai impactar números
Em evento fechado, o Thermas Water Park São Pedro recebeu representantes de hotéis,
pousadas e de outros meios de hospitalidade para divulgação de nova plataforma
Uma nova plataforma de
divulgação está sendo implantada aos parceiros de hotelaria
do parque aquático Thermas
Water Park São Pedro e deve
impactar regionalmente o número de visitantes nas cidades.
São 225 parceiros distribuídos
em cidades como Piracicaba,
Águas de São Pedro, Americana,
Campinas, São Carlos, Limeira,
Sumaré, Brotas, São Paulo entre
muitas outras que terão um novo
acesso on-line, com material pronto para divulgação em diversas
plataformas digitais além de várias possibilidades de incluir o parque em seus pacotes de vendas.
O objetivo da ação é fazer com
que os parceiros possam oferecer

uma hospedagem trazendo seu
turista para aproveitar não só o
parque, mas também, as cidades
em seu entorno. “Nossa região é
muito bonita e temos diversas opções de lazer. Os visitantes poderão aproveitar o parque e ainda
muitos pontos turísticos próximos.
Essa parceria vem para agregar
ainda mais positivamente nossa
região, ofertando novas possibilidades turísticas e impactando
no aumento de visitantes”, disse
Silvia Andrade, sócia-proprietária do Thermas Water Park.
Para os prefeitos de Águas de
São Pedro e São Pedro, João Victor Barboza e Thiago Silva respectivamente, essa parceria beneficia
as cidades de uma forma ampla.
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“O Thermas é um dos atrativos
mais procurados da região e tem
um impacto muito positivo nos
municípios, tanto como destino,
com as hospedagens, como também no comércio em geral. Parabenizamos o parque com essa
iniciativa que contempla e prestigia nossa região”, disseram.
Quem se interessar em fazer
parte da parceria é só entrar no
site oficial do parque através do
www.thermas.com.br/parceiros e
conhecer todo o programa.
A apresentação da plataforma que aconteceu essa semana em evento fechado, contou com representantes de hotéis, pousadas e de outros meios
de hospitalidade, além de autoridades das cidades da região.
O PARQUE — 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 divididos em área baby
(com brinquedos para crianças de
até 6 anos), área infantil (para

crianças 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 bamgalôs 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 espalhados 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, 3481-0900 ou
www.thermas.com.br
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Desaposentar: um
bom negócio
José F. Höfling

A

aposentadoria é para muitas pessoas um momento de
reflexão, e até mesmo de depressão, já que “de um dia para o
outro” deixamos de fazer o que
vínhamos fazendo após muitos anos
de atividade. Para alguns, é motivo
de muita alegria não precisar trabalhar mais e o que almejam é curtir o
resto da vida, outros se perdem e
não sabem o que fazer, se comportam como se não tivessem o que mais
realizar nesse outro momento da
vida, ou não soubessem, já que só
souberam trabalhar durante esse
tempo... e a impossibilidade de retornar ao mesmo lugar de trabalho
por motivos vários, pode levar o indivíduo à um desequilíbrio mental,
muitas vezes adquirindo hábitos
“não saudáveis” como beber, fumar
e até mesmo outras drogas. As reações são as mais diversas possíveis,
levando a vários comportamentos...
muitos que voltam a trabalhar, principalmente num País como o nosso,
tem uma necessidade urgente de
complementar os poucos rendimentos de uma aposentadoria irrisória
que os impede de levar uma vida
decente... esse parece ser o caso de
uma boa parte de nossa população,
infelizmente. Mas quero realçar, no
entanto, aqueles que descobrem
“que fazer outra coisa”, qualquer que
seja, trabalho voluntário, retomar o
que fazia mas num contexto diferente, num lugar diferente, preenchendo lacunas de falta de pessoal e
tantos outros motivos, pode ser uma
solução importante para “desaposentar” e preencher o vazio que permanece após a aposentadoria. As
razões para entrar nas fileiras dos
“desaposentados” variam, embora
somente um quinto dos trabalhadores com mais de 65 anos arranje
emprego por pura necessidade financeira. A maioria volta a trabalhar porque sente prazer no que faz...
as estatísticas mostram que mais de
90% dos trabalhadores entre 65 e

As reações são
as mais diversas
possíveis,
levando a vários
comportamentos...
74 anos estão felizes no emprego.
Embora seja possível as gerações
mais velhas e mais jovens competirem por empregos, tudo indica que
empregos em meio expediente e determinados cargos, como os que
envolvem mentoria, são mais adequados para trabalhadores mais
velhos. No entanto, me parece que
há benefícios mentais e físicos mais
importantes que sustentam a idéia
do aposentado buscar uma ocupação. Pesquisas em vários lugares
desse planeta, tem demonstrado
que os “desaposentados” apresentam mais mobilidade, se sentem
mais saudáveis e demonstram mais
qualidade de vida de que os colegas “aposentados”. Além disso ficam menos deprimidos e com a
memória mais “afiada”, portanto,
com menos deficiências. Um outro
fator preponderante nisso tudo é a
tentativa de “reativar” ou trazer à
tona, comportamentos que faziam
parte da satisfação e felicidade em
tempos anteriores, tipo tocar um
instrumento, praticar um esporte,
pintar ou praticar marcenaria, etc.,
o que sem dúvida, nos proporcionaria mais alegria e satisfação de
rever práticas e desejos suprimidos
pela famosa “falta de tempo” consumido pelo trabalho de “suposta
maior importância”. Muita gente,
no entanto, não quer trabalhar ou
não podem por motivos de
saúde...tudo bem mas os que querem podem ainda contribuir bastante para si e para o coletivo. O
que quer que venha a fazer após a
aposentadoria, faça aquilo que lhe
dê mais mobilidade, saúde e qualidade de vida... Carpe diem!
———
José F. Höfling, professor universitário

Sem arte, nada seremos
Eloah Margoni

C

omo já foi dito,
“a arte existe
para que a realidade não nos destrua”, “existe porque
só a vida não basta”.
Em longinquas
eras, indivíduos dotados de neurônios diferenciados com um quê
de vibrações especiais descobriam
tintas e começavam a pintar, em
cavernas, animais e pessoas, cenas
do cotidiano pré-histórico que hoje
nos trazem ecos daqueles tempos e
seres ancestrais. Outros dentre
aqueles ensaiavam passos de dança e perceberam harmoniosos sons
no mundo, nos objetos, criando
instrumentos musicais primitivos.
Isso faz parte da nossa jornada
evolutiva e vem conosco até agora.
Em nossa querida Piracicaba
porém, com retrocesso e regressão
não se brinca! Agora perdemos,
aqui, nosso Conselho Municipal de
Cultura. Quero dizer, foram dele
alijados, excluídos aqueles que fazem, que divulgam, que criam arte,
os quais são os que mais interessam participar do Comcult; ou seja,
os representantes dos artistas.
Distante vai o tempo em
que nossa cidade tinha a preconceituosa pecha de ser “fim
de linha”, mas isso para virar,
hoje em dia, apenas o fim da
picada? Sentimentos, cara Pira.
Por falar em picada lembreime de um amigo de faculdade. Fazia parte do nosso grupo. Simpático, educado, bem vestido, filho
único de família com boa situação
social. Todos gostávamos dele.
Porém lutava contra o vício em
drogas. Ficávamos, em sigilo, sabendo discreta e parcialmente alguns aspectos de suas dificuldades

e batalhas. Nem sei se
venceu tal luta mas cheguei a desconfiar de que
não quando, em 2018,
em plena e absurda perseguição à lei Rouanet,
a seus beneficiados, escreveu-me a seguinte
frase : Não preciso dos
artistas para nada. Isso
chocou-me demais. Não
precisa, bro? Então precisa de que? Somente de álcool, de
outras drogas? Se for esse seu caso
não é o meu. Não manifestei a ele
tais pensamentos descritos; caleime. Mas que pensei, pensei, e penso exatamente isso até agora.

Que nossa
Piracicaba, tão
sem luminosidade
e brilho,
recupere a alma
em múltiplos
aspectos, em
todos eles
Quem não sente encantamento no mundo, solidariedade, amor
e empatia para com os outros seres, para com a natureza, quem não
tem olhos para o belo nem garra
para busca do desconhecido ou
quem não sabe expressar seus conflitos como artista ao menos, certamente abusará sem freios de coisas, mecanismos e lances perigosos que corroem e arruínam.
Que nossa Piracicaba, tão sem
luminosidade e brilho, recupere a
alma em múltiplos aspectos, em todos eles. Que os artistas possam emanar luz, que nos ajudem a espantar
as trevas, desejo. Queremos pois, e
logo, nosso Comcult de volta!

———

Eloah Margoni, médica

Só dá Musk
José Renato Nalini

O

brasileiro é ávido por acompanhar o que acontece no mundo cuja
participação lhe é vedada. Explico: a imensa
maioria do nosso povo
é pobre. Há vinte milhões de irmãos passando fome. Outros cento e vinte
milhões com insegurança alimentar. Tantos milhões sem teto, sem
educação, sem saúde e desempregados. Ainda assim, que frenesi ao
noticiar a compra do Twitter por
Elon Musk. Quantas páginas de
jornal físico foram dedicadas a
isso? O que afeta, de verdade, a
vida do homem comum? Talvez
seja uma espécie de fuga. Por que
pensar nas carências e nas fragilidades? Vamos mergulhar
nesse mundo multimilionário,
trilhardário, seja lá o que for!
Mas quem é esse Musk?
Ele nasceu em Pretoria, na
África do Sul. Seu pai é sul-africano e a mãe canadense. Por isso
é que se mudou para o Canadá
aos dezessete anos e aos dezenove foi para os Estados Unidos,
onde adquiriu a cidadania. É considerado um afro-americano.
É um trabalhador inveterado.
Acompanha pessoalmente tudo
aquilo que sua Tesla faz. Durante
a construção de uma fábrica em Berlim, ele dormiu no chão da fábrica
durante quinze dias, para poder
supervisionar o trabalho e em solidariedade aos trabalhadores.

Separou-se da primeira mulher exatamente por ser viciado
em trabalho. Nisso parece Putin. Quando estive na Rússia, minha
guia garantiu que a exmulher de Vladimir
foi à televisão dizer
que o casamento acabara porque o verdadeiro amor de Putin é a Rússia.
Elon Musk não coleciona
obras de arte. Repudia luxo e
conforto. Consideram-no muito mais focado do que Steve
Jobs ou Bill Gates e mais austero do que Warren Buffet.
Formado em economia pela
Wharton School of Economics da
Universidade da Pensilvânia, em
seguida diplomou-se em Física e
especializou-se em engenharia de
materiais. O faro empresarial o
acompanha desde a adolescência. Enquanto cursou Wharton
manteve uma discoteca no campus, facultada a todos os estudantes, empregando milhares de dólares para seu funcionamento.
Embora aceito em Stanford
para um PhD em Física, preferiu se
dedicar aos negócios. Sua Tesla, em
termos de capitalização em bolsa,
atinge um valor total que supera a
soma do que valem juntas a Mercedes, a Volkswagen, a Audi, Porsche, BMW, GM, Ford, Honda, Renault, Stellantis (fusão da Peugeot,
Citroen, Fiat e Chrysler). O seu patrimônio é estimado em duzentos e
sessenta e cinco bilhões de dólares.
Quantia difícil até de imaginar.

Separou-se da
primeira mulher
exatamente
por ser viciado
em trabalho
Comprou o Twitter por quarenta e quatro bilhões de dólares, por volta de duzentos e dezenove bilhões de reais. Ele pode,
como o homem mais rico do planeta, de acordo com a lista de
bilionários da Forbes. Para isso,
investiu metade do valor da compra em patrimônio pessoal. Ou
seja, sua pessoa física desembolsou vinte e um bilhões de dólares,
ou cento e cinco bilhões de reais.
Isso assustou um pouco a
bolsa, que registrou uma queda
de dez por cento das ações da
Tesla no pregão seguinte ao
anúncio da compra. Os papéis da
montadora de carros elétricos –
o futuro do planeta, que não pode
mais continuar a se utilizar de
combustíveis fósseis que envenenam a atmosfera e causam o efeito-estufa – caíram mais de onze
por cento, o que representa um
prejuízo de cento e vinte e cinco
bilhões de dólares do valor do
mercado. Ou seja: três vezes o
valor da compra do Twitter.
Musk também foi alertado
por Bruxelas de que o Twitter
deverá cumprir as novas regras
digitais da União Europeia ou
se sujeitará a pesadas sanções
ou até à proibição. Não por acaso, obscurantistas vibraram
com a aquisição muskiana, por-

que acreditam que agora não
haverá freios na divulgação de
fakenews e maledicências.
O Twitter inovou, desde que
criado em 2006. Ele ajudou a Primavera Árabe e outras revoluções
no continente africano que resultaram na queda de ditadores na
Tunísia e no Egito. O Facebook o
ameaçou alcançando 2,6 bilhões de
usuários ativos e, em seguida, Instagram e TikTok, ambas com mais
de um bilhão de usuários. Embora o Twitter só tenha duzentos milhões de usuários, é a rede
mais utilizada pelos políticos.
Há quem sustente que a influência do Twitter é superestimada. Na verdade, a consulta à telinha é pulverizada entre Youtube,
Facebook e WhatsApp, além do
TikTok. Twitter faz o papel de uma
ágora grega: serve para manter
aceso um fórum de discussões.
O fato de o mais rico do mundo se endereçar para as redes sociais, ao lado de fabricar o carro
que será obrigatório amanhã, é um
indicador. Resta acompanhar as
mudanças que ele imprimirá ao
Twitter. Aguardemos os próximos
capítulos. Por enquanto, só dá
Musk no noticiário e nas redes.
———
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

Plano Safra para alimentar o Brasil e o Mundo
Arnaldo Jardim

O

remanejamento
de mais 1,1 bilhão do orçamento para a equalização de juros do Plano
Safra 2021/2022 possibilitará a retomada
das contratações para
custeio, comercialização e investimento agropecuário.
A transferência só foi possível depois que aprovamos, no
Congresso Nacional, o PLN 01,
que liberou R$ 868 milhões
para reforçar as linhas subsidiadas do programa, suspensas
pelas instituições financeiras
desde fevereiro. Com o prazo se
encerrando em 30 de junho, o
produtor tem se apressar para
assegurar as contratações.
A liberação dos recursos foi,
sem dúvida, uma grande vitória para o setor, mas já estamos
pensando no financiamento da
próxima safra. Por isso, a Frente Parlamentar Agropecuária,
da qual sou integrante, apresentou ao presidente do Banco do
Brasil e ao secretário de Política
Agrícola do Ministério de Agricultura os desafios que o setor
está enfrentando com a elevação dos custos dos equipamen-

tos, em mais de 50%,
e com o aumento dos
preços dos insumos
(adubos e defensivos),
em cerca de 30%.
Soma-se a isto, a
contíniua elevação da
Taxa Selic, que imporá a demanda por recursos independentemente da dinâmica do
setor. Se em 2021/2022, foram
disponibilizados R$ 13 bilhões
para equalização dos juros, para
2022/2003, a previsão é que sejam necessários algo em torno de
23 bilhões de reais, para assegurar a contratação de financiamentos rurais com recursos
equalizáveis, para manter a disponibilidade da safra anterior.
O Plano Safra é, realmente,
o mais importante instrumento
de Política Agrícola, fomentando o desenvolvimento agropecuário e a modernização tecnológica no campo. Porém, responde
por apenas 34% dos recursos
aplicados no financiamento da
safra agrícola, e a pujança do
setor exige muito mais. Por isso,
além de aumentarmos os recursos disponíveis, é fundamental
trabalharmos na diversificação
das fontes de financiamento.
Nesse sentido, um passo im-

Orgulho do Agro.
Orgulho do
produtor rural
brasileiro que
alimenta o Brasil
e o Mundo!
portante foi a aprovação da Lei
14.130/2021, da qual fui autor,
e que criou os Fundos de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAgro).
Já temos 24 FIAgro's já listados
na Bolsa de Valores Paulista
(B3), que estão mobilizando,
aproximadamente, R$ 20 bilhões para financiar o setor.
Juntamente com as Operações
de Barter, que trocam insumos por
parte da produção agrícola, e os
instrumentos previstos na nova Lei
do Agro, ampliaremos, cada vez
mais, o crédito para o produtor
rural. Afinal, estamos falando de
um setor que participa com 27%
de toda a riqueza do País. E precisamos fazer ainda mais.
Instituir, por exemplo, um
Plano Safra Plurianual, que trará maior previsibilidade e planejamento para a produção. Assegurar recursos de uma forma
indexada, preservados de disputa por fontes orçamentárias. E
o mais importante de todos, am-

pliar o Seguro Rural - um sonho de consumo do setor.
No último ano, foram reservados 1 bilhão de reais para cobrir prejuízos decorrentes principalmente de fenômenos climáticos adversos - sem esses recursos, o setor estaria em uma situação delicada. Porém, o seguro cobre apenas 20% da área agricultável do País e ampliar o uso deste instrumento é fundamental
para a produção agropecuária.
Segundo o presidente do
Bando do Brasil, quando comparado com os demais setores
da economia, o Agro é o que
apresenta o menor nível de
inadimplência, mesmo quando
há necessidade de acionar o seguro da produção. É um orgulho sabermos que o setor é sustentável economicamente.
Nossa convicção é de que
o agro será determinante
para a retomada da atividade econômica do país.
Orgulho do Agro. Orgulho
do produtor rural brasileiro que
alimenta o Brasil e o Mundo!

———

Arnaldo Jardim, deputado federal (CID-SP), diretor de Infraestrutura e
Logística da Frente Parlamentar Agropecuária
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Ivana Maria França de Negri

RECORDAÇÕES JUNINAS

FRIO

Carmen M.S.F Pilotto

VERSO
Marisa Bueloni

Ivana Maria França de Negri

Viva São Pedro,
Santo Antônio e São João!

PROSA

SANTO

MILAGREIRO

Como os alegres balões
que enfeitavam o céu da minha infância,
ficaram as recordações,
leves e coloridas.
No ar, o cheiro de pipoca,
do quentão fumegante
e do bolo de fubá.
Meninas com roupas de chita,
floridos vestidos rendados,
com mil laços de fitas
e flores adornando chapéus.
E naquelas mágicas noites,
ao redor da fogueira,
o povo se reunia
para aquecer as mãos frias
e assar milho e pinhão.
Dos três santos comemorados
Antônio era o mais requisitado
pelas moças casadoiras
que queriam um namorado.
Hoje não há mais balões
no céu de poucas estrelas,
ofuscadas pelos néons.
Ninguém ousa sair às ruas
com medo de assalto e ladrões.
Tão depressa passa a infância,
como os riscos de prata no céu
dos fogos de artifício,
que espocam e somem ao léu...

A fria aragem que percorre a rua
Num mês de junho, de friagem certa,
Traz para a noite uma longínqua lua,
Enquanto estou de alma tão desperta.
A mesma alma que mantenho nua
De anseios vagos, faz a descoberta:
Não ser distante feito a triste lua,
Estar presente, atenta e alerta.
Soubesse o astro que no céu insiste
A noite insone a que assisto triste
Quanta tristeza no meu peito cabe,
Talvez levasse longe esta ânsia
E reduzisse a dor desta distância,
Talvez esta saudade, enfim, acabe...

Ludovico da Silva
Por pura curiosidade, olhem o pedestal da imagem de
Santo Antônio, no altar. Está todo corroído, pipocado, sem a
cor das tintas. A mulher que se dirige ao
Santo, primeiro encosta os dedos nos
seus pés, faz o sinal
da cruz e em seguida ora. Às vezes, deixa uma flor. Outras,
uma moedinha no
cofre ao lado. É tanta a fé que o Santo
está com os pés feridos. É difícil saber se
porque atendeu aos
pedidos de casamentos, e recebe um
agradecimento, ou
não, e aceita passivo uma unhada.
Mas, Santo Antônio atende a outros
pedidos e não apenas arranja namorados às desesperadas. Talvez, na sua própria casa
você já viu sua amantíssima esposa fazer-lhe um apelo para encontrar um objeto perdido. Ou não viu?
Se não viu preste mais atenção.
Esse comportamento das mulheres, como das moças, é corriqueiro. Um brinco que caiu da orelha,
um anel que desapareceu, um broche que foi esquecido em um lugar qualquer, um cinto dourado e
mal fechado que se desprendeu do

ooOoo

BUSCANDO PASÁRGADA
Antonio Carlos Fusatto

ooOoo

FESTAS NO ARRAIÁ
Elda Nympha Cobra Silveira
Que noites frias de junho!
São noites de S.Antonio,
S. Pedro e S.João.
Com a caneca em punho,
Quero tomar meu quentão!
Com muita pinga e gengibre,
Pedindo a Deus que me livre,
De ficar meio doidão,
Senão olho pro céu
E não vejo o balão,
Que sobe bem de mansinho,
Levando pros treis santinho,
Meus pedido de montão!

vestido e tantos outros objetos de
valor ou estimados, que somem
sem deixar rastro algum. Uma rápida oração, que não precisa ser
em frente à imagem, mas uma evocação ao Santo e em pouco tempo
a peça é encontrada. Muitas vezes em lugares inesperados.
São poucos os que têm ciência
dos grandes milagres de Santo Antônio. Mas ele atende a todos e por
mais simples que sejam os pedidos.

Por este mundo protervo,
mal legislado,
recheado de misérias, falcatruas,
vilipêndios
e,
indébitas apropriações.
Sou,
dentre muitos,
obstinado caminheiro;
a caminhar
por caminhos sem trilhas.
Quero deixar
pegadas visíveis
e
seguras,
para que outros
me possam seguir;
com
responsabilidade
e, nobreza
de caráter!...
Princípios que
faltam
para muitos políticos
e, alguns magistrados...

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro "Festa dos quitutes" da professora Jane Prado, é tão rico nos
detalhes que nos deixa com muita vontade de participar dessa linda festa.
Tem pescaria, correio elegante, cadeia, pau de seco e fogueira. Tem até
show com dupla sertaneja e a grande quadrilha com noivo, noiva, delegado e muita diversão. Que o calor das verdadeiras amizades aqueçam a
fogueira dos nossos corações.
Recomendamos
Faixa etária: 06 a 12 anos
Você pode encontrar a história narrada em: https://youtu.be/Asc-dysAhvk
HISTÓRIA - FESTA DOS QUITUTES de JANE PRADO [FESTA JUNINA]

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

“É quando sentimos
que o quê, o quanto,
o a/onde, o porquê,
tudo pode ser possível
e passível do Amor”
Silvia Regina de Oliveira
Silvia Regina
Oliveira é escritora
e poetisa,
professora de
inglês, formada em
Turismo, conf
eit
eir
a,
confeit
eiteir
eira,
integrante da
Academia
Piracicabana de
Letras e do Centro
Literário de
Piracicaba.
Tem inúmeros livros
publicados e
participação em
dezenas de
coletâneas.
Premiações
diversas em
concursos literários.

NOTÍCIAS:
A Câmara de Vereadores de Piracicaba homenageou entre outros, os
jornalistas Evaldo Augusto Vicente e Alexandre Sarkis Neder, ambos
integrantes da Academia Piracicabana de Letras. Parabéns!

--Nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de
Moraes, às 19h30 do dia 24 de junho, será lançada a obra “Guia
das Plantas da Mata Atlântica Floresta Estacional” por Vinicius
Souza, Cassio Toledo, Daniela Sampaio, Narciso Bigio, Gabriel Colletta, Natália Ivanauskas e ThiagoFlores.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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SELEÇÃO, VERDÃO E O NHÔ-QUIM

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de
futebol e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Olá amigos leitores e torcedores do alvinegro mais importante do planeta que é o glorioso
e centenário XV de Piracicaba.
Aqui neste espaço com o conteúdo mais “caipiracicabano” entre
todos os jornais de Piracicaba, A
Tribuna Piracicabana dá show no
realmente é a verdadeira manifestação de democracia. Parabéns
Evaldo Vicente por nos proporcionar tal prazer e oportunidade.
O título desta “prosa” é complexo, mas seguindo com a leitura
vou explicar o porquê desta ligação entre os três times. A princípio
já sei que as viúvas e aquela meia

dúzia de acéfalos ainda vão querer polemizar e distorcer tudo o
que digo e escrevo, mas como já
dizia o ditado, ninguém joga pedras em árvore sem fruto, e já de
antemão agradeço a todos por deixarem outros afazeres mais importantes para ler nossas colunas.
Muito obrigado pela “moral” (rs).
Fazendo uma reflexão entre
o que vem apresentando essas
três equipes, consigo traçar uma
linha de mudança na no caminho para o sucesso de cada uma,
a começar pela seleção brasileira, que após o inesquecível 7x1, a
CBF decidiu renovar “quase”
tudo, e buscar algo que fizesse
com que a vergonha passada na
semifinal da copa de 2014 ficasse no passado e com uma estratégia às vezes não tão eficaz,
mudar o foco do torcedor para
continuar obtendo “dividendos”
com a marca “SELEÇÃO BRASILEIRA”. Já está mais que provado que trabalham, pensam e vivem só para os lucros, o torcedor?
Ah esse que se dane, quer assistir
tudo bem, se não quiser vamos
continuar vendendo amistosos
contra seleções de quinta categoria nos quatro cantos do mundo.
Já o Palmeiras, vive uma re-

alidade totalmente diferente,
Paulo Nobre iniciou mudanças
que foram ao longo do tempo
comprovadamente reconhecidas
como “essenciais” para a saúde
do clube. Trouxe investimentos
externos de grande valia, o “Allianz Parque” que é uma das parcerias de maior sucesso no que se
diz respeito a “arenas”. Proibiu
torcida uniformizada de querer
“mandar” no dia a dia do clube e
iniciou o que é todo o sucesso do
Palmeiras, tudo isso aliado a pessoas “profissionais” no núcleo do
futebol profissional, com contratações pontuais e que se encaixavam no perfil do treinador em
atividade, os que não ficavam
dentro deste planejamento,
“tchau” e um abraço! Vejam os títulos, vejam as apresentações, vejam os lucros em todos os segmentos do clube e vejam o aumento significativo de sócios torcedores.
Já no XV de Piracicaba, após
anos de fracassos e momentos
vergonhosos, Rodolfo Geraldi e
Arnaldo Bortoleto parece que utilizando os exemplos de fracassos
e vergonha do selecionado brasileiro, e vislumbrando o sucesso
da administração do Palmeiras,
guardada as devidas proporções,

estão buscando para o Nhô-Quim
algo que fuja dos erros do selecionado canarinho, e almejando o
sucesso do “verdão”. Dispensou
pessoas, enxugou a máquina, refez planejamento financeiro e
está apostando em profissionais
“de verdade”, com experiência de
campo, e nos frutos do próprio
clube, aliado com as contratações “pontuais” para a composição do elenco que irá iniciar essa
nova fase na vida do alvinegro.
O intuito sempre será buscar
a elite do futebol paulista e a volta
ao cenário nacional, esse trabalho
não acontece na rapidez que gostaríamos, mas o primeiro passo foi
dado, e ninguém volta a andar de
um dia para o após anos na UTI.
O torcedor, imprensa e até as “viúvas” de antigas gerações de diretores e funcionários precisam se
unir em apoiar e incentivar os novos personagens dessa história
centenária que luta bravamente
para não tomar o mesmo rumo de
Paulista de Jundiaí, Marília,
União São João de Araras, Rio
Branco de Americana, Independente de Limeira e tantos outros
clubes tradicionais que erraram
com pessoas e amargam o ostracismo do inferno da 4ª divisão.

A NOVA LEI GERAL DO ESPORTE
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

Com o advento da Constituição Federal de 1988-CF/88, o desporto ganha um capítulo especial
no nosso ordenamento jurídico
maior e, a partir daí, desencadeouse um novo ciclo legislativo em relação ao desporto, culminando
com o advento de várias normas
infraconstitucionais visando regulamentar o novo comando consti-

tucional. A regulamentação do
artigo 217 da CF/88 veio, como
dissemos, através de normas infraconstitucionais, a primeira e de
grande impacto nas relações jurídico-desportivas foi a Lei nº 8.672
de 6 de julho de 1993 apelidada
“Lei Zico” (no Brasil há uma “certa tradição” em apelidar leis com
nomes próprios e o Arthur Antunes Coimbra - Zico era o Secretário Nacional de Esportes à época)
que promoveu a modernização da
legislação desportiva e um fato
polêmico que marca esse período,
é que a Lei Zico legalizou os bingos, cujo objetivo precípuo era o
de fomentar o esporte amador,
destinando 7% de seu faturamento às entidades que representavam
as modalidades olímpicas e paraolímpicas. Já em 1998, com Edson
Arantes do Nascimento, o Pelé, à
frente do Ministério Extraordinário dos Esportes no governo FHC,
foi promulgado a Lei nº 9.615 de
24 de março de 1998, a Lei Pelé,
que revogou a Lei Zico e regulamentou os §§ 1º e 2º do art. 217
da CF/88 e o art. 33 da Lei nº
8.028, de 12 de abril de 1990 de
forma mais ampla e abrangente e
dedicou o seu capítulo VII à Justi-

ça Desportiva. Desde então, a legislação desportiva no Brasil ganhou novos contornos, modernizou-se e acompanhou a evolução
das atividades esportivas com um
olhar sobre todas as vertentes desde as relações de trabalho, a segurança dos torcedores, o fomento
às novas formas de gestão e inovação, o PROFUT, a Lei das SAF’s,
dentre outras. Vivemos num mundo tecnológico bem diferente dos
idos de 1993 e 1998, a sociedade
atual vem acompanhada de uma
maior complexidade jurídica e com
isso o Direito tem que dar respostas, deve se amoldar e interpretar
as necessidades da atual sociedade, ele nasce dela e evolui através
dela, sob pena de se tornar obsoleto. O nosso ordenamento jurídico-desportivo tornou-se um emaranhado de normas, uma colcha
de retalhos que no jargão jurídico
que se quer dizer que já sofreu várias alterações e aí vem a necessidade de, mais uma vez, o legislador interpretar o anseio da sociedade e propor soluções aos desafios que surgem, consolidando, inclusive, todas as normas, desde
que possível, num único ordenamento e assim foi feito. Em oito de

NÃO

Renato Bonfiglio

junho passado, foi aprovado no
plenário do Senado Federal, o projeto da nova Lei Geral do Esporte
sob o nº 68/2017, trata-se do novo
marco legal das normas desportivas, o projeto de lei do Senado atualiza a Lei Pelé e consolida todas
as normas desportivas em vigor
visando atualizá-las e aperfeiçoálas, entregando assim a nova norma geral do desporto no país. O
referido projeto contou com a
participação de renomados juristas do Direito Desportivo e de
outros ramos do Direito, reunidos numa comissão nomeada pelo
presidente do Senado que, desde
2017, reuniu-se num primeiro
momento para discutir o novo
marco legal e depois promoveu
várias audiências públicas para
trazer mais contribuições ao
tema, culminando assim com a
redação final do PLS nº 68/2017.
O processo legislativo não se encerrou, com a aprovação no Senado que é a casa iniciadora do PLS,
ele agora vai ser remetido à Câmara Federal que neste caso é a casa
revisora e sendo aprovado vai à
sanção presidencial. Voltaremos
ao tema. Saudações XVzistas e jus
desportivas e até a próxima!

PRECISO

DE AJUDA,
DEIXA PRA LÁ
Pablo Franco

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

E mais uma vez um assunto que já tinha cantado a bola
voltou à tona.
Lembram quando eu disse
sobre a queda de rendimento do
jogador Luan do Corinthians?
Fui obrigado a tocar no assunto porque recentemente o Dr Joaquim Grava falou sobre o jogador. Trago aqui algumas falas que ele disse em participação
ao podcast de lavada, apresentado pelos jornalistas Ulisses
Costas e João Paulo Capellanes:
"No meu ver o Luan está
muito afetado emocionalmente.
Eu acho que uma orientação psicológica iria bem para ele. Quando indiquei ele falou que não
iria. É necessário, porque existem jogadores que fazem.”
Essa é a opinião de um dos
mais renomados médicos do esporte do Brasil com mais de 40 anos
de profissão, considerando que sim
um atleta precisa de ajuda e que
muita das vezes acaba deixando
de lado dizendo que não tem necessidade de tratar do assunto.
O que mais me admira é que
quando descobrimos casos de
atletas que sofrem com doenças
mentais ou mesmo recorrem a
vícios a mídia se assusta e coloca matérias do tipo: O craque
do time tal se perdeu nas drogas ou mesmo teve uma carreira encurtada por conta do seu
vício e nunca mais foi o mesmo.
Os atletas são antes de tudo
humanos, diferente dos mitos

que acabam colocando em cima
deles. Eles não são permitidos
errar, falhar, titubear ou mesmo admitir suas falhas.
Tivemos casos diversos de
atletas do nosso futebol que encurtaram a carreira porque emocionalmente não estavam bem,
atletas que a gente se pergunta
“Por que parou?” “Tinha potencial, mas não rendeu”.
Antes de finalizar tenho que
lembrar de alguns pontos essenciais: ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO NÃO É SAUDÁVEL (É
ultrapassar seu limite físico e mental a cada treinamento), UM ATLETA É UM TRABALHADOR, ONDE
A FERRAMENTA DE TRABALHO É SEU CORPO (Significa que
além de ser precioso, seu corpo é
sua maior riqueza e se sua mente
não colabora não há o que fazer) e
SÃO HUMANOS (É justamente
nesse ponto que quero trabalhar
aqui, atletas cometem os mesmos
erros que nós com a diferença que
ninguém vai na sua loja reclamar
quando você não fecha uma venda ou mesmo quando você erra
em alguma coisa na sua profissão).
Isso não significa que são
perfeitos, mas talvez lembrar que
ser atleta é apenas uma parte da
pessoa que você tanto admira.
Quem sabe eles não precisam de
tanta ajuda como nós, só não
sabem admitir ou não podem.
Torço que isso vire mais
normal, afinal de contas todo
mundo sai beneficiado com isso,
eles com mais saúde mental e
nós por termos uma chance menor de ver um ídolo nosso sofrendo pela consequência de não
lidar com aquilo que não foi resolvido por anos e hoje tem feito diferença na vida do atleta.
Um grande abraço e até a
próxima coluna!

SEJA SÓCIO
DO NHÔ-QUIM

O XV de Piracicaba anunciou nesta quarta-feira (15) a
volta do plano XVzão, no valor de R$ 15,00, ao programa de
Sócio Torcedor Nação XV. A novidade está liberada para a
torcida, que pode fazer adesões ou renovações e se preparar
para comparecer ao Barão da Serra Negra já nos jogos da
Copa Paulista, que iniciam a partir do dia 1º de julho.
O plano já é conhecido da torcida XVzista, mas foi descontinuado anteriormente, no início deste ano de 2022, ficando ativo somente para aqueles torcedores que estavam com a vigência do plano em andamento. Agora, quem possui o antigo cadastro e está com o mesmo inativo ou quem deseja fazer uma
nova associação, pode optar novamente por este plano.
Os benefícios oferecidos ao sócio XVzão são entrada livre
na arquibancada geral em jogos que o XV de Piracicaba é mandante e desconto de aniversário na loja XV Mania. Este plano
não dá direitos estatuários, ou seja, não é possível votar nem
ser votado em eleições do Clube, por exemplo.
As associações são feitas tanto pelo site
www.nacaoxv.com.br quanto na secretaria do Clube, localizada
no estádio Barão da Serra Negra (Rua Silva Jardim, 849). O
valor do plano (12x de R$ 15,00 = R$ 180,00) só pode ser
pago à vista no boleto ou então parcelado no cartão de crédito.
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“Não matarás” (parte I)
Rogério Sartori Astolphi
Juiz de Direito
No capítulo 20 do Livro do
Êxodo encontramos o quinto
dentre os Dez Mandamentos
da Lei de Deus, o chamado “Decálogo”: “Não matarás”.
A par de ser um comando
divino, desde que o homem se
reconhece como tal luta para a
preservação da própria espécie,
essência do nosso instinto de sobrevivência. Depois, com a evolução humana e a necessidade
de se estabelecer ordem às sociedades que iam se formando, a
defesa da vida ingressou no
campo das leis, chegando até os
nossos dias. Mas a defesa da
vida em sua plenitude, quero
dizer, da concepção até a morte
natural, vem sendo cada dia
mais colocada em xeque pelo
próprio homem de nossa sociedade dita “pós-moderna”.
Recentemente recebeu grande repercussão mundo afora o
vazamento de um “rascunho” da
decisão dos Juízes da Suprema
Corte dos Estados Unidos que
estão reanalisando o famoso caso
Roe vs. Wade, julgado em 1973,
e pelo qual fora reconhecido que
o direito ao respeito à vida privada garantido pela Constituição Norte-Americana permitia a
prática do aborto. Nesse rascunho, o Juiz responsável pela redação do voto final, Samuel Alito Jr., com todas as letras afirmou que depois de quase 50 anos
a Corte iria reparar um enorme
erro jurídico, erro esse que, calcula-se, ceifou desde então e até
hoje a vida de 65 milhões de bebês. Isso mesmo: você leu sessenta e cinco milhões de bebês!
Interessante observar que
se essa decisão vier a ser confirmada pelo colegiado da Suprema Corte (são nove os Juízes que votam e parece certo
que há ao menos cinco que derrubarão a decisão que permitia
o aborto), ela simplesmente será
o ponto de retorno às normas
mais básicas e essenciais da civilização humana, conferindo a
dignidade que jamais o direito
à vida –o primeiro de todos os
direitos!— poderia ter perdido.
E por que é o primeiro de todos?
Simplesmente porque sem ele,
nenhum outro direito existe.
Será um duro golpe na
cultura de morte que avança dia a dia no mundo ocidental, para ficarmos nessa
parte da sociedade contemporânea que nos interessa.
Mas o movimento próaborto, nos Estados Unidos e
mundo afora, que é rico e organizado, mostrou suas garras. E a Igreja Católica entrou
no epicentro dessa discussão.
Em várias cidades dos Estados Unidos houve manifestações
contra a Igreja: Missas dominicais foram interrompidas ou con-

turbadas por palavras de ordem
dos defensores do aborto; prédios de entidades de defesa da
vida foram danificados e ameaçados seus integrantes; protestos foram realizados na mídia em geral atacando a Igreja
enquanto instituição e seus integrantes, inclusive com personalidades políticas (o ex-Presidente Barak Obama e o atual
Joe Biden, por exemplo) levantando suas vozes em favor do
que entendem como “direito
reprodutivo da mulher”...
Não nos esqueçamos, todavia, de duas dentre as várias promessas infalíveis que Jesus nos
legou. A primeira delas ocorreu
assim que o Apóstolo Pedro fez
sua profissão de fé (“Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo”), respondendo-lhe Nosso Senhor: “te
digo que tu és Pedro, e sobre esta
pedra edificarei minha Igreja, e
as portas do Inferno nunca prevalecerão contra ela” (Mt 16, 1618); a segunda promessa a fez
nas despedidas aos seus, antes
de sua Paixão: “No mundo terei
tribulações, mas tende coragem:
eu venci o mundo!” (Jo 16, 33b).
Quero concluir este artigo
registrando a grandeza e, ao
mesmo tempo, rogando a intercessão de todos os leitores e leitoras a um grande homem de
Deus, Bispo de nossa Santa Igreja nos Estados Unidos: Dom Salvatore Cordileone (ou “Coração
de Leão”, como observou o jornalista Marcio Antonio Campos
da “Gazeta do Povo”), Arcebispo
de São Francisco, na Califórnia,
o Estado mais pró-aborto daquele país. Dom Salvatore escreveu
uma carta, que se tornou pública, à Deputada do Partido Democrata Nancy Pelosi, sua diocesana (ela mora e tem seus eleitores em São Francisco), proibindo-a de receber a Sagrada Comunhão. Nancy Pelosi é, nada
mais, nada menos, do que presidente do equivalente à nossa
Câmara dos Deputados nos Estados Unidos e uma das líderes mais importantes da causa
pelo aborto, publicamente defendendo o assassinato de bebês. Então, como ela não acolheu as exortações do seu Pastor e, até agora, não se retratou e nem voltou à comunhão
com Deus (até onde se sabe não
buscou o Sacramento da Confissão e, depois de absolvida, arrependeu-se e mudou de posição), alternativa não houve que,
para o seu próprio bem, impedila de comungar a Eucaristia.
Pretendo, no próximo artigo, abordar a situação do
aborto no Brasil, pois os tempos em que vivemos exigem
nossa atenção e prontidão
para esse assunto. A cada um
deixo meu fraternal abraço!
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Represa em Nazaré Paulista.

Foto Elias Gomes

Um oásis de paz e tranquilidade, acrescentando vários atrativos
para aqueles que apreciam um contato direto com a natureza.
Assim é o ‘Município de Interesse Turístico’ de Nazaré Paulista, a
menos de 100 km da capital paulistana. Aproveitando-se da
Represa Atibainha, ali estão 20 (vinte) marinas! Até pode parecer pouco para Nazaré Paulista para as suas mais de 2.000 (duas
mil) embarcações fixas na cidade. A gastronomia local oferece o
seu prato típico, o “Afogadão”, um cozido de carne de boi, com
batatas, farinha de milho, arroz e feijão, uma das tradições herdada dos nossos audazes bandeirantes. Visite Nazaré Paulista.
INTELIGÊNCIA TURÍSTICA

Vanilson Fickert no Congresso

lho delicado e importante que, embora ainda precise de alguns ajustes, veio finalmente para colocar uma certa ordem
técnica na classificação das cidades, em lugar das antigas
definições por simples política. Vanilson Fickert, o mais qualificado técnico de turismo, Diretor Técnico da nossa Secretaria
Estadual, Coordenador do Grupo de Análise Técnica dos Municípios Turísticos – MITs e Estâncias – ele apresentará esse importante painel. Claro, será nos dias 3 e 4 de agosto, nas mesmas dependências do Salão São Paulo de Turismo, no Centro de Eventos São Luís, na região da Avenida Paulista, em
nossa capital. Aproveite os dois eventos num só momento.
C A CHOEIRA DO S
AL
TÃO
SAL
ALTÃO

Cachoeira do Saltão, em Itirapina
Fábio Montanheiro

Você quer transformar seus dados em inteligência turística? O
Congresso do Turismo Paulista de 2022 apresentará um painel que vai explicar como um observatório de turismo pode
melhorar a gestão do seu destino. A apresentação será de
Fábio Montanheiro, nada menos do que o atual coordenador
do Centro de Inteligência da Economia do Turismo da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Ele é turismólogo formado pela Universidade Anhembi-Morumbi e tem especialização em Marketing Turístico pela USP. O Congresso do Turismo
Paulista tem cursos gratuitos e, nos dias 3 e 4 de agosto,
estarão nas mesmas dependências do Salão São Paulo de
Turismo, na região da Avenida Paulista, em nossa capital.
O RANQUEAMENT
O DO EST
ADO
RANQUEAMENTO
ESTADO
Será apresentado no Congresso do Turismo Paulista de 2022
o histórico e a definição dos critérios havidos no primeiro ranqueamento dos municípios do Estado de São Paulo. Um traba-

A cidade é Itirapina, nada menos do que um oficial ‘Município de
Interesse Turístico’, a 220 km da capital, na região de São Carlos.
A Embaixadora de Itirapina, a vereadora Bete do Broa, sempre
nos diz as maravilhas da Cachoeira do Saltão, juntamente com
outras duas, um atrativo com 100% de ar puro integrando exuberante riqueza natural. Dispõe de infraestrutura básica, lanchonete e restaurante com boa comida caseira e uma fantástica vista
panorâmica, corredeiras com quedas d’água pelo percurso, florestas naturais, trilhas e jardins. Informações: (19) 9-9924-3123.
SALÃO SÃO P
AUL
O DE TURISMO
PA
ULO
Será a 19ª edição dessa que é a melhor e mais eficiente vitrine
das coisas boas que a sua cidade pode oferecer ao turista. Esse
evento foi idealizado para mostrar com exclusividade e “vender” as cidades com potencial turístico do Estado de São Paulo.
Também é uma excelente oportunidade para os operadores de
viagens descobrirem novos destinos para as suas operações. A
sua cidade precisa estar presente. Info: (11) 9.5987-7490.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------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
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

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
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