‘CIDADE DOÇURA’
A vizinha Rio das Pedras, a
nossa querida “Cidade Doçura”,
completa 128 anos neste domingo,
dia 10 de julho. O Capiau, idoso e
cansado, tem um carinho especial
pelos amigos e pelas memórias tão
afetivas ligadas a este município
tão querido. Para marcar a data,
a Prefeitura, sob a gestão do prefeito Marcelo Buzetto, organiza
para o mesmo dia, a partir das 8
horas, um passeio ciclístico que
terminará na concha acústica,
onde haverá diversas atrações para
a população e seus visitantes.
PREOCUPAÇÃO - I
O Conselho de Alimentação
Escolar (CAE Piracicaba) emitiu
uma nota pública para externar preocupação com a forma com que a
terceirização da alimentação escolar avança nas escolas municipais.
“Na última semana, o CAE foi surpreendido com a notícia de que novas escolas terão a alimentação escolar terceirizada durante o recesso
de julho”, aponta o documento, ao
informar que serão atingidas quatro escolas municipais de Educação
Infantil: Dr.ª Antonietta Pedroso,
Joaninha Morganti, Dona Maria
Fagundes e Marshlea Dawsey.
PREOCUPAÇÃO - II
Ainda de acordo com o conselho, a notícia chegou ao conhecimento do CAE por meio das visitas
de rotina para fiscalização da ali-

mentação nas escolas. “Em nenhum momento, o Conselho foi
convidado pela Prefeitura, Secretaria de Educação ou Divisão de
Alimentação e Nutrição para participar ou opinar sobre este processo”, aponta. “Também não foram
convidadas a participar e opinar
sobre o processo as comunidades
escolares envolvidas”, critica.
INAUGURAÇÃO – I
A inauguração do novo espaço da Semdettur no prédio do Centro Cívico ontem, 8, contou com a
presença maciça dos secretários
municipais. O fato não passou despercebido pelo prefeito Luciano Almeida, que ao fazer uso da palavra
brincou que isso demonstrava a
popularidade do secretário da Pasta, José Luiz Guidotti Júnior.
INAUGURAÇÃO – II
Fernanda Simidamore, gestora do programa de empregabilidade inclusiva do Governo do
Estado, presente à inauguração
da Semdettur, cometeu uma pequena gafe ao fazer o uso da palavra. Agradeceu à iniciativa da
Prefeitura de “Sorocaba”, pela
criação do Polo de Empregabilidade Inclusiva, momento em que
foi corrigida pelos presentes.
INAUGURAÇÃO - III
Além dos números positivos
na área econômica e na geração de
empregos na cidade, o que mais
chamou a atenção na inauguração
do novo espaço da Semdettur foi o
visual de José Luiz Guidotti Júnior. Ele que sempre foi visto elegantemente vestido, apareceu ao
evento usando um despojado
boné. Estava no clima de ‘sextou!’.

Programa capacita empresários
para certificação socioambiental
Projeto inédito prevê ainda formação de colaboradores e
premiação para empresas destaque, dentro da Certificação ESG
A Secretaria de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema) e a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdettur)
realizam, terça-feira, 12, às 19h, no
Teatro do Engenho, o lançamento
do programa de Certificação ESG
de Piracicaba, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições (Simespi).
Participarão do lançamento
empresas convidadas pela Acipi e
pelo Simespi, mas qualquer organização pode participar, mediante confirmação de presença por e-mail.
Uma aula magna será ministrada pelo coordenador de projetos, João Maurício Gama Boaventura, e pelo docente e consultor sênior, Edson Barbero, ambos da
Fundação Instituto de Administração (FIA), ligada à Universidade

de São Paulo (USP). “A ideia da
aula é dar um panorama abrangente e real das atuais modificações do mundo empresarial que
estão levando ao ESG. Em particular, discutiremos o crescimento do capitalismo de stakeholders
e a premência por empresas mais
éticas e com compromissos com a
sustentabilidade. Neste bojo, inclusive, concluiremos que empresas que satisfazem eticamente todos os públicos - stakeholders são também ao longo prazo mais
lucrativas”, explica Barbero.
O objetivo do programa é capacitar e certificar empresas de pequeno, médio e grande porte de
Piracicaba, com base nas premissas do ESG – termo desenvolvido
pela ONU (Organização das Nações
Unidas) em 2004 que significa
ambiente, social e governança
(Environmental, Social and Governance). A ideia do ESG, divul-

gada pelo Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins, corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização, que deve integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais.
Além disso, o programa vai
contar com um ranqueamento
anual com as melhores pontuações
e práticas inovadoras em diversas
categorias, com um evento de premiação para as empresas que apresentem uma atuação de destaque.
“O nosso intuito com esse programa é, além de capacitar e certificar, instigar uma nova forma de
pensar, por parte das empresas e
seus colaboradores, nas questões
ambientais, sociais e de governança. É um trabalho que visa benefícios, não apenas para as empresas
em si, mas também para o município. Isso porque, quando contamos

com organizações engajadas nesses propósitos, dispostas e ter essa
mudança de percepção e comportamento, o desenvolvimento e o
alcance é geral”, destaca o titular
da Sedema, Alex Gama Salvaia.
Só na primeira etapa do projeto, que é a de capacitação, a expectativa é de alcançar cerca de 600
colaboradores de empresas, objetivando um efeito multiplicador, com
esses colaboradores levando os conhecimentos adquiridos para as
suas empresas e eventualmente
toda sua rede de suprimento.
SERVIÇO
Lançamento do programa
Certificação ESG do Município.
Terça-feira, 12, às 19h, no Teatro do Engenho, no Engenho
Central. Empresas interessadas em participar, devem confirmar presença pelo e-mail
sedema@piracicaba.sp.gov.br.
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REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA
EM SÃO PAULO

VERDADES X MENTIRAS
O deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) enviou um
esclarecimento à imprensa,
onde intitula de “verdades x
mentiras”. Ele destaca que solicitou ao governado do Estado
de São Paulo, Rodrigo Garcia,
que revogue o aumento dos
pedágios praticados nas praças entre Piracicaba-Águas,
entre São Pedro-Santa Maria e,
na SP-308, entre PiracicabaCharqueada. Morais justifica
que a solicitação foi feita devido a uma decisão do governador de congelar as tarifas em
todo o Estado. “Porém, na nossa região o aumento já estava

sendo praticado desde o início
do mês, por isso a necessidade de revogar e não apenas
congelar”, acrescentou, ao afirmar que ainda aguarda decisão de Garcia, “houve negativa
até o momento”. No mesmo esclarecimento, ele volta a lembrar que não foi responsável
pela instalação dos pedágios
na região. “De forma intencionalmente maldosa, atribuem a
uma decisão de minha parte”,
rebate, ao destacar que a promessa de que não haveria pedágios foi feita pelo então candidato Márcio França, caso fosse eleito, o que se concretizou.

No último final de semana de
junho, os advogados Leonardo Marianno e Gustavo
Benitez (sócios da banca Marianno e Benitez Advogados)
estiveram na cidade de São
Paulo num evento que contou com a presença dos melhores advogados criminalistas do país. Intitulado “O Criminalista no Plenário do
Júri”, o seminário foi liderado por Mário de Oliveira Filho
e Mauro Nacif, que, juntos,
contam com mais de 1500
atuações em júris populares.
Oliveira Filho esteve à frente
de grandes casos, como o do
Colégio Dante Alighieri e
Operação Lava Jato e possui
o Instagram Papo de Criminalista, que nessa semana
atingiu a marca de 80 mil
seguidores. Já Nacif foi o lí-
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der de defesa do caso Suzane Von Richtofen. O evento
contou ainda com os criminalistas Ércio Quaresma
(caso goleiro Bruno), Elias
Matar Assad (caso Doutora
Morte), Roberto Podval (caso
Nardoni), Aury Lopes Jr, Rodrigo Fuziger, Janaína Matida e o juiz Alexandre Morais
da Rosa. “Um evento desse é
único, é uma oportunidade sui
generis de entrever grandes
nomes”, ressaltou o Marianno. Já para Benitez, “o evento
propiciou, além do aprendizado em si, a possibilidade de
networking”. A idéia agora é
trazer o seminário para o interior, destacando-se Piracicaba. Da esquerda para a direita, Leonardo Marianno,
Mario de Oliveira Filho, Mauro Nacif e Gustavo Benitez

A Câmara Municipal de Piracicaba disponibiliza ao público
uma coleção virtual composta por 31 objetos utilizados
durante o combate histórico
para os paulistas e condecorações posteriores. De acordo
com a chefe do setor de Gestão de Documentação e Arquivo, Giovanna Fenili Calabria,
as coleções especiais serão
temáticas, conforme forem
compilados os documentos e

objetos referentes a determinados temas de interesse histórico do município. As imagens tridimensionais dos objetos fazem parte da primeira
coleção especial do sistema
Atom que, desde o início de
junho, garante acesso a parte
do acervo histórico digitalizado do Poder Legislativo. O projeto integra as atividades em
comemoração aos 200 anos
da Câmara de Piracicaba. A7
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Ode ao Nove de Julho
Esio Antonio Pezzato
Os grandes
heróis Paulistas
Tombaram –
porém, em pé!
E o pendão
das treze listas
Mostrou o poder
da fé.
– Foram heróicos
soldados
Que tendo sonhos dourados
Mostraram o seu valor...
E agachados nas trincheiras
Ergueram mil cordilheiras
Com a base feita de Amor!
E todo o povo paulista
Com a força do coração,
Foi constitucionalista
Com ardor e devoção...
Mesmo sendo injustiçado
O paulista ergueu seu brado
Que hoje em dia ainda se vê.
E quatro jovens tombando
Deixaram todos clamando
O M.M.D.C.!
Vai, Miragaia – valente!
E Martins – vai sem rival!
Dráuzio – na linha de frente!
Camargo – vai triunfal!
Na sigla audaz e radiante,
São Paulo segue confiante
Rumo aos páramos de luz!
E com sobranceiro orgulho
Bradam o Nove de Julho
Que o brasíleo céu seduz!

Que importa
se houve vingança,
Ódio, rancor
e desdém?
– Se ainda temos
a Esperança
De ver triunfar o Bem,
Para nós isso
é o que importa,
O resto é
paisagem morta
Repleta de ingratidão...
– Medalha que expele fogo,
Profano e maldito jogo,
Negra e lívida oração!
Mas o povo Bandeirante
Que mostrou ser colossal
E que seguiu sempre avante
Com denodo magistral,
Dando à morte sua vida
Mostrou sua alma aguerrida
Aos rincões desta Nação!
E cada soldado altivo
Clamou em coro cativo:
–“À Pátria o meu coração!”
Mártires dessas jornadas,
Em cada peito febril
Cintila em letras douradas
Um nome apenas – Brasil!
E com triunfante orgulho
Dizeis que o Nove de Julho
Representa o que hoje sois.
E quais grandes timoneiros,
Sois Soldados brasileiros,
Soldados de Trinta e Dois!
09.07.1980

Sabedoria e beleza são forças
que estão ao alcance de todos

P

ela madrugada, refletia
com os nossos amigos espirituais da Colônia Manto da Luz e dialogávamos sobre
o momento atual, pois, assistimos que a humanidade caminha
pela própria sobrevivência. Pela
hora do Ser em momento decisivo. A sabedoria Divina faz despertar de todas as crenças, pois,
“Enquanto houver mercadores
no Templo, haverá Reformadores indignados”. Veja que dia a
dia se aproxima o grande dilúvio Universal. A Arca de salvação é consciencial como demonstra o ensino bíblico, existe, para
que possamos nos salvar da espantosa tempestade que se aproxima. A humanidade já conheceu o Cristo Jesus histórico e
nada entendeu, mas, agora deve
conhecer o Cristo Jesus em substância, o qual vive e palpita em
nossa centelha Divina. Muitas
Obras nos ensinam com clareza
os grandes mistérios. Toda essa
grande Sabedoria é Luz. É maravilhosa a transformação pela
qual passamos. Em todos os campos da atividade humana há
maravilhas que descobrimos
dentro de nós mesmos. Somos
pelo Amor, desejosos em corresponder ao Mestre, os benefícios
recebidos com sua majestosa Sabedoria totalmente espiritual.
Amados e queridos leitores.
A humanidade não está madura para receber toda essa Sabedoria. Ao entender a morte de
Jesus Cristo, conhecerá suas
forças e vai despertar as maravilhas que têm adormecidas em
seu Eu Superior. A Sabedoria do
Amor é milenar, mas até agora
o homem não o compreendeu.
A Sabedoria do Grande Arcano
permaneceu oculta por muitos
séculos e não se podia falar dela
com tanta clareza. Quando uma
matéria se transforma em outra, ocorre a transmutação, ou
seja, mudança de forma. Isso é
Alquimia. O homem atual tem
conhecimentos exatos do poder
germinativo da semente, menos
da semente humana. Aí está a
Luz que libera o homem da escravidão, e do escravo vivem

todos os amos. A doutrina do
olho e a doutrina do coração. A
doutrina do coração é nutrida
pelo Amor e nos ensina a Sabedoria da transmutação e a doutrina do olho se nutre de teorias
e enriquece o intelecto. Assim,
uma nos conduz à Sabedoria
humana e a outra à Sabedoria
Divina. A humanidade do futuro deverá conhecer a Divindade. O homem consegue produzir força moral, mas hoje,
milhões de homens estão caindo cegos no abismo e estes cegos guiam uns aos outros, mas
sempre em direção ao abismo.
O Cristo Jesus Nosso Senhor nos
disse: “Eu sou o caminho, eu sou
a verdade, eu sou a vida”.
E finalizamos refletindo com
Allan Kardec – “Os bons espíritos simpatizam com os homens
de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores,
com os homens viciosos ou que
podem viciar-se. Daí seu apego,
resultante da semelhança de sensações” – “Para crer-se em Deus,
basta que se lance o olhar sobre
as obras da Criação. O Universo
existe, logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é
negar que todo o efeito tem uma
causa e avançar que o nada pôde
fazer alguma coisa” e “Sabei ainda que nem sempre é um mal o
que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um
mal sairá um bem muito maior.
Quase nunca compreendeis isso,
porque só atentais no momento
presente ou na vossa própria pessoa”. Enfim, a colheita pode até
demorar, mas um dia ela chega,
então, abandone para sempre o
pensar em excesso, ter medo das
mudanças, viver do passado,
falar mal dos seus semelhantes
e tentar agradar a todos. Que a
nossa fé seja renovada todos os
dias. Deus é a nossa força, a
nossa alegria, a nossa esperança e a nossa certeza de que nele
somos muito mais que vencedores. As Leis de Deus são perfeitas. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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A trajetória intelectual de um grande helenista
Armando A.
dos Santos

C

ontinuemos a
apresentar o livro “A vida cotidiana na Grécia no
século de Péricles”,
de Robert Flacelière
(Paris: Librairie Hachette, 1959, 375 p.),
um dos títulos mais
antigos e mais bem sucedidos da coleção “A vida cotidiana”, publicada a partir de
1938 pela editora Hachette.
Falemos hoje do seu autor.
O parisiense Robert Flacelière, nascido em 1904 e falecido em
1982, aos 77 anos de idade, é considerado um dos grandes helenistas franceses do século passado. Sua formação universitária se deu na famosa École Normale, prestigiosa instituição universitária francesa cujas origens
remontam a 1794 e que possui
diversos cursos, divididos em
duas grandes seções, a de Ciências e a de Letras. Como normalien da área das Letras, Flacelière se especializou na Antiguidade grega, juntamente com dois
colegas de turma - Pierre Demargne (1903-2000) e Pierre Devambez(1902-1980) - que também seguiriam, com Flacelière,
carreiras paralelas. Ao final do
curso de normaliens, os três,
considerados alunos brilhantes,
foram convidados a prosseguir
os estudos em Atenas, na École
Française d´Athènes. Mais tarde, cada um deles desenvolveria uma carreira acadêmica
própria, mas todos na área da
Antiguidade grega, e todos os
três concluiriam sua trajetória
no ponto mais alto da intelectualidade francesa, como membros da Académie Française.

Durante os anos
passados na Grécia,
Flacelière se concentrou de início na epigrafia helênica — e,
mais especificamente,
na epigrafia délfica —
tornando-se grande
autoridade nesse campo. A epigrafia consiste no estudo das inscrições antigas, que
foram gravadas sobre a pedra,
ou a madeira, ou em metal com
a intenção de transmitir informações para o futuro. Lápides
mortuárias, estátuas com inscrições, medalhas, moedas, leis
gravadas em locais públicos etc.
– tudo isso pode ser analisado e
estudado, fornecendo informações preciosas para os historiadores de determinado período
ou de determinada cultura.
A especialidade de Flacelière era o estudo de inscrições na
cidade de Delfos, onde se situava o famoso templo de Apolo, ao
qual acorriam pessoas desejosas
de conhecer seu futuro, o qual
lhes era revelado pela Pitonisa,
a sacerdotisa de Apolo, geralmente em versos enigmáticos
que permitiam mais de uma interpretação. Sendo Delfos o maior centro religioso da Grécia
Antiga, o estudo das numerosas inscrições ali preservadas,
deixadas não só pelos moradores do local, como também por visitantes de todas as partes da Hélade, oferece abundante matéria
para a compreensão da sociedade e da vida dos antigos gregos.
Na sua tese de doutorado,
defendida em 1935 e intitulada
“Os etólios em Delfos: contribuições para a História da Grécia
Central no século III a.C.”, Flacelière estudouo período em que
os etólios, depois de terem con-

A especialidade
de Flacelière
era o estudo de
inscrições na
cidade de Delfos,
onde se situava o
famoso templo
de Apolo
quistado Delfos, estabeleceram
uma coligação de cidades-estado que exerceu forte predomínio sobre toda a Grécia central.
Como professor universitário, lecionou Língua e Literatura
grega em Lyon até 1948, quando
se transferiu para a Sorbonne,
em Paris, onde continuou a reger essas mesmas disciplinas.
Em 1963 assumiu a direção da
École Normale, na qual iniciara
seu trajeto, ali se mantendo até
1971, e em 1967, aos 65 anos de
idade, foi eleito para a Academia
Francesa - que é a matriz de todas as Academias de Letras (e/
ou de Ciências) de todo o mundo.
Na sua trajetória intelectual
de helenista, Flacelière manteve o
interesse pela epigrafia, mas abriu
bem mais o leque de suas pesquisas, entrando no campo da literatura, da filosofia e da moral, traduzindo e editando obras gregas
clássicas, como a Ilíada, que, curiosamente, quis traduzir em versos alexandrinos franceses, por
considerar que essa forma poética
tinha ritmo análogo ao do original grego. Pouco a pouco, estendeu seu interesse para a transição
do Mundo Antigo para o Cristianismo, e como personagem dessa
transição focalizou de modo especial a figura de Plutarco, cujas
obras — as Vidas Paralelase as
Moralia — traduziu e editou em
numerosos volumes. Na sua óti-

ca, Plutarco, mesmo sendo pagão, pela sua moral, pela sua
filosofia e até mesmo pelas suas
ideias religiosas, de certa forma preparava os espíritos para
a aceitação do Cristianismo.
Avançando seu interesse pelos
primeiros séculos da Era Cristã, traduziu também parte da
obra de São João Crisóstomo.
A par da produção acadêmica de alto nível, publicou
obras de divulgação voltadas ao
grande público sobre a Grécia,
algumas das quais com tiragens
muito elevadas. A primeira dessas obras de divulgação, que
data de 1959, é precisamente a
“Vida cotidiana” que estamos
estudando. Seguiram-se, nos
primeiros anos da década seguinte, livros sobre amor e sexualidade (L´Amouren Grèce),
sobre adivinhação e magia (Devins et oraclesgrecs), sobre literatura (Histoire Littéraire de la
Grèce) e sobre o pensamento de
Plutarco (Sagesse de Plutarque).
Depois de retirado na École Normale, ainda trabalhou alguns anos como diretor da
Fundação Thiers, uma antiga
instituição que subvenciona
com bolsas de estudo jovens
pesquisadores que se destacam
em várias áreas do conhecimento. Em 1980, ao completar 75
anos, aposentou-se definitivamente e faleceu dois anos depois.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Os 90 anos da Revolução Constitucionalista de 32
João Francisco de Aguiar

N

o próximo sábado será 09
de julho de 2022, o aniversário de 90 anos da
inesquecível data oficial do inicio da Revolução de 1932. Vamos
brevemente aos fatos históricos:
Março de 1930: Fim da República Velha, chamada de “República do Café com Leite”, porque
ora São Paulo, ora Minas Gerais
elegiam o presidente. Washington
Luís (paulista, sai em 1930) deveria indicar um mineiro mas indica
Júlio Prestes, paulista, vitorioso
nas eleições. Minas Gerais juntase ao Rio Grande do Sul. Vence.
Os lideres entram em confronto; Getúlio Vargas (Rio Grande do
Sul) acaba recebendo o apoio de
todos, inclusive dos tenentes, que
exigiam mudanças sociais. Empossado, nomeia interventores
(em parte militares). Em São Paulo, governa em prejuízo dos direitos do povo, e de empresários cafeicultores, que já sofriam com a
queda de preços a nível global
(Grande Depressão dos anos 30).
23 de maio de 1932: uma
multidão protesta em São Paulo
contra o Governo de Getúlio Vargas; o cortejo atravessou o Viaduto do Chá e chegou à Praça da
República parando diante de um
edifício onde havia um centro de
seguidores de Getúlio Vargas, ar-

CHARGE

mados com submetralhadoras. Alguns ameaçaram entrar por fora
do prédio, mas os de Getúlio Vargas, intimidados, responderam com
rajadas de balas. Na escaramuça,
muitos foram feridos, morrendo
mais de 10 pessoas. Destes mortos,
destacaram-se Martins, Miragaia,
Dráusio e Camargo (MMDC),
homens do povo, e não estudantes segundo Ventura (2020).
09 de Julho de 1932: São Paulo entra em guerra para depor Getúlio Vargas; São contava com
apoio de Minas Gerais, mas apenas foi apoiado por Mato Grosso,
onde havia forças do Exército. A
guerra deu-se em três frentes: uma
no Sul (houve fortes combates em
Buri), em Cunha (homens vinham
pela praia de Santos) e no Norte,
região do Vale do Paraíba. Piracicaba mandou cerca de 600 homens
em dois batalhões, entre eles estavam os de São Pedro (27) e de regiões vizinhas (9). Ao todo eram
uns 22.000 homens voluntários,
uns 3000 do Exército baseado em
São Paulo, comandados pela Força Pública (hoje Polícia Militar)
com uns 10.000 homens.
02 de Outubro de 1932. Diante de uma força poderosa, bem
armada e treinada, mais de duas
vezes superior em homens, paulistas iam para o sacrifício. Os conflitos mostram-se violentos, como
em Buri, SP. As perdas cresciam e

Meu pai foi
combatente
da Revolução
de 1932
São Paulo carecia de equipamentos, apoio e suprimentos, assim os
paulistas aceitam cessar os combates, porém sem rendição e assinam o “Armistício” no Colégio
Ranulfo Azevedo, em Cruzeiro, SP.
A Revolução de 1932 deixou profundas marcas nos paulistas. Falase em mais de 1.500 a 2000 mortos, mas oficialmente menos de
1000. Os paulistas foram derrotados na guerra mas vitoriosos na
política. Em 1934, Getúlio Vargas
cede e é promulgada a Constituição de 1934. No Mausoléu do Ibirapuera, há uma tumba central e
nela estão as cinzas dos quatro
heróis (MMDC) e de Paulo Virgínio (herói de Cunha, SP). O Govermo de Dilma Rousseff reconheceu Miragaia, Martins, Dráusio e
Camargo como "heróis nacionais"
e seus nomes escritos no Panteão
da Pátria e da Liberdade (Memorial Tancredo Neves), em Brasília.
De Piracicaba, perderam a vida em
combates cerca de 30 homens. De
São Pedro, um homem perdeu sua
vida em combate, José Augusto
Escobar, farmacêutico. Destacado
para servir em Buri na Frente Sul,
José Augusto decidiu um dia sair

da trincheira para resgatar seu
companheiro Ennes Silveira Melo,
acabando por ser também alvejado e morto. Derramou seu sangue
como um autêntico herói. No dia
do retorno, seu caixão prateado
voltou com os demais combatentes vivos. A família Escobar, traumatizada, quase toda deixou a cidade de São Pedro por não poder
conviver com as memórias.
Quando nasci, meu saudoso
pai, Sebastião de Azevedo Aguiar
(“Zito Aguiar”), combatente em
1932, tinha 45 anos. Grato pelo
exemplo de patriotismo dele e dos
seus companheiros eu não poderia deixar de comparecer na Praça Adolpho Bragaia e prestar minhas homenagens, ainda que sozinho e de mascaras, em uma singela homenagem. Doei seus pertences ligados à Revolução ao
Museu do Gustavo Teixeira.
———
João Francisco de Aguiar, filho de ex-combatente de 1932. Medalha
da Constituição dada
pela Alesp. Pela Sociedade de Veteranos de 1932
as Medalhas MMDC,
Constitucionalista e Governador Pedro de Toledo. Bibliografia. VENTURA, Mário Fonseca Ventura. “Memórias do Ventura”. São Paulo, 2020
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Alê Bragion

ESTUPIDEZ SEM FIM
A lei diz ser assédio sexual,
um ato que constrange alguém,
ou ainda, avanços de caráter sexual não aceitáveis. Com certeza, é muito mais: deplorável, totalmente condenável, a ponto de
se consolidar como escândalo.
Talvez o mais comentado envolveu o presidente dos Estados
Unidos Bill Clinton e a estagiária
Mônica Lewinsky. Lembremos
de Zélia Cardoso de Mello e o
então ministro da Justiça Bernardo Cabral. Ou ainda o ex-governador de Nova York, Elliot
Spitzer. Todos (e muitos outros)

notáveis. Estupidez é apontada
como uma ignorância, falta de
inteligência, contudo envolve
ilustres. A bola da vez é Pedro
Guimarães que fazia elogiável trabalho na Caixa. Celebrado, casado, dois filhos, ele se defende, diz
ser inocente e exige provas.
PONTO FINAL
Novidade certa na urna
eletrônica na eleição de outubro próximo: o vídeo de
interprete de Libras. No Brasil, 5% (10 milhões) da população é surda, e 2,7 milhões
totalmente surda (IBGE).

Varejões municipais: 40 anos
abastecendo a população
Barjas Negri

E

m 1982, na gestão João Herrmann Neto/José Aparecido Borghesi, foi implantado o
primeiro varejão de
Piracicaba, por meio
da Coordenadoria de
Abastecimento, recém-criada pela Prefeitura. Foi
um passo importante para incentivar pequenos produtores
rurais a fornecer seus produtos hortifrutigranjeiros saudáveis e “controlar” preços numa
época de inflação elevada.
Ao longo do tempo vão sendo implantados diversos novos
varejões nas ruas e em galpões devidamente projetados para atendimento dos permissionários e
facilitar a comercialização que
teve grande adesão da população.
O primeiro varejão começou
em espaço da Estação Sorocabana até que em 1990 é inaugurado o novo varejão central em
galpão construído para facilitar
a comercialização dos alimentos
e a circulação dos consumidores. Com o tempo, foram construídos e implantados novos
galpões e varejões na cidade,
com mais permissionários e consumidores: Santa Terezinha,
Vila Rezende, Piracicamirim e
avenida Raposo Tavares.
Ao tomar posse como prefeito em janeiro de 2005, nomeamos
para a Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento
(SEMA), o engenheiro agrônomo
Waldemar Gimenes, que além de
produtor rural tinha experiência
de ter ocupado o cargo em 1977/
78. A ele e equipe de técnicos da
SEMA foi delegada a missão de
implantar o Plano de Abastecimento a cidade, articulando ações
da Ceasa, dos pequenos produtores e dos permissionários para
ampliar a produção e a comercialização de alimentos, mediante a
implantação e construção de novos varejões, de forma planejada
ao longo dos próximos anos.
A partir daí a cidade vai assistir uma expansão significativa
do número de varejões, que muito
ajudou no abastecimento de produtos saudáveis, incluindo os orgânicos, à população, espalhados
pelos bairros da cidade. Foram 12
novos pontos de venda e 17 novos
galpões de varejões ou sociais.
O Varejão da Paulista, por
exemplo, funcionou até 2006 utilizando barracões da Paulista da
antiga estação, ganha o maior e
mais estruturado galpão para a comercialização, na avenida Dr. Paulo de Moraes entre as ruas da Glória e Santa Cruz. Outros novos
galpões são instalados em bairros
mais distantes de acordo com o
planejado pela SEMA e pela solicitação dos próprios moradores
por meio de suas comissões.
Os novos bairros atendidos
são: 1. Parque dos Eucaliptos,
2. Água Branca, 3. São Francisco/Taquaral, 4. São Jorge, 5. Alvorada, 6. Mario Dedini, 7. San-

ta Rosa, 8. Algodoal,
9. Parque 1º de Maio,
10. Vila Fátima, 11.
Parque Piracicaba, 12.
Cecap/Eldorado, 13.
IAA, 14. Chácara Nazaré II, 16. Jupiá, 16.
Santo Antônio, 17. Vila
Industrial. Em alguns
bairros são utilizados
os centros sociais.

Ao longo do
tempo vão sendo
implantados
diversos novos
varejões nas ruas
e em galpões
devidamente
projetados
Todos esses equipamentos
públicos descentralizaram ações
da Prefeitura, aproximou produtores de consumidores, incentivaram pequenos produtores agrícolas, ajudaram no bolso dos
consumidores que passaram a
ter preços menores e produtos de
qualidade e fiscalizados pelos
técnicos da SEMA. Tudo isso
acabou por propiciar uma alimentação saudável e valorizaram os bairros, onde foram construídos os galpões para a comercialização ou os centros sociais.
Como os varejões ocorrem
apenas uma ou duas vezes por semana, nos demais dias são utilizados em ações comunitárias e
sociais: aulas de dança, zumba,
ginástica e capoeira; festas de aniversários e juninas; apresentações
culturais; reuniões diversas; feiras de artesanato entre outras,
valorizando esses espaços públicos.
No decorrer do tempo, algumas atividades de comercialização nos varejões foram encerradas por redução ou falta de demanda, mas os equipamentos sociais são utilizados até hoje, sendo emblemático o Varejão de
Santa Terezinha, que reformado
e adaptado pela Prefeitura,
transformou-se no Centro Cultural Hugo Pedro Carradore.
A continuidade e o aperfeiçoamento dos trabalhos foram importantes para a política pública
de abastecimento. Mesmo com diferença administrativa, os três últimos secretários da SEMA – Waldemar Gimenes, Camilo Barioni e
Nancy Thame – deram importante contribuição para a consolidação da comercialização e o abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros, até chegarmos aos
40 anos de boa experiência. Nos
últimos anos está sob a coordenação de Eliane Oliveira de Souza, diretora de Abastecimento.
E estamos falando de mais
de 160 permissionários, mais de
1.000 trabalhadores diretos ou
indiretos, e da comercialização,
em tempos normais, de quase
250 toneladas de produtos por
semana, atendendo quase metade da população piracicabana.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Não sou o professor Tibúrcio

D

escobri esta semana que tenho um leitor
que acompanha sempre as minhas crônicas aqui pela Tribuna
e, pasme-se, parece
gostar de verdade do
que escrevo. Sem ironias nem falsa modéstia, em épocas de
"cancelamentos" virtuais (e mesmo presenciais) saber-se lido e,
de alguma forma, apreciado é
uma dessas alegrias que inflam
facilmente o ego de cronistas e
outros tipos de escorpianos (secretamente) vaidosos como eu.
Além disso, ter um leitor é uma
conquista fenomenal em tempos
de bolsonarismo – não é? E se o
próprio Brás Cubas, do genial
Machadão, calculava com certa
(falsa) alegria ter por volta de
cinco leitores, quem sou eu para
não brindar com vinho dionisíaco a descoberta repentina
desse meu leitor número um?
O problema é que, apesar de
agora saber que ele existe, ainda
não o conheço – e ele, pelo jeito,
talvez não me conheça também
tanto assim. Explico. Um amigo
que não vejo há muito me ligou
esses dias para me contar que foi
parado por um homem (num supermercado) que o cumprimentou por “suas” crônicas em “A
Tribuna.” Surpreso, meu amigo
revelou ao homem que não sabe

escrever nem mais o
que antes se escrevia
nos cheques – muito
menos havia ele publicado uma crônica na
vida. Foi aí que esse
meu leitor misterioso
disparou incrédulo: “então, você não é o Bragion?” Meu amigo disse
que não, mas que me conhecia e transmitiria de bom grado a mim os elogios generosos.
“Os deuses vendem quando
dão” – já ensinou Pessoa – “pagase a Glória com desgraça” (e acrescentaria eu, modestamente, a esse
verso maravilhoso: "vendem e escarnecem"). Explico de novo. Só
pode ser ironia divina esse meu
amigo – que é magro, de cabelos
pretos e cacheados – ser confundido comigo (e, pior ainda, receber repentinamente os elogios que
são para mim). Pilhéria do destino, a sacanagem se completa se
pensarmos que, a não ser que esse
meu leitor costume cumprimentar
as pessoas na rua achando que
uma delas sou eu, o fato de ele ter
erroneamente cumprimentado (no
meio de um supermercado) justamente a uma pessoa que me conhece é dessas situações tão inverossímeis que só podem se dar
mesmo no plano do real – do ironicamente real (ou surreal), pois
na literatura soariam demais.
Falando em enganos surreais,
lembro ainda que outro amigo

Verdades secret
as?
secretas?
O ano era 2015 e a TV
Globo ganhava diversos prêmios internacionais, como
Emmy de Melhor Telenovela.
A aclamada série, “Verdades
Secretas” abordavaprostituição
e traição no mundo da moda.

líticos que comandam o Partido
dos Trabalhadores (PT).
Desta vez, ocorrida em 21 de
junho (recente), durante o lançamento do plano de governo da
chapa Lula-Alckmin para as eleições presidenciais de outubro.

VERDADES SECRETAS II
Com o intuito de apresentar, comentar e relacionar fatos históricos e também atuais,
sigo minha série de artigos retratando Geraldo Alckmin, précandidato a vice-presidente na
chapa presidencial com Lula.

CENA DE NOVELA
Suplicy interrompeu a solenidade e, de frete para Lula, se queixou sobre não ter sido convidado
para o evento e, também, por não
ter sido ouvido sobre políticas permanentes de renda mínima.

PRIMEIRO
No artigo anterior, retratei a truculência da polícia
sob o comando do ex-governador de São Paulo, inclusive relatei suas condenações
por este mesmo motivo.
ESQUECI
E não é que me esqueci de
relacionar um fato que chocou
o cenário político nacional?
Acredito que os mais antenados irão se recordar da inusitada
cena em que o Eduardo Suplicy –
histórico fundador do Partido
dos Trabalhadores, saiu carregado e foi detido pela mesma polícia
comandada por Alckmin.
RELEMBRANDO
A polêmica ocorrência aconteceu em 2016 e Suplicy, 81 anos,
foi detido após protestar contra
uma reintegração de posse na
Zona Oeste de São Paulo. As imagens divulgadas mostram o momento em que Suplicy se deita
com uma moradora na rua
para impedir a ação policial.
E TOME MAIS
POLÊMICA!
A mais recente polêmica
envolvendo o vereador Eduardo Suplicy expôs novamente a
fragmentação dos grupos po-

CENA DE NOVELA II
O constrangimento foi geral!
O mestre de cerimônia do evento,
o ex-ministro Aloizio Mercadante,
tentou se justificar, enquanto Lula
tentava esconder ou disfarçar o
riso no canto da boca e Geraldo
Alckmin endossava aos aplausos
dos presentes em apoio à Suplicy.
RENDA BÁSICA
DE CIDADANIA
Ninguém está inventando a
roda, haja vista que a Renda Básica de Cidadania já é uma realidade praticada em diversos países
da Europa como forma de garantir
o direito à dignidade e à liberdade
real para todos os cidadãos.
Estamos diante de uma nova
revolução nas forças do trabalho
e as pessoas estão se conscientizando, cada vez, mais que a “era
da mão de obra” está sendo substituída pela “era do conhecimento”. E, além do mais, nosso mundo superpopuloso sofre com as
agruras da diminuição dos postos de trabalho e, obviamente,
com os avanços da automação.
SAIU EM DEFESA
Aqui no Brasil, o idealizador
e militante há 40 anos desta causa
é justamente Eduardo Suplicy hoje vereador na capital paulista.
Após toda a repercussão da
interrupção do evento, o pré-can-

Um forte abraço
ao meu leitor
desconhecido
– e obrigado
pela leitura!
querido (e já saudoso), o violinista Helgo Ackermann, certa vez –
estando no México, visitando uma
feira literária – foi confundido com
J. M. Coetzee (o sul-africano prêmio o Nobel de literatura). Falando espanhol com sotaque meio
brasileiro meio alemão, as negativas de Helgo não convenceram aos
organizadores do evento de que
estava havendo uma enorme confusão e que ele – sob nenhuma
hipótese – era quem pensavam
que fosse. Mas não houve jeito,
Helgo teve de sair da feira antes
que a imprensa, acionada, chegasse para entrevistá-lo. (Enquanto isso, penso, Coetzee devia estar
passeando despercebido entre as
gentes, solitário e talvez desolado
por não ter sido reconhecido).
Eu mesmo, confesso, já vivi
meu dia de glória alheia quando
uma vez, fazendo a cobertura da
Festa Literária da Serra da Mantiqueira, em São Francisco Xavier,
fui rodeado por um mar de crianças que queriam tirar fotos comigo, achando estarem diante do
professor Tibúrcio, do “Castelo
Rá-tim-bum.” Sem saber como reagir, e demorando a entender direito o que se passava, resolvi não

didato à presidência Ciro Gomes
defendeu o vereador e afirmou que
o projeto de renda básica estará
em seu plano de governo. Já não é
a primeira vez que o presidenciável trabalhista assume este
compromisso e, inclusive, também já assumiu publicamente que
irá batizar o programa social brasileiro com o nome de Eduardo
Suplicy, para homenageá-lo.
FRENTE A FRENTE
Suplicy me concedeu uma entrevista particular em seu gabinete
de vereador no dia 16 de março 2016.
Ferrenho defensor dos direitos humanos, ele algumas
vezes interrompeu nossa conversa para realizar ligações para
agentes de segurança pública e
também para ativistas sociais.
A TV fixada na parede estava
ligada com volume suficiente para
ser ouvida perfeitamente do ponto de onde estávamos sentados.
EM QUEDA
Grande parte do Brasil estava paralisada em frente à TV
acompanhando os desdobramentos do vazamento das gravações
de conversas telefônicas entre o expresidente Lula e a ex-presidente
Dilma Rousseff, sobre sua nomeação para o Ministério da Casa Civil.
Suplicy,no entanto, parecia
não prestar atenção ao noticiário.
CONVERSA AO
PÉ DO OUVIDO
Uma conversa leve fluiu entre
nós, relembramos momentos de
sua trajetória, ele me deu alguns
conselhos e fez alguns desabafos.
Em dado momento da entrevista, como que parecendo
testar meus conhecimentos, ele
me fez uma pergunta: "Carolina, você sabe o que aconteceu
em 17 de março de 2002?"
Respondi positivamente.
Nesta data, Suplicy e Lula
disputaram as prévias internas
do PT para a escolha do candidato à Presidência da República.
Foi o dia que Suplicy resolveu desafiar Lula publicamente?
Ao final da entrevista, ele me
presenteou com seu livro autografado e fez um pedido: "Este é o email oficial da presidente Dilma
Rousseff, estou com diversas dificuldades de me comunicar com

desiludir os pequenos e acabei
tirando as tantas fotos que queriam até que se cansassem e fossem embora. Depois, descobri
que ter parado o meu carro ao
lado do carro dos jornalistas da
TV Cultura ajudou – em muito
– em minha meteórica e efêmera fama. (Os deuses vendem ou
não vendem quando dão?).
Na verdade, pensando bem,
acho que não há tanto problema
que os deuses vendam suas graças assim – a nos escarnecerem
um pouquinho em nossos momentos de glória. A questão, para
nós, pobres mortais, talvez seja
justamente saber como pagar
esse preço e curtir o momento.
Quer dizer, vivendo de glórias
alheias ou próprias, mais vale –
como disse o (esse sim) inconfundível Contardo Calligaris –
ter uma vida interessante do
que uma vida perfeita. Estou
com ele! Que venham os enganos e os sábados, como os de hoje,
porque hoje é sábado e os deuses
e as deusas vendem mais barato aos fins de semana (será?).
Um forte abraço ao meu
leitor desconhecido – e obrigado pela leitura!
PS: mudei a foto daqui
para tentar evitar novos enganos – em todo caso, Osmar
Prado que se cuide!
———
Alê Bragion, “clonista”
deste matutino desde 2017

ela... Você pode fazer a gentileza
de escrever contando sobre nossa
conversa e reforçando a importância de aplicar a Lei nº 10.835,
sancionada pelo ex-presidente
Lula em 8 de janeiro de 2004?
EM VIGOR
Ocorre que a referida lei que
institui a política permanente de
distribuição de renda já fora
sancionada pelo ex-presidente
Lula e logo ao completar exatos
1 ano do primeiro mandato.
Transcorridos 14 anos de
governos petistas e sob o comando de dois presidentes distintos, o Brasil assistiu à instituição de penduricalhos diversos oriundos de programas sociais de governos anteriores,
como o 'Bolsa Família', agora
recém nomeado 'Auxílio Brasil'.
E O PRÊMIO DE
MELHOR ATOR
VAI PARA O
EX-PRESIDENTE LULA
O título deste artigo nos recorda o dramalhão global premiado internacionalmente.
E toda boa história só é bem
contada se contar com também
bons atores, não é mesmo?
Encerro este segundo artigo, de série que estou produzindo sobre Lula-Alckmin, recordando a fala do ex-presidente
Lula dita recentemente após a
polêmica já citada acima: "Se o
Suplicy não fosse brasileiro, se
fosse de outro país, a dedicação
dele nesses 40 anos de querer o
renda básica, já teria ganhado um
Prêmio Nobel umas dez vezes."
Agora o meu recado: Oras,
sr. ex-presidente, assuma sua
parcela de culpa por este necessário programa social ainda não
estar em pleno funcionamento no
Brasil! Deixe de cinismo que todos nós reconhecemos que se o
senhor tivesse feito a sua parte e
deixado as lorotas de lado, os
impactos sociais, os artifícios
politiqueiros e as artimanhas
das barganhas eleitoreiras não
iriam vilipendiar nosso povo
vulnerável e tão dependente da
caneta do 'Bolsa Família'.
———
Carolina Angelelli, précandidata a deputada
estadual (PSD)
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Executivo prevê crescimento de
3,36% na arrecadação em 2023

Bebel desmente governador
Rodrigo Garcia: pôr fim ao
confisco dos aposentados?
Fotos: Divulgação

Projeção foi apresentada no projeto de lei 146/2022, que trata
da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o próximo ano
Protocolado na Câmara Municipal de Piracicaba no último dia
30, o projeto de lei 146/2022, do
Executivo, prevê crescimento de
3,36% na arrecadação da Administração para 2023, no comparativo
com a projeção feita para o exercício atual (2022). Enquanto para
esse ano foi R$ 2.079.664.000,00,
para o próximo deverá ser de
R$ 2.149.524.000,00.
A LDO é uma das três leis
que formam o Orçamento Público. É precedida pelo PPA (Plano
Plurianual), aprovado no ano

passado, que prevê a organização das receitas e despesas entre
os anos de 2022-2025, e antecipa a previsão de prioridades de
investimentos que, no final do
ano, deverão ser descritos na
LOA (Lei Orçamentária Anual).
Conforme a tramitação de
projetos de lei na Câmara, o PL
146/2022 deverá inicialmente passar por análise da CLJR (Comissão de Legislação, Justiça e Redação) e, depois, deverá ser apreciado pela Comissão de Finanças e
Orçamentos. Os dois colegiados

irão convocar audiências públicas
no Legislativo para análise do texto encaminhado pelo Executivo.
A entrada do PL na Casa
abre o período em que os vereadores podem sugerir emendas ao
orçamento público municipal. De
acordo com o Departamento Legislativo da Câmara, ainda será
divulgado um cronograma oficial de tramitação e entrada de
emendas, mas a intenção é votar
a LDO até o dia 20 de setembro,
já que a LOA deverá ser encaminhada no início de outubro.

Na justificativa da propositura, o prefeito Luciano Almeida (União Brasil) destaca que
os parâmetros macroeconômicos utilizados para fazer a previsão orçamentária seguem os
mesmos do PPA. “Optou por
manter devido às incertezas inflacionárias em conjunto com a
desatualização do Boletim Focus, ocasionada pela greve dos
servidores do Banco Central,
impedem projeções econômicas
e financeiras mais precisas”, detalha o chefe do Executivo.

O governador Rodrigo Garcia, durante o programa Roda Viva,
quando falou inverdades sobre o fim do confisco
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Prefeitura realiza treinamento visando adequação à nova lei
A Prefeitura, por intermédio
da Secretaria de Administração
(Semad), promoveu ontem, 8, no
auditório do Centro Cívico, um
treinamento para aproximadamente 90 servidores municipais
que atuam na área de compras de
suas respectivas secretarias, visando adequá-los à nova Lei de
Licitações - Lei 14.133 –, que foi
sancionada em 1º de abril 2021.
O treinamento foi ministrado
pelo consultor do Sebrae Bruno

Tulim e contou com a presença do
prefeito Luciano Almeida, da chefe
de Gabinete, Juliana Baccarin, e do
secretário da Semad, Dorival José
Maistro. As administrações públicas têm até 1º de abril de 2023 para
se ajustar a essas mudanças.
O prefeito Luciano Almeida
incentivou os servidores municipais a extraírem o máximo do treinamento oferecido pelo Sebrae,
lembrando que a Lei 14.133/21 se
fundamenta no princípio de iso-

nomia e garante a competitividade de propostas mais vantajosas e
menos onerosas à Administração.
Ele disse ainda que essa será uma
grande oportunidade para que as
administrações públicas revejam
todos os seus processos, visando
oferecer serviços mais eficientes,
efetivos e em maior escala.
Maistro lembrou que desde
o início do mês de junho os servidores municipais têm se reunido com consultores do Sebrae

e que o treinamento vai se estender até o mês de outubro.
“O treinamento se faz necessário porque a lei anterior, nº
8666/93, perdurou por quase 30
anos e neste período o cenário
mudou muito nas administrações públicas, sobretudo na área
de tecnologia. Com essas atualizações vamos trabalhar com
mais transparência, agilidade e
menos burocracia nos processos
de licitação”, frisou Maistro.

Arquivo

Autoestima (II) Autoimagem

I

ngenuamente é fácil se associar grau intelectual com boa
autoestima, mas é um engano.
Quando se fala com um público leigo sobre determinado
assunto, o profissional que o domina consegue adaptar sua linguagem para se comunicar. Da
mesma forma a falta de domínio
pode levar o palestrante a utilizar jargões e termos técnicos escamoteando sua falta de conhecimento. Esse recurso, apesar de
não informar o público, passa
uma falsa ideia de saber, e o expositor é visto como um profundo conhecedor sobre o tema.
No entanto pode mascarar
outra realidade: uma dificuldade do profissional em reconhecer falta de conhecimento.
Uma pessoa com boa autoestima, centrada, prescinde da aprovação do outro

para legitimar suas ações no
mundo (mesmo pagando altos preços), reconhece os limites de seu conhecimento.
Autoestima está mais associada a um bom contato com
suas próprias emoções que bagagem intelectual em si. Saber
dizer ‘não sei’ não é tão simples. É preciso ter seu ego menos espaçoso. Reconhecer a
competência de outras pessoas
não diminui a sua, embora
muitas pessoas assim o sintam.
A autoimagem atua sobremaneira na autoestima, na medida em que a autoimagem é
sempre idealizada. Projetivamente nos julgamos tal como
desejaríamos ser, e não o que
de fato somos. Se formos forçados a nos olhar como somos a
autoestima exercerá papel fundamental para suportar isso.

INTERATIVO
Sou moderna, bonita, independente, já saí com alguns homens de um site, mas nenhum
vira relacionamento. Fico em
dúvida com relação a sexo no
primeiro encontro. Ou sou vista
como antiquada, em desvantagem das outras que transam na
primeira vez, ou se rola o cara
some depois e ainda deixa o nome
na lista de contatos para uma
próxima transa e só. Não consigo entender, tem alguma explicação? Teria algum manual
masculino pra me ajudar?
Não, explicação não tem,
cada pessoa é única e responsável por si. O que vejo em sua
questão é uma crise entre a moral e o desejo. Por outro lado,
você já percebeu que a entrega
sexual é pior que não garantir
um relacionamento, pois pode
lhe colocar no “rodizio” dele. É

isso o que você quer? Porém é
preciso ressaltar que se isso
aconteceu uma vez (não sei
quantas vezes) não se pode pensar que todo homem seja assim.
Mas há algo muito peculiar nisso tudo: as relações
virtuais. Quando se está em
um site de relacionamentos, as
possibilidades que surgem são
muitas e simultâneas. Muitos
homens e mulheres veem nisso um caminho para aventuras sem compromisso.
Mesmo assim, fico com a
impressão que você tenta adivinhar o que o outro espera, supondo que assim agindo leve alguma vantagem. Creio que vantagem mesmo você terá quando
focar-se no que deseja para si. É
como aquela estória de se cuidar
do jardim que as borboletas virão. Não precisará correr caçá-las.

NOVE DE JULHO
Foto icônica para a história
de Piracicaba, ainda mais
num dia cívico como este 9
de julho. O local é a praça
José Bonifácio, em área anteriormente denominada
Praça 7 de Setembro. Jovens
do Tiro de Guerra formam tropa para algum evento comemorativo. Ao fundo, imponente, está o Edifício Luiz de
Queiróz, prédio construído
pela Companhia de Melhoramentos Urbanos, conhecida

por Comurba. Foi com este
nome que o prédio tornou-se
famoso quando ruiu de um
momento para outro, no início da tarde de 6 de novembro de 1964, matando 54
pessoas. A obra serviu como
modelou a paisagem no
Centro da cidade como uma
revolução arquitetônica. A
foto, pertencente ao acervo
do IHGP, não tem autoria conhecida muito menos data.
(Edson Rontani Júnior)

Bebel foi a única que alertou que a reforma da previdência estadual
provocaria o risco do confisco dos aposentados e pensionistas

Em suas redes sociais, a deputada estadual Professora Bebel (PT)
desmente o atual governador do
Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), pré-candidato à reeleição, que faz diversas alegações
falsas sobre o confisco dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo nesta semana. É
que o governador, em entrevista
ao programa Roda Viva, da TV
Cultura, na última segunda (4),
alegou que a cobrança passou a
ser feita porque a Previdência do
Estado de São Paulo tem um déficit de R$ 1 trilhão, o que não é
verdade de acordo com a deputada Bebel. As argumentações feitas
pelo governador geraram inúmeras postagens nas redes sociais de
revolta de servidores estaduais.
Segundo a deputada, entre
suas alegações falsas, ainda, o governador disse que os servidores
não contribuíam com a previdência estadual, quando na verdade,
todos contribuíram com 30, 35 e
até 40 anos. “Essa é uma grande
falácia desse governador”, falou.
De acordo com ela, ainda, Rodrigo
Garcia teve a cara de pau de dizer
que em função da legislação eleitoral não pode pôr fim ao confisco
neste ano, o que não procede, uma
vez que outros Estados da União
colocaram fim, sim, ao confisco.
Por último, Rodrigo Garcia disse que os servidores tiveram reajuste de 10% em março último e que,
portanto, anulando parte do desconto. “É mais triste ainda achar que
um aumento de 10% anula parte do
desconto. O reajuste foi para repor
parte das perdas do funcionalismo,
que é muito maior, chegando a mais
de 33% para equiparar o piso nacional da educação”, diz Bebel.

Para a deputada estadual Professora Bebel é preciso manter a
pressão para colocar fim “a esse
assalto ao bolso de servidores que
contribuíram durante toda a vida
pela sua aposentadoria”. Como
outros deputados, a deputada
Professora Bebel também apresentou projetos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
para acabar com o confisco. Além
do PL 450, Bebel também é autora
do PDL 39/2020, que susta os efeitos da declaração de déficit atuarial feita pelo governo estadual em
19 de junho de 2020, que permite
a cobrança de contribuição previdenciária majorada pelos aposentados e pensionistas, assim como
de Ação Direta de Inconstitucionalidade que tramita no STF, e a
PEC 6/2021, também assinado por
outros parlamentares, proposituras que se aprovadas põe fim ao
confisco dos aposentados e pensionistas. “Hoje, todos os projetos contra o confisco estão em
igual situação, pois nenhum deles foi ainda pautado no plenário. Se isso vier a acontecer, obviamente votarei a favor, independente de qual seja a propositura”,
tem defendido a parlamentar.
Na votação da reforma da
Previdência Social do Estado de
São Paulo, proposta pelo então governador João Doria (PSDB), a
deputada Professora Bebel foi a
única parlamentar a alertar para
os riscos que aposentados e pensionistas estavam correndo. Ela
alertou, à época, que a aprovação
da reforma possibilitaria a “desaposentação”, que na prática está
sendo praticada com o aumento da
alíquota da cobrança dos aposentados e pensionistas do Estado.

Divulgação

CITAÇÃO!
“Você que pensa que ninguém, ou mesmo você,
não vai mudar o mundo, seja melhor e mais
valente. Mude seu mundo e o mundo, a partir daí,
já será diferente”. (desconhecido)

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

JARDIM ELITE
Sem iluminação e com casos recorrentes de roubo da
fiação elétrica, a quadra do
bairro Jardim Elite, localizada na rua Santo André, recebeu a manutenção da Secretarial Municipal de Obras
(Semob). De acordo com o
presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, vereador
Gilmar Rotta (PP), os moradores relatavam medo e in-

segurança para usar o local,
tendo em vista que, à noite,
o espaço ficava muito escuro devido à falta de iluminação. Para o parlamentar, por
receber um grande fluxo de
pessoas, o reparo da quadra irá beneficiar amplamente os frequentadores da
região, que agora poderão
usufruir do local no período
noturno com mais segurança.
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S AÚDE

Cooperativa de crédito é
homenageada na Câmara
Divulgação

C ENTENÁRIO

Estação da Paulista exibe a
produção "Alma de Ferro"
Em comemoração ao centenário da Estação Paulista, Museu da Imagem e do
Som de Piracicaba (MISP) exibe documentário produzido pela Câmara em 2015

Credsaúde completa 25 anos e recebeu homenagem de André Bandeira

A moção de aplausos 59/2022,
que enaltece os 25 anos da Credsaúde (Cooperativa de Crédito
Mútuo dos Profissionais da Área
de Saúde de Piracicaba e Região),
foi entregue na manhã desta
sexta-feira (8), na unidade da Sicoob Cred Saúde, localizada na
rua Alferes José Caetano, 1352.
Fundada em 1º de abril de
1997, a Credsaúde (inicialmente
chamada Crediodonto, por atender
exclusivamente cirurgiões-dentistas e profissionais da odontologia)
é, desde 2020, uma cooperativa de
livre admissão, aberta para pessoas de qualquer área social, e hoje
conta com cerca de 640 cooperados. Os serviços que oferece incluem crédito pessoal, financiamento

de cursos de extensão universitária, seguros e financiamento de
material para uso profissional.
A homenagem é dirigida ao
presidente da cooperativa, Cláudio Roberto Zambello, e estendida aos membros do conselho de
administração Armando de Barros (diretor administrativo), César Roberto Schmidt (diretor
operacional), Danilo Siqueira
Pino (diretor conselheiro) e Meire Cristina Braga Casarin (diretora conselheira) e aos membros
do conselho fiscal Ana Luiza Bueno Barrichello Tosello, Arliane Fontanello, Eliana Maria Ferraz Bellucco (efetivos), Waldemar Romano,
Marcelo Couto Ducatti e Marcos
dos Santos Cury (suplentes).

E QUIP
AMENT
OS
QUIPAMENT
AMENTOS

Guarda Civil Municipal recebe
recurso de emenda parlamentar
Assessoria Parlamentar

A Estação da Paulista, espaço que traz em suas fundações a
memória de um tempo em que
os trens eram os grandes protagonistas no vai e vem de pessoas
e mercadorias, completou 100
anos no último dia 29 de junho.
E para celebrar a trajetória e
importância do espaço, atualmente um dos pontos históricos
e culturais de maior relevo para
a cidade, uma série de atividades
tiveram início desde o último dia
2 de julho, com apresentações de
música e dança, exposições, palestras e lançamentos de livros.
Segundo Pedro Maurano,
diretor administrativo do Museu
da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), as atividades seguem
até o final do mês e são promovidas pela Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) e pelo
MISP, e tem apoio do IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de
Piracicaba) e da Associação dos
Ferroviários de Rio Claro.
ALMA DE FERRO - E dando sequência às atividades, neste
domingo (10), às 15 horas, no Armazém da Cultura “Maria Dirce”,
na Estação da Paulista, será exibido
o documentário “Alma de Ferro Histórias e Lembranças de um Passado Ferroviário”, produção da TV
Câmara de Piracicaba lançada em
2015 e idealizada em parceria com o
vereador Pedro Kawai (PSDB), e que
resgata a história da Estrada de
Ferro Sorocabana e da Companhia Paulista de Estradas de Ferro.
Márcio Braga, atual chefe do
setor de produção da Câmara Mu-

Acervo Público do Estado de São Paulo

Estação da Paulista foi inaugurada em 29 de junho de 1922 pela Cia. Paulista de Estradas de Ferro

nicipal de Piracicaba e que participou da roteirização, captação de
imagens e edição do documentário, lembra com orgulho do
trabalho desenvolvido pela equipe do Legislativo piracicabano:
“Para nós, como Câmara, foi
um privilégio participar desse processo de produção e desenvolvimento de um produto que vai ficar para as gerações futuras. Isso
é uma coisa rica do documentário. No caso desse documentário,
ele é atemporal e muitas gerações
depois poderão ter essa noção do
que foi o universo ferroviário. Do
contrário, isso se perde. O documentário tem essa função, de não
deixar que as coisas se percam ao
longo do tempo”, destacou.

Com cenas que e relatos que
revivem a história de parte das
ferrovias paulistas, o documentário, segundo Márcio Braga,
"foi um processo longo, trabalhoso, mas muito recompensador pela qualidade do material e
da riqueza histórica que ele traz".
A produção foi uma das vencedoras da 1ª Mostra de Documentários das TVs Legislativas, da Astral
(Associação Brasileira de Televisões
e Rádios Legislativas), em 2016.
De acordo com Pedro Maurano, o "Alma de Ferro" será projetado em um telão instalado no espaço "Maria Dirce", que conta com
estrutura completa para receber o
público. Antes do documentário
haverá a exibição de imagens que

compõem o acervo do MISP e retratam o passado das ferrovias :
"enquanto instituição, é muito positivo e gratificante fazer esse trabalho de capitalização e de divulgação dessa história, dando essa
visibilidade desse material para a
população como um todo", pontuou o diretor administrativo.
Além da exibição do documentário, a partir das 11 horas do domingo (10), também acontecerá o
lançamento do livro digital “Estação da Paulista – Relatos de uma
História”, de autoria de Ésio Pezzato. A Estação também será palco, às
14 horas, do Primeiro Festival de
Cururu, mantendo viva a tradição
musical caipira com apresentações
de Toninho da Viola e convidados.

E DUCAÇÃO

Concurso público recebe 7.197 participantes

Ana Pavão recepcionou a deputada Kátia Sastre em visita ao Município

A Guarda Civil Municipal recebeu, no início deste mês, R$
150 mil oriundo de uma emenda
parlamentar da deputada federal Kátia Sastre (PL). A articulação para o atendimento da demanda partiu da vereadora Ana
Pavão (PL), que, em maio deste
ano, recebeu a congressista durante visita no Município.
“Precisamos unir esforços
para garantir um sistema de segurança renovado”, aponta a vereadora Ana Pavão. A parlamentar
ressaltou ainda que Sastre se colo-

ca à disposição para entender e
atender as necessidades da categoria, como, neste caso, em que os
recursos serão revertidos para equipamentos de uso dos pelotões.
Katia Sastre declarou que a
parceria com a vereadora Ana
Pavão foi fundamental para o
conhecimento de algumas demandas. “Temos um compromisso com a segurança e devemos
sempre colocá-la em primeiro
lugar, porque desta forma estamos trabalhando em prol da população”, apontou a deputada.

O Concurso 02/2022 recebeu
7.197 concorrentes para diversas
funções da Educação Municipal de
Piracicaba. As avaliações, que são
de responsabilidade da Fundação
para Vestibular da Universidade
Estadual Paulista Júlio Mesquita
Filho (Vunesp), aconteceram no
último domingo, dia 03/07. Estavam inscritos 9.643 candidatos, no
entanto, 2.446 não compareceram.
De acordo com o edital, serão
contemplados sete cargos, divididos em: professor de Ensino Fundamental (30 vagas), professor de
Educação Infantil (10 vagas), professor de Educação Física (5 vagas), secretário de escola (1 vaga),
escriturário (10 vagas), orientador
de alunos (13 vagas) e auxiliar de
ação educativa (20 vagas). Ao
todo, serão convocados, em primeira chamada, 89 novos servi-

dores e terão novas convocações
conforme as necessidades da Rede.
A remuneração para as funções varia de R$ 1.962,45 a R$
3.316,98, com cargas horárias de
33 horas semanais – para os cargos de professores, e de 40 horas para os demais cargos.
“Estamos ansiosos em concluir todos os trâmites desse
nosso concurso para que possamos contar com esse grande reforço na Rede Municipal de Ensino, que há anos é afetada pela
ausência de profissionais dentro e fora das salas de aula. Inicialmente convocaremos 89 novos profissionais, mas com toda
certeza, esse número aumentará e, assim, vamos conseguir
equilibrar o nosso quadro de
servidores”, pontua o secretário
da Educação, Bruno Roza.

Divulgação

Foram 9.643 candidatos inscritos, no entanto, 2446 não compareceram

Mais informações e consulta dos documentos referentes
ao concurso público podem ser
realizadas nos sites da Funda-

ção Vunesp – www.vunesp.
com.br, bem como da Prefeitura Municipal de Piracicaba –
www.piracicaba.sp.gov.br.
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Escolas municipais participam
de capacitação sobre autismo

CastraFácil e Tutor de
Responsa são realizados
na Estação da Paulista
Isabela Borghese

Encontro foi no auditório da SME, com a participação das EM
Profº Affonso Salati e Profª Francisca Guiomar Aliberti Longo
Com o objetivo de promover a
formação dos servidores sobre o
autismo, as Escolas Municipais
Professor Affonso Salati e Professora Francisca Guiomar Aliberti
Longo realizaram na manhã de
ontem, 8, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, a palestra Inclusão: Quando seu Olhar
faz a Diferença, com Ana Carolina Fernandes Marafon, professora do curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi.
Participaram dessa formação
todos os servidores que atuam em
ambas as unidades, desde zeladores à equipe de gestão. A atividade, realizada nesta sexta-feira, foi
desenvolvida pelo dia de avaliação escolar, o qual antecede o recesso de meio de ano das escolas
da Rede Municipal de Educação.
As duas unidades, que têm
como supervisora Alessandra
Capistrano, acolhem um grande
número de alunos com deficiência, sendo a maioria autistas. A
Escola Municipal Professor
Affonso Salati, localizada no
bairro São Francisco, conta com
210 alunos, sendo que desses, 23
possuem deficiências e 18 foram
diagnosticados com o espectro
autista. Já a Escola Municipal
Professora Francisca Guiomar

Divulgação

CastraFácil e Tutor de Responsa serão realizados hoje, 9

Participaram da formação servidores que atuam em ambas as unidades

Aliberti Longo possui 270 alunos,
sendo que 28 possuem algum tipo
de deficiência e 26 são autistas.
As unidades atendem alunos
de berçário ao jardim II. Segundo
as gestoras das unidades, Eloísa de
Toledo Cruz e Joseane Jaqueline
Mathias Santos, a realização dessa
formação era uma solicitação de
toda a comunidade escolar. “Buscamos acolher a demanda das unidades Affonso Salati e Francisca

Guiomar no que tange ao atendimento de crianças com deficiência, pensou-se em trazer uma palestra que abordasse o tema inclusão de maneira teórica e prática, alinhando o trabalho desenvolvido ao longo do primeiro semestre, ampliando assim as possibilidades para darmos continuidade ao trabalho.”, pontuam.
PALESTRANTE – Ana Caroline Fernandes Marafon, profes-

sora do curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi no
campus de Piracicaba, é graduada em fisioterapia pela Universidade do Triângulo Mineiro –
UNITRI, pós-graduada em Saúde Pública e do Trabalhador, especialista em Neuropediatria, especialista em Quiroacupuntura,
especialista em Auriculoterapia e
mestre em Promoção da Saúde pela
Universidade de Franca – Unifran.

DIA

E NTIDADE

Lar Franciscano conclui reformas para bem-estar de moradores
O Lar Franciscano de Piracicaba concluiu, esse mês, uma reforma importante para o bem-estar de quem vive e trabalha na instituição. A reforma, que durou três
meses e teve R$ 140 mil em investimentos, contemplou telhados,
pátio, muros e a casa dos moradores, incluindo toda a parte elétrica e pintura de paredes. A ação
integra as comemorações dos 70
anos do Lar, no próximo mês de
outubro, e a proposta da administração para os próximos meses é
promover eventos que possibilitem
a sociedade a conhecer internamente o funcionamento do lugar.
Foi realizada a troca dos telhados da área administrativa
e da casa dos moradores, incluindo 600 telhas e madeiramento; feita a concretagem do pátio, que antes era de piso cerâmico antigo e com peças quebradas; o muro da instituição foi
restaurado e recebeu pintura,
que também foi realizada nas
paredes da área administrativa
e da casa dos moradores, tanto
interna como externamente; um
novo portão foi instalado para
separar a garagem da entrada;
toda a parte elétrica, muito antiga, foi refeita, incluindo a instalação de nova fiação e novos
refletores para iluminação do
pátio externo e parque infantil.
A finalidade da obra foi ampliar a segurança e melhorar os
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O Núcleo de Bem-Estar Animal, vinculado às secretarias de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e da Saúde (SMS), realiza
hoje, 9, das 9h às 14h, na área
de estacionamento da Estação
da Paulista, os programas Tutor de Responsa e CastraFácil.
O intuito das ações é orientar
tutores e fazer agendamento de
castrações. “Pelo Tutor de Responsa, vamos orientar os participantes sobre posse responsável, a importância da castração e dos cuidados corretos com os animais.
Pelo CastraFácil, faremos agendamento na hora para quem deseja
castrar o seu pet”, explica Matheus
Santos, coordenador do Núcleo.

espaços de convivência. O projeto foi apresentado pelo Lar ao
Fundo de Assistência Social de
Piracicaba, que repassou uma
verba de R$ 100 mil destinada
pelo deputado federal Coronel
Tadeu à instituição. O valor estava em trâmite desde 2020, mas
só foi liberado no início desse
ano. Uma segunda parte do total investido na reforma veio da
verba adquirida com a participação do Lar Franciscano na Festa
das Nações de Piracicaba 2022,
somado a doações espontâneas.
A empresa do setor de construção civil Embraplan auxiliou com
a gestão da obra e execução com
descontos nos serviços para o
conserto dos encanamentos da
casa das crianças e adolescentes,
pintura externa da casa e da área
administrativa e jardinagem.
De acordo com o presidente
do Lar, Lucas Trivelato, a atual
diretoria, que é voluntária, tem
trabalhado com um planejamento assertivo para trazer melhorias importantes à estrutura da
instituição. “Essa foi uma ótima
reforma, ampla, com a intenção de tornar o Lar uma casa
com uma estrutura excelente.”
CARRO – No final do mês
de junho, foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Piracicaba um repasse de R$ 100 mil de
verba do Estado, indicada pelo deputado estadual Roberto Morais
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A ação integra o evento
Adote um Baby, organizado
pela Sociedade Piracicabana de
Proteção aos Animais (SPPA),
que fará uma feirinha de adoção de filhotes, com mais de 60
animais, todos castrados, vermifugados e microchipados. O
Adote um Baby tem apoio ainda da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) e da vereadora Alessandra Bellucci.
SERVIÇO
Tutor de Responsa e CastraFácil, dentro do evento Adote
Um Baby. Sábado, 09/07, das
9h às 14h, no estacionamento da Estação da Paulista.

UMBANDA

Organizadores de evento
visitam Engenho Central
Divulgação

Visita de comissão organizadora aconteceu na quinta-feira, 7

Casa das crianças pintada e inicio da reforma do patio

a diversas entidades assistenciais
da cidade, incluindo o Lar Franciscano. Com o valor, a instituição
irá adquirir um novo veículo utilitário, que servirá para transporte
dos moradores a compromissos
escolares, médicos, lazer, cultura,
esportes, visitas técnicas às famílias dos assistidos, retirada de doações, realização de compras e
outros usos do dia a dia. “Tratase do veículo da família Lar Franciscano, muito importante para o

conforto das nossas crianças e
adolescentes e facilidade de nossos funcionários”, destaca a coordenadora Thaís Rosante Chorilli.
A verba ainda não foi liberada para uso. Atualmente, o Lar
conta com uma van antiga, que
constantemente necessita de manutenções e será vendida para que
o dinheiro seja utilizado em outras
necessidades da entidade, inclusive parte para inteirar o valor do
carro novo, que é de R$ 119 mil.

Parte da comissão que organiza o Dia Nacional da Umbanda em Piracicaba e integrantes da
Comissão de Umbandistas de Piracicaba foram recebidos, quinta-feira, 7, por Lucia Helena Silveira, do Centro de Documentação Política e Cultura Negra de
Piracicaba, e por Regina Volpato,
responsável por eventos no Engenho Central. Na oportunidade,
Pai Guilherme Abreu, Mãe Luana Cândida e Pai Ronaldo Almeida, apresentador do Programa
Falando de Axé, todos membros
da Comissão de Umbandistas, tiraram dúvidas e conheceram o
espaço onde ocorrerá o encontro.
Marcado para o dia 15 de novembro deste ano, o Dia Nacio-

nal da Umbanda deve abrir a Semana das comemorações da Consciência Negra em Piracicaba.
Também foi possível conhecer o
espaço para os expositores de artesanatos e comidas típicas que
serão comercializados no evento.
Para Pai Ronaldo, “a simbologia da Prefeitura em apoiar essa
iniciativa através do Conepir e do
Centro de Documentação Política e Cultura Negra, nos mostra
que o poder institucional pode ser
um parceiro na luta contra a intolerância religiosa”, destacou.
SERVIÇO
Informações sobre como
participar do encontro pelo
WhatsApp (19) 98158-0007.

COLETIV
O
COLETIVO

Divulgação

Grupo atua para criação de programa de feiras populares no Município
A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, participou no último
dia 2 de reunião na Semdettur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo) para
discutir a criação de um programa
de feiras populares no município.
Estiveram na reunião a diretora de Turismo, Rose Massaruto,
e a funcionária Jéssica Hellmeister, os representantes do Seabre,
Alan Tanno, do Sesc Piracicaba,
Luiza de Oliveira da Silva, a assessora parlamentar Adriana Ferezim,
representando o vereador Josef Borges (Solidariedade) e a assessora do
mandato coletivo, Aline Gallo.
A proposta busca construir políticas públicas voltadas a artesãos e
empreendedores no Município, atendendo a demanda por oportunidades de vendas, fomentando a economia local e gerando emprego e

renda. As instituições envolvidas
organizam um evento a ser realizado nos dias 26 e 27 de agosto no
Sesc. No dia 28, a perspectiva é realizar uma grande feira de lançamento do programa, em local ainda a
ser definido pelo grupo de trabalho.
A programação visa envolver
a população, possibilitando diagnóstico dos diferentes ramos do
artesanato desenvolvido no Município, com o intuito de melhor
entender a demanda, além de expor em caráter educativo e informativo as possibilidades de regularização e formalização dos negócios. A ideia surgiu da necessidade da criação e regulamentação
de um programa para feiras populares, ante a importância de se
fortalecer e estruturar essa fonte
de geração de renda para empreendedores e expositores da cidade.
“A política pública a ser im-

Assessoria Parlamentar

CIDADÃO PIRACICABANO
Vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade
É Sua”, participou de reunião sobre o assunto no último dia 2

plementada visa fomentar a regularidade das feiras populares
já existentes e também das feiras
que vão surgir. Esse evento tem
por objetivo passar as informa-

ções necessárias para que os movimentos tenham condições de se organizarem de forma autônoma”,
destacou Rose Massaruto, diretora de Turismo da Semdettur.

Na noite de quarta-feira (6),
o vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve no Espaço
Haras para acompanhar a
entrega do Título de Cidadão Piracicabano ao empresário Edvaldo Brito, 52,
natural de Ribeirópolis/SE.
Segundo o parlamentar, a

noite foi de emoção e de reconhecimento à trajetória
de Edvaldo Brito, que chegou em Piracicaba em 1994
para assessorar a diretoria
do Grupo LEF Cerâmica na
implantação da empresa.
Em 2004, Brito mudou-se
em definitivo para a cidade.
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C RÉDITO

Sicredi União oferecerá
R$ 6 bi no Plano Safra
O governo federal lançou,
em 29 de junho, o Plano Safra
2022/2023, com R$ 340,88 bilhões, valor 36% maior que o Plano Safra anterior, de R$ 251,22
bi. Os recursos com juros controlados representam R$ 195,7
bi e os com juros livres somam
R$ 145,18 bi. Já o montante
equalizado, ou seja, com parte dos
juros custeada pelo governo, chega a R$ 115,8 bi no novo plano.
A Sicredi União PR/SP tem à
disposição R$ 6 bi em crédito préaprovado para a próxima safra,
sendo que projeta conceder R$
2,5 bi em cerca de 10 mil operações. Os recursos são para custeio, comercialização, industrialização e para investimentos. Já o
Sistema Sicredi prevê mais de R$
50,6 bilhões em financiamentos.
O gerente de Desenvolvimento Agro da Sicredi União PR/
SP, Vitor Pasquini, explica que,
de acordo com a classificação de
renda bruta anual, os recursos
são divididos em três públicos:
Pronaf (agricultura familiar),
Pronamp (médio produtor) e
demais produtores. Pelo Pronaf,
a taxa varia entre 5 e 6% ao ano.
Pelo Pronamp, os juros são de
8% ao ano. Para os demais produtores, a taxa é de 12% ao ano.
Com os recursos controlados,
os associados Pronaf poderão acessar até R$ 250 mil. Já os que se
enquadrarem no Pronamp poderão
emprestar até R$ 1,5 milhão e os
demais produtores poderão obter
até R$ 3 milhões em financiamento. Outras opções são as linhas com
fontes de recursos livres, não havendo limite de financiamento, de
acordo com a capacidade de pagamento do associado. Para solicitar

Divulgação/Engenho da Notícia

V IRTUAL

Câmara lança acervo digital
com objetos da Revolução de 32
Imagens de capacetes, uniforme, cantil e outros objetos utilizados
pelos combatentes podem ser acessados no arquivo digital da Câmara

Vitor Pasquini é gerente
de Desenvolvimento Agro
da Sicredi União PR/SP

o recurso, é necessário que o produtor seja associado, esteja com o cadastro atualizado e procure um dos
especialistas do agro em uma de 112
agências da Sicredi União PR/SP.
Pasquini destaca que o processo de crédito rural foi muito simplificado nos últimos anos. “Hoje é
possível contar com tecnologias que
permitem volumes de créditos préaprovados, em que o associado
pode contratar a operação sem sair
de casa, como a CPR Fácil. A Sicredi União PR/SP está sempre evoluindo para atender as necessidades
dos associados com o compromisso de contribuir para a melhoria
da qualidade de vida”, afirmou.
Na safra 2021/2022, a cooperativa teve recorde de liberação,
atingindo R$ 1,7 bilhão de crédito
rural. Foram mais de 8 mil famílias beneficiadas, que com os recursos puderam desenvolver suas atividades no campo. Para a safra
2022/2023, a expectativa é registrar novo recorde na concessão.

V ID
A N O VA
IDA

Área verde no bairro
recebe manutenção
Divulgação

Na véspera do aniversário de
90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, a Câmara Municipal de Piracicaba disponibiliza ao público uma coleção virtual
composta por 31 objetos utilizados durante o combate histórico
para os paulistas e condecorações
posteriores. As imagens tridimensionais dos objetos fazem parte
da primeira coleção especial do
sistema Atom que, desde o início
de junho, garante acesso a parte
do acervo histórico digitalizado
do Poder Legislativo. O projeto,
desenvolvido pelo setor de Gestão de Documentação e Arquivo
da Casa de Leis, integra as atividades em comemoração aos 200
anos da Câmara de Piracicaba.
De acordo com a chefe do
setor de Gestão de Documentação e Arquivo, Giovanna Fenili
Calabria, as coleções especiais
serão temáticas, conforme forem
compilados os documentos e objetos referentes a determinados
temas de interesse histórico do
município. A Revolução de 1932
tematizou a primeira coleção
porque os objetos já integravam
o arquivo da Câmara, como capacetes e uniformes utilizados
pelos combatentes, além de medalhas, condecorações e até mesmo o prato, a marmita e o cantil
usados nos campos de batalha.
Os objetos foram fotografados
pelo repórter fotográfico do Departamento de Comunicação Social da Câmara, Guilherme Leite.
No link, além das imagens
dos objetos em 360 graus, o pesquisador ainda pode consultar
uma descrição detalhada de cada
item e também informações sobre sua utilização durante a revolução. O setor de Documentação e Arquivo ainda disponibilizou um vídeo informativo com
uma apresentação do panorama
histórico da guerra, a contextuali-

Davi Negri

Projeto desenvolvido pelo setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Casa de
Leis integra as atividades em comemoração aos 200 anos da Câmara de Piracicaba

zação política, o envolvimento de
Piracicaba no conflito e até mesmo
o hino da revolução, com edição
do estagiário do Departamento de
Comunicação Social, Lucas Settin.
JOAQUIM MORENO - A
maior parte dos objetos da coleção
foi doada pela família do ex-combatente Joaquim Moreno que, antes de falecer, recebeu várias homenagens da Câmara e de outras
instituições paulistas. A coleção
também conta com informações
sobre o soldado e fotos dele recebendo homenagens e também mais
antigas, no campo de batalha.
Para disponibilizar o acervo, o setor desenvolveu uma
profunda pesquisa sobre os objetos. Foi possível identificar, por
exemplo, que há dois modelos de
capacetes no arquivo: um paulista, inspirado no modelo francês, e
outro modelo inglês. Eles contam

com uma inscrição, na parte interna, que remete a uma oferta do
povo paulista aos combatentes.
“Disponibilizar essa coleção
digital é uma forma de democratizar o acesso a esses objetos
que a Câmara preserva até hoje.
Qualquer pessoa, de qualquer
lugar, pode consultar e visualizar esse material de forma detalhada”, avaliou a arquivista
do setor, Dayane Soldan.
O usuário do sistema ainda
terá acesso a curiosidades a respeito da participação de Piracicaba na Revolução de 32, como por
exemplo, a invenção da matraca
pelas tropas da cidade. Com poucos recursos e com o intuito de
assustar os inimigos, os combatentes percorriam os campos de
batalha agitando as matracas,
cujo barulho simularia tiroteios.
“Temos muito material his-

tórico que sobreviveu aqui na Câmara, que estão preservados
desde 1822”, lembrou a chefe do
setor. “Essa coleção de 32 inaugura uma nova utilidade para o
sistema, que é montar as coleções especiais, que são temáticas.
É diferente dos Fundos, que alimentamos periodicamente com
os documentos do Poder Legislativo, disponibilizando o acervo
digital por ordem cronológica”.
A montagem da coleção contou com a colaboração de todos
os integrantes do setor. Além das
arquivistas Giovanna Calabria e
Dayane Soldan, também atuaram na pesquisa os estagiários
Gabriel Tenório Venâncio e Brenno Monteiro, e colaboraram a
agente legislativa Michelle Santin
Pecorari, o escriturário Bruno
Dinoné e as estagiárias Vanusa
Bugin e Juliana Ferreira da Silva.

U NIVESP

Resultado do vestibular será divulgado no dia 11

Semob está realizando a limpeza do mato e manutenção do terreno

Nos últimos meses, o vereador
Gilmar Rotta (PP) trabalhou em
conjunto com os moradores do
bairro Vida Nova para levar ao
Executivo o pedido de limpeza e
manutenção da área verde próxima à pista de skate do bairro. A
Secretaria Municipal de Obras (Semob) atendeu ao pedido e, durante
as últimas duas semanas, se concentrou na limpeza do mato da área.
A manutenção do local está na
segunda fase, na qual está sendo

usada uma motoniveladora para
limpar e deixar o terreno nivelado,
para que assim seja possível construir posteriormente o campo de
futebol de areia, que será usado
para aulas e treinamento, uma
das solicitações dos residentes.
Gilmar Rotta informou que,
nas próximas etapas dos trabalhos,
serão instalados os postes de iluminação, bebedouros de água e a
construção do parquinho para crianças e academia ao ar livre.
Divulgação

A Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (Univesp)
divulgará, oficialmente, a 1ª
chamada dos aprovados no vestibular 2022 na próxima segunda-feira, dia 11/07, no site
www.vestibular.univesp.br.
Os candidatos aprovados têm
de 14 a 18/07 para efetivarem suas
matrículas. A 2ª chamada acontece no dia 21/07, com período de 22
a 25/07 para efetivarem as matrículas. Já a terceira e última chamada ocorre no dia 28/07, com
matrículas agendadas para os dias
29/07 a 1°/08. Todas as mencionadas datas constam em edital.
O início do período letivo
aos alunos aprovados será no
dia 08/08. As matrículas devem
ser realizadas nas mencionadas
datas, apresentando os documentos exigidos no edital.
Para o Polo de Piracicaba, neste ano, a universidade disponibilizou 300 vagas, divididas em três

Divulgação

eixos de atuação: Negócios e Produção, Licenciatura e Computação,
contemplando os cursos: Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de
Licenciatura), Ciência de Dados,
Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação (Eixo de
Computação), Engenharia de Produção e os novos, Administração e
Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).
Ao todo, 343 concorrentes
concluíram as provas do vestibular da Univesp, realizadas no mês
de maio, no Campus da Faculdade
de Tecnologia de Piracicaba (Fatep). O exame de 2022 contou com
a abstenção de 201 candidatos, representando 37% do total de inscritos. Estavam aptos a realizar o
vestibular, formatado pela Fundação Vunesp, 544 pessoas.
O eixo que contou com o maior
número de inscrições foi o de Licenciaturas, com 183 participantes, se-

O Polo de Piracicaba da Univesp fica na rua Dona Idalina, 314, Pauliceia

guidos por Computação com 182 e
de Negócios e Produção com 179.
No Polo de Piracicaba da Univesp, localizado na rua Dona Idalina, 314, Bairro Pauliceia, os alunos
contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à
internet) e realizam atividades

como provas e discussões em grupo. Os cursos são totalmente gratuitos e realizados em plataforma
on-line, com a disponibilização das
atividades acadêmicas, incluindo
videoaulas, materiais didáticos, bibliotecas digitais e espaço para tirar dúvidas com facilitadores.

H IDRÔMETROS

Guarda Civil prende dois em flagrante por furto
PIRACICABA/ANHUMAS
O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania),
acompanhado de sua assessoria, acompanhou, na
manhã desta sexta-feira (8),
os serviços de manutenção
e pavimentação asfáltica
para recuperação da estrada que liga Piracicaba ao
bairro rural de Anhumas. A
Estrada Municipal PIR-260
“Luiz Dias Gonzaga”, que liga
Piracicaba ao distrito de
Anhumas, estava precisando

de urgente manutenção. O
gabinete do parlamentar recebia vários pedidos de moradores de todo trecho e também usuários da via, reclamando da falta de conservação da pista. “Essa melhoria
irá beneficiar e muito a todos
os moradores dos bairros
que ficam nas margens dessa rodovia, e também a todos os seus usuários, beneficiando dessa forma, toda a
sociedade”, comentou.

A Guarda Civil prendeu nesta madrugada, no centro de Piracicaba, dois indivíduos por
furto de hidrômetros. A equipe
foi acionada pela Central de Operações da Guarda, após a Central de Monitoramento Eletrônico (Cemel) flagrar o furto.
Durante o patrulhamento,
orientados pelos operadores da Cemel, os guardas avistaram o primeiro homem, que resistiu e entrou em luta corporal com os GCS,
conseguindo se desvencilhar, mas
deixou a mochila e o produto do
furto para trás. Foi solicitado
apoio das viaturas da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) 85 e 86
e, ainda com o auxílio dos operadores da Cemel, conseguiram lo-

calizá-lo e prendê-lo. A equipe foi
atrás do outro indivíduo e conseguiu localizá-lo. Ele ainda portava, além dos hidrômetros, uma
faca. Ambos foram algemados
para não tentarem nova fuga e
conduzidos ao Plantão Policial,
onde permaneceram detidos.
Os GCs acionaram o Serviço
Municipal de Água e Esgoto (Semae) para interromper o fornecimento de água. O aumento no furto dos hidrômetros tem preocupado o Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto de Piracicaba). No
primeiro semestre de 2022 foram
furtados 268 hidrômetros, enquanto que em 2021, no ano todo,
foram 123 furtos. Em 2020 foram furtados 70 hidrômetros.

Divulgação

Furto foi flagrado no Centro pela Central de Monitoramento
Eletrônico, que orientou os GCs para localização dos indivíduos
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Helinho Zanatta quer levar sua experiência para Alesp
O ex-prefeito de Charqueada e
São Pedro, eleito e reeleito nas duas
cidades, disputa nesta eleição uma
vaga na Assembleia Legislativa do
Estado. Filiado ao Partido Social
Cristão (PSC) tem concentrado sua
pré-campanha em visitas e também na rede social. Nesta reportagem, Helinho será o entrevistado
num pingue pongue de perguntas
e respostas. Helinho foi, também,
vice-prefeito de Charqueada.
TRIBUNA - Helinho nos
resuma a sua vida?
HELINHO - Sou nascido em
Piracicaba, mas logo cedo fui morar com meus pais em Charqueada, onde tínhamos uma propriedade rural. Hoje tenho 58 anos,
quatro filhos, fui vice-prefeito e
prefeito de Charqueada (duas vezes) e de São Pedro (duas vezes).
Sou do ramo do agronegócio, antes nós "éramos do sítio". Foi um
tempo muito bom, muito trabalho
na roça. Mas também de muita
tristeza quando perdi meu pai (Hélio) e dois irmãos. Junto com minha mãe Terezinha assumi os negócios da família. Na infância, por
exemplo, vinha ao Mercadão de
Piracicaba para vender queijos, que
minha mãe fazia no nosso sítio.
TRIBUNA - Como aconteceu esse novo projeto se tentar
eleger-se deputado estadual?
HELINHO - Na verdade, no
finalzinho do mês de dezembro de
2020 encerrei minhas atividades à
frente da Prefeitura de São Pedro e
também minha rede social. Minha
intenção era tocar os meus negócios da família. De repente, fui procurado por muitos amigos, empresários, políticos e lideranças com a
proposta de criar um projeto para
Piracicaba e a sua região metropolitana. E esse projeto passava
pela minha candidatura a deputado estadual. Fui convencido de
que tenho energia, disposição, experiência para estar à frente dessa caminhada de mudanças.
TRIBUNA - Por que surgiu o seu nome?
HELINHO - Acredito que
foi pelas minhas gestões como
prefeito. Com nosso trabalho,
sempre com a ajuda dos secretários, dos servidores públicos e
das comunidades, pudemos mostrar que é possível administrar no
poder público (prefeitura) com a
experiência trazida da iniciativa
privada. Resolvemos muitas coisas nessas duas cidades, sempre
levando às populações bons serviços. A ´máquina pública´ tem
que resolver problemas. A população elege um prefeito para resolver
os seus problemas. Claro, me senti
honrado pelo convite, ponderei com
minha família e alguns amigos
mais próximos e tomei a decisão
em outubro do ano passado
(2021) e coloquei o pé na estrada.
TRIBUNA - Então, como
tem sido essa pré-campanha?
HELINHO - Gratificante.

Temos percebido que as pessoas
estão se engajando no projeto, que
podem contribuir para resolver
muitas coisas em Piracicaba e na
região. Tenho visitado muita gente, lideranças e falado do projeto.
A recepção é muito boa. Sinto, repito, que posso estar à frente para
trazer para cá conquistas, melhorando a vida das pessoas. O que
mais agrada as pessoas são meus
exemplos de resolutividade. Minhas gestões foram resolutivas,
sem promessas. A população cansou de promessas, de políticos tradicionais. Essa nossa resolutividade quero levar para a Assembleia,
se Deus permitir a nossa eleição.
TRIBUNA - O que mais
as pessoas pedem nesta
pré-campanha?
HELINHO - Sinto que as
pessoas querem conversar, querem dar sugestões, querem sentir confiança no pré-candidato.
Sempre levo a mensagem de muito trabalho, sem promessas. Não
é o meu estilo. Terei vários compromissos com Piracicaba e sua
região metropolitana. Por exemplo: o Hospital Ilumina precisa de
nossa energia para que continue
funcionando e fazendo o diagnóstico precoce de câncer, principalmente das mulheres...
TRIBUNA - Helinho e a
questão das emendas?
HELINHO - Essa é uma boa
pergunta que tenho comentando
em minhas visitas. Só quero encerrar a questão do Ilumina. É um
hospital que precisa ter o seu custeio garantindo. Não pode continuar sobrevivendo de doações e
até de emendas. Temos que solucionar esse problema, porque ele
presta um ótimo serviço à população do SUS (Sistema Único de Saúde). O Ilumina salva vidas. A questão das emendas vejo de maneira
diferente. O deputado tem R$ 5 a
R$ 6 milhões/ano de emendas impositivas. Se, eleito, como representantes da Região Metropolitana de Piracicaba, formada por 24
municípios, se for dividir o valor
x cidades dá um total seria um
pouco mais de R$ 250 mil para
cada uma. Isso é muito pouco. Claro, importante, como deputado ter
esse valor ano para destinar às entidades, como para as Santas Casas de Piracicaba, São Pedro e
Charqueada e outras, Hospital Ilumina, Apae, Centro de Reabilitação e outras aqui em Piracicaba e
na região. Todas precisam deste
"socorro". Mas, temos que fazer
mais. Temos que buscar no Estado, que tem recursos, onde podemos garantir o funcionamento
anual do Hospital Ilumina. Em
qual programa estadual pode estar a garantia de seu custeio? Por
isso, estamos neste projeto de resolutividade. Recentemente, fui no
programa do Néder (Alexandre,
Rádio Educadora) e ele recebeu
uma ligação de duas pessoas re-

clamando da falta de medicamentos na Farmácia de Alto Custo. Fui
questionado de como agiria como
deputado. Respondi a essas pessoas que isso era lamentável estar
acontecendo. Primeiro porque Piracicaba e a nossa região contribuiu
muito com impostos para o governo do Estado. Segundo porque é um
desrespeito ao usuário do SUS e, minha posição, foi de exigir que o Estado regularize essa situação, seja
na votação do seu orçamento anual colocar mais recursos, ou ir na
DRS-10 e pedir providências. O
usuário não pode sofrer esse desrespeito. Essas pessoas dependem
de medicamento para garantir a
saúde de cada uma e até a vida.
TRIBUNA - Mudando de
assunto, porque temos
muitas perguntas ainda,
Helinho essa polarização na
disputa pela presidência
(Lula x Bolsonaro) atrapalha a sua pré-campanha?
HELINHO - Não digo que
atrapalha. Mas todos os veículos
de comunicação estão focando
muito nessa disputa. Mas, teremos
neste ano que eleger nossos representantes no Senado Federal, novos governadores, deputados federais e estaduais. Por isso, tenho
insistido na importância dos moradores em votar também nesses
candidatos, principalmente nos
deputados estaduais e federais.
Sem dizer que milhares de eleitores, democraticamente, votam em
candidatos que não têm ligação
com Piracicaba e a nossa região
metropolitana. O número é elevadíssimo. A campanha da Acipi (Associação Comercial e Industrial de
Piracicaba) pelo voto em candidato da cidade é muito importante.
Não temos um deputado federal
eleito há 8 anos. O último, Mendes Thame que nos deixou recentemente, cumpriu um mandato
de dois anos em substituição a
outro deputado. Piracicaba e a região perdeu esse representante.
Thame era um excelente deputado. Era a nossa voz lá em Brasília.
TRIBUNA - Como fazer
para o eleitor ter essa
consciência?
HELINHO - Citei a campanha da Acipi que se repetirá neste
ano como sendo importante. E cabe
a nós, representantes de Pìracicaba e região, despertar nos eleitores
essa consciência. Temos que falar,
falar e falar. Temos que mostrar a
importância de ter representantes
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e na Câmara Federal. São os deputados que votam
os orçamentos. São os deputados
que representarão o nosso povo.
TRIBUNA - Recentemente, o Tribunal de Contas do
Estado julgou a sua 16ª prestação de contas. Desta vez à
frente da Prefeitura de São
Pedro referente ao ano de
2020. Foram aprovadas as

suas contas. Isso somente ratifica a sua ficha limpa?
HELINHO - Sim, foram apreciadas e aprovadas. Assim, como
aconteceram com as 15 outras contas dos meus mandatos como prefeito de Charqueada (8 anos) e São
Pedro (8 anos), das quais 17 delas
já foram aprovadas pelas câmaras
municipais de Charqueada e de São
Pedro, restando apenas essa de
2020, porque a aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado ocorreu recentemente. Isso é muito bom,
porque já mostra que sempre administramos respeitando o dinheiro público, que é fruto do pagamento de impostos da população, que
não pode aceitar desvios, atos ilícitos. Ser ficha limpa neste momento
é muito importante, comprovando
que fomos capazes de administrar
bem à frente da prefeitura e, melhor do que isso, todas as nossas
ações foram voltadas para atender a população. Para isso, fomos
eleitos prefeito de São Pedro.
TRIBUNA - Helinho, o
PSC vai estar coligado com
quais candidatos aos governos federal e estadual?
HELINHO - O PSC está discutindo internamente essas questões, que serão definidas pelo nos-

so diretório federal. Mas, veja bem,
independentemente de que seja eleito para o governo do Estado, seja o
candidato A, B ou C, o deputado
eleito terá que trabalhar com esse
governo de esquerda, direita, centro esquerda ou centro direita. Se o
eleitor de Piracicaba e da sua região
metropolitana não escolher candidatos daqui, a partir de março de
2023, a nossa Assembleia terá 94
representantes. Trabalho para que
tenhamos o maior número possível
de representantes da nossa região.
Se hoje temos três, podemos ter mais.
O mesmo raciocínio vale para a Câmara Federal, se não elegermos nossos representantes, São Paulo terá
70 deputados federais. Importante seria se tivemos um, dois ou até
três representantes nossos.
TRIBUNA - Hoje, na
sua pré-campanha e na
campanha, mais mídia social ou apertos de mãos?
HELINHO - Essa é uma boa
questão, principalmente agora com
esse ressurgimento da Covid-19.
Bem. Gosto mais do olho no olho,
do aperto de mão. Não podemos
desprezar a mídia social, que retomamos desde outubro do ano passado, mas a minha pré e a campanha será mais no contato com as

pessoas. O eleitor gosta disso. O eleitor consegue discernir que só faz
propostas e quem tem compromisso com ele. As coisas mudaram, a
população quer sinceridade, quer
compromisso, que trabalho.
TRIBUNA - E, por favor,
suas considerações finais.
HELINHO - Obrigado pelo
espaço, primeiramente. Tenho pedido para os eleitores de Piracicaba e da nossa região que conheçam
as nossas propostas pela mídia social, procurando pelo nosso nome
Helinho Zanatta nas redes sociais.
E que nos visite no nosso escritório
político para reuniões ou conversas, inclusive para dar sugestões.
É muito importante que o eleitor
comparece os currículos, comparece as experiências. Não sou político
profissional. Tenho uma vida ligada ao agro, mas antes era "sítio" e
sempre me coloquei à disposição
dos eleitores como candidato a prefeito em duas cidades para trabalhar, para revolver problemas, para
fazer a diferença na vida das pessoas. Se eleito, se Deus nos permitir, vou trabalhar, vou exigir do
Estado os direitos de Piracicaba
e da nossa região. Isso é o que
assumo de compromisso, trabalho, trabalho e mais trabalho.
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Seleção Brasileira de Flag Football
estreia domingo no World Games
Piracicabana Karol “Giga”, atleta do Caipiras, integra time
nacional que disputa torneio em Birmingham, nos EUA
A Seleção Brasileira de Flag
Football estreia, domingo, 10, na
disputa do World Games 2022, torneio que reúne modalidades esportivas que pleiteiam participação nos
Jogos Olímpicos. A equipe nacio-

nal conta com a participação da
atleta Karoline Furoni, a “Giga”,
que joga pelo Caipiras Flag Football, time que representa a cidade
de Piracicaba na modalidade.
O primeiro confronto da Seleção Brasileira será contra a Itália, em jogo a partir das 20h (Horário de Brasília). “Estamos confiantes por conta do bom resultado
que conquistamos no Mundial
(disputado em Israel, em dezembro do ano passado) e a nossa expectativa é conquistar o pódio na
competição”, destaca Karol “Giga”.

“Mas sabemos do alto nível das
atletas que estão aqui”, pondera.
Na segunda-feira (11), a
equipe brasileira realiza outros
dois jogos pela fase classificatória do torneio. Às 17h, contra o
México, e às 22h, contra o Japão.
WORLD GAMES 2022 - É
a primeira vez que o flag football
integra os World Games, em um
anúncio que ocorreu em julho de
2020, após uma definição entre a
Associação Internacional dos Jogos Mundiais (IWGA, na sigla em
inglês), a Federação Internacio-

nal de Futebol Americano (IFAF,
na sigla em inglês) e a própria
NFL (Liga Nacional de Futebol
Americano). O torneio reúne as
oito melhores seleções do mundo, masculinas e femininas.
O Brasil está no Grupo B, ao
lado do México, Itália e Japão. O
Grupo A conta com Estados Unidos (atuais campeãs), Áustria, Panamá e França. O líder de cada
grupo avança diretamente para
a fase semifinal, enquanto o segundo de cada chave enfrenta o
terceiro do grupo de wildcard.
Reprodução/CBFA

Seleção Brasileira feminina de flag football está em Birmingham, nos Estados Unidos
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Programação do Garapa
em julho está agitada

Sema segue com manutenção
de estrada no bairro Godinhos
Thais Passos/SEMA

Estão programadas várias atividades culturais ligadas ao teatro, cinema, música e
poesia; programação faz parte do Projeto “Garapa 10” contemplado com Edital PROAC
O Garapa Território do Andaime programou, para julho, várias
atividades culturais ligadas ao teatro, cinema, música e poesia. A
programação, que iniciou em março deste ano, faz parte do Projeto
“Garapa 10” contemplado com
Edital PROAC de Manutenção de
Espaços Culturais e conta com
apoio do Governo do Estado de
São Paulo por meio da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa.
No dia 10 de julho, domingo,
às 18h, será vez da Banda Malucos do Espaço fazer seu “Tributo a
Raul Seixas”, com ingressos a preços populares de R$10,00. Já no
dia 18, as 20h, com entrada franca, o Cine Garapa exibe o filme
nacional “Capitães de Areia”. O
Sarau com Garapa será no dia 23
de julho, às 20h, também com entrada franca. O Sarau abre espaço para os artistas e não artistas
que queiram mostrar seus trabalhos, autorais ou não, numa grande festa que envolve poesia, teatro, dança e muita música.
Encerrando a programação
do mês de julho, nos dias 30 e
31, será a vez do Grupo Andaime
Teatro apresentar a peça “A Noi-

va do defunto”. Com entrada
franca. A montagem ganhou o
Prêmio Cooperativa Paulista de
Teatro – edição 2011, como melhor espetáculo apresentado na
rua. Foram mais de 130 apresentações até o momento. “A Noiva
do defunto” estreou em 2006,
como exercício teatral do grupo
Andaime e foi apresentada em
50 cidades de três estados brasileiros, além de Piracicaba. Em
2007 e 2011, foi contemplada
com edital do Fundo de Apoio à
Cultura de Piracicaba. Mais de
25.000 pessoas já assistiram ao
espetáculo. A peça representou
Piracicaba no Mapa Cultural
Paulista 2009 e ganhou os prêmios de melhor ator/Bruno Agulhari e melhor ator coadjuvante/
Márcio Abegão. Em 2013 e 2014,
na Virada Cultural Paulista, a
“Noiva” foi vista por mais de
1.500 pessoas em Frente ao Cemitério da Saudade, em Piracicaba.
A peça, uma comédia portuguesa de domínio público, conta
a história de um homem que é
confundido com seu primo que
acaba de morrer e que era noivo de
uma jovem encalhada. A confusão

Divulgação

Estrada PIR 022 do bairro Godinhos recebendo reparos

Malucos do Espaço se apresenta neste domingo, dia 10

está formada. A encenação é um
misto de farsa e melodrama.
Um bom momento para rever o espetáculo que há 4 anos
não é encenado na cidade de Piracicaba, ou para conferir pela
primeira vez essa montagem de
grande sucesso do Grupo Andaime
que completou 35 anos, em 2021.
TEATRO COM O ANDAIME - Para quem quer fazer teatro
com o Grupo Andaime, as inscrições estão abertas para as turmas

que começam em julho. Estão abertos grupos para crianças de 8 a 12
anos e para jovens e adultos a partir dos 17 anos. Os interessados
devem procurar as redes sociais do
Garapa e Andaime Teatro no facebook e Instagran. Mais informações pelo zap (19) 988090637.
SERVIÇO
Ponto de Cultura Garapa
– Rua Dom Pedro II, 1313
– Centro – Piracicaba.

A GASALHO

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), segue com os serviços de manutenção, pela segunda semana, na
estrada PIR 024, no bairro Godinhos. A melhoria atende demandas de moradores para a melhor
circulação de carros e pedestres.
Com o auxílio das máquinas
motoniveladora, rolo compactador,
caminhão basculante e caminhãopipa, a Sema aplica pedregulho na
estrada. Os trabalhos continuam
na próxima semana. A Sema já finalizou os trabalhos nas estradas da região do bairro Paredão
Vermelho, na PIR 290 e PIR
027W, com aplicação de fresa e
lajão britado nos pontos críticos.
No bairro Volta Grande,
na PIR 264, a equipe fez uma
lombada após autorização da

Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes).
Na Estrada do Cera (PIR
022), no bairro Barro Frio, na região da Usina Costa Pinto, foi feito
manutenção com a motoniveladora. Com auxílio da mesma máquina, foram iniciados ontem,
quinta-feira, 07/07, os reparos na
PIR 302, no bairro Pedra Branca.
A equipe responsável pelas
manutenções de pontes rurais
fez limpeza e poda da vegetação
em torno das pontes do Batagelo, no bairro Recanto dos Pássaros (PIR 005/290), e em duas
pontes do bairro Barro Frio, na
estrada PIR 022. Na próxima
semana, a equipe prevê iniciar a
reforma da ponte do Toneca, que
faz divisa com o município de
Saltinho, no bairro Campestre.
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Em dois dias, ação itinerante arrecada mais de 600 peças XV enfrenta São Bento pela
A Prefeitura de Piracicaba, por
segunda rodada do torneio
meio do Fundo Social de SolidarieDivulgação

dade de Piracicaba (Fussp), realizou na quarta-feira, 6, o segundo e
último dia da ação itinerante da
Campanha do Agasalho 2022, arrecadando 322 itens, entre cobertores, roupas e sapatos. O recolhimento das peças foi feito por equipes da Prefeitura, porta a porta.
A atividade contou com
apoio das secretarias de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema),
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran) e Saúde (SMS), e passou pelos bairros
Nova Piracicaba e Vila Rezende.
Sendo assim, a ação itinerante conseguiu reunir, nos dois dias,
o total de 623 peças, que atenderão
famílias em situação de vulnerabilidade. A Campanha do Agasalho
2022 é realizada pela EPTV em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por intermédio do Fussp.
“Nosso objetivo com a ação itinerante foi tentar trazer a população para mais perto da Campanha
do Agasalho, porque entendemos
que nem sempre as pessoas disponibilizam de meios para levar suas
doações nos pontos de arrecadação. Idealizamos esse novo formato, de recolher as peças porta a porta e, com isso, em apenas dois dias
de trabalho, arrecadamos mais de
600 peças. Foi uma ação importante e que mostrou, mais uma
vez, o quão solidária a população
piracicabana é”, destaca Andréa
Almeida, presidente do Fussp.
SERVIÇO
A Campanha do Agasalho
2022 continua até o dia 31/
07 e todos os interessados
em doar podem procurar um
dos pontos de arrecadação
listados abaixo. Mais informações na Central de Projetos, rua Professor José Rosário Losso, 946, Jaraguá ou
pelo telefone: 3422-9677.

Ação itinerante passou pelos bairros Vila Rezende e Nova Piracicaba

PONTOS DE ARRECADAÇÃO
- 10º Batalhão da Polícia Militar (R. Américo Vespúcio, 300 – Algodoal)
- 7ª Igreja do Nazareno (R. Nossa Senhora do
Carmo, 359 – Santa Terezinha)
- Açaí da Barra (Av. Carlos Botelho, 792)
- Associação dos Aposentados e Pensionistas
de Piracicaba (R. Santa Cruz, 1779 – B. Alto)
- Agências Sicred (St.Terezinha / Vila Rezende /
Avenida Independência / Centro)
- Barber Embelezaria (Av. Lourenço Ducatti, 266
– Vl. Rezende)
- Bar Intervalo (R. Santa Catarina, 1052 – Água
Branca)
- Bazar Modelo (R. Bolívia, 27 – Piracicamirim)
- Bild Desenvolvimento Imobiliário (Av. Carlos
Botelho, 717 – São Dimas)
- Biblioteca FUMEP (Av. Monsenhor Martinho
Salgot, 560 – Areão)
- Central de Projetos do Fundo Social (R. Prof.
José Rosário Losso, 956 – Jaraguá)
- Centro Cívico – andar térreo (R. Antonio C. Barbosa, 2233 – Chácara Nazareth)
- Clube de Campo de Piracicaba (Av. Torquato
da S. Leitão, 297 – São Dimas)
- Delegacia Seccional de Piracicaba (Av. 31 de
Março, 245 – Paulicéia)
- Detox Piracicaba (R. Alexandre Herculano –
Vila Monteiro)
- D&C Store (R. São João, 960 – B. Alto)
- Escola SENAC (R. Santa Cruz, 1148 – B. Alto)
- Escola São Vicente de Paula (R. Dom Pedro I,
1734 – B. Alto)
- Escola Alcides Guidetti Zagatto (R. Oswaldo
Ferraz de Campos, 07 – Jd. Esplanada)

- Farmácia de Manipulação Chá Verde (Av. Manoel Conceição, 590 – Vl. Rezende)
- Franzoni Agropecuária (Av. Manoel Conceição,
335 – Vl. Rezende)
- FV Construtora (R. Prudente de Moraes, 248 –
Centro)
- Igreja Quadrangular Vila Sônia (R. Nilo Peçanha, 1270 – Vl. Sônia)
- Loja Vida Leve (R. Riachuelo, 948 – Centro)
- Matulovic Construtora (R. Waldemar Rodrigues, 640 – St. Rita)
- Naval Válvulas (Estr. Antonio Abdalla, 625 –
Água Branca)
- Padaria Avaré II (Av. Com. Luciano Guidotti, 571
– Jd. Elite)
- Paróquia Santa Catarina (R. Dom Pedro I, 2596
– B. Alto)
- Red Ballon – Escola de Idiomas (Av. Carlos
Botelho, 682 – São Dimas)
- Sindicato dos Empregados do Comércio (R.
Treze de Maio, 849 – Centro)
- Steel Log Transportadora (Rod. Fausto Santo
Mauro, SP127, s/n, km 26 – Pq. São Jorge)
- Top Água (Av. Cássio Paschoal Padovani, no
subsolo do Supermercado Enxuto)
- UP Imobiliária (Av. Independência, 3486 – Alemães)
- Unidades da Uniodonto – Clínicas (R. São
José, 407 e R. do Rosário, 37 – Centro)
- Unidades da Uniodonto – Sede Administrativa
(R. Alferes J. Caetano, 1352 – Centro)
- Unisport (R. Boa Morte, 1622 – Centro)
- UPA Vila Cristina (R. Dona Anésia, 950 – Jaraguá)
- Vitta Desenvolvimento Imobiliário (Av. Dos Operários, 163 – Cidade Jardim)

O XV viaja até Sorocaba, hoje,
9, para enfrentar o São Bento, em
jogo válido pela segunda rodada
da Copa Paulista. A partida será
às 16h e terá transmissão ao vivo
por Eleven e Paulistão Play.
Apesar do bom futebol demonstrado na estreia, o XV empatou com o Lemense em 2 a 2
e, portanto, vai em busca da primeira vitória na competição.
"Sabemos da nossa responsabilidade, como nos encontramos
na competição e o que projetamos e dentro disso se enquadra
conseguir um bom resultado,
respeitando o São Bento, mas
buscar o resultado para que eles
não abram vantagem", disse o
técnico Cléber Gaúcho.
A classificação do Grupo 2 após

a primeira rodada tem São Bento e
Desportivo Brasil na liderança, com
três pontos. O XV é o terceiro colocado com um, empatado com o
Lemense. Primavera e Rio Claro
ainda não somaram pontos.
BETNACIONAL - Em parceria com a sua patrocinadora Betnacional, o XV irá proporcionar
uma nova experiência aos seus
torcedores. O Betnacional Experience acontecerá no Boteco Original (Rua Carlos Botelho, 877). e
contará com um setor exclusivo
para a torcida quinzista acompanhar a partida ao vivo. Quem for
com a camisa do clube terá direito
a Open Bar de cerveja original (limitado a 300 pessoas). Os interessados podem fazer a reserva
pelo WhatsApp (19) 97403-4445.

Assessoria Parlamentar

VISITA
O vereador Cássio Luiz Barbosa, o “Fala Pira”, visitou na
quarta-feira, 6, o CAPS AD
(Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas) para
verificar como está sendo realizado o acolhimento das
pessoas. O parlamentar tem
interesse em saber quem

tem problemas com adicção
e quem têm problemas com
álcool. O CAPS AD é um serviço especializado em saúde mental que atende pessoas com problemas decorrentes do uso ou abuso de
álcool e outras drogas em
diferentes níveis de cuidado.

A Tribuna Piracicabana
A11

Sábado, 9 de julho de 2022

DIVERSÃO

EM

CENA

Programa
traz
histórias
Mutirão de vacinação
acontece hoje, dia 9 clássicas ao Teatro
SESI em Piracicaba

I MUNIZAÇÃO

Hoje, 9, das 8h às 16h, a
equipe da Saúde intensificará a
vacinação em Laranjal Paulista.
O Centro Administrativo estará
aberto para a imunização contra a COVID-19 e a Gripe. A
quarta dose da vacina da COVID-19 está disponível para pes-

soas a partir de 40 anos, enquanto a imunização contra a Gripe é
para toda a população. Também
estarão disponíveis as doses iniciais e de reforço conforme a idade e público alvo. O Centro Administrativo fica na Rua Hélio Rodrigues Pires, 54, Vila Campacci.

Divulgação

RECAPEAMENTO
Trabalho concluído. Três novas vias foram beneficiadas
com recape em Laranjal Paulista: Avenida João Batista Marcon, Praça Antônio Alves Lima
e Rua Ordele. O investimento

passa dos R$ 685 mil, fruto de
emenda parlamentar proposta pelo deputado estadual Fernando Cury, com contrapartida dos cofres da própria Prefeitura de Laranjal Paulista.

Divulgação

SUB-20
Laranjal Paulista estreou
nos Jogos Regionais, em
Boituva, com o pé direito!
Com gols de Alison e Marquinhos, a equipe de futebol
sub-20 venceu Cesário Lan-

ge por 2 a 0 no último sábado (2). O time segue na competição. A data, horário e o
adversário do próximo jogo
será divulgada nos próximos
dias. Parabéns aos atletas!

Divulgação

TÊNIS DE MESA
A equipe de Laranjal Paulista
foi campeã da etapa de Rio Claro, da Liga Paulista de Tênis de
Mesa, com destaque individual

de três atletas. Dande sagrouse campeão, Vitão ficou com a
terceira colocação e Daniel foi
o sexto na categoria juventude.

“Chapeuzinho Vermelho” e “João e o Pé de Feijão” serão recontados
neste final de semana por personagens divertidos e irreverentes
Dando continuidade a 11ª
edição do programa Diversão em
Cena, projeto patrocinado pela
ArcelorMittal, as peças “Chapeuzinho Vermelho” e “O GuardaHistórias: João e o Pé de Feijão”
desembarcam em Piracicaba. Os
espetáculos acontecem nos dias 9
e 10 de julho (sábado e domingo), respectivamente, no Teatro
SESI Piracicaba, de modo gratuito e com classificação livre.
Em Chapeuzinho Vermelho,
sob a perspectiva de Calvin e Louise, dois funcionários super divertidos de um hotel, a história é recontada com a promessa de fazer rir.
Os dois personagens encontram
um livro de contos de fadas e resolvem fazer uma pausa para descobrir o que há no grande livro.
Na história, a doce garotinha
que ganha uma linda capa vermelha de sua avó passará por muitas
aventuras e desafios. Ao fazer uma
visita a sua querida avó, a menina
passa por uma região que habita
um ser malandro, o famoso Lobo
Mau. Ele não se alimenta há semanas e cria um plano para surpreender a menina. Será que ela vai escapar do terrível Lobo Mau?
Já em O Guarda-Histórias:
João e o Pé de Feijão, a menina
Lucy está andando por todos os
cômodos da casa em busca de seu
gatinho e encontra Philipp procurando a chave de um velho
guarda-roupas. O que Lucy não
sabe é que o guarda-roupas não é

Divulgação

Espetáculos serão encenados neste final de semana, no Teatro do Sesi Piracicaba

somente um móvel, mas um
“guarda-histórias” e que pode
levá-la a viver aventuras incríveis.
Na história, o menino João
vive com sua mãe em um casebre
e eles enfrentam dificuldades financeiras. Na necessidade de vender seus pertences, João é abordado por um ancião que oferece
como pagamento pela sua vaquinha, alguns feijões que diz serem
mágicos. A surpresa acontece
quando os feijões mágicos se

transformam num gigantesco pé
de feijão que levam até o céu, na
casa de um gigante e sua esposa.
A retirada de ingressos para
os espetáculos é gratuita e pode ser
realizada a partir de quinta-feira,
7/7, pelo site do Meu SESI
(www.sesisp.org.br/meu-sesi), de
maneira presencial uma hora antes do espetáculo na bilheteria do
Teatro SESI de Piracicaba ou pelo
aplicativo do Diversão em Cena
disponível para IOS e Android.

Promovido pela Fundação
ArcelorMittal, os espetáculos integram o programa Diversão em
Cena, que tem o compromisso
de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60
municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
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FALECIMENTOS
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

SRA. CONCETA GALDI CARDINALLI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Giacomo
Galdi e da Sra. Antonieta Aleone, era viúva do Sr. Fernando
Cardinalli; deixa os filhos: Eugenio Cardinalli Neto, já falecido, deixando viúva a Sra. Patricia M. Cardinalli e Fatima Lumena Cardinalli Pereira, casada com o Sr. Sergio R. Pereira.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CRISTIANA APARECIDA
ZAMBOM ORIANI GROPPO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 45 anos, filha do
Sr. Joãosinho Norival Zambom e da Sra. Maria Helena
Claudino Zambom, era casada com o Sr. Julio Cesar Oriani Groppo; deixa a filha: Isabela Zambom Groppo. Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSIVALDO VENTURA DE
LIMA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 40 anos, filho
do Sr. Genival Santos de Lima
e da Sra. Iraci Ventura de Lima,
já falecida; deixa os filhos: Alisson e Jeferson. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. BENEDICTA MARIA DE ALMEIDA POLLI faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/
SP, contava 81 anos, filha dos
finados Sr. Alfredo Ferraz de Almeida e da Sra. Anna Rita Ferraz, era viúva do Sr. Gentil Polli;
deixa os filhos: Adriana Aparecida Polli; Sonia Maria Polli Zanzin; Luiz Carlos Polli; Arnaldo
Caetano Polli; Marineusa Polli;
Gentil da Conceição Polli e
Claudio Aparecido Polli. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do
Velório Municipal de Charqueada/SP para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. FLORINDO CIRINEU AVANCINI faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho
dos finados Sr. Florindo Avancini e da Sra. Maria de Lour-

des Thome, era casado com
a Sra. Marina Evangelista Avancini; deixa os filhos: Fabiana
Avancini e Andre Ricardo Avancini, casado com a Sra. Janaina Andreia B. Avancini. Deixa
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h00 do Velório
da Saudade, sala 05, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JULIANA FELICIO DA SILVA JUNQUEIRA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 37 anos,
filha do Sr. Antonio da Silva Junqueira, já falecido e da Sra. Deize Felicio da Silva Junqueira.
Deixa mãe, tia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “06”, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. THERESA BELLOTO CHRISTOFOLETTI faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Manoel Belotto e da Sra. Rosa Santin Belotto, era viúva do Sr. Jose David Christofoletti; deixa os filhos:
Maria Celia Christofoletti Estevam, casada com o Sr. Pedro
Sergio Estevam; Marilene Terezinha Christofoletti Freidemberg, casada com o Sr. João
Freidemberg Neto; Creusa Maria Yamamoto, casada com o Sr.
Paulo Tadashi Yamamoto; Jose
Davilson Christofoletti, casado
com a Sra. Celia Mazzero Christofoletti; Edina Rosilene Merkel,
casada com o Sr. James Timothy Merkel e Claudia Cristiane
Christofoletti Furlan, casada
com o Sr. Ariovaldo Furlan Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala “D” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA JOSEFA PACHECO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 77 anos, filha dos finados Sr. Jose Pacheco e da Sra.
Lorentina Pedro; deixa os filhos: Luiz Donizete Ribeiro, casado com a Sra. Sueli Aparecida Nazato; Ademir Ribeiro; Sueli Aparecida Lourenço, casada
com o Sr. Marcos Lourenço;
Lucilene Ribeiro, casada com
o Sr. Wagner; Lucineia Ribeiro,
casada com o Sr. Andre Soares
e Elizangela Conceição Ribeiro, casada com o Sr. Anderson
Tobias. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação será realizada hoje, às 13h00 no Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. SEBASTIÃO VIVIANI faleceu ontem na cidade de Charqueada aos 76 anos de idade. Era filho do Sr. Fernando
Viviani e da Sra. Ermelinda
Dias, ambos falecidos. Deixa
irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 11:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ROSA NEGRI DE MELLO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade
e era viúva do Sr. Romildo Carneiro de Mello. Filha do Sr. Attilio Negri e da Sra. Antonia Valles, ambos falecidos. Deixou as
filhas: Silvana Carneiro de Mello e Tania Mara de Mello Cassaniga. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 3, seguindo para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ADAIR RAINHA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e
era casada com Sr. Antonio

Borges Rainha Sobrinho. Era
filha do Sr. Vitorio Roveri e da
Sra. Eunice de Almeida Roveri, ambos falecidos. Deixou
os filhos: Angela Irani Rainha;
Marcos Antonio Rainha; Luciana Aparecida Rainha; Valeria Rainha. Deixa ainda netos, Bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do
velório do Cemitério Parque
da Ressurreição sala- Standard, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA JOSE FORNAZIER
SARTORI faleceu dia 06pp na
cidade de Piracicaba, aos 86
anos de idade. E era viúva do
Sr. Paschoal Decio Sartori. Filha do Sr. Jose Antonio Fornazier e da Sra. Maria Romilda
Fornazier, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Rosana Maria Sartori casada com João
Batista da Silva, Jose Rudinei
Sartori casado com Cleonice
Aparecida Pedro. Deixa netos,
bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-á dia 11/07/ as 10:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 07,
seguindo para o Cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

IGREJA EM COMUNICAÇÃO

“Não matarás” (parte II)
Rogério Sartori Astolphi
Juiz de Direito, colunista do site emfoco.org.br
Encerrei o artigo anterior
prometendo que nestas atuais linhas abordaria a situação do
aborto no Brasil. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos da
América não me permitiu...
Mencionara naquele artigo
a grande repercussão internacional que se sucedeu ao inédito
vazamento de um “rascunho”
de decisão dos Juízes da Corte
Norte-Americana sobre o caso
Roe vs. Wade, de 1973, e pelo
qual fora reconhecido que o direito ao respeito à vida privada
garantido pela Constituição
Norte-Americana permitia a
prática do aborto, além de impedir os estados norte-americanos de legislarem proibindo o
aborto ao menos durante parte
da gestação. Esse rascunho acabou sendo confirmado em conteúdo no voto do Juiz Samuel
Alito Jr. que, acompanhado por
outros cinco Juízes, por seis votos contra três anularam a decisão daquele caso (e a de um
outro similar em que reafirmado esse precedente, de nome
Planned Parenthood vs. Casey).
Justice (assim são chamados os Juízes da Suprema Corte) Alito não poupou palavras
para afirmar que o precedente
Roe estava “errado” desde o início e se baseava em “raciocínio
excepcionalmente fraco”, pois
nem sequer implicitamente a
Constituição Norte-Americana
prevê o direito ao aborto. Afirmou também algo que traz certo arrepio aos defensores do direito de matar bebês: “O aborto
apresenta uma profunda questão moral. A Constituição não
proíbe os cidadãos de cada Estado de regular ou proibir o
aborto. Roe e Casey arrogaram
essa autoridade. Nós agora anulamos essas decisões e devolvemos essa autoridade ao povo e
seus representantes eleitos”.
Essas palavras do Justice
Alito traduzem o que muitos de
nós conhece por “ativismo judicial”, ocorrência em que o Poder Judiciário se substitui ao
Legislativo e acaba “editando
uma norma com força de lei”.
Esse meu pensamento de duas
linhas, reconheço, é quase simplista e comportaria várias outras considerações, mas que não
são convenientes e nem oportunas neste espaço. Apenas quis
esclarecer esse conceito.
Não houve, portanto, proibição absoluta da prática do aborto nos Estados Unidos. Não.
Devolveu-se às câmaras legislativas dos estados essa tarefa –
legítima e fundamental tarefa! —
a ser exercida pelo povo através

de seus representantes eleitos. E
em muitos estados já existem leis
tratando sobre o aborto, que serão ou não reconsideradas diante da anulação de Roe vs. Wade.
Quanto ao “arrepio” a que
aludi linhas atrás, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil,
diante de algumas similaridades
entre os Poderes Legislativo e
Judiciário de lá e de cá, de há
muitos anos vem sendo adotado
o expediente de se alterarem regras no Judiciário sem que previamente tenham sido discutidas
e aprovadas pelo Legislativo.
Também não cabe neste curto
espaço criticar a omissão do legislador que acaba forçando a
atuação do julgador, mas no caso
do aborto essa não é a questão.
Na Constituição brasileira,
como na norte-americana, não
há direito ao aborto! Antes, explícita e implicitamente, o direito à vida é protegido em diversas passagens da nossa “Lei
Maior”. Mas aqui iremos ter, em
futuro nada distante, discussão
sobre a possibilidade de ampliação das situações de aborto, bastando, para tanto, ser colocada
em pauta ação já em andamento
no STF com essa pretensão.
É notória a vasta influência
que os Estados Unidos exercem
sobre o mundo ocidental e em
todos os segmentos da sociedade, não sendo o Brasil exceção a
essa “regra”. Tanto que essa recentíssima decisão da Suprema
Corte aqueceu nesta Terra brasilis o debate entre os chamados
“operadores do Direito”, com alguns, mesmo sem lê-la na íntegra, classificarem-na como
“grande retrocesso ao direito das
mulheres”, embora palavra alguma tenham dito sobre a reconquista do direito do indefeso bebê
em poder continuar a viver...
Também não a li na íntegra,
o que farei assim que o tempo
permitir, mas na íntegra concordei com suas conclusões, em particular com esta do Justice Alito:
“Quando uma de nossas decisões
constitucionais está errada, o
país é obrigado a conviver com
uma decisão ruim até que nós
consertemos nosso próprio erro”.
Rogo ao Bom Deus, a partir da sensatez e humildade
dessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que ilumine os Ministros do STF para
não se substituírem aos nossos
legisladores e criarem regras
favoráveis ao aborto. Do contrário, vidas inocentes e indefesas serão ceifadas, e talvez mais
de cinquenta anos sejam necessários para reparar esse erro.
Meu fraternal abraço ao leitor!

IGREJA EM NOTÍCIAS
DÍZIMO – Paróquias de todas
as cidades da Diocese de Piracicaba finalizam, neste domingo
(10), a Semana Diocesana de
Conscientização sobre o Dízimo.
O objetivo das atividades é salientar a importância da contribuição como exercício da fé
cristã e de pertença à Igreja de
Nosso Senhor Jesus Cristo.

MARIA – A Escola Diocesana
de Teologia está com inscrições
abertas para o curso extracurricular “A Força Resiliente do Coração de Maria e nossas Periferias
Existenciais”, destinado preferencialmente a ex-alunos da Teologia.
Inscrições: (19) 2106-7597 e (19)
2106-7575, ou escola.teologia@
diocesedepiracicaba.org.br.

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

Parque aquático tem programa para férias
Durante o mês de julho, a programação é especial e conta com música e decoração típica de arraiá
Fotos: Divulgação

Os visitantes podem usufruir diversas atrações do 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

Julho é um mês que favorece aquela pausa mais longa
para muitas famílias com a chegada das férias escolares. E
para quem busca diversão, lazer, entretenimento, contato
com a natureza, hospedagem e
milhões de litros de águas, inclusive quentes, vai encontrar
no Thermas Water Park, na estância turística de São Pedro.
Com programação especial
em julho, o parque aquático conta com uma decoração típica de
arraiá para dar mais clima de
tradicional festa caipira, muitas
atrações musicais, atividades
monitoradas com quadrilhas e
gincanas e, claro, as comidinhas
mais esperadas dessa época.
E para aproveitar ainda
mais, o Thermas Water Park irá
servir, no restaurante central,
o prato queridinho dos brasileiros: a feijoada! O melhor de
tudo é que os itens da feijoada
estarão disponibilizados separadamente, assim, cada um pode
montar seu prato como preferir.
Apontado pela Themed Entertainment Association (TEA) como
um dos 10 parques mais visitados
da América Latina, o Thermas
Water Park, um dos mais completos do Brasil, é uma das maiores
atrações da estância, e famílias
inteiras aproveitam o passeio.
O parque infantil, considerado o maior da América Latina, possui 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
conta com playground, banheiro da família, fraldários, espaço para amamentação, e uma
área especial com bangalôs e
atendimento vip para as famílias
que buscam mais privacidade.
É nele também que se encontra 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 16 níveis de

ondas. E não para por aí! Os
visitantes do Thermas Water
Park podem usufruir também
de diversas atrações do 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
ainda possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, lojas de
conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática.
Os ingressos promocionais
podem ser comprados antecipadamente pelo site www.
thermas.com.br/ingresso, ou ainda, através do telefone 40002998 (a ligação é direta sem
DDD), quanto mais antecedência, maior chance de garantir
mais descontos. Para grupos e
excursões existem condições especiais que podem ser conferidas
por atendimento via WhatsApp
através do número (19) 3112-3394.
SOBRE O PARQUE 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. Informações: (19) 3181-2111,
3481-0900 ou www.thermas.
com.br. Informações turísticas da cidade: (19) 34819304 ou (19) 3481-9269
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Contagem regressiva para o Brasil voltar a sorrir

C ENSO

Paralisação em
Piracicaba neste ano
Divulgação

Assembleia foi realizada no dia 7, quinta-feira

Salários atrasados, não pagamento de auxílio-alimentação, ausência de explicações precisas, atrasos na entrega e no funcionamento de equipamentos, cronograma
incompatível com a realidade oferecida pelo IBGE, ambiente físico
impróprio para o exercício da
função: esse é o cotidiano dos
Agentes Censitários do Posto de
Ártemis, que compreende também a região de Santa Teresinha. Por decisão unânime em
assembleia dia 7 de julho, os
Agentes votaram pela paralisação
até que todos os colegas recebam
o pagamento e o auxílio-alimentação referente a junho e julho.
A chamada coleta de dados
do entorno urbano deveria ter se
iniciado no último dia 20 de junho, contudo problemas nos equipamentos atrasaram as atividades de 03 a 09 dias para cada
Agente Censitário. O tempo foi
utilizado para atualização de mapas físicos (papel), além de preparação do curso que será oferecido
aos novos recenseadores. O trabalho de campo, já acumulado,
atrasa ainda mais por problemas
de GPS que não reconhecem algumas das coletas feitas, dentre
outras inconsistências. Também
houve demora na entrega dos
chips, o que obrigou os Agentes a
utilizarem os celulares pessoais ao
mesmo tempo, no posto e na rua.
Segundo os Agentes, o IBGE foi
notificado inúmeras vezes dessas
e de outras urgências, como dos
carregadores portáteis de tablet

ainda não entregues e necessários para o trabalho de campo.
A sede oferecida aos Agentes
de Ártemis é outro problema. Minúscula, possui apenas um banheiro, com vazamento de água
na caixa, o que obriga o registro a
ficar fechado. O espaço não comporta o acolhimento dos novos recenseadores, mesmo que divididos em pequenas equipes. Os
Agentes têm contado com a boa
vontade da comunidade (Associação de Bairro). Segundo o IBGE,
o compromisso de alocar os Agentes é da Prefeitura Municipal e já
foram encaminhados diversos
pedidos para uma sede mais adequada e próxima a um terminal
de ônibus. O posto de Ártemis
compreende 107 setores censitários urbanos (objeto desta pesquisa inicial; 146 no total), conta
com 05 Agentes Supervisores e
01 Agente Municipal e será responsável por 50 recenseadores,
que deverão ser convocados para
o curso preparatório de 18 a 22
de julho, a ser ministrado pelos
próprios Agentes Censitários
numa instituição de ensino. Com
a paralisação, tanto o curso
quanto o início do censo, em 1o.
de agosto, ficarão comprometidos. Os Agentes esperam o pagamento dos atrasados ainda para
o início da próxima semana.
Contratados para outras
funções para o censo também
têm aderido à paralisação. Outros postos estudam a adesão.
(Ademir Barbosa Júnior)

O patrimônio da Caridade
Paiva Netto

A

Caridade é o
conforto de Deus
para as Almas e
o relacionamento cordial entre criaturas que
firmemente desejam a
preservação deste mundo. Ela é uma função
espiritual e social, não
apenas um ato particular de socorrer apressadamente o mais
próximo. É uma política dignificante, um planejamento humanitário,
uma estratégia, uma logística de
Deus, entendido como Amor, a nós
oferecida, de modo que haja sobreviventes à cupidez humana. A
Caridade é a Força Divina que nos
mantém de pé. Sabemos, e basta
ir ao dicionário, que Caridade é
sinônimo de Amor. Portanto, é
respeito, solidariedade, companheirismo, cidadania sem ferocidades. O mundo precisa de carinho e Amor Fraterno. Quem diz
que não quer ser amado está doente ou mentindo, o que, no fundo, no caso em questão, é a mesma coisa. Pode ter certeza de que
a pessoa está gritando lá dentro:
“Socorro! Preciso ser amado! ou,
preciso ser amada! Mas não tenho
coragem de dizer! Tenho vergonha
de reivindicar, um pouco que seja,
da Fraternidade dos meus irmãos
humanos! Mas escutem o meu
apelo desesperado e silencioso!”
Como escrevi no livro Tratado Universal sobre a Dor (1990), o
Amor revela a Luz, e a Luz espan-

ta a treva. Que mais
quereremos nós? O ser
humano tem carência
de Amor verdadeiro. É
o que muitos dirigentes
dos povos em definitivo precisam entender.
Governa bem aquele
que governa o coração.
Exclamam alguns: “—
Ah, eu não falo em Caridade!” Infelizmente creem que
ela se resume em dar às pressas
esmola ao mendicante que os in-

Caridade é
a esperança
que repousa
em Deus
terpela. Já estão em falta quando
se irritam diante do necessitado,
que em geral é efeito e não causa.
Devem refletir sobre este ditado latino: “Hodiemihi; cras, tibi”. (Hoje,
eu; amanhã, você). Ou seja: agora, o pedinte é ele; amanhã, poderemos ser nós. O pior é que alguns
transferem essa “amofinação”
para um sentimento elevadíssimo,
que é a Caridade, que eles não entendem muito bem, mas que se
personifica na cola que junta as
partes separadas da sociedade
mundial. Enfim, Caridade é a esperança que repousa em Deus.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. E-mail: paivanetto@
lbv.org.br. Site: www.
boavontade.com.
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Professora Bebel

A

pouco mais de
80 dias para as
eleições, o Brasil vive um clima de
crescente esperança
em um futuro melhor, dentro de um
presente cada vez mais
difícil e desafiador.
As pesquisas continuam a indicar que o ex-presidente Lula é o
preferido da maioria dos brasileiros para governar o nosso país a
partir de 2023. Mas nada mais
enganoso do que imaginar que a
disputa está decidida. O adversário dos brasileiros, encastelado no
Palácio do Planalto, não para um
minuto de tramar novas artimanhas, ameaças, fakenews e manobras orçamentárias para tentar
ludibriar o povo e usar a máquina do Estado para seus objetivos
eleitorais. É necessária toda a
atenção e muita mobilização.
Depois do episódio em uma
manifestação de apoio a Lula em
Uberlândia (MG), quando um
drone lançou urina e fezes, sem,
no entanto, atingir manifestan-

tes, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 7
de julho, um artefato
explosivo foi jogado
na área do ato. Desta
vez também ninguém
foi atingido. São tentativas primárias de
intimidação, por parte de quem está desesperado diante da perspectiva de perder as eleições. Não
vão nos calar. Tampouco vão
impedir o movimento “Vamos
Juntos pelo Brasil” de continuar levando milhares de pessoas
às ruas por onde passa.
No Estado de São Paulo,
está colocada a inédita possibilidade de rompermos com quatro décadas de governos que tiram direitos da classe trabalhadora, aplicam a concepção de
Estado mínimo e destroem os
serviços públicos, desvalorizando e perseguindo os servidores.
O professor Fernando Haddad
lidera as pesquisas de intenção
de voto, agora ainda mais favorecido pelo fato de o ex-governador Márcio França ter se somado à sua coligação, como pré-

As pesquisas
continuam a
indicar que o
ex-presidente
Lula é o preferido
da maioria
dos brasileiros
candidato ao Senado. É como
essa turma que estou, como précandidata a deputada estadual.
Também em São Paulo não
podemos deixar de considerar a
força dos adversários, um deles
respaldado pelo governo federal
e o outro pelo governo estadual.
No caso de Tarcísio Freitas, apoiado por Bolsonaro, pesa neste
momento suspeita de irregularidade na declaração de domicílio
eleitoral no Estado. No caso de
Rodrigo Garcia, tenta se diferenciar de João Doria, aquele que
foi rejeitado pelo próprio PSDB.
Acontece que foram unha e carne durante mais de três anos e
Rodrigo Garcia fez parte de todos os ataques e do desmonte
das políticas públicas paulistas.
Tanto é assim que no recente

programa Roda Viva da TV Cultura, onde foi entrevistado, Rodrigo Garcia foi questionado sobre o confisco salarial dos aposentados e pensionistas imposto
pelo governo que agora chefia e
prometeu acabar com tal injustiça, mas só no ano que vem, mas
fez diversas argumentações que
não procedem. Além do que, parece Bolsonaro, que quer aprovar
o aumento do valor do Auxílio
Brasil, mas só até dezembro.
É esse tipo de política que nós
queremos mudar, para que o Brasil possa voltar a acreditar nas instituições, para que o povo volte a
ter oportunidades de emprego,
renda, educação, saúde, cultura,
lazer e que, no estado de São Paulo, seja possível desenvolver programas e serviços voltados à população que mais precisa, hoje
abandonada pelo poder público.
Nada disso irá ocorrer sem o
engajamento de cada um/a de
nós. Todo mundo pode contribuir
de um jeito ou de outro. Conto
com a sua efetiva participação.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT

Vitória da cultura e mobilização da
enfermagem na Câmara Federal
Alexandre Padilha

O

Congresso Nacional derrubou
os vetos de Bolsonaro à lei Aldir Blanc
2 e Paulo Gustavo e a
Câmara dos Deputados
aprovou na comissão
especial parecer favorável à proposta de
emenda à Constituição do Piso da
Enfermagem (PEC 11/22). Foram
três gols do Congresso Nacional
que poderão garantir esperança
e apoio a importantes setores.
A lei Aldir Blanc 2 cria a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e prevê a injeção
de R$ 3,2 bilhões ao setor cultural por cinco anos e a lei Paulo
Gustavo assegura recursos, ainda em 2022, para recuperação do
setor dos efeitos da pandemia da

Covid-19. Bolsonaro
vetou as duas leis.
O governo virou as
costas a esses trabalhadores na pandemia e
não quer que o povo
brasileiro tenha acesso
suficiente à cultura.
Coube ao Congresso
Nacional, mais uma
vez, tomar a frente das
decisões para melhorar a qualidade de vida da população brasileira e derrubar esses vetos. Agora, finalmente o setor cultural vai
ter condições de se reerguer.
A PEC (11/22) do Piso da Enfermagem foi votada por maioria favorável na comissão especial criada na Câmara e é muito
significativa para a categoria,
que conta com mais de 1,8 milhão de equipes de enfermagem,
sendo as mulheres mais de 80%

A PEC dá melhor
segurança
jurídica sobre
um Projeto de
Lei com o
mesmo teor
desses profissionais, segundo
dados da Pesquisa Perfil da Enfermagem (Cofen/Fiocruz).
Essa PEC já havia sido
aprovada no Senado e institui pisos salariais aos enfermeiros (R$ 4.750,00), técnicos de enfermagem (R$ 3.325,00),
auxiliares de enfermagem e as
parteiras (R$ 2.375,00).
A PEC dá melhor segurança
jurídica sobre um Projeto de Lei
com o mesmo teor que já foi
aprovado e coloca na Constituição Federal um valor mínimo a
ser pago à enfermagem. Além

disso, o impacto do piso é de menos de 2,5% do orçamento geral
do SUS e de menos 2,5% do faturamento anual dos planos de
saúde, sendo totalmente possível, sem prejuízos ao orçamento.
Agora ela precisa ser votada
no plenário da Câmara dos Deputados e, junto com a mobilização
das trabalhadoras e trabalhadores e entidades das categorias de
todo o país, iremos pressionar para
ser aprovada na próxima semana.
Essa aprovação é o maior reconhecimento que o país e o Parlamento podem fazer pelo trabalho
de cuidado à saúde de todos os
brasileiros e por terem sido os verdadeiros heróis da pandemia.

———

Alexandre Padilha é
médico, professor
universitário e deputado federal (PT-SP)

Brincando com fogo
José Renato Nalini

O

maior perigo
que a humanidade corre em
nossos dias decorre
da mudança climática resultante do aquecimento global. Todos
sabem disso, mas
nada se faz de concreto para evitar o desastre final.
Todos os encontros só produzem
mais emissão de gases venenosos. Nada se verifica em redução do gás carbônico expelido.
O aquecimento global atinge
todo o planeta. A chuva ácida
não respeita fronteiras. Os homens emitem a cada ano cinquenta bilhões de toneladas de CO2 e
o ideal seria a redução das emissões a zero até 2050. Algo impossível, pois só se registra acréscimo na contaminação da Terra.

Seria necessário
que os preços de todas as mercadorias e
serviços refletissem
o custo do gás carbônico emitido na
sua produção e distribuição. Se houvesse um preço único
para esse gás venenoso, criar-se-iam
estímulos econômicos necessários à preservação das florestas, alteração de costumes
e incremento nas inovações
tecnológicas favoráveis à redução do aquecimento global.
Nos países europeus, as
empresas que não conseguem
reduzir suas metas compram
créditos daquelas que superam
a meta. Ocorre que empresas
venderam ativos emissores de
gás carbônico para empresas
mais opacas, o que não signifi-

O Brasil ainda
poderia assumir
protagonismo, se
conseguir zerar o
desmatamento
ca diminuição de emissão. Apenas transferência de papeis.
A melhor ideia, segundo
Cândido Bracher, é de Raghuram Rajam, que foi presidente do
Banco Central da Índia. Ele propõe um sistema de “Incentivo
Global de Carbono”, mediante o
qual os países com emissão acima da média mundial – cerca de
sete toneladas per capita – pagariam todos os anos uma quantia
a um Fundo Global com valor
equivalente ao produto da multiplicação de sua emissão per capita, acima da média e pelo preço
por tonelada a ser arbitrado.
Esse Fundo pagaria aos paí-

ses com emissão abaixo da média
um valor calculado pelo mesmo
critério. Todos os países estariam
igualmente estimulados a reduzir suas emissões. Seja para reduzir a quantia a pagar, seja para
aumentar a quantia a receber.
O Brasil ainda poderia assumir protagonismo, se conseguir zerar o desmatamento e,
além disso, plantar mudas nativas nas áreas devastadas e
hoje ociosas. Será que veremos
atitudes responsáveis ou continuaremos a brincar com fogo?
———
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
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Ivana Maria França de Negri

PAINEL RIBEIRINHO

LIRACICABA

Carmen M.S.F Pilotto

PROSA

VERSO

AH... AS AMIGAS...
Madalena TTricânico
ricânico
As amigas que nos dizem palavras sinceras,
Nos trazem para a realidade.
Algumas são bipolares,
Ajudam e atrapalham.
Assim mesmo as chamo de Amigas.
Quer conhece-las?
A MANHÃ, também a chamo de Aurora, conversa comigo, ajuda-me
agradecer o novo dia, fazer muitos planos e quando estou no melhor
entusiasmo, ela vai embora e muitas vezes sem se despedir.
A TARDE é a minha amiga que sempre tenta concertar os sonhos malacabados. Difícil conversar com ela... e tudo mais ou menos...melhor
deixar como está...não sei se ela me cansa ou se falo outra língua...
A NOITE é aquela que chega bem de mansinho para me lembrar dos
convites para bailes, missas, reuniões, jantares, visitas de amigos e
parentes, eram tantos...agora finjo que existem e me desculpo...
A “outra amiga” e a MATRUGADA. Chega as duas, três ou quatro horas.
Sistemática, complicada, não diz nada, acorda-me só para eu ver que
está acompanhada da Amiga SAUDADES...

Silvia de Oliveira

Ésio Antonio Pezzato
Beira-Rio, a Avenida. Ali contemplo a glória
Sagrada e secular que tem a alma de um Povo.
Nesse imenso painel vou desfiando a memória,
Frente lembranças tais, em transe me comovo.

De repente
um orgulho danado
de ser de Pira
de ser caipira!

Quando longe
a saudade pia...
há o som da viola,
do vento na plantação...

Cada relíquia guarda a imensa trajetória
E, a ânsia de progredir com êxtases eu louvo.
É o delírio da luz que grava a sua História
Entre fulgurações de ouro polido e novo.

Em direção ao rio
todo olhar se fiapura mescla
de peixe-espuma
e porto-poesia

Em teu peito, minha terra,
povoa dor e alegria,
avanço e retrocesso,
desde sempre és a lira.

Um velho pescador constrói a sua rede;
Na água pura do Rio ele mitiga a sede,
E de cardumes tira o familiar sustento.

Orgulho danado
de ser tua filha!

E quando vejo um barco a cruzar seu destino,
Contemplo a exaltação à Festa do Divino,
E o Espírito Encarnado é luz nesse momento!

ooOoo

ooOoo

PARA

A PRAÇA

FUTURA AMIZADE
Lídia Sendin

Leda Coletti
A tarde chega ao fim.
A vida na praça daquela
cidadezinha de interior
está mudando sua rotina
diurna.
É hora da saída dos
alunos do grupo escolar.
As crianças fazem alvoroço. O barulho delas se confunde com o das andorinhas, que em bando estão
chegando e se alojando
nas árvores próximas. Trabalhadores retornam aos
lares, sendo boa parte ciclistas, os quais disputam com os carros os semáforos nas esquinas.
O sol já se despediu para o lado do Oriente e uma enorme estrela
desponta no firmamento, saudando a noite que está chegando. Ainda a
rainha-lua não deu o ar de sua graça.
Hoje é sexta-feira, o primeiro dia da novena do santo padroeiro da
cidade e da comemoração de mais um ano de aniversário do município.
Uma boa parcela da população já está se dirigindo à igreja para a missa
vespertina. É noite quando o culto termina. Após o seu término os sinos
tocam alegremente e rojões espocam.
As pessoas mais idosas procuram os bancos que circulam o coreto,
para apreciar a banda local, que possui no repertório chorinhos, valsas,
sambas. Sempre há cantores da cidade, que exibem suas vozes, cantando
músicas sertanejas. Os jovens em pequenos grupos buscam a lanchonete;
alguns casais de namorados trocam carícias de amor, em lugares mais
escuros. Velhos, crianças e adultos participam das atrações das barracas
de folguedos, apreciam e até compram as novidades da feira de artesanato. O carrinho de pipoca é muito concorrido.
Há um grupo de pessoas das mais variadas idades colocando em varais
improvisados, textos ilustrados com fotos, mensagens alusivas ao aniversário
da cidade. São os escritores, professores e alunos de escolas locais, que a
homenageiam através de suas poesias, crônicas. Algumas pessoas se aproximam e começam a ler as mensagens. Os escritos falam da vida, amores,
dramas, acontecimentos cotidianos, principalmente dos seus moradores.
Nesse instante os músicos no coreto, começam a apresentação. E ao
som de “ A Banda” de Chico Buarque de Holanda, forma-se uma corrente
de fraternidade, onde todos esquecem os momentos tristes e cantam com
a banda “ estava à toa na vida e o meu amor me chamou pra ver a banda
passar cantando coisas de amor”...
ooOoo

A CATEDRAL

DE

PIRACICABA

Cássio Camilo Almeida de Negri
Por muitos anos, suas
torres reinaram imponentes na praça central da cidade.
A simetria perfeita,
encimada pelos pontiagudos telhados hexaedricos, com as cruzes nos
píncaros, como a conectar a terra ao céu.
O relógio magnífico
que eu, desde criança,
quando aprendi os algarismos romanos, nunca entendia o porquê de seu
“quatro” ser quatro traços
Foto retirada do site http://
ao invés do “IV” ensinado
spaziodifattoblog.blogspot.com.br/
na escola.
Hoje, coitada, foi esmagada por um “pisão” do prédio ao lado. Um
edifício só de garagens.
Piracicaba, quem deixou fazerem isso com você?

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 "A máquina maluca", da escritora
Ruth Rocha, fala de um certo cientista, chamado Batista, que também era um inventor.
O sobrinho Maneco muito curioso, foi até
o laboratório para ver a invenção do tio.
Mas aconteceu que aquela máquina tão
especial, começou a ficar meio esquisita. O
que será que acontece? Uma história divertidíssima que nós já lemos muitas e muitas vezes. Recomendamos
Faixa etária: 06 a 08 anos
Encontramos essa linda história narrada em:
https://youtu.be/6c2TFwnPSgc

ooOoo

RIO DE PIRACICABA
Esther Vacchi Passos
Eu quero
Nosso rio mais limpo
Sem cheiro de poluição
Aves em pedras sem limbo
Chegando a ser atração

Eu quero
Carícias de sua brisa
Envolvendo-me em frescor
O véu branco da noiva deslizando
Unindo-se nas águas sem odor

Eu quero
Na piracema ver os peixes
Saltar em água límpida
E as borboletas multicores
Em volta de flores lindas

Eu quero
Junto ao rio céu azulado
Sem poluição de queimada
Deixando o poeta inspirado
Fazendo versos para a sua amada.

Procuro um ser deveras “desejante”
De amizade, carinho e convivência.
Apesar de não ser tão preocupante
Faço questão de um pouco de paciência.
Homem ou mulher, amigo é sempre bom,
Sendo igual ou mesmo o oposto.
A pele poder ser de qualquer tom.
No vestir cada um tem o seu gosto.
Da altura também faço questão:
Deve ter uma boa estatura,
Com cabeça nas nuvens, pés no chão,
Não se negue a boa uma curvatura.
Do peso vou falar sério agora:
Nem leve que se deixe carregar,
Nem pesado que nunca vá embora.
Amigo sabe sempre onde estar.
Com a idade tem que ficar esperto,
Pois é bom ter lembranças em comum,
Bossa Nova, Tom Jobim e Rei Roberto.
Pode ter na lembrança mais algum.
Enfim, procuro alguém como você,
Capaz de amizade e fantasia.
E que apesar de tudo ainda crê
Que há lugar neste mundo pra poesia.

ooOoo

RUA DO PORTO
Aracy Duarte Ferrari
Íntimo ardente
Noite enluarada
Avenidas luzentes
Árvores resplandecentes...
Os pássaros chilreando
Recompõem a melodia.
A prosa, a poesia
Atingem o seu clímax.
O rio circunda

PALAVRA

DO

A cidade e o coração.
As águas correm...
Rutilantes ao reflexo da lua.
Ondas abundantes
Observadores atentos
Inspirados na quietude
Reflexões distantes.
Uma estrela cadente
Risca, de repente
O firmamento
Para meu sobressalto.

ESCRITOR:

“Bonito mesmo é essa coisa da vida: um dia,
quando menos se espera, a gente se supera.
E chega mais perto de ser quem
- na verdade - a gente é.”
Caio Fernando de Abreu
Caio Fernando Loureiro de
Abreu foi um jornalista, dramaturgo e escritor brasileiro.
Apontado como um dos expoentes de sua geração, a obra
de Caio Fernando Abreu, escrita num estilo econômico e bem
pessoal, fala de sexo, de medo,
de morte e, principalmente, de
angustiante solidão.
Nascimento: 12 de setembro de 1948, Santiago, Rio
Grande do Sul
Falecimento: 25 de fevereiro de 1996, Porto Alegre,
Rio Grande do Sul
Fonte: Wikipédia

NOTÍCIAS:
Na Estação da Paulista, na
abertura dos eventos do
centenário de sua fundação,
no lançamento do livro do
escritor Vitor Vencovsky
“Ferrovias do Agronegócio
– Avaliação das Políticas
Públicas e Privadas do Sistema Ferroviário Brasileiro”,
no dia 2, contamos com a
presença de familiares e
Membros da Academia Piracicaba de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. E o mês
segue com inúmeros eventos culturais para o deleite
do público piracicabano.
PROGRAMAÇÃO
ARTIR DO DIA
PARTIR
A P
9 DE JULHO
1º a 3
1/0
7: Mostra Centenário da Estação da Paulista - Entre Trilhos da
31/0
1/07
História, realizada pelo Museu Prudente de Moraes, Misp e IHGP. No
Pavilhão Antonio Pacheco Ferraz. Visitação das 6h às 19h30. Nos dias 2,
7: • Feira de
3, 23, 24, 30 e 31/07 haverá food trucks na Estação. 9/0
9/07
adoção de animais da Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais.
Das 9h às 14h. • Exposição Constitucionalista. (esta exposição acontece
7:
no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes). Às 10h. 10/0
0/07
• Primeiro Festival de Cururru de Piracicaba. A partir das 14h. • Lançamento do E-book Estação da Paulista – Relatos de uma História, de autoria do Esio Pezzato. Às 11h. • Misp exibe o filme Almas de Ferro, produzido
7: • Apresentação da Banda Sinfônipela Câmara Municipal. Às 15h. 17/0
7/07
7: • Show
ca de Piracicaba Professor Luis Claudio Alves. Às 15h. 23/0
23/07
com a banda Mississipi. Às 15h. • Oficina Terceira Margem do Rio. Com
Elson de Belém. Às 17h. • Lançamento do e-book Centenário da Estação
7: • Palestra
da Paulista, de Edilson Rodrigues de Moraes. Às 16h. 24/0
4/07
sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino Americana e Caribe7: Dia do aniversário (todas as atividades
nha. Das 9h às 13h. 29/0
29/07
ocorrem a partir das 11h nesse dia) - • Chegada da comitiva do prefeito
de Piracicaba Luciano Almeida e secretários. • Apresentação da Banda
União Operária. • Lançamento do Livro Centenário da Paulista, do ilustrador Antonio Godoy, história que mescla ficção e datas comemorativas da
Estação da Paulista. • Descerramento da placa comemorativa aos 100
anos da Estação da Paulista. • Homenagem - patronos da Estação da
Paulista. • Moção de Aplausos, de autoria do vereador Laércio Trevisan Jr.,
7: • Oficina
em homenagem ao centenário da Estação da Paulista. 30/0
30/07
de Fantoche e Pintura, com Elson de Belém. Das 16h às 18h. • Cama
7: • Oficina As Cores da
elástica para crianças. Das 9h às 13h. 31/0
1/07
Paulista. Das 14h às 17h. • Orquestra Educacional de Piracicaba. Às 10h.
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