Comunicação Acipi

nha essa coluna, e sabe o quanto
a política pode ser construtiva,
deve colocar a mão na consciência sobre o que ocorreu no sábado, 9, em Foz do Iguaçu. As cataratas simbolizam, hoje, a enxurrada de lágrimas daqueles
que choram pela Democracia.
TERRORISMO – I
Não há como fugir do que,
lamentavelmente, aconteceu neste final de semana em Foz do Iguaçu – cidade que este Capiau, idoso
e cansado, já visitou tantas vezes,
sempre com boas lembranças. Não
há outra forma de chamar se não
de terrorismo, motivado pelo extremismo político de uma linha
autoritária, que não respeita a existência das divergências. O que aconteceu, às vésperas da eleição, é assustador e coloca nas costas do
mandatário do País no papel de
apaziguador da situação – mas
sabemos, infelizmente não é desta
forma que atua Jair Bolsonaro.
TERRORISMO – II
“Vamos metralhar a petralhada do Acre”, disse, ainda na
campanha de 2018, ao simular
um fuzil com um tripé de câmera. Agora mais recentemente, ao
colocar em dúvida o sistema eleitoral – que o elegeu tantas vezes como deputado, assim como
os filhos, como senador, deputado e vereador –, Jair Bolsonaro esquenta o clima na véspera de mais um processo que deveria ocorrer em clima democrático. Ele mais acirra o clima político do que busca consenso.
TERRORISMO – III
É triste, é desolador, é assustador... repito, é assustador
que este clima de acirramento
venha de quem, ao contrário,
deveria unir o País. Este Capiau,
idoso e cansado, é pela Democracia, é da Democracia, já ganhou,
já perdeu, já acertou, já errou,
mas nunca trilhou o caminho do
autoritarismo. Quem acompa-

TERRORISMO – IV
Para quem duvida do perigo
do extremismo político – ou até
possa achar algo que se usa, agora, como “oportunismo”, leia o que
disse a comerciante Dalvalice
Rosa: “O que aconteceu tem a ver
com extremismo e intolerância
política. Eles não se conheciam, e
nada mais explica essa tragédia.”
(retirado do Site UOL) Dalvalice
é mãe do policial penal Jorge José
da Rocha Guaraunho, bolsonarista que foi até a festa de 50 anos
de Marcelo Arruda para matálo a sangue frio. Lamentável.
NOTA
O Partido dos Trabalhadores
emitiu uma nota, que segue reproduzida, na íntegra: “Nosso
companheiro Marcelo Arruda comemorava seu aniversário de 50
anos com sua família e amigos,
em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao PT, sua festa de aniversário tinha como tema o PT e a esperança no futuro; com a alegria
de um pai que acabou de ter mais
uma filha. Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou
nele, que se defendeu e evitou
uma tragédia ainda maior.”, diz
nota do PT. Guaraunho segue
internado em estado grave.
BOULOS
Pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos virá nesta quarta (13) a Piracicaba, a partir das 17h, em evento
da Vivência Estudantil “Luiz Hirata”, na Esalq (Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”).
Edição: 24 páginas
(inclui Linguagem Viva)

Ronaldo Castilho

ACIPI COMEMORA 89 ANOS
A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) comemorou 89 anos de fundação, em uma
reunião com diretoria e conselheiros da entidade e autoridades. Também anunciou a mudança de sua
identidade visual, apostando em modernização para acompanhar as transformações do mercado. A6

Prefeitura convoca 324
professores substitutos
Candidatos ao cargo atenderam à convocação da Prefeitura
Municipal de Piracicaba, em evento, ontem, 11, no Centro Cívico
A Prefeitura realizou ontem,
11, no anfiteatro do Centro Cívico,
a convocação de 324 professores
substitutos temporários para a
Rede Municipal de Educação. Foram convocados 129 professores
do Ensino Fundamental no período da manhã e mais 195 docentes
da Educação Infantil no período
da tarde. O processo seletivo, organizado pelas secretarias de Administração (Semad) e Educação
(SME), foi realizado pela Fundação Vunesp e teve a sua classifi-

cação divulgada no Diário Oficial
do Município de Piracicaba no dia
24/06. Ontem, os convocados
apresentaram os documentos exigidos no edital de convocação
para posterior ingresso na Rede
Municipal de Ensino. A previsão
do início das atividades destes
profissionais é no dia 25/07.
INÍCIO — “A nossa rede espera ansiosamente o início das atividades dos professores temporários que atuarão diretamente com
os nossos alunos. Buscamos ga-

rantir o pleno atendimento a todos para o 2ª semestre. Com a
nomeação desses profissionais,
juntamente com a finalização do
concurso público, conseguiremos
equalizar os quadros de servidores
da Educação de Piracicaba, que há
anos sofre com déficit”, disse o secretário de Educação, Bruno Roza.
CONVOCADOS — Franciele Dias, 32, foi uma das convocadas, apresentou os documentos
necessários na manhã de ontem
e vai avaliar as condições, como

carga horária, salário e local das
aulas. Ela se formou em magistério em 2021 e quer estar em
sala de aula para exercer a sua
profissão o mais breve possível.
Denilton Rocha dos Santos,
40, morador de Capivari, disse que
tem prestado vários concursos nos
últimos anos, enquanto atua na
área de Educação em seu município. Ele está avaliando a viabilidade econômica de viajar todos os
dias para assumir o cargo de professor substituto temporário.

Divulgação

DIVINO
No domingo pela manhã, dia
10, não faltou emoção na
Capela do Divino com a missa conduzida pelo monsenhor Romaldo, da Catedral,
e a programação litúrgica. Na
sequência, foi realizada a
derrubada dos barcos. E
também não faltaram políticos para carregá-lo da Irmandade até o Rio Piracicaba.
Gilmar Rota, Roberto Morais, Hélio Zanata e Adolpho
Queiroz revezaram-se na travessia. Queiroz e Elisabete
Bortolin, da Semac, também foram anunciados como
festeiros de 2023 na mesma
ocasião pelo celebrante.

VISITA
Acompanhado pelo esposo
Cesar Caselani, Érica Gorga
visitou a redação de A Tribuna Piracicabana na tarde de
ontem (11), recebidos pelo
diretor, jornalista Evaldo Vicente. Pré-candidata a deputada federal pelo Patriotas,
Érica vai inaugurar o Diretório Municipal do partido no

dia 27 de julho, às 19h, na
rua Santo Antônio, 608. “Queremos fazer Piracicaba grande novamente, em termos de
representação política”, afirma, lembrando que a legenda não tem candidato a deputado estadual na região,
e que haverá entendimentos com outros partidos.
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MILTON MONTI
O vereador Laércio Trevisan
Junior (PL), ao centro, entrega homenagem ao ex-prefeito de São Manuel Milton Monti, pré-candidato a deputado
federal, com a presença do
ex-ministro e ex-prefeito de

São Paulo, Gilberto Kassab.
Miltinho, como é carinhosamente chamado, já foi, além
de prefeito, deputado estadual, federal, secretário de Estado. Nosso abraço ao sempre jovem político Miltinho.

EM SÃO PAULO
O advogado Fábio Moura, o
prefeito de Piracicaba Luciano Almeida, o secretário
de Administração, Dorival
Maistro, e a chefe de gabi-

nete Juliana Bacarin, estiveram no evento do União Brasil, em São Paulo. São
ações político eleitorais dando as voltas até 2 de outubro.
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"In Extremis"

Redescobrir Deus
A estratégia do ódio como negação da política
Adelino Francisco
de Oliveira

É

preciso dizer
logo: o neofascismo não é
uma forma legítima
de se fazer política! O
neofascismo se utiliza
do ódio e da violência
como estratégias para
a produção do medo e manutenção do poder. As pessoas passam
a não se manifestarem, a não
expressarem e defenderem suas
visões de mundo e concepções
de sociedade por se sentirem
ameaçadas por uma violência
verbal, simbólica, também física e
muito real. O discurso e a prática
neofascistas buscam destruir e
aniquilar aquele que não comunga de suas ideais. O neofascismo é a negação da política!
No limite extremo de uma
violência brutal, dirigida e estrategicamente disseminada, o
neofascismo mata! É isso que
se constitui o neofascismo, uma
forma de totalitarismo, que esmaga, sem nenhuma piedade

nem compaixão, quem
não marchar ao seu
lado, quem não fizer
eco às suas concepções
fanáticas, que negam a
vida e a liberdade. O
neofascismo, ancorado na lógica de uma violência aberta, impõe
um sistema de opressão e exploração.
O neofascismo destrói a política e também se contrapõe à
democracia! Por isso o processo
de detratação e desconstrução
das instituições que sustentam e
perfazem a ordem democrática.
Em um movimento orquestrado,
tendo o ódio como mecanismo de
convencimento ideológico, o neofascismo procura arregimentar
mentes e corações, trazendo pessoas para uma guerra social
aberta, cotidiana, que coloca o
outro como grande inimigo a
ser abatido. É essa ameaça sombria e aterrorizante que ronda o
Brasil, pronta a destruir qualquer perspectiva de um fazer
político ético e democrático.
Mas a política é outra coisa.

O neofascismo
destrói a política
e também se
contrapõe à
democracia!
A política é a arte, a ciência quem
tem a tarefa de pensar a sociedade buscando o bem coletivo.
A política nasce como a superação de um poder despótico, autoritário, incapaz de fomentar
diálogos e produzir consensos.
Com a invenção da política, o
poder passou a ser concebido
como forma de organizar a sociedade de maneira a contemplar os interesses daqueles que
viviam em um mesmo território.
Da arte da política surge a
concepção de cidadania! A universalização da garantia dos direitos de cidadania depende diretamente da forma como a sociedade se organiza politicamente.
Em uma compreensão avançada
de política, tendo como princípios fundamentais a justiça e o direito, o poder se revela como
serviço.A política então pode ser

fonte de vida! Esse é o ponto
central, o desafio mais urgente:
reiventar a política como serviço, comprometida com a construção de estruturas sociais que
garantam o acesso universal a
todos os direitos de cidadania!
O neofascismo é a barbárie!
Em oposição ao projeto neofascismo e seu programa neoliberal
de morte, a política como serviço, subvertendo a lógica do poder como dominação, passando
a ser fonte de possibilidades, em
um compromisso estreito com a
pauta dos direitos humanos. É
urgente o despertar, aguçando a
consciência e o pensamento crítico e problematizador. As práticas e ideologias neofascistas devem ser denunciadas e categoricamente rejeitadas, pois avançam contra a vida e sua diversidade. A política precisa ser dinamizadora de esperança!
———
Adelino Francisco de
Oliveira, pré-candidato
a Deputado Federal pelo
PT;adelino.oliveira@terra.
com.br; @Prof_Adelino_

A política e o novo cardeal
José Maria Teixeira

P

olítica é um tema para o qual
muitos, para não ouvirem de
alguma forma, tampam os
ouvidos como a não aspirar um
mau cheiro. Outros chamam os
que o abordam de oportunistas
ou politiqueiros. Não é incomum
por essa mesma razão que organizações filantrópicas proclamam com certo orgulho ao solicitar ajuda que independem do
poder político e econômico.
Alguns outros ainda para não
serem importunados se omitem até
mesmo quando lhes compete por
oficio, ou seja, professores, pastores padres, e até bispos. Enfim, o
que cabe a todos e a cada um enquanto ser humano na construção de uma sociedade democrática a estes cabe profissionalmente.
Dialogar, dialogar e dialogar
em busca dos princípios que norteiam a criação de normas que
possibilitam com dignidade o conviver. Esta é a função principal da
política: organizar a vida em comunidade. Aqui se assentam todas as Câmaras desde o Congresso Nacional até ao menor município do país. Este escudado nos artigos 29 e 30 da Constituição cidadã de 1988. Lá, consta o que compete ao município quanto à política regida pela sua lei orgânica.
Essa ojeriza pela política não
é algo gratuito. Fruto da escolarização oferecida pelo Estado
quando se vê pessoas “escolarizadas” falarem alto que odeiam
a política. Fruto de uma evangelização não esclarecedora quando se vê pessoas cristas, católicas
ou evangélicas afirmarem que a
igreja não se mete em política.
O Brasil é um estado laico,
isto é, a igreja é separada do estado. Medida correta. Porém, má
esclarecida junto aos fieis e muito a gosto de grupos controladores da política mantêm grande
parte do povo à margem das decisões políticas da sociedade.
Buscando superar essa situação
cônscia de sua missão evangélica
“vos sois Luz do mundo e sal da
terra” a igreja cria o movimento
“Fé e Politica”. Afinal, por que fé
e política? Porque o desdobramento deste binômio propicia
para qualquer nação caminho
mais seguro para formação de um
governo democrático. Fé e política são instrumentos vinculados
no agir humano. Ensinamento
milenar inconteste apregoado pelo
velho filosofo Aristóteles: “ O homem age, age por algum fim”.
E o que o move nesse agir é a
sua crença, sua fé de que o fim
almejado e alcançado o satisfará
na sua finalidade, no caso, no

seu viver e conviver com seus
iguais. Assim o movimento fé e
política é indispensável para o
povo que quer e busca um governo democrático. Todos sabem
que um governo democrático
não o é só por ter sido legitimamente eleito. O Brasil, por exemplo, não tem um governo democrático embora o mesmo tenha
sido legitimamente eleito.
*****
Bolsonaro odeia índios e negros, fundamentais na formação
da Nação brasileira e um governo
democrático requer a participação
de todos os sujeitos da sociedade civil em seus diversos níveis
de modo que todos sejam informados, ouvidos e envolvidos no
que se refere ao bem comum, em
um processo de democracia participativa. Bolsonaro, porém, faz
o contrario. Repele os LGBTQIA+, incentiva o garimpo ilegal no Amazonas, destrói as políticas publicas na saúde, na educação e em outros setores da administração pública, como a armação fratricida do povo brasileiro.
Num contexto como este em
que vive o Brasil de desvio de
finalidade, o melhor de desgoverno, cabe, e talvez já passou
da hora, retomar a pratica da
“Fé e Politica”, movimento supra partidário que apóia e quer
democracias participativas.
Já se pode entender então
que Fé e Política não é e não
deve ser preocupação única e exclusiva de grupos religiosos. Este
binômio é um dado intrínseco
da vocação existencial do homem. Nascido há que buscar sobreviver ou seja criar relações
condizentes com sua natureza.
Não se trata de querer ou não
querer. O homem é chamado à
existência para viver e conviver.
Este ato como ensina a ciência da
Ética é diferente de todos outros .
É chamado de ato humano. É o
ato que implica a razão pela qual
pode se explicar porque se faz ou
se deixa de fazer, o porque deve
ou não fazer. É por esse ato que a
Ética induz as pessoas a refletirem
sobre suas ações visando a fixação de comportamentos básicos
inerentes a uma sociedade que reflete por dever e direito, coletivamente sua satisfação ou insatisfação com a política do governo.
Por exemplo, o que pensar
sobre o orçamento secreto recentemente aprovado pela Câmara e
Senado? Dinheiro público para
destino ignorado? Onde ficam os
princípios da moralidade, transparência, publicidade pelos quais
se deve reger a administração pu-
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Essa ojeriza
pela política
não é algo
gratuito
blica conforme reza o art. 37 da
Constituição Federal? Aqui deve
falar o movimento Fé e Política tendo a palavra de Deus como roteiro
da fé. Então, dê a Cesar (governo )
o que é de Cesar, isto é, paguem
seus impostos não soneguem. Contudo, há que se dizer firmemente
a Cesar a finalidade daquele recurso: saúde, educação, moradia... Jamais para promover passeios de moto ou ser distribuído
sorrateiramente entre seus amigos, orçamento secreto, balcão de
negócios como tem acontecido no
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Em que pese toda estrutura
parlamentar, Câmara Federal, Senado e nos Estados e Municípios,
nada disso tira o direito e, portanto, o dever do cidadão manifestar seus desejos, suas concordâncias e suas contrariedades em
face do poder em todas as instancias. Mesmo porque a Constituição cidadã de 1988 reza em seu
art. 1º Parágrafo Único: “Todo
poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos
desta Constituição”. Fé e Política, pois, na orientação para criação e sustentação de sociedades
que sequer democráticas.
*****
Aliás, com muita ênfase, o
jornal Folha de S. Paulo, terçafeira, 07/06 pagina B-3, informou a nomeação pelo Papa
Francisco de três novos cardeais, conselheiros do Papa. Entre
eles, o cardeal Dom Leonardo Steiner, este encarnado nos Evangelhos de Jesus Cristo, já vinha denunciando o incentivo do Governo Bolsonaro ao garimpo ilegal.
Em entrevista, diz que defende os povos indígenas, o meio ambiente e a maior participação de
católicos na vida partidária. E afirma: “A política deve voltar a ser
assunto nos bares, nas escolas, na
universidade, na pastoral”. Perguntado se a igreja pode ser uma
bussola em tempos tão polarizados, responde: “A bussola é o Evangelho que ela busca anunciar e viver”. Eis que o pensamento social
da Igreja tem a sua fonte no Evangelho e seu desenvolvimento na
doutrina social. É a partir do Evangelho que é possível enunciar uma
série de princípios permanentes
que o norteiam; eles se relacionam
à economia, à política e às questões ambientais. A solidariedade, os
direitos humanos e a opção pelos
pobres constituem o foco deste ensinamento e compromisso social.
Perguntado como vê o governo Bolsonaro sobre o garimpo ilegal, responde com uma dura críti-

ca: “O garimpo é a agressão ao
meio ambiente e, por isso da casa
dos povos indígenas, da nossa
casa comum. O garimpo está destruindo as águas. O mercúrio é
uma maldição. Para os donos do
garimpo, não importa a vida dos
outros, as pessoas, os povos. O que
importa é o ouro, o dinheiro. Nada
mais interessa. O governo tem colaborado com essa destruição...”.
Este é o novo cardeal que, fundado na bussola da igreja, o evangelho de Jesus Cristo, abraça com
fé e coragem o temido tema fé e
política. E mais: professa-o e proclama não só no fundo das sacristias, mas nas ruas, nas praças. E
guiado pela bussola infalível dos
evangelhos prega a necessidade de
se discutir a política em todos os
quadrantes do país, exigindo dos
responsáveis legitimamente constituídos o cumprimento do juramento sagrado de bem servir a
nação defendendo a Constituição.
Pelo movimento Fé e Política, relacionado com a ética, o
novo cardeal não nos traz nada
de novo. Ele nos esclarece, com o
seu corajoso posicionamento
fundado nos evangelhos, que a
laicidade, religião separada do
estado, não muda a natureza de
ser do homem.. O homem, enquanto sujeito de direitos e deveres dotado de inteligência e
vontade livre, é um ser político
independente de sua pratica religiosa qualquer que seja ela.
Então criticas sobre o governo como as feitas pelo novo cardeal, enquanto líder religioso,
não podem ser consideradas intromissão da igreja em assuntos
administrativos do estado democrático brasileiro. Esta tese republicana da laicidade, justa correta, serviu, a partir do seu nascedouro, para manter afastados
da vida política da republica os
leigos e leigas com um ver mais
crítico da vida em sociedade.
Não é incomum ouvir, ate
mesmo dos púlpitos religiosos,
tal assertiva: “a igreja não se
mete em política”. Tudo isso fruto de uma catequese, de um plano de evangelização menos aprofundado, observação do novo
cardeal: “... faltou a palavra de
Deus como itinerário da fé”.
Na verdade, com a proclamação da República, em 1889, após o
governo do Marechal Deodoro,
1889/1891 e do Marechal Floriano Peixoto 1891/1894, inaugurouse um novo período na história
política do Brasil: o poder político
passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, grupos de famílias, principalmente os fazendeiros
produtores de café. Durante o ano
de 1894, estes grupos, paulistas e
mineiros, se articularam e assumiram o poder passando a controlar a republica. Dessa aliança,
surgiu o candidato eleito nas eleições de março de 1894, Prudente
de Morais, filiado ao Partido Republicano Paulista (PRP). A partir

Cecílio Elias Netto

P

ode parecer estranho e, até
mesmo, extemporâneo, o escrevinhador ousar referir-se a
Deus num momento
de tão intenso materialismo. Mas assim é.
Tem, teria que ser, aliás. O sempre presente Voltaire –
tido como ateu, mas, na verdade, um teísta – admitiu: “Se Deus
não existisse, teria que ser inventado.” Mas existe, sei lá como,
onde. E é, também, de outro pensador – talvez, o mais genial deles, Sócrates – a simplicidade da
sabedoria: “A existência existe”.
Na realidade, aturdido escriba, estou apenas querendo
dividir, com um eventual leitor,
uma necessidade que sinto imperiosa para mim: reencontrar
Deus, algum deus. Pois esses
que estão por aí – especialmente em Brasília – invocados por
homens de má fé, são deuses
maléficos. Ignoram os pobres,
divertem-se com a miséria
alheia, usam coturnos e fardas,
propõem o armamento do
povo, num novo mandamento:
“Armai-vos uns aos outros”.
Nem sempre percebemos,
mas, quanto mais se desenvolvem a ciência e a tecnologia,
mais nos tornamos frágeis diante da Criação. E, quando se
tenta explicar o universo como
resultado de uma explosão – o
“Big Bang” – há, por certo,um
início de entendimento. Desde
que, também, se faça uma pergunta essencial: o que explodiu? Se há explosão, algo explodiu. Logo, se explosão é um efeito, há uma causa. O que explodiu, por que explodiu?
Em minha imaginação também de ficcionista, prefiro outra
história. Penso, então, numa
festa particular de deuses e deusas, festa íntima. Tão felizes estavam, completos, plenos que resolveram semear suas maravilhas. E as sementes espalharamse pelo vazio, preenchendo-o admiravelmente. Orgasmos de deuses criadores, por que não? E, por
ser uma simples historieta, não
me interessa saber de onde e
como deuses e deusas de minha
festa surgiram. “A existência
existe”.Não há como fugir de
uma certeza: houve um início.
O deus de Brasília e da tal
“famiglia” – que mistura falsa
religião com falsa política – não

de então, o poder político brasileiro ficou restrito às oligarquias
agrárias paulista e mineira, de
1894 a 1930, período conhecido
como República Oligárquica.
Assim, o domínio político presidencial durante esse intervalo de
tempo prevaleceu entre São Paulo
e Minas Gerais, efetivando a política do café-com-leite. Até então,
pode se imaginar a condição do
homem e da mulher brasileiros.
O direito e exercício do voto dizem tudo. Mulher não vota,
analfabeto não vota, quem não
tem ganho não vota. Perguntase: quem votava? Os que votavam em quem votavam? O que era
a chamada política dos Governadores? Apoio ao presidente a troco
do silencio dos não feitos ou males
feitos nos estados, apesar da lei.
(origem do atual Centrão).
*****
A esse estado de coisas que,
apesar de toda evolução social-política e da separação da igreja do
estado, vive-se ainda sob fortes
resquícios do sistema do padroado que subjugava a igreja ao poder dos reis. Portanto, faz se necessária a atuação da igreja com o
movimento Fé e Política. Isso não
significa e não constitui uma interferência da igreja na política.
Mesmo porque as pessoas, enquanto tais, precisam pensar sobre suas ações, colocando a razão
acima das emoções, procurando a
felicidade individual e coletiva,
porque o ser humano vive em grupos e as suas atitudes devem visar
ao bem e a felicidade de todos.
Aqui, levanta-se a relação da fé e
política com a ética Como virtude,
é praticada sem nenhum tipo de

pode e nem deve ser
amado. É um deus
absolutamente superado, de quando a ciência ainda acreditava em “Terra plana”,
centro do universo, o
Sol passeando em
nossa volta e não nós
em volta dele. Aquele
“Deus, Pátria e Família” – agora acrescido de “rachadinhas, assédios sexuais,
fome, miséria, desemprego” –
é criado pelo nazi-fascismo, antes, pois, da Segunda Guerra
Mundial. Tal concepção, ideia,
invenção de deus redundou no
horror da bomba atômica.
Portanto, como o seu próprio
deus, a tal “famiglia” está e
vive numa época já morta há,
pelo menos, oito décadas.

“Se Deus
não existisse,
teria que ser
inventado.”
(V
oltaire)
(Voltaire)
Nunca consegui acreditar –
e, muito menos, amar – em um
deus cruel, vingador, narcisista,
negociante. “Ame-me acima de
todas as coisas!” – vaidoso demais. Como acreditar que nasci
para sofrer e, então, estar preparado para viver delícias de
outra vida nos céus? Não, não
consigo. Para mim, nascer é
dádiva, bênção, privilégio. Apesar de dores e sofrimentos. Nisso crendo, semeei filhos, feliz por
dar-lhes oportunidade de viver
a aventura da própria humanidade. Ora, que idiota seria eu
se, vendo a vida como “vale de
lágrimas”, gerasse filhos para
esse sofrimento? Um sádico?
Creio na necessidade da redescoberta de Deus. E, para isso,
creio, também, na sabedoria do
coração. Basta ouvi-lo. Ouvindoo, mudam-se os olhares, a maneira de ouvir. O Belo – que brota de todas as coisas vivas, incluindo as humanas – deslumbra, fascina, revela. Uma flor,
uma fruta, uma árvore, uma
criança, uma pessoa idosa, um
entardecer, o céu estrelado, um
luar. Corte-se uma laranja,
veja-se a maravilha de sua interioridade. A “existência existe”. Basta entender isso. Acho.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)
pressão exterior, vem de dentro do
consciente do ser ético. A Ética leva
o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. Isto equivale a dizer que o
homem para ser ético é preciso
aprender a ser cidadão. E para ser
cidadão não é suficiente o titulo
de eleitor. É preciso aprender a
agir com respeito, honestidade,
responsabilidade, lealdade, solidariedade, justiça e não violência. É preciso aprender a usar o
diálogo nas diversas situações da
vida social, comprometendo-se
com tudo o que acontece na sociedade, repudiando as injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito.
Acredita-se e espera-se que o
mesmo espírito de Fé e Política
revestido pela ética ancorado no
Evangelho que anima o novo cardeal alcance a todos particularmente os discípulos de Jesus. “Vos
sois meus discípulos, luz do mundo e sal da terra”. Mt 5, 13-16) “Eu
vos dou um novo mandamento:
Que vos ameis uns aos outros
como eu vos ameis” (Jo 13,34).
Assim pelo movimento Fé e
Política discutindo em todos os
espaços, por certo, chegaremos
com melhor luz às urnas de outubro 2022. Mesmo porque, sendo o
maior produtor de grãos e detentor do maior rebanho bovino do
mundo, é possível e imperioso
acabar com a fome de 33 milhões
de brasileiros, nossos irmãos. Ou
ainda reconstruir este país em tão
pouco tempo destruído salvando seu patrimônio símbolo, a Petrobras, e o proprio Brasil.
———
Jose Maria Teixeira,
professor

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

A Tribuna Piracicabana
A3

Terça-feira, 12 de julho de 2022

E LEIÇÕES

PANTANAL
SALVA A GLOBO
A Globo viu sua audiência
desaparecer nos últimos anos.
Novela, seu mais precioso produto, não mais dava retorno.
Então, surgiu a ideia: repetir
Pantanal, fenômeno dos anos
90. Depois de meses de negociações, convenceram o autor Benedito Ruy Barbosa a ceder os
direitos: exigiu 5 milhões de reais e a presença do seu neto,
Bruno Luperi, 34 anos, com
toda liberdade para recriar a
trama. Pantanal renovada repet sucesso da TV Manchete e
os números são impressionan-

tes: 151 milhões de pessoas já
viram a novela (7 em cada 10
brasileiros), 33% são homens e
32% jovens até 34 anos. A Globo recupera seu público alvo e
afirma que novela é o termômetro sociológico do país.

PREÇOS MÍNIMOS
O s preços mínimos para os
produtos da safra de verão e
culturas regionais estão atualizados. Os novos valores foram
publicados, na Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n.º 452 no
Diário Oficial da União (DOU).
Os reajustes tiveram variação
de 9,09% a 107,35%, a depender do produto e região. Os novos valores valem para a safra
2022/23 e são fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

sustentável das comunidades
em que atua. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas até
30 de agosto de 2022, às 18h,
horário de Brasília, no endereço do Conectar BASF 2022.

GRÃOS
Com condições climáticas
favoráveis para o desenvolvimento das culturas de 2ª safra, a produção de grãos no
país deverá atingir 272,5 milhões de toneladas no período
2021/22, conforme indica o 10º
Levantamento da Safra publicado pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab). O
volume representa um crescimento de 6,7% em relação à temporada passada, ou seja, cerca
de 17 milhões de toneladas.
SEGURO RURAL
Devido à alta demanda de
produtores rurais pela resolução
de problemas vinculados ao acesso ao seguro rural, bem como a
falta de indenização aos produtores por parte das seguradoras,
a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) se reuniu, para
discutir formas de minimizar os
problemas. Hoje em dia, por conta do teto de gastos, não é possível prorrogar as dívidas agrícolas, diferentemente do que ocorria no passado, por isso o seguro
é a única saída.
APOSENTADORIA
RURAL
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
promoveu a live “Planejamento
Previdenciário Rural: documentos e requisitos necessários para
aposentadoria rural”. O encontro – segundo de uma série de
quatro sobre o tema – foi moderado pelos assessores jurídicos
da CNA, Carolina Carvalhais e
Luiz Fabiano Rosa. “Todas essas lives que serão realizadas ao
longo do ano têm o intuito de
demonstrar ao produtor como se
programar para a aposentaria
rural, buscando a melhor forma
de se fazer isso”, disse Carolina.
AMÉRICA DO SUL
Como parte de sua estratégia de engajamento social, que
prevê ampliar o impacto positivo
da empresa ao conectar a resolução de desafios sociais à estratégia de negócios, a BASF abre
as inscrições para o Edital Conectar para Transformar 2022.
Por meio do edital, a empresa
seleciona anualmente para patrocínio projetos de impacto social e ambiental, visando contribuir para o desenvolvimento

PONTO F INAL
Convenção chegando e o
MDB nacional não consegue
fazer com que o MDB gaúcho
aceite apoiar Eduardo Leite
(PSDB) para o governo estadual. Com isso, periga acordo
onde os tucanos indicam o
vice de Simone Tebet (MDB)
para a disputa presidencial.

BRF
A BRF, uma das maiores
companhias de alimentos do
mundo, se destacou no Ranking
Merco Responsabilidade ESG
2021, que avalia as empresas
mais comprometidas nos âmbitos social, ambiental e de governança corporativa. Ocupando a
4ª posição na categoria do setor
de alimentos, é a oitava vez consecutiva que a Companhia integra o índice, o que reforça o comprometimento com sua agenda
de sustentabilidade e com a
transparência em suas ações no
decorrer dos últimos anos.
PAPEL
A Suzano, referência global
na fabricação de bioprodutos
desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, anuncia a intenção de construir uma fábrica de papel tissue e conversão
em Aracruz, município localizado no norte do Espírito Santo. O projeto, ainda sujeito à
aprovação por parte do Conselho de Administração da companhia, prevê que a unidade
terá capacidade para produzir
60 mil toneladas anuais de tissue, produto a ser convertido em
papel higiênico e papel toalha.
LARANJA
Com crise de fornecimento
de laranja na Flórida, Brasil
pode ajudar a abastecer o mercado americano. A demanda
por suco de laranja NFC nos
EUA deve continuar forte, levando em consideração a baixa oferta de frutas na Flórida.
A colheita e o processamento do
suco de laranja da safra 2022/
23 foram retomados neste mês.
As perspectivas é que a oferta
de laranja seja insuficiente para
atingir o nível mínimo necessário para encerrar os estoques
até o final desta temporada.
IICA
O Diretor Geral do IICA
ofereceu uma palestra a cerca
de 60 participantes na Sede Central do organismo especializado
em desenvolvimento rural e
agropecuário, em São José, Costa Rica. A agricultura intensiva
em conhecimento é crucial para
avançar na transformação demandada pelo setor agropecuário e seus sistemas produtivos,
enfrentar os diversos desafios
impostos pelo contexto atual,
marcado por crise superpostas,
e enfrentar o problema da insegurança alimentar que atinge o
mundo, indicou o Diretor Geral do Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura (IICA), Manuel Otero. (Com
informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Bebel acredita na vitória
de Lula no primeiro turno
Declaração foi dada neste domingo, 10, durante festa julina em Charqueada;
deputada estadual Professora Bebel (PT) é pré-candidata à reeleição
A deputada estadual Professora Bebel (PT) diz que é preciso muito trabalho, mas que
acredita na vitória de Lula, précandidato a presidência da República pelo PT, ainda no primeiro turno, porque a população não aguenta mais a disparada dos preços e a falta de políticas sociais e de desenvolvimento do país. A declaração foi
dada neste último domingo (10),
quando a deputada estadual Bebel, pré-candidata à reeleição à
Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp), participou da Festa Julina, no município de Charqueada, no sítio do seu Alexandre Fessel e da Mônica Fessel,
no bairro Belo Horizonte, na estrada do Querosene, pertinho da
serra do Itaquera, que reuniu
familiares e amigos dos anfitriões. A festa também foi prestigiada pela coordenadora da macrorregião Campinas, Cristina
Oliveira; pela vereadora de Charqueada, Maria da Minhoca, e
pela presidenta do PT da cidade
de São Pedro, Sheila Fernandes.
Após saborear diversos quitutes, a deputada Bebel agradeceu a acolhida dos organizadores

da festa e lembrou que as eleições
acontecerão em 2 de outubro,
portanto, a menos de três meses e
que é preciso dialogar com a população e mostrar as propostas
de trabalho dos candidatos do
PT. “Por isso, estou percorrendo
tanto as mais diversas cidades do
Estado como toda nossa região,
para prestar contas do meu mandato popular na Assembleia Legislativa e dos compromissos que
tenho com a educação pública de
qualidade e com a nossa gente”,
falou Bebel, que no sábado, 9 de
julho, esteve na cidade de Dracena, se reunindo com professores, apoiadores e militantes do
Partido dos Trabalhadores.
Bebel enfatizou que o Brasil
voltou a estar no mapa da fome.
“O Lula precisa voltar a presidir o
nosso país, porque nove milhões
estão passando fome e 33 milhões
de brasileiros não sabem se terão
o que comer no dia seguinte. Isso
é muito sério. O PT tem que voltar
para desenvolver a governar o
nosso país para promover políticas de inclusão, programas sociais para matar a fome do povo brasileiro, e gerar emprego e renda
para a nossa população”, disse.

Divulgação

A deputada estadual Bebel diz que é preciso muito
trabalho da militância e dos apoiadores nesta eleição

Além de eleger Lula presidente, a deputada Professora
Bebel também está confiante de
que o professor Fernando Haddad será o próximo governador
do Estado de São Paulo “para,
juntos, combatermos a fome, gerar emprego, desenvolvimento
com qualidade de vida à nossa
população. Com a decisão do Márcio França de ser candidato ao

Senado Federal, Bebel diz que isso
só fortalece a candidatura do professor Fernando Haddad. “Agora, o nosso time já está completo,
faltando apenas definir quem será
o vice do Haddad. Mas temos que
eleger uma bancada forte de deputados federais e estaduais para
darmos sustentação tanto ao governo do presidente Lula como do
Haddad em São Paulo”, falou.

E LEIÇÕES

Justiça Eleitoral utiliza WhatsApp para convocação de mesários
A Justiça Eleitoral de São
Paulo iniciou em 20 de junho a
convocação de mesários e mesárias que atuarão nas Eleições
2022 e o meio preferencial utilizado para notificar os colaboradores é o WhatsApp, aplicativo
de mensagens instantâneas
mais usado no país. Além de via
WhatsApp, a carta de convocação pode ser recebida por e-mail
ou pelo correio, caso não seja

possível entrar em contato com o
eleitor convocado pelo aplicativo.
Os canais oficiais de comunicação com os mesários são o número de WhatsApp de cada Zona
Eleitoral ou o e-mail convocacao
eleicoes@tre-sp.jus.br. A mensagem
enviada pela Justiça Eleitoral traz o
nome completo do eleitor ou eleitora, o número do título eleitoral
completo e senha para confirmar a
convocação com cinco caracteres.

Os convocados deverão confirmar, pelo site do TRE-SP, que
receberam a mensagem e têm cinco dias para aceitar ou contestar a
convocação. A contestação será
feita por requerimento ao juízo eleitoral e, por se tratar de serviço
obrigatório, o eleitor só será dispensado em casos excepcionais.
BENEFÍCIOS - O mesário ou
mesária tem direito a dois dias de
folga para cada dia trabalhado e

mais dois pelo treinamento, recebe
auxílio-alimentação no valor de 45
reais por turno de votação, além de
ter preferência no desempate em
concursos públicos que tenham
essa previsão no edital. É possível
ainda, dependendo da universidade, utilizar as horas trabalhadas nas
eleições como atividade curricular
complementar. Caso o eleitor queira
ser mesário voluntário, basta fazer a inscrição no site do TRE-SP.

A resposta certa
TarcisoAssisJacintho
“

C

ostumamos dizer que Deus
não responde
às nossas perguntas;
na realidade, somos
nós que não escutamos as suas respostas”. (Clive Staples
Lewis, o autor inglês
das “Crônicas de Nárnia”).
O elevador provoca em seus
usuários aquilo que se denomina
de intimidade entre estranhos.
Nossos humores, é sabido, se exacerbam em nossas saídas e chegadas e o andar em que moramos
determina o grau de desconforto
que enfrentaremos neste pequeno trajeto, realizado no meio de
transporte mais seguro do mundo. Nestes dias encontrei um vizinho que denunciava em seu
semblante um abatimento que
reconheci de imediato. Entre
aquela troca de amenidades típica entre estranhos ele me respon-

deu algo mais ou menos assim: “É, a gente
vai vivendo”. No meio
do trajeto, quando a
porta se abriu perguntei: E sua esposa, como
está? Ao que ele respondeu: “Eu que não
estou bem”. Depois de
um tempo, deixamos o
elevador seguir seu caminho e conversamos à porta dele
por um breve tempo. Nesta conversa entre outras coisas me disse que tinha dado um nó na cabeça da psicóloga, que criado em um
lar evangélico, fazia dez meses
que não entrava e em uma igreja
e que na última semana ao ver
uma moradora de rua com quatro filhos pedindo um dinheiro e,
após sôfrego atender ao pedido,
perguntou: Porque a ela que não
tem a mínima condição de criar o
Senhor deu quatro e para mim que
tinha, o Senhor me tirou? E relatou algo que já tinha me contado.
Após o bebê nascer bem, perfeito

Mas, o Filho do
Homem, quando
vier
ai
vier,, será que vvai
encontrar a fé
sobre a terra?”
e saudável segundo a médica, ele
comprou uma roupinha azul com
gravatinha. A roupa com a qual
dois dias depois enterrou o primeiro filho recém-nascido. Lembrei que o Deus de toda consolação usa seus filhos feridos por
dores para serem instrumentos
do seu consolo e citei uma passagem do livro “Quando a benção
não vem” da Eleny Vassão, que
está passando por dores também,
onde ela menciona o relato de um
Pastor, que após perder a batalha
com sua filha, fala sobre fazer essas perguntas pessoalmente ao
Senhor, no portão do leste quando o encontrarmos no céu para
sempre. Nestes nossos dias tão
conturbados, muitas vezes a igreja alardeia respostas para pergun-

tas que não lhe foram feitas. Jesus em seu ministério fez muitas
perguntas a seus discípulos e
aqueles que pretendiam sê-lo. E
nós precisamos respondê-las ao
mundo. Eis algumas delas:
“Quem dizem os homens que eu
sou? ... E vocês, quem dizem que
eu sou? ... Ó geração incrédula!
Até quando deverei ficar com vocês? ... Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?
... Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão, e não
presta atenção na trave que há
no seu próprio olho? ... Raça de
víboras! Se vocês são maus, como
podem dizer coisas boas? ... Vocês pensam que eu vim trazer paz
à terra? ... Mas, o Filho do Homem, quando vier, será que vai
encontrar a fé sobre a terra?”.
Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a responde-las.
———
Tarciso Assis Jacintho, administrador
de empresas

Falar muito: sinal de que?
José Renato Nalini

T

ive um professor
de Latim, o sacerdote salvatoriano Padre Paulo de Sá
Gurgel, figura maravilhosa de padre santo e
erudito, que sempre repetia um brocardo: “Se
mantivésseis calado, todos pensariam que seríeis um filósofo”. Ele falava em latim: algo como
taquissis filosofus mancissis...
Quem fala demais se perde.
Manifesta sua ignorância. Sua estupidez. Sua vontade de mostrar
domínio em todas as rodas. Enquanto isso, os verdadeiros sábios preferem o silêncio. Daí o provérbio oriental, de tanta atualidade nos dias de Brasil sombrio

que enfrentamos: “Os
sábios não dizem o que
sabem; os tolos não sabem o que dizem”.
Às vezes sabem.
Falam para a plateia de
zumbis fanatizados que
acreditam em tudo.
Frei Clarêncio Neotti,
OFM, explora bem a situação: todos os povos
têm maneira de elogiar os sábios
que falam pouco e nos prevenir
contra os tolos que falam muito.
Não precisamos de estudos: a experiência nos ensina esta verdade.
Ninguém confia em boquirrotos.
Nós brasileiros temos um
outro provérbio: “Em boca fechada não entra mosca”. Se a palavra é prata, o silêncio é ouro. Há
silêncios eloquentes. Está na Bí-

Quem fala
demais se
perde; manifesta
sua ignorância
blia: “Quem vigia a sua boca guarda a vida” (Provérbios, 13,3).
Saber guardar silêncio é um
atributo que dignifica aquele que
sabe exercitá-lo. “A discrição não
é uma virtude natural. Não nasce conosco. Ela não é sinônimo
de timidez. Ela é uma virtude
conquistada na escola da experiência. É também a experiência
que nos garante que mais vale
um sábio do que dez tolos”.
Nestes dias em que figuras
que deveriam dar o exemplo continuam a proferir impropérios,
platitudes e idiotices, seria bom

que os professores ensinassem a
seus alunos que manter a boca fechada é sinal de prudência. Aliás,
como dizia Wittgenstein, quando
não se sabe o que falar, não se conhece do assunto, o melhor que se
pode fazer é manter silêncio.
É na quietude que se perscruta a própria alma. O palrador é uma criatura incapaz de
pensar. Se conseguisse meditar, não evidenciaria o ridículo de sua profunda ignorância.
———
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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INAUGURAÇÃO

E SALQ

Semdettur inicia atendimento
ao público no Centro Cívico

Docente da área de estatística
receberá o “Prêmio ABE”
Divulgação

Espaço no Térreo 1 foi inaugurado na última sexta-feira, 8;
secretaria atende aproximadamente 500 pessoas/dia
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo (Semdettur) inaugurou na
sexta-feira, 8, o seu novo espaço
no prédio do Centro Cívico, no Térreo 1. O evento contou com a participação do prefeito Luciano Almeida, do secretário da Pasta,
José Luiz Guidotti Júnior, dos vereadores Joseph Borges e Acácio
Godoy e da gestora do programa
de empregabilidade inclusiva do
Governo do Estado, Fernanda Simidamore, entre outras autoridades. A Semdettur atende – de forma presencial e online – aproximadamente 500 pessoas por dia.
O atendimento ao público no Térreo 1 do Centro Cívico teve início
ontem, 11, das 8h30 até às 16h30.
As novidades do novo espaço ficam por conta da disponibilização de uma agência do Sebrae Aqui ao lado do Banco do
Povo no Térreo 1, além do Polo
de Empregabilidade Inclusiva,
criado com o intuito de fazer a
intermediação da mão-de-obra
de pessoas com deficiência.
O prefeito Luciano Almeida
disse que a inauguração faz parte
da reforma administrativa que a
atual Administração vem implantando, promovendo uma melhor
utilização dos equipamentos públicos, visando diminuir o número
de imóveis locados para sediar as
secretarias municipais. Ele também comentou que a unificação
dos serviços numa única praça vai
contribuir para o projeto Prefeitu-

Divulgação

Professora Clarice Demetrio, Departamento de Ciências Exatas da Esalq

O prefeito Luciano Almeida parabeniza José Luiz Guidotti na inauguração

ra do Futuro, que deverá funcionar sem a emissão de papel e com
um atendimento melhor e mais
abrangente de maneira online.
José Luiz Guidotti Jr. citou
números recentes obtidos pela
sua Pasta para celebrar o bom
momento que o município tem
vivido na área econômica. Ele
lembrou que a atual Administração já gerou 11.259 empregos
com carteira assinada de saldo
positivo desde 2021, com a geração de 3.791 postos de traba-

lho apenas nos primeiros cinco
meses de 2002, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Ele frisou ainda que o atendimento em uma única praça vai dar
maior conforto e fluidez ao cidadão, seja ele empreendedor ou
trabalhador. “Independente disso, a Semdettur tem acompanhado a evolução da tecnologia, com
80% dos atendimentos sendo realizados de maneira digital e 20%
presencial”, frisou Guidotti.

SERVIÇOS
Os serviços oferecidos estão
concentrados no Térreo 1,
onde acontecerá o atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), Formalização de Ambulantes, Trailers e Food-Trucks, Qualificação Profissional, Centro
de Apoio ao Trabalhador,
Banco do Povo e Programa
de Empregabilidade Inclusiva. No 5º andar do Centro
Cívico, ficarão os setores de
Turismo, Desenvolvimento
Econômico e Administrativo.

E VENTO

Equipe apresenta manobras sobre motos na cidade
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou no domingo,
10, do evento da equipe “Força e
Ação Manobras Radicais”, promovido pela marca Honda Aversa
com o apoio do parlamentar, para
marcar o mês em que se comemora o Dia Nacional dos Motociclistas. A apresentação aconteceu na avenida Renato Wagner
e reuniu cerca de 3.500 pessoas.
A equipe “Força e Ação”
surgiu da união de quatro jovens pilotos apaixonados por
motocicletas que gostavam de
praticar acrobacias com motos.
Em 1990 decidiram se profissionalizar e dar início a apresentações em eventos. A equipe é composta por cinco pilotos, um locutor e três auxiliares de produção.
Pompeo participou do evento, distribuindo brindes, conversando com o público e prestigiando os artistas. “Ter uma equipe
desta qualidade fazendo esse show
maravilhoso para os apaixonados
por motos como eu é sem dúvida
um sonho realizado”, comentou.
O evento contou com a equi-

pe da Honda Aversa Piracicaba,
o secretário de Governo, Carlos
Alberto Beltrame, e o gerente geral das unidades Honda, Rinaldo Mota, o diretor da Honda,
Agnaldo Lopes. Os participantes
tiraram fotos com a equipe de
motoqueiros da Força e Ação.
Consultora de venda da Honda, Leticia Scanavaca comentou
que a apresentação deles é “sem
palavras”. “São muito legais as
manobras que eles fazem com
motos de altas cilindradas, com
super motores e uma apresentação sem nenhum tipo de erro e
com muita segurança para os pilotos e público”, disse. “O público
me surpreendeu muito. A participação foi além do esperado.”
Romário Silva, o Romarinho, disse que ficou muito feliz
com a oportunidade de acompanhar um evento dessa proporção. “Eu nunca tinha participado de um evento como esse.
Os caras são demais, fiquei muito feliz e empolgado com a oportunidade”, comentou Romário.
O evento iniciou com alguns

Assessoria Parlamentar

Clarice Garcia Borges Demétrio, docente do Departamento de
Ciências Exatas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), receberá o Prêmio ABE. O anúncio dos finalistas do prêmio ABE de Iniciação
Científica (IC), Mestrado e Doutorado, assim como o ganhador
do Prêmio ABE 2022 de Pesquisador, foi feito no início deste mês.
Criado em 2002, pela Associação Brasileira de Estatística, o prêmio homenageia um
renomado estatístico brasileiro
que tenha contribuído de forma significativa para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa em Estatística no Brasil.
O pesquisador deve ter se integrado de forma ímpar à formação de capital humano especializado na área, por meio de orientação de dissertações e trabalhos científicos, ou que tenha sido membro atuante de inciativas de impacto para os estatísticos do País.
Também pode ter se distinguido
pela presença constante e efetiva
durante a existência da Associação Brasileira de Estatística (ABE).
As apresentações dos finalistas assim como as entregas
dos prêmios serão feitas no 24º
SINAPE – Simpósio Nacional
de Probabilidade e Estatística,
a ser realizado entre os dias 30
de Julho e 05 de Agosto de
2022, em Gramado (RS).
SINAPE - Simpósio Nacional
de Probabilidade e Estatística é a
principal reunião científica da comunidade estatística brasileira,

sendo organizado pela Associação
Brasileira de Estatística (ABE). É
um fórum único para a difusão
no Brasil dos avanços da estatística mundial, tanto em termos
teóricos e metodológicos, quanto em termos de sua interação e
aplicação nas diversas áreas do
conhecimento. Há uma sólida
participação de pesquisadores
nacionais, internacionais, alunos
e profissionais do mercado.
Mais informações estão
no site sinape2022.com.br.
CLARICE DEMÉTRIO Possui graduação em Engenharia
Agronômica pela Universidade de
São Paulo (1975), mestrado em
Agronomia (Estatística e Experimentação Agronômica) pela Universidade de São Paulo (1978),
doutorado em Agronomia (Estatística e Experimentação Agronômica) pela Universidade de São
Paulo (1985) e pós-doutorado no
Imperial College, Londres (19861987). Atualmente, é professora
titular da Universidade de São
Paulo, no Departamento de Ciências Exatas da ESALQ/USP. Tem
experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em
Probabilidade e Estatística Aplicadas, atuando, principalmente, em
modelos lineares generalizados e
extensões. Assumiu os cargos de
Incoming-President (2011), President (2012-2013), Outgoing-President (2014) e Chair do Nominating
Committee (2015-2016) da International Biometric Society. Doctor
Honoris Causa pela Hasselt University, Bélgica em 15/05/2019.

G UARDA

Vereador Gustavo Pompeo (Avante) acompanhou show promovido
no último domingo, 10, em parceria com a marca Honda Aversa

Romu, da GCM, captura
procurado da Justiça

momentos conturbados, já que a
equipe teve alguns imprevistos. Na
noite anterior estavam realizando
mais um evento de manobras radicais em Ribeirão Preto, mas foram surpreendidos por um problema mecânico na saída da cidade com o ônibus que faz o
transporte. Apesar do atraso, os
piracicabanos esperaram pacientemente e houve uma grande

Ronda Ostensiva Municipal
(Romu), da Guarda Civil de Piracicaba, prendeu na madrugada do
último dia 8, procurado da Justiça por furto qualificado. Levado
ao Plantão Policial, ele ficou à disposição da Justiça. Com a informação de que havia um mandado
de prisão expedido em desfavor do
detido, a equipe da Romu 84, formada pelos GCs Glauco, Gomes e

emoção quando os integrantes
da equipe chegaram na cidade.
“A interação dos integrantes
da equipe com o público foi fantástica, era visível a alegria de todos, um show sem igual. Quero que
esses eventos aconteçam cada vez
mais, com profissionais qualificados, com manobras excelentes e o
principal, com a segurança de todo
o público”, completou Pompeo.
Divulgação

Divulgação

Saturnino, intensificou patrulhamento pela região sul da cidade,
localizando-o em conhecido ponto
de tráfico, na rua do Enxofre.
Durante a revista não foi encontrado nada ilícito com ele nem
nas imediações, mas foi confirmado mandado de prisão pelo
crime de furto qualificado e por
isso ele foi conduzido ao Plantão
Policial, onde permaneceu detido.

E STUDOS

Piracicaba sedia evento
de microbiologia do solo

PROJETO TIMÓTEO

ENCONTRO
Na semana passada, o escritório Marianno & Benitez,
recebeu a visita de Barjas
Negri, o ex-prefeito de Piracicaba. Recepcionados pelos sócios Leonardo Marianno e Gustavo Benitez, juntamente com o advogado associado Jorge dos Santos.
O encontro ocorreu no restaurante Dom Vitto, na Avenida Saldanha Marinho, e o
papo rendeu! Na oportunidade, Barjas e os advogados

conversaram sobre vários
assuntos de interesse geral
da comunidade piracicabana, inclusive sobre as condições sociais que envolvem nossa Noiva da Colina.
Ao final do encontro, o escritório foi presenteado com
uma cópia autografada do livro "Piracicaba, Políticas Públicas e Sustentabilidade",
escrito por Barjas Negri, que
é membro da Academia Piracicabana de Letras (APL)

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) visitou no sábado (9)
o projeto social da Comunidade Templo dos Anjos, Projeto
Timóteo – Escolinha de Futebol, localizado na rua Corcovado, entre os bairros São Luiz
e Boa Esperança, que atende
crianças dos 5 até 15 anos da
região da Vila Sônia e bairros
vizinhos. "Os garotos são disciplinados, parabenizo os organizadores e os pais que
valorizam o projeto", destacou

Anilton Rissato. O parlamentar conversou com Noemi, coordenadora do projeto, que
apontou necessidade de melhorias no local, como limpeza do campo de areia, reforma do alambrado, manutenção do bebedouro, reforma na
caixa de entrada de energia e
iluminação com refletores.
Rissato informou que encaminhará ofício à secretaria
responsável, a fim de solicitar
as melhorias apontadas.

Desde ontem, 11, e até amanhã, 13, os microrganismos do
solo estão no centro das discussões no evento “A Microbiologia do Solo como Componente
da Eficiência Agronômica”. Renomados professores e profissionais do Brasil ministram aulas com estratégias inovadoras
e tendências da microbiologia
aplicada à agricultura tropical.
Serão mais de 200 pessoas, de 14 Estados do Brasil,
para participar dos debates e
pensar soluções usando a microbiologia do solo. Os microrganismos do solo – seres minúsculos que vivem debaixo da
terra – são de grande importância para a agricultura. Eles
atuam na formação do solo, realizam a ciclagem de nutrientes e a
degradação de poluentes, além de

serem responsáveis pelo controle
biológico de doenças e pragas.
Podem otimizar custos e
aumentar a produtividade com
sustentabilidade. No entanto,
trata-se de tecnologia distante da realidade de grande parte do agronegócio no Brasil.
ANDRIOS - A Andrios é
uma startup focada em pesquisa e aplicação da microbiologia do solo que nasceu numa
incubadora da Esalq/USP em
2016. Seu propósito sempre foi
o de aplicar a microbiologia do
solo para garantir uma agricultura mais sustentável tanto para o agricultor como para
o meio ambiente. A sede da
Andrios é em Piracicaba, segundo maior polo do Brasil a
reunir empresas com potencial
de crescimento no agronegócio.
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J OGOS

Piracicaba inicia Regionais com vitórias
Equipes de basquete sub-21 e futebol sub-20 estrearam com resultados positivos no torneio estadual
Ruben Fontes Neto/XV

H OMENAGEM

Sodemap recebe o prêmio
‘Chico Mendes de Ecologia’
Divulgação

XV de Piracicaba representa a Selam no torneio sub-20 masculino
Honraria foi entregue pela Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável à Sociedade para Defesa
do Meio Ambiente de Piracicaba (Sodemap)

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
da Câmara Municipal de Piracicaba, composta pela vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, como presidente; Ana Pavão (PL), como
membro, e Alessandra Bellucci
(Republicanos, como relatora, entregou à Sociedade para Defesa
do Meio Ambiente de Piracicaba
(Sodemap) o Prêmio Chico Mendes de Ecologia, instituído na
Casa pelo decreto legislativo 5/
1999, alterado pelo decreto legislativo 13/2006. A cerimônia aconteceu na quinta-feira (7), no teatro da unidade Sesc Piracicaba.
Na ocasião, foi transmitido
um vídeo que relata a trajetória
de Chico Mendes, um dos maiores símbolos ambientalistas do
Brasil e foi destacada a trajetória da entidade homenageada, a
Sodemap, fundada em 1987 e
que, desde então, luta pelo uso
racional dos recursos naturais e
pela melhoria da qualidade de
vida da sociedade como um todo.
A entidade também atuou
com destaque em projetos de educação ambiental, participou ativamente em diversos conselhos municipais, lutou contra o abate de

capivaras e se posicionou historicamente contra a supressão de
árvores e o soterramento de nascentes, além de defender diversas
outras bandeiras ambientais.
A vereadora Silvia Morales, ao
discursar, ressaltou a importância da entidade e lembrou da luta
de Chico Mendes pelas seringueiras e seringais, pela floresta amazônica e por toda a humanidade,
numa época em que a consciência
ambiental estava ainda despertando no Brasil, deixando um
grande legado para a atualidade.
“Mais de 30 anos após Chico
Mendes, que foi brutalmente assassinado em 1988 pela sua luta
em defesa ao meio ambiente, ainda enfrentamos os mesmos problemas de desmatamento desenfreado, que foi agravado pelo desmonte da legislação de proteção
ambiental, pela não demarcação
de terras indígenas, pela liberação excessiva de agrotóxicos e a
facilitação da grilagem de terras,
para citar alguns”, destacou.
Estiveram na solenidade,
além das vereadoras Silvia Morales e Ana Pavão, a vereadora
Rai de Almeida (PT), os vereadores Josef Borges (Solidariedade) e Pedro Kawai (PSDB).

EIPP

Encontro internacional de
pianistas começa amanhã
e segue até dia 19 de julho
Com apoio da Prefeitura, por
meio da Secretaria da Ação Cultural (Semac), o Teatro Municipal Dr. Losso Netto apresentará
a partir de amanhã, 13, até o próximo dia 19, o IX Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba, com entrada franca. O EIPP
acontece anualmente, e este ano
o evento será oferecido de forma
híbrida (presencial + online).
As apresentações acontecerão de quarta a sexta-feira, às
16h (sala 1 e sala 2). No sábado,
16, também às 16h, na sala 2. No
domingo, 17, às 14h30 (sala 2).
E nos dias 18 e 19 – segunda e
terça-feira, às 16h – (sala 1 e sala
2). Virtualmente as apresentações serão transmitidas pelo Facebook e Youtube da Eipianopira.
Com o intuito de reunir pianistas e pedagogos de renome internacional para o intercâmbio
artístico e pedagógico, o evento é
destinado a estudantes de piano
de todos os níveis e faixas etárias, além de professores e pianistas. Os participantes inscritos no
evento presencial ou virtualmente terão a oportunidade de tocar
para os professores do EIPP.
De acordo com o maestro
João Paulo Casarotti, professor
assistente da Piano da St. Norbert
College e diretor artístico e pedagógico do IX Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba, o
encontro internacional começou
há 9 anos. “Em 2014 eu e a pianista Leslie Spotz, da Tarleton State
University, viemos para Piracicaba, e recebemos um convite da diretora Mônica Santana, que suge-

riu criarmos um evento, já que estávamos oferecendo várias atividades. Desde então, o evento cresceu e teve muita procura por estudantes de pianos do Brasil e exterior, de países como Canadá, Estados Unidos, Ásia, Chile, Colômbia, Equador, Europa, Portugal, Inglaterra, Argentina, entre outros de norte a sul e leste a
oeste do Brasil”, conta Casarotti.
O maestro destaca que na pandemia houve participação de mais
de 68 mil pessoas nos eventos online da EIPP. “O nosso evento é democrático, sem fins lucrativos, e
mescla a combinação entre conferência e festival, no mundo não existe
nada igual. “Estamos muito felizes
com essa parceria com o Teatro Municipal Dr. Losso Netto”, finaliza.
Na programação do show haverá apresentação de recitais,
masterclasses, workshops, recitais-palestra, palestras, studio
showcases, technic cliniques e
mesas redondas, sendo que alguns
eventos serão somente online em
três estúdios profissionais de piano na Escola de Música de Piracicaba “Maestro Ernst Mahle”.
A programação completa
está disponível no site
www.eipianopira.com.
SERVIÇO
IX Encontro Internacional de
Pianistas de Piracicaba, entre os dias 13 a 19 de julho,
no Teatro Municipal Dr. Losso Netto (avenida Independência, 277, Bairro Alto). Entrada gratuita. Inscrições
para participantes no site https://eipianopira.com.

Piracicaba começou com o pé
direito a participação nos Jogos
Regionais, evento organizado pela
Secretaria de Esportes do Estado
de São Paulo e que completa 64
edições em 2022. Na última sexta-feira, 8, a equipe sub-20 do XV
de Piracicaba, que representa a
Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam), estreou com uma goleada sobre
Brotas pelo placar de 6x0, com
gols de Moraes (2), Eduardo (2),
Eric e Estevão. O duelo foi realizado na cidade de Brotas e abriu
o torneio de futebol masculino.
No sábado, 9, foi a vez do
basquete piracicabano entrar em
quadra, representado pelo time
masculino sub-21 do Clube de
Campo de Piracicaba (CCP). O
elenco, dirigido pelo técnico
Marcos Silva, viajou para Lençóis Paulista e conquistou duas

vitórias pelos Jogos Regionais:
93x33 contra Pirajuí e 87x47 diante dos anfitriões. "O destaque
foi o coletivo mesmo. Conseguimos
rodar todo mundo, todos os atletas souberam aproveitar as oportunidades", elogiou o treinador.
O último fim de semana também marcou a preparação das equipes sub-17 e sub-21 de vôlei masculino, que treinaram no miniginásio
Garcia Neto para a primeira fase
do torneio. A sede da modalidade
será Botucatu. As atividades foram
comandadas pelo professor Abílio
César Bortoleto, pelo técnico Lademir Carraro e pelo auxiliar Luciano Cacau. Em virtude da pandemia da Covid-19, os Jogos Regionais de 2022 têm características
diferentes do sistema de disputa
tradicional. Desta vez, a competição não possui sede fixa e será disputada em datas alternadas.

D EST
A QUE
ESTA

Jornalista piracicabana é premiada em primeiro livro
A jornalista e escritora piracicabana Daniele Ricci lançou, na
semana passada, seu primeiro livro intitulado “O que te faz feliz?”,
uma antologia pela Páginas Editora, de Belo Horizonte/MG. Ela
foi selecionada e premiada pelo
conselho editorial com o primeiro
lugar da antologia e entre os melhores já publicados pela editora
mineira, há seis anos no mercado
editorial com mais de 300 títulos.
A antologia reúne 27 autores
de todo o Brasil, com 70 páginas
de crônicas, poesias e poemas. Em
formato 15x15, traz a felicidade
como tema central, bastante
pertinente aos dias atuais, sendo
um convite à reflexão e um presente para acalentar o coração.
“Vivemos tempos de emoções
exacerbadas e esse livro surge
como um conforto. Os textos remetem a diferentes sensações de
bem-estar, capazes de provocar
momentos de felicidade. Mais do
que uma coletânea de escritos, é
um convite para que o leitor e a
leitora reflitam sobre o que, na
simplicidade do dia a dia, os faz
felizes”, ressalta a escritora.
“O que te faz feliz?” é seu primeiro registro no mercado literário. Na divertida crônica "Felicidade sob nova direção", ela
apresenta o drama de uma mãe
quando a filha conquista a carta
de habilitação aos 18 anos. “Uso
elementos comuns da comunicação sobre o trânsito para contar
a história e expressar esse momento de conquista e independência para nossos filhos, mas de

Divulgação

vimento da comunicação de empresas e empreendedores, incluindo artistas, como assessora e
consultora, além da produção de
conteúdo. “Sou apaixonada pelas
palavras e seu poder transformador, por isso escolhi atuar com a
comunicação afetuosa. Em especial a escrita, que é como me comunico de forma mais organizada.”
Um fato curioso relatado pela
autora foi o retorno imediato ao
lançamento do livro. Segundo ela,
a necessidade de palavras que acalentam ficou evidente ao ser procurada por diversas pessoas para
conversar sobre felicidade. “O que
mais ouvi foi: que tema necessário, Dani! A gente busca, mas não
costuma falar sobre a felicidade de
forma ampla e profunda. O livro
traz diferentes visões sobre o tema
e é essa vibração que a leitura irá
captar. Sempre digo que, se é bom,
só pode fazer bem”, detalha Daniele, que integra o PoloAC (Polo
Artístico Cultural de Campinas),
com palestras, oficinas, produções
teatrais e de eventos culturais,
como o Sarau da Diversidade.

“Sou apaixonada pelas palavras e seu poder transformador”, diz Daniele

acúmulo de mais uma preocupação para os pais”, conta rindo.
Sobre o prêmio, Daniele
afirma que serve como um grande incentivo e encorajamento a
novas publicações. A autora
possui outros quatro livros escritos, entre infantis, de reflexão
e romance, prontos para lançamento. “A premiação foi uma
grata surpresa e estou muito fe-

E SGOTO

liz. Há textos excelentes na coletânea e já me senti honrada em
ter sido convidada a participar
entre autores tão experientes.”
Por cerca de 25 anos, a jornalista trabalhou como repórter
em diferentes veículos de imprensa de Piracicaba e região, sempre atuando em paralelo como
assessora de imprensa. Atualmente, ela se dedica ao desenvol-

SERVIÇO
“O que te faz feliz?”, antologia
com a participação da jornalista e escritora piracicabana
Daniele Ricci. Páginas Editora, 27 autores, 70 páginas, formato 15x15. A publicação pode
ser adquirida com a autora por
mensagem para (19) 997358500 ou pelo e-mail danica.
ricci@gmail.com ou ainda pelo
Instagram @daniielericci. O
valor do exemplar é R$ 29.

S AÚDE

Kawai pede desobstrução em Ana Pavão conhece trabalho
rede para conter vazamento da Clínica de Olhos/SMS
Assessoria Parlamentar

Assessoria Parlamentar

Informado por morador, vereador pediu providências à Mirante

Ana Pavão conheceu o trabalho da clínica ligada à secretaria de Saúde

Na semana passada, a empresa Mirante, responsável pelo
serviço de saneamento em Piracicaba, realizou a desobstrução
da rede de esgoto, localizada na
rua Paraíso, no Jardim Potiguar. O problema foi informado
ao vereador Pedro Kawai (PSDB)
pelo morador Sander Pratta,
que acompanhou a visita dos
técnicos da concessionária.
O vereador esteve no local,
constatou o vazamento de esgoto
e acionou a empresa. “Liguei para
a Mirante, que foi muito pronta e
rápida no atendimento”, comentou o vereador. Já o morador San-

Na última semana, a vereadora Ana Pavão (PL) participou de
reunião com o Atílio Lafratta Jr.,
coordenador da Clínica de Olhos
de Piracicaba, que é de responsabilidade da secretaria municipal de
Saúde e atende pacientes usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Na oportunidade, o coordenador apresentou todo o espaço da clínica e destacou a sua organização
predial e administrativa, que permite ao paciente receber os cuidados
necessários e de forma contínua
desde sua entrada até a sua saída.
Segundo Atílio, que é enfermeiro de profissão, ao assumir a coor-

der Pratta, disse que o “alerta foi
o cheiro forte e a água turva do
ribeirão próximo”. Constatada a
obstrução em um dos poços de visita da rede de esgoto, os técnicos
da Mirante realizaram prontamente a manutenção, comentando que há problemas semelhantes em vários pontos da cidade.
Kawai agradeceu o empenho
da concessionária e reafirmou a
importância de as pessoas não jogarem objetos que possam provocar entupimentos na rede de
esgoto. “Se todos se conscientizarem, os problemas diminuirão”, destacou o parlamentar.

denação da clínica, houve a necessidade de realizar triagens de forma a identificar o “déficit” real nos
atendimentos para, após este levantamento, realizar mutirões visando
o controle da demanda existente.
Ainda de acordo com o coordenador, com a organização e
o conhecimento da demanda
real, a adequação do quadro de
profissionais passou a ser prioridade e, hoje, a clínica conta com
06 médicos oftalmológicos.
Segundo a parlamentar, "assuntos relacionados à saúde, e à
garantia de direitos, sempre precisam de um olhar singular".

A Tribuna Piracicabana
A6

Terça-feira, 12 de julho de 2022

H ISTÓRIA

Acipi completa 89 anos com foco na
inovação e apresenta nova identidade
Entidade celebrou a data com reunião festiva, na sexta, dia 8, com a presença de toda diretoria e autoridades
Em 9 de julho de 1933 nascia a Acipi, uma entidade que
após 89 anos de existência continua e intensifica, cada vez mais,
o seu trabalho de atuação em prol
dos anseios dos setores do comércio, indústria e serviços.
Para celebrar a data foi realizada, na última sexta-feira, dia
8, uma reunião festiva de toda a
diretoria, com a presença de autoridades, para relembrar os feitos de, exato, um ano da gestão
“Inovar para o futuro”, na presidência do empresário Marcelo
Cançado, e lançar a nova identidade visual da entidade.
Estiveram presentes, entre
as autoridades, o prefeito Luciano Almeida; o presidente da
Câmara Municipal, Gilmar Rotta, e o diretor do Fórum; o juiz
Marcos Douglas Veloso Balbino
da Silva, além do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo,
José Luiz Guidotti Júnior.
O presidente citou como feitos importantes neste um ano de
gestão, ações como o lançamento
da FAC (Faculdade do Comércio
Acipi), a ampliação dos convênios educacionais com a entidade,
a visita de autoridades – a exemplo do cônsul italiano e o presidente da Câmara portuguesa, que
conheceram a Acipi –, eventos realizados, a velocidade das obras
do prédio anexo para ampliação
da estrutura atual, a implantação de um novo sistema para otimizar os atendimentos etc.
Cançado, que recebeu uma
placa em homenagem de seus vices, agradeceu e lembrou que a
Acipi é fruto do trabalho de todos. “São 89 anos de história, 365

dias, mais de 8.700 horas de existência, de trabalho realizado.
Muitas coisas realizamos neste
um ano. É muito gratificante estar aqui e dividir este trabalho
com todos, a diretoria, que é totalmente voluntária e se dedica à entidade, além da equipe,
que faz acontecer”, afirmou.
O vice-presidente Mauricio
Benatto relacionou o amor dos
voluntários da Acipi ao sucesso
do trabalho desenvolvido. "A
Acipi é um solo fértil para plantarmos ideias de inovação e desenvolvimento. Sempre buscando a melhoria contínua, mesmo
com grandes desafios, a entidade está presente nos principais
assuntos que envolvam o desenvolvimento de Piracicaba e região. Fomos palcos de grandes
marcos, como o lançamento da
Região Metropolitana de Piracicaba, participamos e realizamos importantes eventos, como
os Congressos Empresariais. É
a impressionante a paixão que
todos os envolvidos têm pela associação e esse amor está impresso em todo o trabalho realizado", disse aos presentes.
Também vice-presidente, Rodrigo Santos, mencionou ser um
privilégio participar da diretoria,
que “têm conseguimos alinhar a
experiência de todos os ex-presidentes”. “Nosso maior desafio é a
inovação. As coisas estão acontecendo de modo muito rápido e estamos trabalhando para isso,
nosso setor de comunicação tem
trabalhado muito para levar todas as informações aos associados, empresários e consumidores.
A união de todos os poderes da
cidade é muito importante, já

que juntos somos mais fortes e
precisamos de todos”, disse.
O vice-presidente Jorge Aversa Junior resgatou o DNA da entidade. “Eu quero falar sobre
DNA da Acipi. Em 9 de julho de
1933, um ano após a Revolução
Constitucionalista, três anos depois da crise do café, que afetou o
Brasil de forma muito intensa,
empresários piracicabanos se uniram de forma voluntária e fundaram a então Associação Comercial e Agrícola. Este DNA, sempre
voltado ao futuro, permaneceu
intacto nesses 89 anos e, nessas
quase nove décadas de trabalho,
a Acipi inova e dá continuidade
ao legado de cada gestão. Exemplo disso é que hoje a Acipi tem
como objetivo se tornar o maior
hub de inovação do interior do
Estado de São Paulo”, concluiu.
Luiz Carlos Furtuoso, presidente do Conselho Consultivo, falou sobre o papel social da associação. “A Acipi, por meio de sua
representatividade e ações, tem
destaque na geração de emprego e
renda na cidade. Com certeza esse
processo contribui para que a cidade tenha recursos para investir
no bem-estar da população. Todos os diretores e conselheiros que,
voluntariamente passaram pela
Acipi nesses 89 anos, cumpriram e
vêm cumprindo seu papel na sociedade, assim como os colaboradores que, de forma intensa, estão
envolvidos e executam todos os projetos propostas. Para aqueles que
têm a ousadia de empreender, a
Acipi procura dar todo o apoio e é
certo que muitas empresas, de todos os portes, aproveitaram os serviços e benefícios da Acipi no processo de crescimento”, ressaltou.

Comunicação Acipi

Luiz Carlos Furtuoso, Mauricio Benato, Marcelo Cançado, Rodrigo Santos e Jorge Aversa Junior

REPRESENTATIVIDADE
- O prefeito Luciano Almeida, disse estar feliz em compartilhar o aniversário da entidade. “Piracicaba
é uma cidade privilegiada, uma
cidade espetacular e sempre graças a isso: a união de suas instituições e das pessoas que entendem, que cada um tem de contribuir e entregar um pouco daquilo que recebe e fazer algo em prol
dela. É isso que vocês fazem. Somos muito privilegiados nisso:
entidades que deixam suas
questões ideológicas, políticas de
lado, para fazer o trabalho em
prol de algo comum”, citou.
Rotta destacou a presença
na Acipi “não só com os seus associados, mas na vida da cidade”. “A Acipi vem crescendo a

cada ano que passa, inovando e,
agora, com este projeto maravilhoso (da obra de ampliação).
Continuem sendo parceiros da
cidade, que é 13ª cidade do Estado a contribuir com impostos ao
governo federal e a 97ª que os
recebe de volta, então nós temos
que trabalhar muito por nossa
querida Piracicaba”, frisou.
O juiz Marcos Douglas ressaltou que as entidades representam “o motor do país”. “A Acipi
demonstra isso com 89 anos e
uma belíssima história. Espero
que continuem prestando este
serviço relevante e que continue
sendo parceira do poder judiciário de Piracicaba”, afirmou.
NOVA IDENTIDADE - A
Acipi passa a usar, a partir do

aniversário, uma nova identidade visual, mais moderna e
inovadora. Os novos traços do
logotipo, mais arredondados e
com cores mais vibrantes transmitem fluidez, leveza e movimento, que sintetizam a essência da Acipi, uma Associação que
nunca para de trabalhar.
A fonte utilizada, Ubuntu,
tem no significado de seu nome
o sentido de “humanidade com
os outros” e remete a sentimentos como solidariedade, cooperação, respeito, acolhimento e
generosidade. “Talvez este seja
um dos maiores marcos, uma
grande responsabilidade. A intenção é sempre evoluir e por
isso passamos a ter uma nova
identidade”, explicou Cançado.
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S ALÁRIOS

Kawai pede informações sobre
reajuste para agentes de saúde
Divulgação

Rede estadual está em férias
até o próximo dia 25 de julho
Estudantes poderão participar do Projeto de Recuperação Intensiva neste período

Vereador Pedro Kawai quer saber se a Prefeitura já
está cumprindo as portarias publicadas em maio

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou na manhã desta segunda-feira (11), o requerimento 527/2022, que solicita explicações da Prefeitura, sobre os
vencimentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias. Ele quer saber se a Administração Municipal já está atendendo ao disposto
nas portarias nº 1971/2022 e
2109/2022, do Ministério da Saúde, que fixa em dois salários mínimos (R$ 2.424,00), a remuneração base desses profissionais.
No documento, o parlamentar lembra que as portarias decorrem de uma PEC (Proposta de
Emenda à Constituição), aprovada pelo Senado Federal e transformada na emenda nº 120/
2022, promulgada no dia 5 de
maio deste ano. “Foram mais de
dez anos de tramitação”, lembra
Kawai, ao se referir à conquista
dos trabalhadores da saúde.
O texto da emenda, fixa o
piso salarial nacional de dois salários mínimos (equivalente hoje
a R$ 2.424,00) para a categoria. A emenda também determina que estados, Distrito Federal e municípios deverão estabelecer outras vantagens, incen-

tivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o
trabalho desses profissionais.
Além disso, ficou estabelecido que os vencimentos dos agentes serão pagos pela União e que
os valores para esse pagamento
serão consignados no Orçamento
com dotação própria e específica.
O requerimento apresenta
vários questionamentos feitos por
Kawai, entre os quais, se a Prefeitura já está efetuando o pagamento dos vencimentos reajustados.
Se sim, desde quando e, em caso
negativo, por qual razão ainda
não está cumprindo com o que
prevê as portarias ministeriais.
O vereador também indaga
se a Administração Municipal já
tem alguma proposta ou previsão
para definir incentivos e vantagens para essa categoria e, por
fim, solicita que lhe seja informado, o número de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que deverão ser
contemplados com a medida.
“O piso nacional já é um avanço, embora ainda seja pouco, diante da relevância do trabalho
desses agentes, que fazem um trabalho exemplar e absolutamente
necessário á sociedade”, observou.

Desde ontem, 11, as escolas
da rede estadual de São Paulo
estão em férias escolares. Conforme previsto no calendário, o período de 15 dias vai até 25 de julho
com a retomada das aulas no dia
26. No total, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) atende 3,5 milhões de
estudantes em 5,4 mil escolas.
Durante as férias, dos dias
11 a 22 de julho, os estudantes
terão a oportunidade de participar do Projeto de Recuperação
Intensiva, de forma presencial ou
remota pelo Centro de Mídias São
Paulo (CMSP). A ação é destinada aos estudantes que não conseguirem atingir nível satisfatório no encerramento do semestre.
Os alunos que por vontade pró-

pria desejarem reforçar os estudos também podem participar.
“Esta é mais uma oportunidade para os estudantes retomarem sua trajetória escolar e
o engajamento com os estudos,
reforçar e recuperar aprendizagens essenciais”, destaca Hubert
Alquéres, secretário da Educação do Estado de São Paulo.
As aulas de recuperação da
aprendizagem são voltadas para
o desenvolvimento de Língua
Portuguesa e Matemática, que
são bases para o estudante
avançar no aprendizado em todos os componentes curriculares. Nas aulas presenciais, os
estudantes do período diurno
(matutino, vespertino ou integral) terão no mínimo 5 aulas e

Comissão de moradores debate
melhorias no trânsito em bairros
Divulgação

Membros do Comonaje se reuniram a titular da Semuttran

A Comissão de Moradores
dos Bairros Nova América e Jardim Elite e Adjacências (COMONAJE) Região Sul II, se reuniu
ontem, 11, com a titular da Semuttran (Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transporte), Jane Franco de Oliveira, e com os engenheiros Evandro Sotto e Vanderlei Quartarolo, coordenador de Transportes
Urbanos, para tratar de ajustes
na linha 007 do ônibus do bairro Nova América, além de demandas de investimentos, manutenção e serviços públicos.
As reivindicações são relacionadas às melhorias viárias
nos bairros Nova América e
Jardim Elite, entre outras. Jane

reforçou que a Semuttran realiza levantamento das demandas de investimentos para uma
melhor redefinição do local.
A visita foi agendada pelo líder da COMONAJE e delegado representante da sociedade civil no
Orçamento Participativo Região
Sul 2, Fernando Vieira, que acompanha e participa da fiscalização e
da orientação dos trabalhos em
prol da comunidade nos bairros.
“Quem sabe da real necessidade da comunidade é quem vive
no bairro, é por isso que estamos
solicitando visita e reuniões com
os secretários e técnicos municipais, para dialogamos e pensamos em soluções junto com os
moradores”, aponta Vieira.

J D . T AIGUARA

Centro do bairro recebe
reparos na iluminação
Os reparos de iluminação no
Centro de Lazer “Jardim Taiguara”, localizado na Rua das
Jazidas, no bairro Jardim Taiguara, foram recentemente realizados. A solicitação já foi tema
do ofício 144/2022, do vereador
Cássio Luiz Barbosa (PL), o
“Fala Pira”, sob número de protocolo 49444/22. O pedido tam-

bém havia sido realizado através da indicação 3727/2021, de
18 de outubro de 2021. "Moradores procuraram nosso gabinete reivindicando a solicitação,
uma vez que o local é utilizado
para lazer e práticas esportivas. O
local sem iluminação ocasionava
insegurança e medo aos frequentadores”, explicou o vereador.

• Recuperação nas férias: entre 4 e 21 de janeiro
• Início do ano letivo: 2 de fevereiro
• Período primeiro recesso (fim do primeiro bimestre): entre 18 e
22 de abril
• Período das férias (fim do segundo bimestre): entre 11 e 25 de
julho
• Recuperação nas férias: entre 11 e 22 de julho
• Período segundo recesso (fim do terceiro bimestre): entre 10 e
14 de outubro
• Encerramento do ano letivo: 23 de dezembro

no máximo 25 aulas semanais. Já
os que estudam no período noturno terão no máximo 20 aulas
e no mínimo 5 aulas semanais.
No CMSP programação durante as férias também contará
com aulas de Recuperação e Aprofundamento. De 11 a 15 julho, a

C APVIDA

transmissão é ao vivo. Já na segunda semana, de 18 a 22, haverá
reprise da primeira semana. Os
estudantes que participarem presencialmente do Projeto de Recuperação Intensiva contarão com
alimentação escolar conforme previsto nos dias de aulas regulares.

Assessoria Parlamentar

Residentes do projeto se formam
em curso oferecido pela Afrop
Divulgação

SEBASTIÃO DIAS

Formatura aconteceu na semana passada e foi marcada pela emoção

REGIÃO SUL II

PRINCIPAIS DATAS DO ANO LETIVO 2022

As residentes do projeto Capvida (Centro de Apoio à Vida)
se formaram em curso de confeitaria, bolos e doces oferecido
pelo Rotary Clube, a partir da
Afrop (Associação das Famílias
Rotarianas de Piracicaba). A
formatura aconteceu na Casa da
Amizade e foi marcada pela
emoção de quem realizou os
cursos e conseguiu o diploma.
“É muito importante essa
capacitação, porque oferece
uma oportunidade de qualificação para o mercado de trabalho”, avalia Paulo Soares,
presidente do Caphiv (Centro de
Apoio ao HIV/Aids e Hepatites
Virais), organização responsável pela realização do Capvida.
Luanda Ramos, uma das formandas, destacou a possibilidade de aprender a cozinhar comidas saudáveis. “É a primeira vez
na minha vida que eu faço uma
formatura, eu fiz o ginásio, mas
não tive formatura, eu fiz o colegial e não terminei, e esse eu consegui fazer até o fim, eu queria
agradecer a Caphiv, a Casa da
Vovó Nice e o Paulinho”, disse,
ao destacar a atuação do presidente da entidade, Paulo Soares.
A entrega dos diplomas contou com a participação da professora Chef Elisangela Rocha, da

presidente da Afrop, Paula Ercília Bertolini Carvalho Chaves
(RC Povoador), da vice-presidente da Afrop, Carla Chiarini Curcio
(RC Engenho), de Lara Regina
Melo (RC Piracicaba) e de Antonia
Maria Monteira (RC Paulista),
além dos concluintes do curso.

Na noite de quinta-feira (7),
o vereador Cássio Luiz Barbosa, “Fala Pira”, dentro do
projeto social “Fala Pira”,
homenageou
Sebastião
Dias pelos 96 anos. Morador mais antigo do bairro
Vila Sônia, comemorou aniversário na segunda-feira,
dia 4, sendo pai de nove filhos, e ainda conta com 10
netos e cinco bisnetos. Sebastião mudou para Piraci-

caba com apenas 6 meses
de vida e reside na cidade
até hoje. Dedicou 40 anos
de sua vida prestando serviços que beneficiaram a cidade. “Que o senhor continue
sendo essa pessoa maravilhosa, buscando o melhor para
toda família e amigos, temos
o prazer de fazer essa singela homenagem ao senhor Sebastião por ser um cidadão
do bem”, disse o vereador.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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RECONHECIMENTO

Edvaldo Brito é cidadão piracicabano
Empresário recebeu título do vereador Gustavo Pompeo; evento reuniu familiares e amigos de longa data; prefeito Luciano marcou presença
Fotos: Assessoria Parlamentar

reconhecido como piracicabano
é um dos maiores elogios que alguém pode receber,” salientou.
Também estiveram presentes na cerimônia líderes e participantes de projetos sociais apoiados por Edvaldo em todo o Estado de São Paulo. Vereadores
de Piracicaba também fizeram
questão de prestigiar o homenageado, entre eles Wagner Oliveira (CID) e AniltonRissato (PAT).
Parlamentares de outras cidades, como Eduardo Oliveira, de
São Pedro e Carlão Motorista,
Celso de Ávila, Paulo Monaro e
Jesus Vendedor, todos de Santa
Bárbara, também compareceram
para cumprimentar o amigo.

Karina de Camargo Brito Batista, Ana Paula Gorga Brito, Luiza de
Camargo Brito Batista, Lavínia Gorga Brito, Luiz Guilherme de
Camargo Brito, Nicolly Gorga Brito e Alice de Camargo Brito Batista

Jesus Vendedor (vereador de Santa Bárbara do Oeste) ex-prefeito
de Americana, Paulo Sérgio Vieira Neves, Celso de Avila (vereador
de Santa Bárbara do Oeste), Anilton Rissato (vereador de Piracicaba),
José Evangelista (secretário estadual do Avante), Dr. Augusto Muzzili
(sub–secretário de Saúde), Adolpho Queiroz (secretário de Cultura),
Carlão Motorista (vereador de nova Odessa), Gustavo Pompeo
(vereador de Piracicaba) e Luciano Almeida (prefeito de Piracicaba)

Anilton Rissato (vereador de Piracicaba), José Evangelista
(secretário estadual do Avante), Dr. Augusto Muzzili (sub–secretário
de Saúde), Adolpho Queiroz (secretário de Cultura), Carlão Motorista
(vereador de Nova Odessa), Gustavo Pompeo (vereador de
Piracicaba) e Luciano Almeida (prefeito de Piracicaba)

Celso de Avila (vereador de Santa Bárbara do Oeste), Anilton Rissato
(vereador de Piracicaba), José Evangelista (secretário estadual do
Avante), Dr. Augusto Muzzili (sub–secretário de Saúde), Adolpho
Queiroz (secretário de Cultura), Carlão Motorista (vereador de
Nova Odessa), Gustavo Pompeo (vereador de Piracicaba) e
Luciano Almeida (prefeito de Piracicaba)

7560 - Anilton Rissato (vereador de Piracicaba), José Evangelista
(secretário estadual do Avante), Dr. Augusto Muzzili (sub–
secretário de Saúde), Adolpho Queiroz (secretário de Cultura),
Carlão Motorista (vereador de Nova Odessa), Luciano Almeida
(prefeito de Piracicaba) e Karina de Camargo Brito Batista

Edvaldo Brito, Adolpho Queiroz (secretário de Cultura), Carlão
Motorista (vereador de Nova Odessa), Gustavo Pompeo (vereador
de Piracicaba) e Luciano Almeida (prefeito de Piracicaba)

Dr. Augusto Muzzili (sub–secretário de Saúde), Edvaldo Brito, Carlão
Motorista (vereador de Nova Odessa), Gustavo Pompeo (vereador
de Piracicaba) e Luciano Almeida (prefeito de Piracicaba)

Foi realizada, na noite de 6 de
julho, a entrega do título de cidadão piracicabano para o empresário José Edvaldo Brito. O autor da
homenagem de reconhecimento
foi o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) e aconteceu durante um
jantar comemorativo pela honraria, com cerca de 320 pessoas. O
evento reuniu familiares e amigos
de longa data de Edvaldo, incluindo autoridades como o prefeito
de Piracicaba, Luciano Almeida, o
ex-prefeito de Americana, Paulo
Sérgio Vieira Neves, o Paulo Chocolate, Adolpho Queiroz, secretário de Ação Cultural, Augusto
Muzzili, subsecretário de Saúde,
Alex Salvaia, secretário do Meio

Ambiente, Sidney Miguel da Silva Nunes, comandante da
Guarda Municipal e Carlos Beltrame, secretário de Governo.
Emocionado, Edvaldo disse
que “estou muito feliz com essa
homenagem, não foi uma jornada fácil até aqui, todos sabem que
enfrentei o sistema e fui perseguido de todas as formas. Esse reconhecimento mostra que a luta vale
a pena, se colocar contra a corrupção vale a pena, ajudar as pessoas vale a pena, buscar melhores condições de vida para a população vale a pena, enfim, trabalhar com Deus no coração, auxiliando quem precisa, sempre
vale a pena. Só tenho a agradecer

ao meu amigo-irmão Gustavo e a
todos os presentes por esse dia.”
Ele relembrou sua trajetória
de vida desde a infância no interior de Sergipe, passando pela
mudança para São Paulo já na
adolescência, os trabalhos que
desenvolveu na iniciativa pública e privada nas últimas três décadas, além do trabalho comunitário que desempenha na recuperação de dependentes químicos e auxílio a pessoas carentes.
“Sempre tive Piracicaba no coração, desde que vim para cá pela
primeira em 1994 para trabalhar
no grupo LEF Cerâmica. É uma
cidade de gente honesta, trabalhadora, humilde e solidária, ser
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Festa Julina reúne mais de 800 servidores
A Festa Julina promovida sábado (dia 9) pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região, AFPMP (Associação dos Funcionários
Públicos Municipais de Piracicaba) e a Asapp (Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Prefeitura de Piracicaba) reuniu mais de 800
servidores na Associação dos Funcionários. A animação ficou a cargo da banda Arizona e da dupla Japão e Paraná e contou com barracas de comes e bebes,
cedidas a entidades beneficentes da cidade, com o objetivo de arrecadar fundos para o trabalho desenvolvido por elas, e brinquedos para as crianças.
Fotos: Divulgação
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E STUDOS

Temor de revoltas de escravizados
marcou a Piracicaba de 1858
Documento do acervo do setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara
Municipal demonstra preocupação dos fazendeiros com repressão de revoltas escravas
A escravidão durou mais de
300 anos no Brasil, e sua drástica passagem por terras brasileiras pode ser comprovada através da história. Em relatos, documentos e testemunhos, constata-se a crueldade com a qual
eram tratados os negros do século XIX. Além de serem tirados
à força de suas terras e colocados
para trabalhar de forma árdua
sem quaisquer direitos, os negros
eram submetidos a diversas outras formas de exploração, desde
torturas psicológicas a físicas.
Diante de tanto sofrimento,
os escravizados protagonizaram,
diversas vezes na história do Brasil, revoltas motivadas pelo desejo
de fugir da triste realidade em que
viviam. Nelas, muitas vezes eles
tentavam ferir aqueles que eram
acostumados a feri-los sem nenhum motivo. Na Piracicaba do
século XIX, chamada de Vila Nova
da Constituição à época, a situação não era diferente. Sendo ela
um dos municípios com maior
número de escravizados da região,
os fazendeiros escravocratas da região também tinham de lidar com
as constantes revoltas escravas.
No acervo do setor de Gestão de Documentação e Arquivo
da Câmara Municipal, encontrase um ofício remetido ao presidente da Província pela Câmara
de Piracicaba, datado de 7 de
abril de 1858, no qual os senhores demonstravam preocupação
com escravizados em estado de
revolta e solicitavam armas para

Everett

No século XIX, diversas revoltas de escravizados aconteceram no Brasil
e no mundo; fazendeiros da região da atual Piracicaba temiam levante

a Guarda Nacional, a fim de conter possíveis motins. No início do
ofício, fica evidente o incômodo:
“Exmo. Sr. A Camara Municipal desta Cidade da Constm. Tem a
onra de representar a V. Exa. A
necessidade de duzentas armas
para fornecer a G. N. deste Municipio tendo já para mais de duzentas
praças fardadas, e não tem armamento para fazerem serviço, alem
diso torna-se de mais necessidade
de haver armamento suficiente neste
Municipio em razão de ser elle bastante grande, e ter grande escravatura, e três colônias anexas a ella...”

A razão da inquietação dos
fazendeiros era a constante ameaça de revoltas de escravizados,
como a recém ocorrida no engenho de açúcar de Torquato da
Silva Leitão. Segundo o documento, o homem possivelmente foi ferido por escravizados que se rebelaram, porém encontrado com
vida em uma estrada do engenho.
O ofício afirma, ainda, que a
escravatura, de forma geral, achava-se "quase em revolta" e que já
havia "alguma desordem" em algumas propriedades. O documento pode ser acessado na íntegra

nos anexos abaixo, que trazem sua
digitalização e sua transcrição.
ACHADOS DO ARQUIVO - A série "Achados do Arquivo" se pauta na publicação
de parte do acervo do Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo, ligados ao Departamento Administrativo, criada pelo
setor de Documentação, em parceria com o Departamento de
Comunicação Social, com publicações no site da Câmara, às sextas-feiras, como forma de tornar
acessível ao público as informações do acervo da Casa de Leis.

Professor e médica lançam
guia de plantas medicinais
O “Guia de Plantas Medicinais
e Aromáticas em Hortos Comunitários”, escrito pelo professor Lindolpho Capellari Júnior, do departamento de Ciências Biológicas da
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP), e pela
médica sanitarista Nair Sizuka
Nobuyasu, apresenta os resultados de pesquisas conduzidas ao
longo de dez anos, unindo botânica, medicina e farmacologia. Editada com o apoio da Fundação
de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), a publicação reúne
100 espécies de plantas medicinais e aromáticas, totalizando 213
preparações entre remédios e receitas culinárias saudáveis.
Com uma linguagem prática
e acessível e conteúdo ilustrado, a
obra atende profissionais das áreas de saúde e educação, agricultores, empresas, entidades e todas
as pessoas que gostam de plantas
medicinais, aromáticas e nutrição
saudável, para prevenção e tratamento alternativo de doenças.
O livro detalha os cuidados
necessários para o uso correto
das plantas, apresentando indicações, contra indicações e interações medicamentosas e orientações para evitar automedicação. Além de contribuir com a
busca de uma melhor qualidade
de vida, o Guia traz informações
que podem ajudar no incremento da renda familiar, através da
produção e venda de matériaprima e de mudas de espécies
medicinais, e no estímulo a ações
educativas, como o planejamento
de hortos em bairros e escolas.
O trabalho de coleta de dados e experimentos que deram
origem ao livro envolveu membros da comunidade do Horto
Comunitário de Plantas Medicinais no bairro Cruzeiro do Sul
em Santa Bárbara d’Oeste (SP),
com o suporte de uma equipe

multidisciplinar formada por engenheiros agrônomos, alunos de
graduação (estagiários), médicos, farmacêuticos, uma enfermeira, entre outros profissionais.
“Notamos que existe muita
confusão tanto na identificação botânica das plantas medicinais
como em sua utilização. Dessa lacuna, surgiu a ideia de um guia,
utilizando-se o método participativo, para que o conhecimento tenha vínculo com a realidade local,
e também nos baseando em pesquisas de bibliografia nacional e
internacional”, explica Capellari,
ressaltando a importância do reconhecimento botânico para garantir dados seguros. “A produção e o uso de plantas medicinais
passam por diversos profissionais,
mas este processo deve ser iniciado
por um botânico e terminar com
um médico ou outro profissional
da saúde”, complementa ele, que é
professor na Esalq há 35 anos.
Segundo os autores, falta no
mercado um livro que trate a cadeia das plantas medicinais desde a identificação, plantio, cultivo, indicação e preparação, sem
custos elevados. “O Guia contribui para uma divulgação segura
e criteriosa das informações pesquisadas, coletadas e experimentadas sobre o tema. Permite, ainda, a organização dos saberes populares, que não têm canal para este fim e vêm se perdendo”, reforça Nair, que atua
em diversos projetos comunitários relacionados às plantas medicinais, aromáticas e alimentícias não convencionais (PANCs)
e participa da Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis.
PARA COMPRAR - Informações sobre formas de aquisição,
acesse o site da Fundação de
Estudos Agrários Luiz de Queiroz (https://fealq.org.br/) ou
no e-mail livros@fealq.org.br.

AÇÃO

D IREITO

Raízen realiza plantio de 200 mudas de árvores na região

Advogado ministra palestra sobre
desafios para cidadania italiana

A Raízen realizou, no final
do último mês, em parceria
com as prefeituras de Piracicaba e de Rafard, ações de
plantio de mudas de árvores
na região, por meio do programa VOAR (Voluntários em
Ação Raízen), que incentiva colaboradores a contribuírem com
as comunidades que cercam as
operações da companhia.
Na quarta-feira (29), voluntários e voluntárias pintaram equipamentos de uma
praça de Piracicaba e plantaram 125 mudas de árvores nativas no parque de bioenergia
da companhia na cidade. Já na
sexta-feira (1º), as equipes se
reuniram em Rafard, onde realizaram a limpeza e a pintura
de equipamentos de uma praça da cidade, além do plantio
de ao menos 75 mudas. As
ações contaram com a partici-

Divulgação

Ações entre as prefeituras de Piracicaba e Rafard reuniram voluntários para plantio de espécies nativas

pação de mais de 50 voluntários e voluntárias da Raízen.
No último ano-safra, o programa VOAR impactou de forma
positiva direta e indiretamente cer-

Divulgação

CELASDI
A Prefeitura finalizou a reforma no Centro de Lazer São
Dimas Luiz Osório Bonassi
na última semana. A obra realizou uma série de melhorias no local, entre elas uma
rampa para acessibilidade de
pessoas com deficiência. O
valor do investimento foi de
R$ 137.206,33, advindo de
emenda do vereador Laércio
Trevisan Jr.. A empresa San-

ross Construtora executou
os serviços. Os serviços também contemplaram manutenção no madeiramento e
pintura da cancha (estrutura
do campo de bocha), da alvenaria externa e interna, do
piso, com instalação de granilite, e da iluminação, com
troca de refletores, de postos e do sistema elétrico dos
refletores da quadra areia.

ca de 150 mil pessoas e beneficiou
mais de 100 instituições, com participação de mais de 2.700 voluntários e voluntárias. No período,
ações de plantio de árvores mobi-

lizaram aproximadamente 400
pessoas, que plantaram mais de
1.100 mudas nativas, que no futuro representarão a captura de 191,2
toneladas de CO2 equivalente.

A cidadania italiana é a segunda mais procurada entre os
brasileiros, aponta pesquisa da
Eurostat. De março de 2020 a
2021, houve aumento de 200% nos
pedidos, e o número de imigrantes que deixaram o Brasil com destino à Itália praticamente dobrou.
Diante de dados tão expressivos,
o advogado italiano Nicola Cosentino, do Studio Legale Cosentino,
em Florença, ministrará palestra
online e gratuita no canal no
Youtube do escritório Badaró &
De Luca Sociedade de Advogados, com o tema “Desafios Jurídicos da Cidadania Italiana”.
O bate-papo acontece no
próximo dia 14, às 17 horas e é
destinada a advogados, estudantes de Direito e curiosos do
tema, que poderão solicitar certificado de participação no evento. O encontro faz parte dos 10
anos do escritório Badaró & De
Luca Sociedade de Advogados,
com o objetivo de compartilhar conhecimento. “Estou feliz de poder
participar da discussão com o advogado, doutor em Direito Internacional, Rui Badaró. Desejo que
seja apenas a primeira de muitas
décadas que o escritório comemorará”, comentou Nicola.
Cosentino é mestre em Direito pela Università Roma Tre (Itália) e LLM em International Environmental Law da University of
Nottingham (UK). Desde o come-
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Nicola Cosentino participa de
série de palestras organizada
pelo escritório Badaró & De Luca
Sociedade de Advogados

ço de sua carreira, ele presta assistência a clientes italianos e estrangeiros nas áreas do Direito
Civil, Administrativo e Empresarial, no que se refere a questões litigiosas e extrajudiciais.
Além dele, já palestraram os
advogados Lênio Streck, Wagner
Menezes, Renato Opice Blum e
João Massano, presidente do
Conselho Regional de Lisboa da
Ordem dos Advogados do Brasil. “Nosso objetivo é levar informação ao público do Direito. Incentivar a busca pelo conhecimento e a participação em congressos, encontros e cursos das
áreas de atuação dos palestrantes”, ressalta o advogado e organizador do evento, Rui Badaró.
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3 a cada 10 brasileiros não
viajam por falta de dinheiro
Viajar para a praia, para o
campo ou para o exterior. Seja
qual for o destino, só de pensar
no planejamento financeiro dela,
o bolso do brasileiro já fica pesado. Com a alta dos preços em todos os setores, o poder de compra
ficou muito comprometido.
O desejo de viajar de 30,5%
dos brasileiros em 2021 foi frustrado pela falta de dinheiro, mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Diante do cenário atual,
apenas 9,1 milhões (12,7%) dos 71,5
milhões de domicílios brasileiros
declararam ter feito alguma viagem
nos três meses que antecederam a
entrevista. No ano de 2020, esse
percentual havia sido de 13,9%.
Carlos M. de 57 anos é um
grande empresário, participante
da pesquisa, ele faz parte dos
12,7% que viajam constantemente e cita que por ser viúvo, hoje
costuma se relacionar com mulheres mais jovens e sempre está
acompanhado em suas viagens.
Ele é um usuário do MeuPatrocínio e conta já ter realizado mais
de 8 viagens nos últimos 12 meses ao lado de uma Sugar Baby.
Ele complementa dizendo
que: "Hoje em dia está muito difícil para as pessoas terem oportunidades de viajar para fora do país,

então eu tento priorizar que minhas viagens sejam únicas para
minhas companhias, as levando
para Paris, Nova Iorque, Grécia,
etc. Lugares que eu sei que elas
podem não ter outra oportunidade. Eu tenho grandes amigas
que conheci na plataforma.”
A plataforma é uma rede social exclusiva, focada em um estilo de relacionamento sem drama,
transparente, onde homens bem
sucedidos entram a procura de
alguém que gostaria de viver a
vida no luxo ao seu lado. Ambos
falam abertamente sobre tudo,
sem ter que se sentir culpados
por seus desejos e intenções.
O levantamento da pesquisa mostra ainda que, dos 62,4
milhões de domicílios onde
não foram registradas viagens dos moradores em 2021,
86,2% deles tinham renda inferior a dois salários mínimos
(R$ 2.200, de acordo com o
valor do mínimo naquele ano).
O estudo revela que os destinos mais visitado pelos brasileiros em 2021, 99,3% (12,2 milhões) foi dentro do território
nacional. De acordo com o IBGE,
a região Sudeste (40,9%) foi a
mais visitada, seguida pelo Nordeste (28,2%), Sul (17,3%), Centro-Oeste (7%) e Norte (6,6%).

COINCIDÊNCIA
OU SORTE?
Você pode até não ser um
apostador, mas provavelmente
ouviu falar da maré de sorte de
Blumenau este ano quando o
assunto é loteria. Os números
explicam por que o assunto pautou muita roda de conversa: foram 39 apostas vencedoras somente no primeiro semestre. Três
delas milionárias. Dados da Caixa Ecônomica Federal mostram
que a cidade faturou R$ 224,2
milhões em prêmios em 2022. A
título de comparação, isso é perto do valor previsto para a construção de três minibarragens de
contenção de cheias no Alto Vale
do Itajaí. Para ter uma ideia, de
janeiro a junho deste ano, Blumenau teve, em média, seis apostas sortudas por mês. Metade
disso em jogos feitos na Lotérica
da Velha - que ganhou o título
de "pé-quente". Do total em prêmios que saíram para a cidade,
R$ 154,8 milhão são para apostas feitas no estabelecimento.
Grande parte disso foi dividida,
já que se tratavam de bolões.
Ainda assim, muitos apostadores se tornaram milionários.

fama de maré de sorte, a lotérica
Salto do Norte em Blumenau,
vendeu a Dupla Sena Acumulada dia 28/06/2022 em R$
8.528.123,71 e ainda tem mais:
na Mega Sena acumulada 4ª
feira (06/07/2022) o prêmio
de R$ 51.830.706,79 saiu na
mesma lotérica ! Mas conversa à parte, você já se perguntou em qual mês se tem mais
apostas vencedoras em Blumenau? E qual a modalidade
que faz mais sortudos? A lotérica que lidera o ranking da sorte
continua sendo a Vila Velha
com 16 apostas premiadas.

E NÃO PÁRA POR AÍ...
Para reforçar ainda mais a

P ROGRAMA

Santa Casa e ETEC implantam
uma 'Classe Descentralizada'
Representantes da Instituição prestigiaram formatura da primeira turma, com
22 técnicos de enfermagem; uma parceria que deu certo e tem alto significado
O provedor da Santa Casa de
Piracicaba, João Orlando Pavão,
participou da formatura dos 22
técnicos de enfermagem que concluíram o curso por meio da parceria firmada junto à ETC- Escola Técnica Prof. Febeliano da
Costa para implantação do programa “Classe Descentralizada”.
Acompanhado do coordenador do setor de Gestão de Pessoas,
Ricardo Fedrizzi; e da Enfª Giovana Granato, do NADEP- Núcleo
de Aprimoramento e Desenvolvimento de Pessoas; Pavão falou
sobre a importância do técnico em
enfermagem para o ambiente hospitalar e retomou parte da história entre as duas instituições.
“A parceria entre Santa Casa
e ETEC existe há mais de 25 anos,
porém, há dois anos, surgiu a
necessidade e a proposta de montarmos uma turma do Curso de
Enfermagem dentro da nossa
instituição por meio do programa Classe Descentralizada, com
aulas no período noturno nas
instalações do Hospital”, disse o
provedor ao agradecer a Escola
Técnica em nome de seu diretor,
Prof. Edson Roberto Rezende; do
coordenador pedagógico, Prof.
Jorge Alberto Françóia; da coordenadora do curso de Enfermagem – Classe Descentralizada, Profª Renata Saldanha; e
da orientadora educacional Rosangela do Carmo Pereira.
O provedor conta que a estrutura do curso, com seus planos de aulas, professores e material didático foram completamente cedidos pela ETEC, cabendo à
Santa Casa oferecer a estrutura
física necessária, com salas de
aula para os conteúdos teóricos,
espaço adequado para as atividades práticas dos alunos em campo
de estágio e apoio do Serviço de
Nutrição e Dietética do Hospital.
“Desta forma, o curso em
parceria com a ETEC teve inicio
em julho de 2020 e, dois anos depois, temos a honra de prestigiar
a formatura de 22 alunos que,
para nosso orgulho, iniciaram suas
atividades de estágio nos setores da nossa instituição”, disse.
Segundo o provedor, o Técnico em Enfermagem é o profissional

Fotos: Divulgação

Giovana Granatto, João Orlando Pavão e Ricardo Fedrizzi

João Orlando Pavão, Prof. Jorge Alberto Françóia, Prof. Edson Roberto Rezende e Ricardo Fedrizzi

responsável por grande parte do
trabalho na área da saúde, executando a maioria das ações hospitalares e de atenção básica para proporcionar a melhor qualidade possível de atendimento ao paciente.
“Vocês, formados e agora
já técnicos, são responsáveis
por cuidar de pessoas e, por

POR AQUI
A Lotofácil concurso 2565
(06/07/2022) teve uma aposta
ganhadora Piracicaba, cidade
onde estão localizadas nossas
3 lotéricas! O felizardo ganhou
R$ 142.620,78. Começamos
bem o mês, que a maré de sorte
de Blumenau venha para cá!
SABIA QUE...
Além das loterias que tem
concursos especiais: Mega final
zero e cinco, Quina final cinco e
Lotofácil final zero, a Timemania
também tem finais cinco e zero.
Saiba como jogar em nossos bolões pelo Zapp 19 994.410488.

22 alunos se formaram pela parceria entre ETEC e Santa Casa

isso, são tão nobres quanto a
profissão que escolheram, tamanha a importância da enfermagem para a sociedade”, disse.
Pavão disse que, como provedor da Santa Casa, ele sabe que
na prática, o Técnico em Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação

dos processos que envolvem saúde e doença. “Ele colabora com o
atendimento das necessidades de
saúde dos pacientes e da comunidade; promovendo ações de orientação e preparo do paciente
para exames, cuidados de enfermagem e assistência a pacientes
clínicos e cirúrgicos”, pontuou.
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Piracicabano é campeão
nos Jogos da Melhor Idade
Meio-fundista Cosme de Souza, de 75 anos, venceu a prova dos 1.000 m rasos
O meio-fundista piracicabano Cosme Gomes de Souza conquistou ontem, 11, a medalha de
ouro nos 1.000 metros rasos dos
Jogos da Melhor Idade (Jomi),
em Pindamonhangaba. O atleta
de 75 anos, representante da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), venceu
a prova válida pela categoria D,
na fase final estadual do evento,
com a marca de 3min46. Campeã geral da fase regional, a delegação piracicabana classificou
17 atletas de oito modalidades
para a fase final estadual.
"O resultado é bastante expressivo, foi uma grande alegria ver a
conquista do Cosme com a medalha de ouro e o tempo que ele fez na
prova. O público da terceira idade,
depois de dois anos sem competição por conta da pandemia da Covid-19, encara a participação com
um sabor especial. A vitória do Cosme representa o trabalho coletivo,
estamos muito felizes", destacou o
chefe da delegação piracicabana
em Pindamonhangaba e responsável pela divisão de atividades
motoras da Selam, Clevis Spada.
Além do atletismo, Piracicaba
foi bem no tênis de mesa. Areadne
Aquemi representou a cidade na
categoria A e venceu as oponentes
de Birigui e Atibaia por 2x0 e 2x1,
respectivamente. Na divisão B feminina, Maria Mieko perdeu para
São Bernardo do Campo (2x0), mas
se recuperou ao derrotar Pindamo-

nhangaba pelo placar de 2x1. Na categoria B masculina, Marcos Takaki
garantiu o triunfo piracicabano
sobre Lençóis Paulista por 2x0.
Nas quadras, o tênis de Piracicaba manteve 100% de aproveitamento nos jogos disputados domingo, 10/07. Maria Conceição
avançou no torneio de simples feminino, categoria A, ao derrotar
Araras por 8x1. Já a dupla masculina formada por Israel Vitti e
Valentin Seghese passou de fase
ao bater Praia Grande pelo placar
de 8x2 na categoria A, enquanto
Gerson Campos e Jonas Zotelli eliminaram o município de Alvares Machado com o triunfo por
8x0 nas duplas da categoria B.
Conforme o boletim oficial divulgado no início da madrugada
desta segunda-feira, a equipe da
Selam também já estreou no evento feminino de buraco, com Suely
Sampaio e Angélica Formaggio,
que perderam para Pindamonhangaba e venceram Sertãozinho com
o mesmo resultado: 2x0. No torneio masculino de damas, Linneu
Mendes superou Campinas, mas
acabou derrotado por Tabapuã e
Praia Grande. A representante do
xadrez piracicabano, Cleide Peressin, enfrentou Santo André e
São José dos Campos, e em ambos os confrontos perdeu por 3x1.
A fase final estadual do
Jomi é organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São
Paulo e termina amanhã, dia 13.

Alexandre Nascimento/Selam

Cosme conquistou o título da prova dos 1.000 metros rasos

AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022
Comunicamos que está reaberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 14/2022, Processo:
364/2022, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Educação. As propostas serão acolhidas com início no dia 12/07/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 26/07/2022. O início da
sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 26/07/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da
Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital
completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do
site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br . São Pedro, 11
de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Edital de Leilão – Romualdo Pandolfo, leiloeiro
oficial Jucesp 1201, torna
público que realizará um
leilão online no site:
www.totalleiloes.com.br,
de bens móveis, imóveis
e diversos, do dia 14 a 31
de julho de 2022, exceto
aos domingos e feriados.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

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

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 43/2022 - Processo: 1135/2022 Objeto: Aquisição de Combustível – gasolina comum e etanol- Início da Sessão Pública: 25/ 07/ 2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito
a Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223
ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São
Pedro, 11 de junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 44/2022 - Processo: 1152/2022
- Objeto: Aquisição de Óleo Diesel – S-10- Início da Sessão Pública: 25/
07/ 2022, às 14h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General
Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro,
11 de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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FALECIMENTOS
SRA. JOANA PRADO DA SILVA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 80 anos, filha dos finados Sr. Oscar Gonçalves do
Prado e da Sra. Maria Francisca do Prado, era casada com o
Sr. Nelson Alves da Silva; deixa
os filhos: Adriana Alves da Silva Soares, casada com o Sr.
Lindolfo; Ebenezer Alves da Silva, casado com a Sra. Hilma;
Edinel Alves da Silva, já falecido; Henus Alves da Silva, já falecido e Nelson Alves da Silva
Junior, já falecido. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
15h30 da Igreja Assembleia de
Deus Ministério Belém, sito Av.
Raposo Tavares, 836, bairro
Pauliceia, para o Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. EDSON MIGUEL LONGATO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 58 anos, filho dos finados Sr. Leandro Longato e da
Sra. Thereza Esterdi Longato,
era casado com a Sra. Luciene
Teixeira da Silva Longato; deixa
o filho: Erik Teixeira Longato.
Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 04 para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MANOEL PIRES DE TOLEDO faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos
finados Sr. Julio Pires de Toledo e da Sra. Anna Maria de
Toledo. Deixa irmão, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 07 para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. SANTINA SECAMILE FLORIANO faleceu dia 09 p.p., nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Antonio Secamile e da Sra. Iracema Nocete, era viúva do Sr. Antonio Correa Floriano; deixa as filhas: Silvana Cristina Floriano, casada
com o Sr. Paulo Fernando Teixeira e Carolina Floriano do
Nascimento, casada com o Sr.
Adonias Alves do Nascimento
Filho. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. YOLANDA AJUDARTE
MARTINS faleceu dia 09 p.p.,
nesta cidade, contava 90
anos, filha dos finados Sr.
Francisco Ajudarte Lopes e da
Sra. Antonia Valverde Alcarde,

era viúva do Sr. Antonio Machuca Martins; deixa os filhos:
Mariliza; Catarina; Francisco;
Luciene; Iracema; Miltes e Giane. Deixa netos, bisnetos, taranetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 10h30 da
sala “D” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARLENE BETTE SCARASSATI faleceu dia 09 p.p.,
nesta cidade, contava 70 anos,
filha dos finados Sr. Santo Bertanha Bette e da Sra. Domingas Ercolin Bette, era viúva do
Sr. Ermindio Scarassati; deixa
os filhos: Wagner Roberto Scarassati, casado com a Sra. Luciana Alves Scarassati; Cristiane Scarassati, casada com o
Sr. Ariovaldo de Jesus Gil e Jacqueline Scarassati Stratico
Jardim, casada com o Sr. Saulo Stratico Jardim. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 01 para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LOURDES SAPIA RODRIGUES faleceu dia 09 p.p., nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Alexandre
Sapia e da Sra. Maria Fabretta, era viúva do Sr. Jose Benedicto Rodrigues; deixa os filhos: Antonio Aparecido Rodrigues, já falecido; Luiz Reinaldo Rodrigues; Jose Augusto
Rodrigues; Josuel Marcos
Rodrigues; Fatima das Graças
Rodrigues da Silva; Rute Silvana Rodrigues Moreira da Silva; Marta Helena Rodrigues
Moreira da Silva e Noemi Wellida de Queiroz Rodrigues. Deixa genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 16h00
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO CARLOS ROIZ faleceu dia 09 p.p., nesta cidade,
contava 70 anos, filho dos finados Sr. Francisco Roiz e da
Sra. Teresa Custodio Roiz, era
casado com a Sra. Maria do
Carmo Fischer Roiz; deixa os
filhos: Alessandra Margaret
Roiz Duarte, casada com o Sr.
Paulo Henrique Simões Duarte e Raphael Francisco Fischer
Roiz, casado com a Sra. Valeria Aparecida Godoy. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído
o féretro às 14h00 do Velório
da Saudade, sala 07, para o
Cemitério Municipal da Sauda-

de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO LUIS ALVES CARDOSO faleceu dia 09 p.p., nesta
cidade, contava 62 anos, filho
do Sr. Davidis Alves Cardoso, já
falecido e da Sra. Luzia Alves
Cardoso, era viúvo da Sra. Marcia Cristina de Oliveira Cardoso; deixa as filhas: Juliana Alves Cardoso, casada com o Sr.
Elton dos Santos Duarte e Michele Alves Cardoso, casada
com o Sr. Lucas Werly de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro
17h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JULIANA ROSA RUBIA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 35 anos, filha do Sr. Dirceu Rubia e da Sra. Maheleth
da Silva Rubia. Deixa o filho
Danilo Rubia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, sala “02”, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO KAUAN ALMEIDA DE
SOUZA faleceu anteontem,
nesta cidade, filho do Sr. Anderson Felipe de Almeida Rodrigues e da Sra. Ivania de Souza
Silva. Deixa avós, demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ ISIDORO faleceu anteontem, na cidade de Santa
Barbara D’ Oeste/SP, contava
83 anos, filho dos finados Sr.
Luiz Manoel Isidoro e da Sra.
Eduverges Pauvilick Isidoro,
era casado com a Sra. Maria
Francisca Lopes; deixa os filhos: Claudio; Luiz; Luiz Antonio; Luciano; Ricardo; Maria e
Ledy. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Jesuítas
na cidade de São Paulo/SP
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MARCELO APPOLINARIO
faleceu anteontem, na cidade
de São Paulo/SP, contava 48
anos, filho do Sr. Valdimir Appolinario e da Sra. Maria Luiza da
Costa, era casado com a Sra.
Maila Aparecida Bueno Appolinario; deixa os filhos: Frankin;
Leonardo; Marcela; Maybe;
Romario e Tyrese. Deixa a
neta Manuela, demais familiares e amigos. Seu sepulta-

mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h00
da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

gos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 10h30 da sala 01 do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELVIRA BAILARIN faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Egydio Bailarin e da
Sra. Maria Volpin Bailarin. Deixa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro
às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MIGUEL VALDIR PELAES
faleceu dia 08 p.p., nesta cidade, contava 63 anos, filho dos
finados Sr. Jose Pelaes e da
Sra. Ana Pessato Pelaes. Deixa
irmãos, sobrinhos, cunhados,
cunhadas, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 09 p.p., tendo saido o féretro às 10h30 do Velório
da Saudade, sala 04, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTENOR JERONYMO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos
finados Sr. Mario Jeronymo e
da Sra. Anna Gomes Jeronymo, era casado com a Sra.
Maria Magdalena Borim Jeronymo; deixa os filhos: Ana
Maria Jeronymo de Oliveira;
Luiz Antonio Jeronymo e Mario
Cesar Jeronymo. Deixa 04 netos, 02 bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do
Velório Municipal de Rio das
Pedras/SP para o Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LADISLAU DELABIO faleceu ontem, na cidade de Americana – SP, contava 77 anos,
filho dos finados Sr. Antonio Delabio e da Sra. Benedita Caroni Delabio, era casado com a
Sra. Neusa Maria Leoneves
Delabio; deixa os filhos: Cristina; Franciele; Kassia; Douglas; Cyntia e Matheus. Deixa
irmãos, cunhados, sobrinhos,
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO ALBERTO NAPOLEÃO MEYER faleceu ontem,
nesta cidade, contava 55 anos,
filho do Sr. João Alberto Meyer e
da Sra. Zuleica Napoleão Meyer,
era casado com a Sra. Silene
Rossi Meyer; deixa o filho: Lucas Rossi Meyer. Deixa demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação será
realizada hoje, às 18h30 no
Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUCAS BENEVIDES faleceu
ontem, nesta cidade, contava 44
anos, filho do Sr. Plinio Benevides e da Sra. Maridea Aparecida dos Reis Benevides, era casado com a Sra. Thais Galezi;
deixa o filho: Enzo Galezi Benevides, demais familiares e ami-

SR. JOSE DE ORLANDO GAIZ
faleceu dia 08 p.p., nesta cidade, contava 72 anos, filho dos
finados Sr. Adolfo Gaiz e da Sra.
Conceição Garcia; deixa os filhos: Valquiria Conceição Gaiz
Bissi, casada com o Sr. Flavio
Cesar Bissi; Vanusa Gaiz, casada com o Sr. Antonio Martins
Souza Filho; Jesuel Gaiz, casado com a Sra. Denieli Alexandrane e Veronica Gaiz, casada
com o Sr. Rafael Cruzato. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 09 p.p.,
tendo saído o féretro às 13h00
do Velório Municipal de Charqueada/SP para o Cemitério
Municipal de Charqueada/SP
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. HENRIQUE MORETTI faleceu dia 08 p.p., nesta cidade,
contava 86 anos, filho dos finados Sr. Antonio Moretti e da
Sra. Clara Casale, era casado
com a Sra. Florinda Luzia Chioli Moretti; deixa os filhos: Sonia Aparecida Moretti Vitti, casada com o Sr. Ronaldo Vitti;
Marcia de Fatima Moretti Torrezan, casada com o Sr. Antonio
Edson Torrezan; Glaucia de
Jesus Moretti Moraes, casada
com o Sr. Valdir Moraes; Helenice Moretti Fernandes, casada com o Sr. Isaias de Paula
Fernandes e Jose Antonio Moretti, já falecido. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 09 p.p., tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala 07, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO CALIXTO DA SILVA faleceu dia 09 p.p., nesta cidade, contava 80 anos, filho dos
finados Sr. Raymundo Calixto
da Silva e da Sra. Augusta Rosa
da Silva, era casado com a Sra.
Maria Helena Cerqueira da Silva; deixa os filhos: Antonio Renato Calixto da Silva; José Luis
Calixto da Silva, casado com a
Sra. Ariane Daiana Moreno da
Silva e Maria Augusta da Silva
Carvalho, casada com o Sr. Fa-

bio Eduardo de Carvalho. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 09 p.p., tendo saído o féretro às 16h30 da sala
Standard do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM OCTAVIO RAPHAEL DE
SOUZA LIMA faleceu dia 08
p.p., nesta cidade, contava 23
anos, filho do Sr. Benilton de
Souza Lima e da Sra. Rosenilda Querino de Souza. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
09h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OLIVEIRA PEREIRA faleceu
dia 09 p.p., nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados
Sr. Honorio Anthero Pereira e da
Sra. Idalina Maria Francisca, era
casado com a Sra. Iracema
Soares Pereira; deixa os filhos:
Jair Pereira, casado com a Sra.
Rose Pereira; Jaime Pereira,
casado com a Sra. Nadia Moreira Pereira e Jairo Pereira,
casado com a Sra. Lucinete Leal
Pereira. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
11h00 da sala “B” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MIGUEL VALDIR PELAES
faleceu dia 8, nesta cidade,
contava 63 anos, filho dos finados Sr. Jose Pelaes e da
Sra. Ana Pessato Pelaes. Deixa irmãos, sobrinhos, cunhados, cunhadas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 9, tendo
saido o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala 04 para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE DE ORLANDO GAIZ
faleceu dia 8, nesta cidade,
contava 72 anos, filho dos finados Sr. Adolfo Gaiz e da Sra.
Conceição Garcia; deixa os filhos: Valquiria Conceição Gaiz
Bissi, casada com o Sr. Flavio
Cesar Bissi; Vanusa Gaiz, casada com o Sr. Antonio Martins
Souza Filho; Jesuel Gaiz, casado com a Sra. Denieli Alexandrane e Veronica Gaiz, casada com o Sr. Rafael Cruzato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia
9, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório Municipal de
Charqueada/SP para o Cemitério Municipal de Charqueada em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. BENEDITA LUCA DE OLIVEIRA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 64 anos
de idade e era casada com o
Sr. Severino Batista de Oliveira.
Era filha do Sr. Antônio Luca de
Oliveira e da Sra. Maria Aparecida de Oliveira, falecidos. Deixou
as filhas: Rita de Cassia Batista de Lima casada com Lucio
Fernandes de Sousa, Maria
José da Conceição de Lima,
Tania Cristina Batista de Lima
e Rosana Aparecida Garcia.
Deixa também netos e bisnetos. O seu sepultamento deuse ontem as 09:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório do
Cemitério de Vila Rezende –
sala 01, segundo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS
SR. RAFAEL ORTIZ faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 86 anos de idade e era
casado com a Sra. Santa Avelar
Ortiz. Era filho do Sr. Cristovam
Ortiz e da Sra. Manoela Biudes,
ambos falecidos. Deixou os fi-

lhos: Claudinei Ortiz, Nilza Aparecida Ortiz, Sidnei Aparecido
Ortiz, Antonio Carlos Ortiz e Donizete Ortiz. Deixa também netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS
SRA. LISETE DO AMARAL DATTI faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 87 anos de idade. Era filha do Sr. João Datti
Filho e da Sra. Francisca Ferreira do Amaral, ambos
falecidos.Deixa sobrinhos, demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório, Sala C, seguindo para o Cemitério Parque da
Ressureição, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS
SR. ISRAEL VENANCIO VIEIRA
faleceu anteontem na cidade de

Piracicaba aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Oilsem Maligieri Vieira. Era filho
do Sr. Antonio Venancio Vieira
e da Sra. Maria Augusta da Silva, ambos falecidos. Deixa sobrinhos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária deste Velório, seguindo para a referida
necrópole, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS
SR. DURVAL DIAMANTINO
REIS faleceu ontem na cidade
de Piracicaba aos 76 anos de
idade. Era viuvo. Era filho do
Sr. Durval Reis e da Sra. Francelina Domingos Reis, ambos
falecidos. Deixa os filhos:
Claudinei Aparecido Reis e
Claudineia Cristina Reis. Deixa netos, bisnetos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-à hoje as
10:00 hs, seguindo do Velorio
Vila Rezende – Sala 02 para o
Cemitério da Vila Rezende. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CATHARINA DA SILVA
BARBOSA faleceu dia 8 na cidade de Piracicaba, aos 94
anos de idade e era viúva do
Sr. Paulo Luiz Barbosa. Era
filha do Sr. Macario Marig e
da Sra. Maria Moreira da Silva, ambos falecidos. Deixou
os filhos: Ana Maria, Edilberto, Neuza Maria e Maria Cristina. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. A
cerimonia de cremação se
realizou as 14:00 hs no Crematório – Memorial Metropolitano de Piracicaba. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARCILIA APARECIDA
DOS SANTOS faleceu no dia
09/07 na cidade de Sumaré
aos 73 anos de idade. Era casado com o Sr .Dionisio do
Santos .Era filha dos finados
Sr. Pedro Dias e da Sra . Maria
Aparecida Dias. Deixa os filhos.
Abilio dos Santos, Luciana dos
Santos, José Orlando Gonçalves, Leia de Fatima Gonçalves
Deixa netos, bisnetos, demais
parente e amigos.O seu corpo

foi transladado para a cidade
de São Pedro e o seu sepultamento deu se dia 10/07 ás
14:00 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –Sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumado em
jazigo da família. Está sala
possui serviço de velório on-line
consulte os familiares (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
MENINA MAYSA CAROLINE

PRADO faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba e era filha de Caroline Cristina Ribeiro do Prado. Deixa irmãos e
demais parentes. O seu corpo
foi transladado para a cidade
de São Pedro e o seu sepultamento deu se ontem ás 16:00
h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo
para o Cemitério da mesma
localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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A BASE DE TUDO É A “BASE”

FUTEBOL E
Luiz Tarantini

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

Bom dia amigos leitores e
torcedores do alvinegro piracicabano mais importante do planeta, obrigado por nos acompanhar aqui na A Tribuna Piracicabana. A família Passe de Letra agradece a todos pelo prazer
em poder dividir opiniões.
Pelo campeonato paulista
Sub20 2022, o XV de Piracicaba está com responsabilidade
dupla, além de ter que participar em alto nível, competindo
com clubes que estão a muito
na frente do Nhô-Quim no que
se refere a estrutura, formação de fato e investimentos,
tem ainda que suprir o elenco
profissional com atletas para
a disputa da copa paulista. E

não é que os danadinhos estão
dando conta do recado?
Os garotos passaram de fase
na disputa da categoria sub20,
“brilharam” no profissional no
empate frente ao Lemense no Barão, após sair perdendo, buscaram a virada e por muito pouco
não cravaram os três pontos cedendo o empate no final, e contra
o São Bento “fora de casa” mostraram ao bando de melecas que
passaram por Piracicaba e vestiram a camisa mais gloriosa do
mundo o que é ter “vergonha na
cara”, os moleques jogaram como
“gente grande”. Na abertura da
segunda fase do sub20, empate
em um gol contra a poderosa
Ponte Preta que só conseguiu
igualar o marcador nas últimas
voltas do ponteiro do relógio.
Mas porque o “velho corneta” está assim tão entusiasmado com a base de Denis Augusto e com o time tão jovem que
Cléber Gaúcho pode perguntar
o querido leitor, e a resposta vem
tão fácil e clara que até as viúvas do passado, os infiltrados
maléficos e os contratados para
ser “antis” não terão como contradizer: “RENOVAÇÃO”. A renovação de tudo trouxe novos
ares para o clube, coragem e até
quem ficou por lá que trabalhou
com antigas e amadoras dire-

torias de futebol e base estão encantadas com o que vem acontecendo. Vamos começar pela base.
Denis Augusto tira “leite de
pedra”, visto que o XV não possui verdadeiramente uma
“base”, e sim um sub20 obrigatório, pois sem essa categoria atuante não poderia estar disputando competições profissionais federadas. Assim sendo o bom treinador da base recebe meninos
vindos de todas as partes do
país, com formações, preparo físico, vícios, disciplinas e até educação muito diferente, ai precisa
juntar tudo isso e colocar um
plano tático, um planejamento
de jogo, desenvolver a técnica
individual e equilibrar a preparação física e fazer com que o time
seja aguerrido e comprometido.
Imagine a diferença no trabalho se o Denis Augusto que é o
cara responsável em fornecer
atletas para o profissional tivesse em mãos garotos que já vem
seguindo uma cartilha de comportamento, preparação física, tática planejada e com raízes totalmente ligadas ao clube e cidade,
falo de meninos iniciando os trabalhos desde o sub 13 até chegar
ao sub 20, não seria diferente?
O XV de Piracicaba acabou de
profissionalizar mais dois garotos
do DNA XV que agora integram o

elenco profissional: o goleiro Michel e o lateral esquerdo Enzo.
Michel Américo dos Santos, 20
anos, é piracicabano e chegou ao
clube em 2020. Com 1,96m, ele se
destacou na disputa da Copa São
Paulo e desde então está integrado ao elenco profissional trabalhando com o preparador Renato
Barros. Enzo Henrique dos Santos é natural de Santos e também
está no clube desde 2020. O lateral esquerdo se destaca pela sua
qualidade técnica e também compõe o grupo principal desde a Série A2. Na última partida, diante
do Lemense, fez sua estreia pelo
time principal. 14 atletas formados nas categorias de base integram o elenco da Copa Paulista.
Imagina caro leitor se estes
dois exemplos acima pudessem
ser o “estoque” principal para o
treinador de o profissional buscar opções? Cléber Gaúcho e sua
comissão técnica, amparados por
Douglas Pimenta gestor de futebol e Arnaldo Bortoleto diretor
de futebol com muita “coragem”
e “visão” estão seguindo este caminho e quatorze atletas formados nas categorias de base integram o elenco da Copa Paulista.
Meu Deus que alegria!!!!
Mande seu recado pelo email: luizcollection@yahoo.com.br
ou pelo Whatsapp (19) 99639-2028.

BOA ESTRÉIA CONTRA ÇEMENSE,
MOEMOS O SÃO BENTO
Renato Bonfiglio

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

Olá amigos leitores e torcedores do alvinegro mais importante
do planeta, nosso assunto preferido sempre será o XV de Piracicaba, e é sobre o Nhô-Quim este clube centenário a que dediquei boa
parte de minha vida, e que trago
no coração eternamente. Muito
obrigado a você que acompanha
as opiniões aqui relatadas.
O empate em dois gols contra
a Lemense na estreia da copa paulista nesta última sexta feira (01)
não me preocupou em nada, muito pelo contrário, a Lemense manteve a base da série A2 e ainda fez
de seis a sete contratações de atle-

tas com nível acima da competição atual, na verdade a Lemense está utilizando a copa paulista como “treino” para a série A2
de 2023, se sobrar uma vaga no
nacional ótimo, mas o planejamento pelos lados do “zulão” é
mesmo a série A1 em 2024.
Já o Nhô Quim teve que dar
passos para trás, tirar o pé no
que se diz investimento em salários para a disputa da competição, visto que quem estava no
clube “a mais tempo que devia”,
gastou demais e agora o caixa do
clube está zerado, assim a “base”
foi a solução imediata para a disputa e com certeza a mais inteligente. Todos nós sabemos que o
alvinegro não tem uma base
completa, mantém o sub 20 por
obrigação e pelo direito em disputar competições da FPF (federação paulista de futebol). Arnaldo Bortoleto assim que assumiu a
direção de futebol (ufa), chamou
Douglas Pimenta, Cléber Gaúcho
e Ronaldo Guiaro para trazer profissionalismo, honestidade e comprometimento para o time profissional e acertou em cheio.

Hoje o XV tem no elenco mais
de quatorze atletas oriundo do sub
20, jogou em igualdade de ações
contra o Lemense na estreia e ainda classificou para a segunda fase
do paulista sub 20 que corre em
paralelo com a competição profissional, e já na primeira partida da
segunda fase um empate contra a
poderosa Ponte Preta que só conseguiu o empate nos minutos finais da partida. Estamos ou não
estamos bem com o que tem?
O segundo compromisso foi
contra o São Bento em Sorocaba
no Walter Ribeiro, a situação foi
outra, e futebol quando é decidido dentro de campo, sem diretor
fazendo “negociatas” em resultados para favorecer a outros clubes ganha quem estiver melhor, e
o XV foi melhor nos dois tempos,
criou “inúmeras” chances de gol
e só não devolveu os 5x1 da vergonha da série A2 2022, pois a
juventude e falta de experiência
não permitiu. Cléber Gaúcho com
certeza já está providenciando os
ajustes necessários, e o trabalho
quando é bem feito trás resultados. No primeiro gol de Ma-

theus Martins, jogada ensaiada
exaustivamente durante a semana, assim como a pressão na saída de bola que resultou no segundo gol de Samuel Andrade.
O torcedor acredita que mesmo sendo jovem e ainda inexperiente o time do Nhô-Quim formado em sua maioria por garotos
ávidos a mostrar sua capacidade
e comandados por quem é profissional ao extremo e totalmente focado em vencer como Cléber Gaúcho e sua comissão técnica vai fazer o mesmo papelão que vivenciamos nos últimos anos e culminou com a “vergonha” vivida
por todos nós dentro de nossa
casa? Eu acredito e confio demais
no trabalho que vem sendo desenvolvido, o Nhô-Quim finalizou o jogo em Sorocaba com
“SETE” atletas oriundos da base.
Parabéns garotada, eu acredito e confio no novo formato de
trabalho do XV de Piracicaba,
derrotas vão acontecer pois fazem
parte do processo e do esporte,
mas derrotado antes do arbitro
apitar o final, tenho certeza que
com esse grupo “não acontecerá”.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

POLÍTICA
Daniel Campos

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

Olá amigos torcedores apaixonados pelo futebol é um prazer
imenso estar em mais uma edição
deste conceituado jornal. O assunto que trago para gente abordar é
um assunto pra lá divergentes que
é o futebol misturado de política.
Não é de hoje que futebol e
política se misturam. Desde a popularização do esporte, na década
de 1930, governos nacionalistas e
fascistas logo perceberam o grande potencial de exploração que o
futebol oferecia. Assim, seleções
nacionais e alguns times foram
usados como vitrine ou distração
por diversos governos, principalmente em períodos ditatoriais. No
entanto, as manifestações políticas
também podem ser vinculadas por
meio de símbolos, como os uniformes, e por ações dentro do campo.
De quatro em quatro anos o
Brasileiro vive um compromisso
árduo. Uma relação de amor e ódio
com um grupo selecionado para
representar o país e ser responsável pra escolher, digamos que é a
Copa do Mundo e justamente estamos no ano a ser realizada no
oriente médio que por causa do
calor que lá faz será realizada em
Novembro e não em junho como
de costume e tem todo aquele ritual como de costume lembro que as
escolas parava pra assistir e tudo
mais tempo que não volta mais.
Só que ano de Copa do Mundo também é ano de eleição. Por
coincidência ou não, é no mesmo
ano que o brasileiro tem uma das
maiores distrações da vida que
ele precisa raciocinar e escolher
os próximos deputados, senadores, governadores e presidente.
É ai que o brasileiro confundi
política com futebol, vamos deixar claro de uma vez por todas:
POLÍTICA NÃO É FUTEBOL.

Você não é torcedor do candidato A ou B. Você precisa escolher com bom senso, informações
corretas e comparação justas qual
candidato você acredita ser mais
qualidade para ocupar ao cargo
político em que se propôs. O problema é que as pessoas escolhem
alguém e passa a torcer para ele
ou para ela como se torce por times de futebol. Isso faz com que a
população leve para política uma
característica do esporte que para
o debate de ideias é extremamente
perigosa a "paixão". É esse o sentimento que cega o torcedor de qualquer time e que o não faz enxergar, por exemplo, que o time dele
esta mal administrado e que a longo prazo, mesmo que esteja vencendo hoje, corre um sério risco de
ter uma crise financeira e ir para
série B do brasileiro por exemplo .
O Brasil já tem sofrido demais
por conta desse comportamento
da maioria. Nós não devemos agir
como torcedores de políticos, nós
temos que adotar uma conduta de
diferente no que se referem os eleitos pelo povo, até porque nós somos os empregadores deles. Agora vamos raciocinar, será que o
dono ou o responsável pelo RH de
uma empresa decide contratar um
funcionário porque de alguma razão torce por ele? A paixão nos
motiva, mas não pode nos cegar,
por mais que você tenha paixão
pela seleção de futebol, você precisa ser capaz de enxergar quando
os jogadores e o técnico estão fazendo um péssimo trabalho, assim
como precisamos reconhecer os
péssimos políticos que escolhemos.
Outro ponto para finalizar
não poderia deixar de comentar
o comentarista Casa Grande
após vinte e cinco anos de casa
foi demitido e era notório a posição política dele que até nos
programas esportivos que ele era
convidado a participar, ele fazia comentários políticos o meu
ponto de vista ridículos e desnecessários, tanto é que foi desligado da emissora e certamente já
estaria incomodando a alta cúpula da poderosa rede plin plin.

ESPORT’S
Ronan Pinheiro da Costa

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado
por games

E ae Galera!!! Desde o dia 07
a 13 de julho, todos poderão jogar
de graça o jogo The Crew 2 no PC
(Via Ubisoft Connect), Playstation 4/5, Xbox Series S|X e Xbox One
por tempo limitado; a gratuidade
ficará ativa até o dia 13 de julho, e
depois desta data não será mais
possível jogar The Crew 2 de graça, mas é um bom período para
conhecer esse ótimo jogo e se gostar é só aguardar que ele sempre
está com boas promoções. The Crew
2 é um excelente jogo de corrida
com um vasto mundo aberto, que
foi lançado pela Ubisoft em 2018,
e o que mais chama atenção em
The Crew 2 é o enorme tamanho
do mapa, no qual o jogo tenta simular todo o território dos Estados Unidos e viagens de carro de
Los Angeles até New York por
exemplo, podem levar mais de 30
minutos. Além disso, o jogo também possui jogabilidade com aviões, barcos e também motos e diversos eventos e corridas para jogar online com os amigos e também em modo off-line. Para jogar
The Crew 2 de graça durante esse
período, basta buscar no google
por “ free weekend ubisoft” acessar o resultado de pesquisa que diz
“ubisoft free events” em seguida,
é só selecionar a sua plataforma e
fazer o login com a sua conta; assim que realizar o Download você
poderá jogar de graça até o dia 13
de julho. Enquanto isso no site da
Steam, entre os dias 7 a 11 de julho, o jogo Age of Empires III: Definitive Edition no PC Via Steam
poderá ser jogado de forma gratuita por tempo limitado; a gratuidade ficará ativa até o dia 11 de
julho, mais uma oportunidade de
conhecer um ótimo jogo que para
muitos é tido como um clássico.

Para jogar Age of Empires III: Definitive Edition de graça durante
este final de semana, basta acessar a página do jogo na Steam e
clicar no botão “Jogar“; lembrando que a gratuidade não é permanente, e após o dia 11 de julho, é
necessário comprar o jogo para
continuar jogando. Os jogos acima listados são gratuitos por tempo limitado apenas para teste infelizmente, por outro lado a Epic
Games Store, essa semana está
entregando dois jogos de forma
totalmente gratuita, basta fazer o
resgate do jogo e ele será seu para
sempre. Desde o dia 07 de julho
até 14 de julho ás 11:59, poderá
ser resgatado os jogos Killing Floor 2 e Ancient Enemy no PC via
Epic Games Store, o resgate é permanente e os jogos ficarão para
sempre na sua biblioteca, aproveitem que a bonança de distribuir
dois jogos não ocorrerá na outra
semana entre os dias 14 e 21 de
julho, a Epic já adiantou que somente irá entregar um jogo gratuito. O jogo Fall Guys anunciou
que o game bateu a marca dos 50
milhões de jogadores incluindo as
plataformas PlayStation, Nintendo, Xbox e Epic Games Store. O
sucesso do jogo é devido a ele ter
ficado de graça em todas as plataformas (PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One,
Xbox Series X|S e PC via Epic Games Store) o que possibilita o acesso de todos que buscam um jogo
rápido e engraçado. Agora também é possível jogar em multiplataforma, ou seja, é possível jogar
com seu amigo independente dos
consoles de cada um. Lembrando
que o game segue com diversas
skins especiais que podem ser obtidas por meio de coroas ou moedas obtidas nas partidas, que também podem ser compradas na
loja. Por fim, é válido relembrar a
todos que são assinantes da Amazon Prime, para resgatar os jogos
grátis desse mês de julho e lembrar que nos dias 12 e 13, será
liberado os demais jogos prometidos que são os mais caros e esperados. Por hoje é só, fiquem ligados nas próximas colunas!!
Winner, winner, chicken dinner!!!
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AQUELE OUTRO POETA NEGRO *

A

poesia negra brasileira não cessou
com Luís Gama – poeta satírico, fi
lho de uma negra e um português e
vendido como escravo pelo próprio pai -, João
da Cruz e Sousa ou Solano Trindade. Na verdade, ela continuou existindo com Milton Nascimento, Cartola, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Carlos Cachaça, Grande Otelo [**], Nelson Sargento, Monsueto – que conheci quando tinha 12 anos
-, Ataulfo Alves – que foi amigo do meu pai, Nestor Tangerini, e nosso vizinho -, entre outros.
Caldas Barbosa, que tinha sangue negro em
suas veias, aliás, antes de Cruz e Sousa e Solano, com suas modinhas e lundus, brilhava e encantava os lusitanos no Brasil e em Portugal, para
onde foi definitivamente.
O poeta Adão Ventura é uma prova viva disto. E abro aqui uma sugestão para que alguém,
neste país, com sangue negro e uma dívida sem
tamanho para com os negros, tratados como
animais de carga e irracionais por ingleses e
portugueses, escreva uma tese de mestrado ou
doutorado sobre a poesia afro-brasileira.
Adão Ventura Ferreira Reis, que nasceu em
Santo Antônio do Itambé, no interior de Minas
Gerais, em 1946, assim como Cruz e Sousa e
Solano, foi um militante da causa negra. Sua
poesia, impregnada de questões da negritude,
revela um poeta sensível, sonoro, fluente, preocupado com a situação do negro no Brasil e no
mundo. Iniciando os períodos com letras minúsculas e escrevendo África – sempre – com letras
maiúsculas, Ventura estimula, com elegância, a
altivez e a dignidade do povo negro, que jamais
pediu ao europeu para ser escravo no Brasil ou
na América do Norte. A projeção do negro nas
Américas, como sabemos, é lenta, lentíssima, difícil. O negro, vigiado, policiado por todos os lados, vê-se como O Emparedado, do texto em
prosa de Cruz e Sousa. O Brasil, hipócrita, ainda
não assumiu o sangue negro a correr em suas
veias; o sangue daqueles africanos humilhados
pela escravidão, um crime tão hediondo quanto
o Holocausto de judeus na Alemanha de Hitler.
Castro Alves, poeta romântico brasileiro, em
O Navio Negreiro, descreve a humilhação sofrida pelo negro desde a sua captura em continente africano:
“4a.

Dizei-me vós, Senhor Deus!
Se é loucura... se é verdade
Tanto horror perante os céus...
Ó mar! Por que não apagas
Co´a esponja de tuas vagas
De teu manto este borrão?...
Astros! noite! tempestades!
Rolai das imensidades!
Varrei os mares, tufão!
(...)
Homens simples, fortes, bravos...
Hoje míseros escravos,
Sem ar, sem luz, sem razão...”

Era um sonho dantesco... O tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho,
Em sangue a se banhar,
Tinir de ferros... estalar do açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar...
(...)

mas o meu sangue
está cada vez mais forte.
tão forte quanto as imensas pedras
que meus avós carregaram
para edificar os palácios dos reis”.

5a.

Sobre Adão Ventura, escreveu Manuel Lobato: “A iniqüidade do mundo e o mistério da vida
gritam na sonoridade de seus versos”.
Eis alguns exemplos de sua poesia militante:
“Para um negro
para um negro
a cor da pele
é uma sombra
muitas vezes mais forte
que um soco.
para um negro
a cor da pele
é uma faca
que atinge
muito mais em cheio
o coração”.
e
“Das biografias – Um
em negro
teceram-me a pele
enormes correntes
amarraram-me ao tronco
de uma Nova África.
carrego comigo
a sombra de longos muros
tentando impedir
que meus pés
cheguem ao final
dos caminhos.

Formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 1973, Adão, a
convite da University of New México, foi para os

Psiu Poético

Senhor Deus dos desgraçados!

Nelson Marzullo Tangerini

Adão Ventura

Estados Unidos, onde lecionou literatura contemporânea.
Embora pouco lido e pouco divulgado – por
ser negro? -, Adão publicou diversos livros, dentre eles A cor da pele, Texturafro e As musculaturas do Arco do Triunfo. São livros difíceis de
serem encontrados. As editoras, pouco preocupadas com a poesia negra, não os reeditam. E
ninguém os encontram em sebos.
Adão Ventura participou de várias antologias e seus poemas foram traduzidos para o inglês e o alemão. Um de seus poemas, inclusive,
foi incluído na antologia Os Cem Melhores Poetas Brasileiros do Século, organizada por Ítalo
Moriconi para a Editora Objetiva, de São Paulo.
Em 2002, o poeta negro publicaria mais um
livro difícil de ser encontrado: Litanias de Cão.
Ainda desconhecido por parte de muitos
professores de literatura, alunos de Letras, escritores e jornalistas, Adão faleceu em junho de
2004.
Como um poeta tão grande e tão nobre
pode ficar de fora dos cursos de Letras, de livros de literatura e da “rodinha” literária?
O jornal Estado de Minas, felizmente, comentou seu falecimento, em 2004, fazendo uma
retrospectiva de sua vida e de sua obra, tão justamente lembrada.
[*] O título “Aquele outro poeta negro” faz
alusão à crônica “Aquele poeta negro”, de Affonso Romano de Sant´Anna, publicada no Jornal
do Brasil e no livro Reencontro com Cruz e Sousa, de Uelinton Farias Alves.
[**] Grande Otelo, ator, poeta e compositor
trabalhou nas peças No tabuleiro da baiana,
Magnífica! e Gol!, de Nestor Tangerini.
DIGA NÃO AO RACISMO.
Nelson Tangerini é escritor, jornalista,
poeta, compositor, professor de Língua
Portuguesa e Literatura e membro da
Associação Nacional de Escritores.
nmtangerini@yahoo.com.br
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A

ssisti a uma palestra do
cirurgião plástico Juarez
Avelar (1942), discípulo
do Dr. Ivo Pitanguy, sobre reconstrução de orelha, sua especialidade. Orelhas desproporcionais
como hélices, de abano, destroçadas por acidentes e mordidas, rasgadas por facas, inúmeros casos
que chegaram às mãos desse
mestre da Estética. Explicou como
se modela com cartilagem retirada das costas do paciente um novo
quadro auricular. Pequena escultura colocada por baixo da pele, escavando no crânio, restaurando
membranas, preservando os canais espiralados em concha, salvando o tímpano e seus líquidos
que mantém o equilíbrio. Tudo tão
delicado, perfeito. Mistura de técnica, artesanato, sensibilidade.
Enquanto ele falava, lembrei
que fazia frio no olival do Getsêmani, quando Jesus foi abordado com
violência pelos soldados romanos.
O discípulo Pedro sacou de uma
espada e feriu o servo do sumo
sacerdote, cortando-lhe a orelha
direita. Jesus ordenou que Pedro
guardasse a espada, que se arrependesse daquela reação truculenta. Conhecemos uma pessoa mais
pelas suas reações do que pelas
suas ações. Tocou a orelha do homem, que se chamava Malco e o
sarou. Restaurar uma orelha foi
seu último milagre.
Van Gogh (1853-1890), o pintor holandês, gênio incompreendido, célebre por suas pinceladas
impulsivas e vigorosas, para onde
convergiam loucura e criatividade,
numa crise de delírio, cortou a orelha esquerda com uma lâmina afiada. Que teria acontecido naquele
exato instante de frenesi e tortura?
Uma briga com outro pintor, Gauguin (1848-1903), homem já maduro, arrogante, que abandonara a
cidade, a família, o mundo burguês, para encontrar o sentido primitivo da vida, na ilusão de romper
amarras? O sentimento de fúria e
fracasso diante da falta de recursos e de reconhecimento? O que
o levou a enrolar a orelha em papel
de seda e enviá-la ao bordel que
ele e Gauguin frequentavam? O
médico bem que tentou recolocar

divulgação

O Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo - 8ª
Região, em parceria com o Conselho Federal, lançaram, no estande do
CRB8 na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a Campanha
Nacional “Sou biblioteca escolar” com o objetivo de sensibilizar o governo para o cumprimento da Lei 12.244/10.
Estiveram presentes no lançamento da campanha personagens das
artes, da literatura, do social, de universidades e da política de diversos
partidos como a deputada federal Luiza Erundina que foi nomeada Madrinha
da Campanha Nacional ”Sou biblioteca escolar”.
A Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares, Lei 12.244/10,
sancionada em 24 de maio de 2010, determinou sejam construídas bibliotecas nas instituições de ensino do país, públicas e privadas, com um
acervo mínimo que atenda um título para cada aluno matriculado.
O prazo para cumprimento da Lei terminou em maio de 2020. O Anuário Brasileiro da Educação Básica, em 2019, divulgou que apenas 45,7%
das escolas públicas de ensino básico contam com bibliotecas ou salas de
leitura em suas instalações.
Segundo a presidenta do CRB-8 Ana Cláudia Martins, “Passados doze
anos que a Lei da universalização das bibliotecas escolares foi aprovada,
ainda há muitas escolas desprovidas de biblioteca, sem que haja sanção
pelo descumprimento da Lei. Queremos na Bienal Internacional do Livro,
com apoio da sociedade, sensibilizar as autoridades para que essa importante Lei seja cumprida”.
Esperamos que a referida Lei seja cumprida. Que todas as escolas
públicas e privadas do País tenham bibliotecas com infraestrutura e com
um acervo que atenda às necessidades do aluno. Lembrando que toda
biblioteca necessita ter uma bibliotecária ou bibliotecário.
Também almejamos que as mesmas tenham sempre um escritor proferindo palestras, em bate-papo e lançando livros.
Todos juntos pela democratização do livro e da leitura. Mais livros e
menos armas, assim poderemos construir um País mais digno e justo.

Van Gogh - Autorretrato

a orelha de Van Gogh, mas muito
tempo havia se passado. Foi inútil.
Com uma bandagem cobrindo o ferimento; um casaco esverdeado, fechado por um botão de
madeira; um gorro de feltro preto e
um cachimbo no canto da boca,
Van Gogh pintou o “Autorretrato
com a orelha cortada”. A barba e
os cabelos ruivos estão ralos nesse desenho, mas o azul-claro de
um olhar fragilizado e trágico parece sondar a nossa alma. Pouco
tempo depois, com apenas trinta e
sete anos, após uma visão de uma
foice segando o campo de trigo,
disparou um tiro contra o próprio
peito.
Orelha direita. Orelha esquerda. Palestra concluída. Bondade e
Amor à Beleza emanam desse cirurgião que reconstrói orelhas, que
devolve a autoestima às pessoas.
Ficou impregnado em mim o
mistério do ouvido humano, símbolo da comunicação recebida e passiva. Da capacidade de compreender, discernir e aceitar. Do som da
palavra divina que vibra por tubos,
como num instrumento musical.
Raquel Naveira é escritora,
cronista, poeta e Mestre em
Comunicação e Letras pela
Universidade Presbiteriana
Mackenzie, de São Paulo.
Pertence à Academia
Sul-Mato-Grossense de Letras
e ao PEN Clube do Brasil.
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UMA EPIFANIA NARRATIVA

A

s diabruras de Orfeu
(Ed. Lacre, Rio, 2020),
de Paulo Martins, escritor brasileiro (nascido em Ipiaú,
Bahia) radicado em Portugal, sequencia um projeto literário iniciado com “Glória partida ao meio”
(2010) e “Adeus, Fernando Pessoa” (2014), editados pela 7Letras,
do Rio, no qual, entre a invenção e
a memória e tendo como pano de
fundo a histórica recente do Brasil,
suas lutas políticas e os movimentos artísticos, o autor realiza uma
imersão crítica e reflexiva na realidade do país.
Ao apropriar-se do mito de
Orfeu e Eurídice, Martins escreve
uma obra de natureza híbrida, em
que o cunho memorialístico, confessional ou autobiográfico, a crítica política, a reflexão filosófica, o
flerte metafísico e o ensaio sobre
o mundo musical e cultural compõem-se numa atmosfera de profunda simbiose, abrindo picadas no
cipoal de uma imersão existencial
de intensa e densa polifonia.
Escrito nos moldes de uma
sinfonia, os cinco capítulos que
enfeixam a obra anunciam-se, em
icônicas partituras, como movimentos de uma orquestra, em que
os episódios desdobram-se num
crescendo, em cujas as notas deslinda-se a harmonia (ou desarmonia) de uma trajetória individual e
coletiva, percebendo-se todas os
acordes e dissonância de um tempo premido por circunstâncias que
afetaram a vida do protagonista e
personagens, bem como contenciosos e episódios marcantes na
história de um país e de um povo.
Ao narrar as aventuras e desventuras, os sonhos e frustrações
de um personagem que abraçou a
luta política desde cedo com a
mesma paixão que nutriu pela música, Paulo dá voz a uma investigação sobre os caminhos, os dilemas, os paradoxos, contradições
e diatribes que conformam a própria condição humana. Entre o sonhado e o vivido, na fronteira entre
o onírico e o real, contam-se as diabruras de um ser inquieto, motivador pela busca de sentido na arte
e na vida e que, entre a utopia e as
derrocadas, teve na música seu

Andreia Donadon Leal
espaço de deambulação
e devaneio, a única instância em que pôde exerNão recolho
cer fielmente a sua libermato
dade de comunicação e
erva
expressão.
Acometido desde
e
cedo por uma limitação
capim
auditiva e também déficit
no fundo do quintal.
visual, por força das torPaulo
Martins
Destroçaram
turas e sofrimentos imverde
pingidos nos porões da
ditadura, o autor-narrador, ao con- leza plástica que Paulo Martins ofecor de rosa
frontar-se com a impossibilidade rece ao leitor um concerto narrativioleta
de ser um compositor, tornou-se vo em cuja linguagem de sofisticae
um exímio e sofisticado expert em da carpintaria, recursos poético e
primazia
estilística,
que
mescla
o
minha flor de laranjeira.
música, cuja obsessão não se
Meus olhos miram tristes
exauriu com a interdição provoca- sinfônico e o camerístico, o erudida pelas sevícias da prisão, mas to e o popular, a tradição e a vanas folhas secas
transformou-se em leitmotiv de guarda, culminando num momendo mato
toda uma vida, o espaço íntimo de to de rara epifania.
da erva
resgate de um talento precoce que
Trecho:
da flor de laranjeira.
nunca se sucumbiu às contingên“Buscava então uma explicacias políticas e outros incidentes e
Verde desbotou
ção para as travessuras de minha
passivos que afetaram sua vida.
cor de rosa desapareceu,
“As diabruras de Orfeu”, imaginação na própria tragicidade
restou
transcende a projeção ontológica do mito que, apesar disso ou por
:
isso
mesmo,
me
parecia
ser
o
intrínseca ao espírito da obra, para
mais
profundo
canto
de
esperansépia misturado
traduzir-se numa delicada homenagem à mulher e ao amor (ou às ça e de harmonia para a humanicom vermelho ocre.
suas dores e conflitos), temas re- dade. Os dois núcleos centrais de
Só
no fundo do quintal
correntes nos universos criativos sua história – a morte de Eurídice,
um galhinho tímido
de Jacques Brel, Chico Buarque e com a tentativa posterior de Orfeu
de
flor de laranjeira
de
resgatá-la
do
mundo
das
somVinícius de Morais, sobre os quais
bras
e
a
morte
do
próprio
Orfeu
–
camuflado.
o autor se debruça com denodado
mergulho prospectivo, identifican- deviam guardar a chave do mistédo conexões, percebe afinidades rio desse declínio que eu enxerga- Andreia Donadon Leal é artista
plástica, escritora, poeta,
estilísticas, rastreia analogias te- va como uma desgraça que amepós-graduada em Artes Visuais,
máticas, disseca e escande, a par- açava nosso tempo.”
Cultura & Criação e Mestre em
tir dos registros e arquétipos das
Ronaldo Cagiano é escritor,
Literatura e Cultura na
canções que reproduz ao longo da
advogado, crítico literário e
Universidade Federal
obra, as filiações estéticas e influmembro da Associação
de
Viçosa. Membro da
ências que se comunicam entre
Nacional de Escritores.
comissão
editorial do Jornal
esses três virtuoses da música
Reside em Portugal.
Aldrava
Cultural.
contemporânea e que constituem
ronaldo.cagiano@hotmail.com
referência predominante em sua
ambiência ao mesmo tempo musical e literária, delineando as vinculações com outras linguagens
que frequentam seu imaginário e
sua mitologia pessoal, como o teatro, o cinema, a ficção e a poesia.
Como enfatiza Ricardo Cravo
Albim, um epígono da mais respeitada crítica musical brasileira, “o
autor também esgrime, e deposita
aos pés do leitor, alentada cultura
Rua Conde do Pinhal, 92 - ao lado do Fórum João Mendes
musical e literária, em especial a
helênica, a dos mitos e das assomTels.: (11) 3214-3325 - 3214-3647 - 3214-3646 brações, a do épico da música e
sebobrandaosp@gmail.com - Face: Sebo Brandão São Paulo
da morte, da vida e do amor”. É
nesse empenho de inigualável behttps://www.estantevirtual.com.br/brandaojr
divulgação

Ronaldo Cagiano

Flor de Laranjeira

Sebo Brandão São Paulo
Compra e venda de livros usados em
todo o território nacional.
Fazemos encadernações.
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CINCO NARRATIVAS SOBRE O TEMPO

INCÓGNITA

Tanussi Cardoso

Maria de Lourdes Alba

para o poeta Ivan Junqueira, em memória
“Do not go gentle into that good night” Dylan Thomas

PRIMEIRA NARRATIVA: O
TEMPO, O CANSAÇO, A VIDA

TERCEIRA NARRATIVA: OS DIAS

As horas deslizam sobre os ponteiros.

Viver é caminhar morte adentro.
Sol penetrando a noite.
Mar salgando o deserto.

Ontem, vi um rosto andando na rua.
Ele não me viu. Sequer me olhou pelo celular.

Todo amor treme quando amanhece:
nuvem obrigatória, trem de descaminhos.

(A velhice tem o dom de nos deixar invisíveis.)

Cada flor que nasce se desfolha ao entardecer.
E é por detrás das palavras que Deus se escreve.

Hoje, conversei bastante comigo mesmo:
não gostei do meu interlocutor.
À noite, a TV me desligou.
Dormi bem com meus pesadelos.
Meu coração está repleto de vazio.

SEGUNDA NARRATIVA:
UM JEITO DE OLHAR
Tudo se move se nos movemos.
Em suas asperezas e vértices,
luz e trevas, pleno e vazio.
Como se o mundo não passasse de uma geleia
que caminha conforme nossa carcaça.
Uma xícara que se quebra deixa de ser xícara
ou só perde seu objeto?
Uma vida morta deixa de ser vida
ou persiste no ar da memória?
E se Nietzche matou Deus,
não posso enviar-Lhe uma carta?

Sinto-me correndo atrás dos ponteiros do relógio.
Sempre atrasado. E longe.

Borbulham em minha cabeça
Ideias sem direção
Capengas no tempo obscuro
Sem nenhuma exatidão
São frases perdidas no inconsciente
Trazem sentido e razão
Encobertas de sentimentos
Que não se decifrarão
Maria de Lourdes Alba é poeta,
escritora, jornalista e pós-graduada
em Jornalismo.

escrevo para ouvir
o som das palavras
no silêncio da melodia

O coração é um silêncio sem nada dentro.

QUARTA NARRATIVA: PEDRA
O amigo, a mãe e o amor partiram.
Caminhar pela praia dissolve a neblina do rosto.
O Pão-de-Açúcar é metáfora amarga na montanha.
Talvez coubesse em pedras futuras,
mas me afasto entre os dentes das frutas
e me alimento das flores noturnas.
Distraído, Deus sussurra algo que não entendo.
Tudo continua como o vazio permite.
A vida segue entre soluços.

escrevo para a palavra
presa no dicionário
na língua dos falsos cultos
escrevo para acordar
os dormentes da indiferença
dos crentes nas armas
escrevo para os desalmados
os profetas do antigo testamento
escrevo aos que rezam para o nada
amantes de mito carcomido

QUINTA NARRATIVA: SEM FIM
A vida é o curto-circuito de um raio,
ainda assim é no Sol que acredito.

escrevo para o amor
abafado no ódio
no pódio da ignorância

O canto dos bem-te-vis
ecoa sobre os telhados dos mortos.

escrevo com a tinta acirrada
na pele dos que engolem dinheiro

Só uma certeza:

Morrer não é doce.
Não entrarei mansamente no relâmpago dessa noite.
Tanussi Cardoso é poeta, contista, crítico literário, compositor, letrista, tradutor e jornalista.
Membro do Pen-Clube do Brasil, da União Brasileira de Escritores e da Associação
Profissional de Poetas do Rio de Janeiro. Foi Presidente do Sindicato
dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro.

o céu é maior que o mar, mas cabe todo dentro dele.

Assine Linguagem Viva
linguagemviva@linguagemviva.com.br

Tel.: (11) 97358-6255

escrevo para o pão dos famintos
para a exaltação dos sonhos
escrevo para renascer
o dia da noite longa
escrevo para demover
a palavra calada

Dinovaldo Gilioli é poeta,
escritor e ativista cultural de
Florianópolis (SC)
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A saga de Lorena numa hábil narrativa
com ações mesquinhas, o que faz
ressaltar a competência demonstrada por Lorena. O leitor logo estará envolvido pelos episódios que
antecedem a entrada em cena do
nosso personagem, e verá um
perfil descrito sem paixão, mas
com o indisfarçável prazer do historiador de reconstruir o protagonista do livro.

Helio Brasil
I
A História do Brasil teria que
ser contada por um coral de historiadores, apoiados em narrativas
de cronistas, aventureiros, viajantes constrangidos ou deslumbrados. Uma inicial e lógica exploração feita a partir da costa, seguida
de penosas internações. Todas
milagrosamente rápidas, tendo em
vista os recursos da época, pois
falamos de um passado de meio
milhar de anos. Registros, documentos, cartas, mapas (de incrível
rigor, em face dos recursos da época), bem como a ansiosa busca de
riquezas para uma Europa que experimentara a incubação medieval
e a explosão do Renascimento.
Não à toa, Espanha e Portugal, dois países debruçados sobre
o mar, como se espichando um
pescoço geográfico para o Hemisfério Sul ali dominado pelo Atlântico, lançaram-se à cata de riquezas. A terra lusitana, restrito território, pobre de recursos naturais,
mais do que todos, levou a conquista a sério.
Nenhuma colonização é angelical. Antes é fria, cruel e espoliadora. Assim, dizer que o Brasil
teria se tornado um país melhor se
ficasse com espanhóis, com ingleses, franceses ou (que deslumbramento!) dourados holandeses, nos
parece uma conjectura ingênua.
Historicamente (ou fatalmente) ficamos com Portugal. E será sobre essa nação e seu povo – tão
péssimo como os mais péssimos,
tão notável quanto os mais notáveis
– que devemos falar.
II
Em O Reino, a Colônia e o
Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo – 1788-1797
(São Paulo, Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, 2019), Adelto Gonçalves concentra seu foco
no momento histórico em que a
nação lusitana se assentava nos
trópicos. O Brasil receberia navegadores com destinos mais definidos. O Rio de Janeiro, embora
acossado pelos franceses, politicamente deixou a posição secundá-

III

ria, abrigando a sede do vice-reinado antes assentada em Salvador. E faz parte desse foco a referência à conjura mineira, pois daquela importante capitania se havia desmembrado o território que
hoje abriga o Estado de São Paulo.
Nesse contexto, viu-se o autor da obra obrigado a situar a narrativa a partir de governadores que
antecederam o astro central – Lorena – com dificuldades em cumprir a missão estruturadora da capitania. Tanto os suspeitos de incúria ou de alcance no dinheiro
público (hábito ainda não abandonado em nossos dias) como os
sabujos e incompetentes.
O lado positivo das ações de
Lorena valoriza a narrativa. E vale
a pena registrar uma obra, ainda
existente, que surpreendeu por
atravessar os séculos: a Calçada
do Lorena, estrada pavimentada
originalmente com características
ousadas para a época e que concretizou a indispensável ligação do
planalto paulista com o litoral. Libertava-se a província paulista do
porto do Rio de Janeiro. E Adelto
nos mostrará quão fecundo foi o
governo de d. Bernardo José Maria
da Silveira e Lorena (1756-1818)
para o despertar desse hoje grande Estado brasileiro.
A construção da hábil narrativa nos mostra os governos anteriores corruptos ou corruptores e

Não caberia o prolongamento dos comentários acerca do conteúdo histórico tão bem narrado,
mas neste breve texto é indispensável focalizarmos também o autor do livro, consagrado como historiador e pesquisador com títulos
obtidos no Brasil e no exterior.
Adelto Gonçalves é autor de
extensa obra, destacando-se as
biografias, largamente premiadas,
dos poetas Manuel Maria de Barbosa du Bocage (1765-1805), no livro
Bocage, o perfil perdido (Lisboa,
Editorial Caminho, 2003), e Tomás
Antônio Gonzaga (1744-1810), em
Gonzaga, um poeta do Iluminismo
(Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1999). É também célebre e
apreciado no terreno da ficção, trazendo-nos uma bela reconstrução
da cidade de Santos nas primeiras
décadas do século XX e os movimentos sociais vistos então como
“subversivos”.
Barcelona brasileira (Lisboa,
Nova Arrancada, 1999; São Paulo,
Publisher Brasil, 2002) e Os viralatas da madrugada (Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora,
1981; Taubaté, Editora Letra Selvagem, 2015) são romances de forte
conteúdo político, não discursivos,
lidos com agrado. Livros que nos
fazem esquecer o tempo, sendo
devorados com prazer. Situações

e personagens com grande credibilidade, disputando encarnações
que lembram o Jorge Amado
(1912-2001) dos tempos de Mar
morto (1936). Adelto mostra-se à
vontade na escrita correta e leve.
Não se perceberá o hiato porventura existente entre historiador e
criador de histórias.
Da orelha do livro aqui comentado, recorto uma observação precisa de Carlos Guilherme Mota:
“...Lorena tem suas origens familiares, a vida e a ação esquadrinhadas com a argúcia que define um
bom historiador.” Podemos acrescentar: ...e um excelente escritor.

O Reino, a Colônia e o Poder:
o governo Lorena na capitania
de São Paulo – 1788-1797, de
Adelto Gonçalves, com
prefácio de Kenneth Maxwell,
apresentação de Carlos
Guilherme Mota e fotos de
Luiz Nascimento. São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo, 408 páginas,
R$ 70,00, 2019.
www.imprensaoficial.com.br
Helio Brasil, arquiteto,
professor universitário,
romancista e contista, é autor
de uma trilogia sobre o bairro
carioca de São Cristóvão: o
livro de não-ficção São
Cristóvão: memória e
esperança (Prefeitura do Rio
de Janeiro, 2004) e os
romances A última
adolescência (Bom Texto, 2004)
e Ladeira do Tempo-Foi
(Synergia Editora, 2017), entre
outras importantes obras.
Como contista, publicou
O perfume que roubam de ti...
e outras histórias (Synergia
Editora, 2018) e participou de
antologias.

Roberto Scarano
Advogado
OAB - SP 47239

Trabalhista - Cível - Família
R. Major Basílio, 441 - Cjs. 10 e 11 - Mooca - São Paulo
Tel.: (11) 2601-2200 - scaranor@terra.com.br
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NÃO ESCREVO
POEMAS
Wilson Luques Costa
Não escrevo poemas
enquanto
o grito
dos que não querem morrer
ecoa pelo quarto
pelo corredor
pelas salas
De longe
ou
de perto
ouço o pretérito reecoar
na boca
dos que lamentam a solidão
das
trevas
Enfermeiras
e médicos fazem
o que podem
e o que não podem
para alentar a vida
O passado
vem na boca
dos que morrem
em murmúrios
[nas madrugadas
quase que inaudíveis
Ouvidos
moucos
desprezam
a sutileza
da morte
que carrega
todos os corpos
indistinguivelmente
até o estio da
deslembrança
Onde há pouco
restavam
incólumes
um óbolo
um resto
ou
uma nesga
de
esperança
Wilson Luques Costa, escritor,
poeta, jornalista e professor, é
formado em Jornalismo pela
UMC/SP com especialização
em Psicologia pela USP e em
Filosofia pela Unesp.

Deuses das amêndoas
Rosani Abou Adal
Figueira de Pitágoras repleta de alfarrobas,
fruto adocicado, com pouca gordura,
alimentou povos e animais da antiguidade.
As sementes das vagens marrom escura
produzem o pó dos deuses do mediterrâneo.
Bebida amarga e de folhas perenes,
consumida pelo Império Asteca,
o chocolate com gosto apimentado
foi apreciado por Cristóvão Colombo.
Originário da Bacia Amazônica,
o cacaueiro é o protetor da Mata Atlântica.
As amêndoas torradas do cacau
produzem o chocolate em pó, em barra,
amargo, meio amargo, branco e ao leite.
Alimentam a alma dos chocólatras
e dos deuses das amêndoas.
(In Revista Carlos Zemek Arte e Cultura, edição de
7 de julho de 2022, revistacazemek.blogspot.com/
2022/07/rosani-abou-adal-flavia-ferrari-e-nilsa.html)

Rosani Abou Adal é escritora, jornalista,
vice-presidente do Sindicato dos
Escritores de São Paulo e membro da
Academia de Letras de Campos do Jordão.
www.poetarosani.com.br

Sui generis
Isabel Furini

o poeta iniciou a esfoliação das mágoas
e percebeu o espaço interior
e o seu vazio
e ouviu o crocitar dos corvos
e viu as gárgulas voando no firmamento
e contemplou o cinturão de Kuiper
enquanto os crocodilos das horas
procuravam os relógios do jardim do tempo
perguntou o poeta:
rancor ou amor?
cada um é o criador dos elementos
que povoam o seu espaço interior
- cada ser humano esculpe o céu ou o inferno
com as próprias mãos calejadas.
Isabel Furini é escritora, poeta e educadora.
Autora de 35 livros, entre eles, Os Corvos de Van
Gogh (poemas). Criadora do Projeto Poetizar o
Mundo. Foi nomeada Embaixadora da Palavra pela
Fundação César Egido Serrano (Espanha, 2017).

Atravessando as veias do calendário
em busca do inesperado
Wanda Monteiro
“Não vale a vida comprimida.
Não vale ter os ombros
curvados ou a febre irrompida
pelo peso do mundo.
Aquiescer ao particípio da
existência até o gran finale,
sem compreender o gerúndio
das marés, não vale.
Assim não vale.”
No acender dessas inquietações, Noélia Ribeiro faz um recorte nos argumentos de que o tempo, humanamente classificado
com seus cortes de passado, presente e futuro, não existe. O que
existe é o movimento contínuo de
que tudo vive e pulsa no gerúndio
– nada de fato acontece porquanto
tudo está acontecendo. A poeta
manda às favas a antipatia que os
letrados têm diante do gerúndio e

escreve sobre ele, jogando luz sobre a perspectiva filosófica da
transtemporalidade, da narrativa
da existência, de suas impermanências e sentencia: sem compreender o gerúndio das marés, não
vale. Assim não vale. A autora sabe
questionar, desafiando o leitor(a) a
refletir: Que desenho faremos com
a linha obscura que atravessa as
veias do calendário? Pagaremos
para ver a costura do tempo na
malha do nada? Noélia Ribeiro
aprendeu o manejo da realidade em
suas escrevivências, tomando para
si a responsabilidade e missão de,
por meio da linguagem, dar acesso ao novo do real. Sabendo e tendo a clarividência de que as imagens capturadas pelo poeta nunca
são espontâneas, ainda que possam nascer do impulso inconsciente, a autora deste livro reflete
sobre as imagens e faz sobre elas

sua cuidadosa vigília para depois
franqueá-las na tessitura do poema.
Excerto do texto prefacio sobre o livro ASSIM NÃO VALE de
@noeliaribeiropoeta .
Wanda Monteiro é escritora,
poeta, ensaísta,
romancista e contista.
monteiro.wanda@gmail.com
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O Domador de Cometas e outros
versos, Oswhaldo Rosa, Editora Universum Brasilis, São Paulo, 89 páginas.
ISBN: 978-85-98926-19-3. A Bomba que
falta - Me nego a vagar nas trevas, prosa
de Oswhaldo Rosa, capa de Elifas Andreato, 117 páginas.
O autor é escritor, poeta, haicaísta,
contista, cronista e compositor. Tem músicas em parceria com sua companheira
Susie Mathias, com Joca Freire, Ibys Maceioh, entre outros músicos.
São dois livros em um. A Bomba que
faltava reúne crônicas, contos e microcontos. O Domador de Cometas abriga
hai-kais, sonetos, poemas concretos, visuais e de variados estilos.
Segundo Rogério Noia da Cruz, poeta, compositor e editor, “Um homem que,
mesmo com a simplicidade da alma, traz em si a intelectualidade dos
grandes escritores, a maestria dos grandes poetas e a criatividade dos
grandes artistas. Grande no sentido mais sublime da grandeza, imensurável que é seu talento e caráter.”
Oswhaldo Rosa: oswhaldo@gmail.com
O Diabo na Corte: Leitura Crítica do
Brasil Atual, de Frei Betto, 216 páginas, Editora Cortez, São Paulo.
ISBN: 9788524927652.
O autor é escritor, jornalista, antropólogo, filósofo, teólogo e assessor de movimentos pastorais e sociais.
O livro faz uma leitura crítica da conjuntura brasileira a partir das eleições de 2018.
Esta é uma obra que convida o leitor a um
diálogo sobre as surpreendentes mudanças
pelas quais passa o Brasil e as perspectivas de superação dessa etapa de radicalização do ultraliberalismo.
Editora Cortez:
https://www.cortezeditora.com.br/

A Academia Piracicabana de
Letras realizou Assembleia Geral
Ordinária, no dia 25 de junho, na
sede da APL/IHGP, Rua José Martins de Toledo, 109, para eleger a
nova diretoria para o triênio 2022 /
2025. Apenas a chapa Retomada foi
inscrita.
Na ocasião também foram deliberadas as questões administrativas e financeiras da gestão anterior.
Diretoria: Vitor Pires Vencovsky (presidente), Carmen Maria da
Silva Fernandes Pilotto (vice-presidente), Raquel Delvaje (diretora de
acervo), Ivana Maria França de Negri (1ª secretária), Valdiza Maria
Capranico (2ª secretária), Edson
Rontani Júnior (1º tesoureiro) e Alexandre Sarkis Neder (2º tesoureiro).

divulgação APL

Para aquém ou para além de nós,
Neiza Teixeira, 3ª edição, Editora Valer, Manaus (AM), 272 páginas. ISBN: 978-655585-287-5.
A autora é escritora, filósofa, professora e doutora em Filosofia pela Universidade do Porto/Portugal.
Segundo Tenório Telles, escritor e professor, “Um livro desafiador e estimulante,
em termos de reflexão sobre os impasses
do conhecimento e o esvaziamento da
existência de seus fundamentos subjetivos
e simbólicos. A autora deixa claro o seu
objetivo: ‘os povos que ainda vivem o mito
vivo’. E elege como fonte de análise a mitologia do povo Dessana, habitante de uma
região mágica da Amazônia - o Alto Rio Negro. Sustenta sua argumentação na ideia
do retorno ao crítico como forma de compreensão do mundo, experiência que remonta a Hélade e aos gregos.”
Editora Valer: https://www.editoravaler.com.br/

Nova Diretoria da Academia
Piracicabana de Letras

Vitor Pires Vencovsky

Conselho fiscal: Waldemar
Romano, Cássio Camilo Almeida de
Negri e André Bueno Oliveira.
Responsável pela edição da
Revista: Edson Rontani Júnior.

100º Sarau da Casa Amarela
A Casa Amarela – Espaço Cultural realizou, no dia 10 de julho, a
centésima edição do Sarau da Casa Amarela, em sua sede, Rua Julião
Pereira Machado, 7, São Miguel Paulista, em São Paulo.
A Casa iniciou suas atividades em março de 2011. É um ponto de
encontros de artistas e arteiros, pensadores e amadores profissionais.
Promove saraus (segundo domingo do mês), exposições, shows acústicos
e intimistas, debates, rodas de conversa, apresentações teatrais e projeções de vídeos e ensaios. http://casamarela-e-cultural.blogspot.com.br/
Participaram do sarau Rosani Abou Adal, Silmara Lopes,Ceciro Cordeiro, Valentina, Sacha Arcanjo, Beto Ponciano, D. Teixeira, Fátima Bugolin, Roberto Cândido, Rosinha Morais, Luka Magalhães, Akira Yamasaki,
Escobar Franelas, Paulinho Dhi Andrade, Paulinho (músico), Beatriz Carvalho, Paulo Miranda, José Pessoa, Tião Baia, Idevanir Arcanjo, Big Charlie, Carlos Bacelar, Aline Lopes, Alexandre Paulino, Kinho, Valter Pasarinho, Célia Maria Ribeiro, Tato Wellington, Punky A Lenda, Arthur Denzel,
Wagninho Barbosa, Maurício Mazzo, Yuri Cortez, Ada Luz, Lado B - 1000
Graus (Wagninho Barbosa e Adriano Monteiro), Acauã e Nanci Vieira.

Débora Novaes de Castro
Poemas: GOTAS DE SOL - SONHO AZUL MOMENTOS - CATAVENTO - SINFONIA DO INFINITO COLETÂNEA PRIMAVERA - AMARELINHA - MARES AFORA...

Haicais: SOPRAR DAS AREIAS - ALJÒFARES - SEMENTES CHÃO DE PITANGAS -100 HAICAIS BRASILEIROS
Trovas: DAS ÁGUAS DO MEU TELHADO
Poemas Devocionais: UM VASO NOVO...

Antologias:
Poemas: II Antologia - 2008 - CANTO DO POETA
Trovas: II Antologia - 2008 - ESPIRAL DE TROVAS
Haicais: II Antologia - 2008 - HAICAIS AO SOL

Opções de compra: 1.www.deboranovaesdecastro.com.br, LIVROS.
2. E-mail: debora_nc@uol.com.br 3. Correio: Rua Ática, 119
- ap. 122 - Jd. Brasil - São Paulo - SP - Cep 04634-040.
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Cristina Palhares, Maristela Bizarro, Ana Cláudia Martins (pres. CRB8), Rosani
Abou Adal, Regina Fazioli (vice-pres. CRB8) e Vera Stefanov (pres. SINBIESP).

O Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São
Paulo – 8ª Região promoveu, no
estande da Bienal Internacional do
Livro de São Paulo, no dia 8 de julho, o bate-papo Os ‘Corumbas’, de
Amando Fontes: Mulheres, Leitura
e Revolução, com Maristela Sanches
Bizarro e mediação de Maria Cristina Palhares. Rosani Abou Adal foi
convidada para declamar o Hino Sindical de sua autoria.
Vera Stefanov, presidente do
SINBIESP, participou do bate-papo
Mercado de Trabalho - SINBIESP,
com mediação da presidente do
Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo Ana
Cláudia Martins, no dia 5 de julho,
no estande do CRB8 na Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
Rosani Abou Adal teve o poema Lembranças (Catedral do Silêncio) publicado na revista Awen
Magazine da Espanha, em espanhol
(Recuerdos) e inglês (Regards).
awenmagazineart.blogspot.com/
2022/07/recuerdos-poema-de-rosani-abou-adal.html
O Poema Nu, o Corpo, de Rosani Abou Adal, livro De Corpo e
Verde, foi traduzido para o espanhol
(Desnudo el Cuerpo) e publicado na
Revista Literarte da Argentina.
revistaliterartedigital.blogspot.com/
2022/06/rosani-abou-adal-brasiljunio-de-2022.html
A Revista Carlos Zemek Arte
e Cultura, editada por Carlos Zemek e Isabel Furini, publicou, na edição de 7 de julho de 2022, poemas
com o tema Chocolate, de Rosani
Abou Adal (Deuses das Amêndoas),
Flavia Ferrari (Desejo) e Nilsa Alves
de Melo (A Imagem da Felicidade).
revistacazemek.blogspot.com/2022/
07/rosani-abou-adal-flavia-ferrari-enilsa.html
Maurício Zouein lançou A
Ideia de Civilização nas Imagens da
Amazônia (1865 – 1908), pela Editora Telha.

Sergio Paulo Rouanet, diplomata, filósofo, antropólogo, professor universitário, tradutor, ensaísta
e membro da Academia Brasileira de
Letras, faleceu no dia 3 de julho, no
Rio de Janeiro, aos 88 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de
fevereiro de 1934. Autor da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, criada
em 1991. Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo.
Exerceu o cargo de Secretário de
Cultura da Presidência da República. Autor de As razões do Iluminismo, Mal-estar na modernidade, Idéias: da cultura global à universal,
Rouanet 80 anos, entre outros.
A Academia Brasileira de
Letras lançou o número 110 da
Revista Brasileira, órgão oficial da
ABL desde a sua fundação em 1855.
O Grupo Editorial Scortecci,
completará, no dia 13 de agosto, 40
anos de história no mercado
editorial.O grupo é dirigido pelo escritor e editor João Scortecci que
também é diretor da ABRIGRAF Associação Brasileira da Indústria
Gráfica.
A Biblioteca Raul Bopp, em
parceria com o Coletivo São Paulo
de Literatura, registrará no dia 6 de
agosto, sábado, às 16h30, uma foto
histórica de escritoras e poetisas na
escadaria da Praça Jorge Cury, próximo â Rua Muniz de Souza. A ideia
da foto histórica é da jornalista e escritora Giovana Madalosso. Biblioteca Raul Bopp, Rua Muniz de Souza, 1155, Parque da Aclimação, em
São Paulo. Tel.: (11) 3208-1895.
bmraulbopp@gmail.com
Celso Amorim, escritor e exministro, lançou, pela editora Benvirá, Laços de Confiança - O Brasil
na América do Sul. A obra abriga
memórias, anotações e pesquisas.
O autor narra suas experiências
como chanceler e expõe a situação
do Brasil nas relações diplomáticas
com os parceiros sul-americanos.
www.benvira.com.br/

A Série Documentos Literários, da Fundação Biblioteca Nacional, digitalizou A menina do narizinho arrebitado, de Monteiro Lobato, para a Brasiliana de Literatura
Infantil e Juvenil. A obra, que se encontra em domínio público, está disponível na BN Digital para compor o
núcleo inicial da Brasiliana de Literatura Infantil e Juvenil. http://
objdigital.bn.br/objdigital2/
acervo_digital/div_obrasgerais/
drg43265/drg43265.pdf
Carlos Mahlungo, compositor, cantor e poeta, lançará o CD
Faladores de Belezas, em um show
homônimo, no dia 30 de julho, às
19h30, no Teatro Heleny Guariba,
Praça Roosevelt, 184, em São Paulo. O CD reúne 14 músicas, sendo
que sete são de sua autoria e as
demais em parceria. Também lançará o livro de poemas Eu Pensar (Editora Desconcertos). O cd contou
com a produção geral do maestro
Vidal França, falecido em 12 de fevereiro de 1922. A produção é de
Carlos Moura e Cida Costa. Carlos
Mahlungo: (11) 98547-9503.
malungoc@bol.com.br
A Academia Brasileira de
Letras conferiu o Prêmio Machado
de Assis de 2022 ao antropólogo
Roberto DaMatta pelo conjunto de
sua obra.
O Prêmio Colar Guilherme
de Almeida 2022, promovido pela
Câmara Municipal de São Paulo,
agraciou os membros da Academia
Paulista de Letras Rubens Barbosa
e Maria Adelaide Amaral.
Marcos Bassini, escritor e
compositor, lançou Das Dores, dramaturgia que denuncia a política de
extermínio nas periferias das grandes cidades do país, pela Editora
Cobogó.
Turma da Mônica, em parceria com a WWF-Brasil e Maurício de
Sousa Produções, lançou uma cartilha sobre Restauração de Ecossistemas e o futuro do planeta com dicas de como cuidar do meio ambiente e sobre a importância da restauração do ecossistema.
Maquiavel, a democracia e
o Brasil, de Renato Janine Ribeiro,
publicado pela Editora Estação Liberdade e Edições SESC São Paulo, apresenta, a partir de referências históricas e atuais, da ciência política e das artes trágicas, um panorama sobre como pensar a ação política.

O Flipoços 2022 e a 17ª Feira Nacional do Livro de Poços de
Caldas serão realizadas de 3 a 11
de setembro, no Espaço Cultural da
Urca, em parceria com a Secretaria
de Estado de Educação do Estado
de Minas Gerais.
A BIBLION é uma biblioteca
digital gratuita de São Paulo que disponibiliza livros para leitura durante
15 dias e o prazo poderá ser renovado pelo mesmo período caso a
obra não tenha reservas. Os interessados poderão emprestar gratuitamente até dois livros por vez. A
Biblion é uma iniciativa do Governo
do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. O
acervo da plataforma é atualizado
constantemente, com recursos digitais e em audiolivros em diversas línguas e idiomas. Abriga programação
cultural .www.biblion.org.br/
Nélida Piñon, membro da Academia Brasileira de Letras, doou o
acervo da sua biblioteca para Instituto Cervantes do Rio de Janeiro
que terá o nome de Biblioteca Nélida Piñon.
Ruth Ozeki, escritora, cineasta e sacerdote zen-budista, foi agraciada com o prêmio Women’s Prize
for Fiction 2022 com o romance The
book of form and emptiness. A laureada recebeu a importância de £
30 mil e uma estatueta de bronze.
João Lara Mesquita, escritor,
músico, jornalista e fotógrafo, tomou
posse na Academia Paulista de Letras, no dia 30 de junho, sucedendo o musicólogo e jornalista Zuza
Homem de Melo. Autor de O Brasil
visto do Mar Sem Fim e A Saga do
Mar Sem Fim.
A 21ª Feira Internacional do
Livro de Ribeirão Preto, promovida pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, será realizada de 20 a 28 de agosto, das 8
às 22 horas, em vários espaços. O
tema central será Do Caburaí ao
Chuí: a força da literatura brasileira. Abrigará salões de ideias, contação de histórias, shows musicais,
performances, debates, oficinas e
workshops. Prestará homenagem
aos escritores Ariano Suassuna, Carolina Maria de Jesus, Daniel Munduruku, Magda Soares e João Augusto; para o empresário Isaac Peres e a professora Isabel Cassanta.
www.fundacaodolivroeleiturarp.com.

