ADILSON
O Capiau sempre foi amigo da
família de Adilson Maluf, destacando-se a mãe, dona Olinda Maluf. E
o próprio ex-prefeito dizia que gostava da forma com que este Capiau, idoso e cansado, conta as histórias, faz as notas políticas da cidade. Então, sem perder o jeito,
burro velho não muda marcha.
SECRETÁRIOS — I
A assessoria de comunicação da Prefeitura (leia-se Centro de Comunicação Social,
CCS) não apresentou detalhes
sobre o que aconteceu ontem à
tarde no Edifício do Centro Cívico. A informação, curta e grossa, foi divulgada sem adjetivos.
SECRETÁRIOS — II
Os secretários municipais
Adolpho Queiroz (Cultura) e
Sérgio Maluf Chaim (Ipplap/
Emdhap) pediram exoneração de
seus cargos ontem (15), por motivos pessoais. Assim que forem
definidos os novos nomes que assumirão as pastas, a Prefeitura
Municipal fará o comunicado.
TREVISAN
Sabe-se que o vereador Laércio Trevisan Junior (PL) esteve no
Edifício do Centro Cívico de Piracicaba na tarde de ontem, 15, e que
nem sequer ficou ruborizado pela
forma que desenvolveu a conversa. Sabe-se que o edil liberal é dos
mais tranquilos para conversar,
sem estresse, e faz política com a
serenidade de antigos exemplos de
liberais, sempre educado, no desempenho da ordem parlamentar.
LIBERAIS — I
Dos mais antigos, pode-se citar, em Piracicaba, um dos liberais
mais tranqüilos, o professor Rubens Leite do Canto Braga, que faleceu recentemente. Sempre sereno, equilibrado, ponderado, dos
mais destacados que Piracicaba conheceu. Esse liberal é, verdadeiramente, um exemplo para a legenda na cidade, assim como o vereador Laércio Trevisan Junior.
LIBERAIS — II
Dos mais antigos liberais no
Brasil, o jornalista Hipólito da Costa, fundador do Correio Brazilien-

se, nunca é demais ser citado. E
agora, há o deputado estadual Alex
de Madureira (PL), que procura
caminhar de forma tranqüila nos
corredores da Assembleia Legislativa, chegando a ser coordenador de
projetos da Alesp, um cargo político
de alto significado que poucos conhecem. Aliás, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), é, também, um exemplo de um liberal sereno e tranqüilo, educado, cortes.
LUCIANO
Mais um detalhe: quem pode
contar, e contar bem, como foi a
reunião — serena e pacífica de ontem —, principalmente para o pedido de exoneração de Adolpho Queiroz (PL), é o prefeito Luciano Almeida (União Brasil). Mas o Capiau não conseguiu ouvir nada,
apenas a certeza de que o vereador Laércio Trevisan Junior não
ficou ruborizado e que conduziu
a conversa no mais alto nível que
o Executivo e o Legislativo necessitam. Aliás, é um exemplo como
parlamentar, de fino trato.
PEDIDO
E este Capiau, escrevendo sempre no compasso da política em favor das prioridades públicas, tem
um jeito somente seu, bem caipiracicabano. Por isso, convida os possíveis leitores para que voltemos a
ler, dentro do possível, “As Ilusões
Perdidas”, de Honorè de Balzac,
um escritor francês que teve muitos problemas com gráfica, que são
naturais, mas se notabilizou pelas
dezenas de livros reunidos em “A
Comédia Humana’. Sem confundir com “A Divina Comédia”.

Ao presidente da Câmara, prefeito
confirma prorrogação do Refis
O Refis (Programa de Regularização Fiscal) será prorrogado
por mais 180 dias. O presidente
da Câmara Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar Rotta (PP),
reuniu-se na manhã de ontem, 15,
com o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil), que declarou que
irá publicar o decreto que permite
a prorrogação do programa.
Aprovado pela Câmara em
dezembro de 2021, o Refis permite o refinanciamento de débitos tributários e não tributários, junto à Prefeitura e ao Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto), de pessoas físicas ou
jurídicas, inscritas ou não em
dívida ativa, em cobrança amigável ou judicial dos contribuintes, cujo fato gerador tenha
ocorrido até dezembro de 2021.
Em vigor desde o dia 1ª fevereiro de 2022, o Refis tem o
prazo de 180 dias (6 meses) para
adesão, prorrogável por mais
180 dias. Gilmar Rotta relatou
que, desde 2019, fez várias solicitações para implantação do
Refis e que somente na gestão
atual o programa foi instituído
no município. “Nós temos inúmeras pessoas físicas e jurídicas
que estão na dívida ativa e por

isso não conseguem fazer um financiamento, comprar uma residência e nem um eletrodoméstico para sua casa”, afirmou.
De acordo com o presidente da
Câmara, após seis meses em vigor,
muitas pessoas ainda não conseguiram aderir ao processo do Refis
e por isso ele entrou em contato com
o prefeito Luciano Almeida e pediu
a prorrogação por mais 180 dias.
“Hoje ele confirmou que vai acatar
o pedido da Câmara e das instituições constituídas (Acipi, Afocapi,
Simespi, Coplacana, CDL, Sincomércio e Sindicato Rural Patronal)
para que o Refis seja prorrogado
por mais 180 dias”, afirmou. Antes do anúncio da prorrogação, o
prazo para adesão ao Refis terminaria no dia 30 de julho.
Rotta ainda destacou que o
pagamento dos débitos faz com o
cidadão tenha novamente o direito de compra, o crédito de volta no
comércio e, com isso, faz com que o
dinheiro possa circular novamente na cidade, aumentando as vagas de emprego e a arrecadação das
lojas. “As pessoas voltando a ter
crédito, faz com que o dinheiro volte a circular novamente”, afirmou.
O prefeito Luciano Almeida
declarou que o decreto seria pu-

Davi Negri

Prefeito Luciano Almeida (União Brasil) recebeu, ontem, 15,
o presidente da Câmara de Vereadores, Gilmar Rotta (PP)

blicado ainda ontem, 15, ou no
máximo na segunda-feira (18).
Para ele, a prorrogação é importante para que as pessoas tenham
mais oportunidade de “ajustar
sua vida”. “Esperamos que mais
pessoas façam a adesão ao programa para que possamos ajudálas a retomar as suas vidas e voltar a retomada econômica de Piracicaba”, declarou o prefeito.
De acordo com balanço da
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RATOS DE
PORÃO NO
TEATRO
SÃO JOSÉ

OMELETE
Ovos em forma de omelete
eram a preferência do escritor
Honorè de Balzac. Mas, ontem,
15, não tivemos ovos quebrados
no décimo andar do Edifício do
Centro Cívico? Certamente. Prevaleceu a harmonia, a conversa
tranqüila, sem exageros. Quem
consegue detalhar os erros deste Capiau, nesse caso, é só o prefeito Luciano Almeida, que sabe
— ou deve saber — o que faz.

Ícone do hardcore nacional,
Ratos de Porão é a principal
atração, hoje, 16, no Reunion Fest II, que acontece no
Teatro São José. O quarteto
está em turnê com o novo
álbum, Necropolítica, onde
traz o tradicional crossover
que marcou a trajetória da
banda em quatro décadas de
atividade, sempre recheado
com mensagens de cunho
político. Também está no
line-up o Deadfish, que apresenta a turnê 30+1, em uma
celebração da história banda,
com promessa que passeiam por toda sua discografia. Outras oito bandas também tocam no festival, como
Paura e Gritando HC, além
de bandas locais. Os portões abrem às 17h. A10

IBGE
Algumas das companheiras
e companheiros que fazem serviços estatísticos do IBGE ainda
não receberam o salário e/ou o
auxílio do treinamento desse primeiro mês de trabalho no censo.
Isso não é justo. E não se pode
calar diante de injustiças. Recado dado e é só aguardar.
Edição: 16 Páginas

Casa do Povoador
com novo horário Prefeitura oferece 266
Espaço cultural e turístico
da cidade, a Casa do Povoador
passa a ter novo horário de funcionamento a partir deste domingo (17). O local abre a visitantes de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos domingos, das 13h às 17h. Localizada
às margens do rio Piracicaba, a

Casa do Povoador é tombada
desde 9 de março de 1970 pelo
Condephaat (Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e sedia diferentes exposições artísticas, bem
como oficinas e cursos culturais.
Informações: (19) 3434-8605.

Secretaria Municipal de Finanças,
até o final de junho foram realizados 10.663 acordos, negociando
R$ 65 milhões em dívidas, dos
quais aproximadamente R$ 28
milhões já foram pagos. O atendimento das pessoas interessadas
em aderir ao Refis é feito por meio
de agendamento por meio do portal da Prefeitura no botão Refis e
Outros Serviços Agende Aqui
(http://www.piracicaba.sp.gov.br/).
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vagas em concursos
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Administração (Semad), oferece
266 vagas de emprego em concursos públicos neste ano (2022). As
vagas são oferecidas por meio de
12 editais, alguns já publicados no
Diário Oficial do Município e outros ainda em fase de liberação junto à Fundação para o Vestibular
da Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho (Vunesp).

A referência salarial varia de R$
2.342,74 a R$ 6.680,54. As inscrições podem ser realizadas de 15
de julho a 22 de agosto, exclusivamente pela internet pelo site
www.vunesp.com.br. A abertura
dos concursos realizados pela Prefeitura é noticiada no Diário Oficial do Município, site da Prefeitura
(www.piracicaba.sp.gov.br), no botão Concurso Público no cabeçalho
do menu e no site da Vunesp.

Professor José Renato Nalini destaca ações da deputada
estadual Professora Bebel em favor da Educação

Ex-presidente do TJ ressalta
trabalho de Bebel para PEE
O ex-presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e
ex-secretário estadual da Educação, José Renato Nalini— presidente da Academia Paulista de Letras
— , fez questão de destacar o amplo e histórico trabalho e luta da
Professora Bebel na defesa da educação pública de qualidade no Estado de São Paulo. “Testemunho

que a Bebel foi impar na defesa do
Plano Estadual da Educação (PEE).
Não teríamos esse projeto de emancipação da escola pública, de aprimoramento da escola pública se não
fosse a luta da Professora Bebel”,
declarou Nalini. O professor Nalini
faz parte do quadro de colaboradores dos jornais A Tribuna Piracicabana e A Tribuna de São Pedro. A5

A Tribuna Piracicabana
A2

Sábado, 16 de julho de 2022

O Partido Liberal dos tempos de
Rui Barbosa aos desafios de hoje
Alex de Madureira

E

m 1913, o Partido Republicano
Liberal lançou
como candidato a presidente da república o
baiano Rui Barbosa,
ex-deputado, senador
e ministro. Ele obteve
300 mil votos com um
extenso programa reformista,
que reafirmava o compromisso
dos liberais brasileiros com a pluralidade das ideias, o liberalismo econômico e a diminuição
das desigualdades sociais. Ideias de civilidade contrastavam
com ideias vigentes de um país
governado pelo “sindicato dos
governadores”, representantes
das oligarquias, tendo à frente o
então presidente da república da
época, Hermes da Fonseca.
Há quase 110 anos, nos opusemos à presença dos militares
no comando da política, reconhecendo, entretanto, seu papel estratégico e importante para a sociedade. Mantivemos assim a visão de que, como cidadãos, eles
podiam livremente se manifestar,
inclusive candidatando-se a cargos eletivos. As Forças Armadas, ontem e hoje, cumprem o
preceito de serem obedientes às
instituições constitucionais e assim permanecem até o século XXI.
Desde então, adotamos como
compromisso e referência para

nossa trajetória o direito de legislar sobre os
processos civis, comerciais e criminais envolvendo a sociedade brasileira. Fortalecendo,
dessa forma, o Supremo Tribunal Federal e
o habilitando à jurisprudência unificada,
na interpretação das
leis destas áreas citadas. Reconhecíamos, também à época, o direito
do Poder Legislativo para intervir
nos conflitos econômicos entre os
Estados, caso ameaçassem a paz
da União, especialmente sobre impostos, tarifas e represálias fiscais.
É também daqueles dias, e da
lavra do incansável Rui Barbosa,
o compromisso de que caberia ao
presidente da república a prerrogativa de vetar o orçamento votado pelo Congresso Nacional e também de impor sigilo ao voto nacional, como garantia da sua moralidade e independência, segundo a
opinião e exemplo de outras nações livres. O voto livre e indevassável é outra das conquistas dos
liberais no Brasil e no mundo. Propugnávamos, e ainda hoje assim
procedemos, aconselhando cautela contra todas as possibilidades
de fraudes no campo eleitoral.
Como candidato civil em
1913, Rui Barbosa dirigiu importante documento à nação, intitulado “O Que Não Farei”, elencando 18 pontos-compromissos

Os piracicabanos
precisam voltar
a acreditar que,
como ontem, é
importante ter
sob o seu olhar
e aperto de mãos
os seus próprios
deputados
para a alteração da situação jurídica institucional e da ordem
econômica daqueles dias. Entre
eles estava a obediência aos pontos de vista dos tribunais constituídos, que desde então sofriam como o apadrinhamento dos
seus quadros. Não abrimos mão,
desde então, dos contratos firmados pela nação, procurando
sempre o necessário equilíbrio
entre as finanças do tesouro e
as demandas da sociedade.
Outro aspecto relevante daquele documento foi o desaconselhamento da presença de forças policiais ou militares em períodos eleitorais, a não ser em caso
de desordem que delas assim fossem imprescindíveis, ante a gravidade de eventuais conflitos.
O compromisso era concluído com um apelo para a necessária organização e presença do Partido Republicano Liberal no enfrentamento, em todos os recantos do Brasil, da “dolorosa experiência dos sofrimentos, que estes

Dias melhores virão
Professora Bebel

últimos tempos tanto a têm provado, para as suas energias morais, as suas qualidades necessárias à sua própria conservação”.
Lido com os olhos de hoje,
depois de uma pandemia crudelíssima, os apelos do velho Rui
permanecem atuais. Não há país
forte sem eleições livres e democráticas, como a que enfrentaremos em outubro deste ano; sem
desenvolvimento econômico;
sem pleno emprego para os nossos cidadãos; e sem educação
para todos. Estes são desafios que
devemos enfrentar para promovermos a igualdade social. Ontem, como hoje, o Partido Liberal mantém-se fiel à sua história
de compromissos com a sociedade piracicabana e brasileira.
Os piracicabanos precisam
voltar a acreditar que, como ontem, é importante ter sob o seu
olhar e aperto de mãos os seus
próprios deputados. Confiar seu
voto apenas aos encantos das redes sociais é se manter à míngua, sem compromissos sólidos,
atendimento dedicado e decente. Nas mãos de cada eleitor,
está uma decisão importante
para o futuro da nossa cidade.
———
Alex de Madureira,
deputado estadual
pelo PL (Partido Liberal) na Assembleia
Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp)

Vitória aos comerciários!
Luiz Carlos Motta

S

ão frequentes no
Congresso Nacional as ameaças
aos direitos da classe
trabalhadora. Atento a
estas afrontas, tenho
reforçado as minhas
atenções na Casa a fim
de evitar retrocessos.
Foi o que se viu na terça-feira, 12,
quando a Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público
da Câmara (CTASP) aprovou parecer por mim elaborado pela rejeição do PL 6603/19, do qual fui
relator. Nesta condição, fiz forte
oposição a essa tentativa de prejudicar a vida dessa laboriosa categoria em função de lucros. A minha rejeição foi aprovada pela única comissão destinada a analisar
o mérito da proposta. Mais de 12
milhões de trabalhadores em todo
o Brasil se livraram de serem prejudicados com a possibilidade de
negociação de jornada de trabalho de forma individual, em vez
de coletiva, como é prática na ca-

tegoria há vários anos.
Agora, a expectativa é
que seja arquivada.
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA - De autoria do deputado Paulo
Ganime (Novo/RJ) a
matéria tinha como
objetivo alterar a lei
que trata da regulamentação do exercício
da profissão de comerciário, na
intenção de adequar a jornada
de trabalho da categoria à dos
trabalhadores em geral. O projeto
permitia que a jornada fosse alterada por meio de acordos individuais. Por isso, defendi a exigência da negociação coletiva
para alterar a jornada de trabalho dos empregados no comércio.
LEI 12.790 - É importante
ressaltar que essa jornada de
trabalho é estabelecida em convenção coletiva com a participação dos sindicatos, conforme a
Lei 12.790/13, que trata da Regulamentação da Profissão de
Comerciário, conquistada pela
unidade nacional do movimen-

Trago comigo
o orgulho de
ser o primeiro
comerciário a
ser eleito
deputado federal
por São Paulo
to sindical dos empregados no
comércio. Entre outras garantias, ela dispõe que, em turnos de
revezamento, seja admitida a
jornada de seis horas, sendo
proibido o trabalho do mesmo
empregado em mais de um turno, salvo negociação coletiva.
PROTEÇÃO - Trago comigo o orgulho de ser o primeiro
comerciário a ser eleito deputado federal por São Paulo. Na
Câmara, reafirmo o meu posicionamento pela defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores fazendo valer a afirmação
que sempre defendo: Trabalhador
forte é aquele que conta com a proteção coletiva e não individual.
Essa vitória dos comerciários di-

ante de uma matéria que tinha
como objetivo alterar a lei que trata da regulamentação do exercício da profissão de comerciário
fortalece o poder de negociação.
VÍRUS - Os comerciários representam a maior categoria de
trabalhadores urbanos do Brasil e, durante a pandemia, na
prestação de serviços essenciais,
ficaram expostos à contaminação da Covid-19 saúde com o registro, infelizmente, de adoecimentos e óbitos. Isso porque, os
comerciários são a linha de frente no atendimento ao grande
público e estiveram o tempo todo
em contato direto com os clientes, além do manuseio de dinheiro, cartões e mercadorias. Precisamos estar vigilantes porque
tentativas de enfraquecer os trabalhadores com retirada de direitos, a exemplo do PL 6603/19,
assemelham-se a vírus que atacam o tempo todo, mas cada um
com uma estratégia diferente.
Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP)

O

renomado educador norteamericano Booker T. Washington
(1856-1915) — primeiro
presidente da lendária
Tuskegee Normal and
Industrial Institute
(hoje Universidade de
Tuskegee), no Alabama (EUA), que
se dedicou a criar condições melhores de crescimento individual
para os ex-escravos e seus descendentes e para os indígenas — escreveu: “Não há defesa ou segurança para nenhum de nós a não
ser na mais alta inteligência e desenvolvimento superior de todos”.
A relevância das palavras deste que foi conselheiro de presidentes
dos Estados Unidos fala por si mes-

ma em virtude de seus
incansáveis esforços e
coragem. Não foi à toa
que ele se tornou um dos
maiores e mais influentes oradores da comunidade negra de seu país.
É evidente que,
hoje, essa reflexão se
aplica a toda a raça humana, o Capital de
Deus, consoante seguramente desejava, na profundidade de seus
anseios, o infatigável dr. Booker,
cuja Alma vislumbrava um futuro
em que o racismo, que considero
um cancro social, não mais exista.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. E-mail: paivanetto@
lbv.org.br. Site: www.
boavontade.com.
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Arquivo

CHARGE
Charge publicada por volta de
1992 em "A Tribuna Piracicabana", de autoria de Edson
Rontani. As charges sempre
ocuparam uma posição de interesse nos jornais ao redor
do mundo. Criticam comportamentos, satirizam personalidades e servem para desestressar o leitor cercado de
notícias nem sempre de bom
grado. As charges atuam

como complemento à uma situação e remontam o jornalismo mais clássico, tendo
migrado para a televisão e
para a internet. O desenho,
feito todo em nanquim, é o
modelo da contemporaneidade gráfica. Ao longo de seus
40 anos como chargista,
Rontani publicou nos principais veículos impressos da cidade. (Edson Rontani Júnior)

Com confiança e
esperança, vamos
construir juntos
dias melhores
para São Paulo
e o Brasil
zembro deste ano.
Essa e diversas outras medidas previstas na PEC aprovada
(como auxílio a taxistas e caminhoneiros) poderiam ter sido tomadas
há muitos meses, mas o governo
Bolsonaro sempre as rejeitou. Mas
o maior perigo da nova lei é a decretação do estado de emergência, que o PT contestará judicialmente, porque essa medida pode,
eventualmente, facilitar a concretização de intenções golpistas.
Esse é o quadro preocupante
que estamos vivendo. Contraditoriamente, estamos vivenciando
também um crescente clima de esperança. Mais e mais pessoas do
povo e personalidades importantes aderem ao movimento Juntos
pelo Brasil e querem ajudar a précandidatura do nosso querido presidente Lula, para que as eleições
presidenciais se resolvam já no primeiro turno, reduzindo as possibilidades de uma aventura golpista. Em São Paulo, pela primeira vez
se apresenta um quadro que possibilita a eleição de um governo democrático-popular com o professor
Fernando Haddad, agora reforçado com o apoio de Márcio França,
pré-candidato ao Senado.
Com confiança e esperança,
vamos construir juntos dias melhores para São Paulo e o Brasil.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT

Houve um dia
Mata Atlântica

———

A defesa de todos nós
Paiva Netto

N

este artigo, lamentavelmente, volto a abordar o clima de violência e apreensão que
ameaça marcar as eleições gerais deste ano.
O covarde assassinato do nosso companheiro Marcelo Arruda, dirigente do Partido
dos Trabalhadores em Foz do
Iguaçu (PR), foi o ápice de um
período em que diversos episódios violentos foram protagonizados por apoiadores do presidente
Jair Bolsonaro. Esses episódios
são resultado direto da retórica e
das atitudes brutais de Bolsonaro
e seus aliados, que incitaram e continuam incitando ocorrências deste tipo de violência.
Marcelo Arruda, guarda
municipal cuja trajetória política, de acordo com a família e
amigos, foi marcada por uma
postura elevada e conciliadora,
teve uma atitude heroica em seus
últimos momentos de vida. Ciente de que o assassino poderia
atirar em mais pessoas, inclusive crianças que estavam em sua
festa de aniversário de 50 anos,
mesmo ferido de morte, Marcelo
atirou no agressor, impossibilitando que ferisse mais gente.
A violência de bolsonaristas
vai além desses fatos terríveis.
Ela é uma violência política e
institucional cotidiana e se configura como uma inaceitável violência contra a própria democracia, que eles buscam concretizar por meio de um golpe, colocando desde já em dúvida dos
resultados eleitorais, pois todas
as pesquisas de intenção de voto
se mostram desfavoráveis à permanência do atual governo.
É gravíssimo que parte da
alta cúpula do Exército se envolva nesse tipo de especulação golpista e contribua para gerar um
clima de insegurança institucional no nosso país. O golpe de
2016 mergulhou o país na atual
crise e nos levou a uma situação
na qual o Brasil voltou a figurar
no Mapa da Fome da ONU. Voltamos a ter casos de crianças que
nascem subnutridas em decorrência de deficiência alimentar
da mãe, algo que há quase 20
anos não ocorria em nosso país.
Além de preparar o clima para
um possível golpe contra a demo-

cracia – que somente a
mais intensa e ampla
mobilização social poderá prevenir e impedir –
Bolsonaro, em seu desespero para não perder o poder, apela para
todo tipo de manobra.
A recente aprovação do
Auxílio Brasil é não
apenas uma manobra eleitoreira,
mas embute novos perigos para a
democracia. Sim, é verdade, o
povo precisa de muito mais que
os R$ 600,00 aprovados, e o PT
votou favoravelmente. Porém, fica
evidente o caráter eleitoreiro da
medida quando se limita seu
prazo de vigência a 31 de de-

José Renato Nalini

A

Constituição
Brasileira é um
documento que
serve para discursos
edificantes, para invocar a soberania nacional, para constar de
todas as petições iniciais, garantidoras de
que o processo chegue à quarta instância: o STF. Mas parece não servir para mais nada.
Os exemplos são inúmeros.
Mas para esta reflexão, é suficiente lembrar o parágrafo quarto do
artigo 225 do pacto federativo: A
Floresta Amazônica, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona
Costeira são patrimônio nacional,
e sua utilização far-se-á, na forma
da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do
meio ambiente, inclusive quanto
ao uso dos recursos naturais.
Mera retórica. Des-provida de
consequência prática. Despudoradamente destrói-se a Amazônia, incendeia-se o Pantanal e condenase a Mata Atlântica a ser uma lembrança mítica, assim como é a
Atlântida ou o Jardim do Éden.
Ou essa tutela no texto fundante é compatível com o desmatamento de 21.642 hectares do
bioma condenado à extinção,
somente entre 2020 e 2021?
Os dados são fornecidos pela
SOS Mata Atlântica, em parceria
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, a registrar avanço do desmate em quinze dos dezessete Estados que integram o Atlas da Mata Atlântica. A
fabricação de desertos cresceu
90% se comparado ao período de
2017 e 2018, quando se verificou
o menor índice de destruição.

A cupidez não enxerga os benefícios da floresta preservada. É cega
e surda ao clamor da ciência e do resíduo de lucidez que se verifica em
alguns setores minoritários, porque a ganância
– rima com ignorância –
é o que mais prospera em
nossos tristes tempos.

Acabar com o
habitat natural é
condenar-se ao
término da
experiência
existencial que
se desenvolveu
durante milhões
de anos
Embora 72% da população
brasileira ocupe áreas que um
dia foram o que se chamou
“Mata Atlântica”, a sociedade
parece anestesiada pelos fanatismos fundamentalistas que aceleram o curso do fim da História. Acabar com o habitat natural é condenar-se ao término da
experiência existencial que se
desenvolveu durante milhões de
anos, até que a humanidade resolvesse suicidar-se. Não há outra explicação! Pobres crianças,
que sequer saberão que um dia
houve uma tal Mata Atlântica.
———
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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IMPUNIDADE
EM ALTA
A fila segue. Condenados
políticos continuam obtendo
liberdade ou benefícios. Rotineiramente vemos decisões jurídicas inesperadas, que não
fazem sentido, decepcionam e
deixam brasileiros desesperançados no que se refere ao futuro do país. Infelizmente é
para esquecer aquela máxima
“de que o crime não compensa”. Não tenha dúvida: somente você, com o seu voto, de
acordo com sua responsabilidade e consciência, respeitando valores ensinados e defen-

didos por seus antecedentes,
poderá restabelecer a moralidade, propiciando paz a sua mente e espírito. Decência: vivemos momento único e crucial.
PONTO FINAL
Clima político no Paraná
não é nada tranquilo, principalmente envolvendo Alvaro Dias
(Podemos) e Sérgio Moro
(União). Dias que foi até considerado padrinho político de
Moro, agora poderá ter o ex-juiz
como adversário na disputa pelo
Senado. Visivelmente irritado,
Alvaro Dias afirma que vai derrotar Sérgio Moro nas urnas.

Plante Vida faz 15 anos e
homenageou 65 mil bebês
Barjas Negri

E

m 2006 apresen
tei à Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema) a proposta da
implantação de um
programa ambiental,
que visava mobilizar a
sociedade piracicabana
e suas famílias para uma ação ambiental envolvendo os pais, mães
e familiares de todas as crianças
que nascessem em Piracicaba. De
forma simples, cada criança nascida na cidade seria homenageada com o plantio de uma muda de
árvore, cultivada no Viveiro Municipal de Mudas da Prefeitura.
O Núcleo de Educação Ambiental (NEA), da Sedema, desenvolveu a ideia e acrescentou essa
proposta ao programa Piracicaba Mais Verde. Assim, ele foi ganhando a adesão das maternidades dos hospitais públicos e
privados (Santa Casa, Hospital
dos Fornecedores de Cana e Unimed), onde nascem os novos piracicabanos e, também, da Pastoral da Criança (Pasca). Foi estabelecida uma parceria com os
profissionais da saúde e do meio
ambiente. Houve a participação
de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde na formatação da
proposta, dentro do “Pacto pela
redução da mortalidade infantil”.
Em julho de 2007, foi lançado oficialmente o programa
“Plante Vida – Crescemos juntos para viver”, com o plantio de
quatro ipês brancos nas proximidades do Casarão do Turismo,
que fica no Parque da Rua do
Porto, simbolizando o início de
uma jornada ambiental com engajamento das famílias piracicabanas, bem como a sua conscientização para as causas ambientais
e, ao mesmo tempo, propiciaria
ampliar o índice de arborização da
cidade, melhorando a qualidade
de vida da nossa população.
Assim, a cada dois ou três
meses uma área da cidade era escolhida para receber o plantio de
árvores e envolver os familiares
dos recém-nascidos no período.
Apenas no primeiro ano, o pro-

grama foi responsável
pelo plantio de 5.290
novas mudas de árvores em calçadas, áreas
particulares e verdes,
cujos espaços passaram
a ser valorizados a partir desse momento.
Muitas famílias passaram a colocar próximo
da árvore uma placa
com o nome da criança e a data
do seu nascimento. Tornou-se
bastante comum a realização de
visitas dos familiares ao local do
plantio da árvore, inclusive com
a participação das crianças.

Prefeitura e IBGE reúnem
lideranças comunitárias
Pesquisa terá início no dia 1º/08 e contará com a participação de 359 recenseadores
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads) e Secretaria Municipal
de Governo, em parceria com o
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) reuniu na
quarta-feira, 13, no anfiteatro do
Centro Cívico, lideranças comunitárias da cidade. O objetivo foi
apresentar o planejamento do
Censo Demográfico de 2022 e
buscar o apoio dos líderes para a
realização da pesquisa que é a
principal fonte de referência para
o conhecimento das condições de
vida da população em todo o país.
De acordo com os servidores
do IBGE, Vanessa Peressoni Waltrick e Marina Barbosa Santos, o
Censo em Piracicaba terá início
no dia 1º/08, com a participação de 359 entrevistadores uniformizados com colete, boné e crachá com nome, CPF, matrícula,
posto de trabalho, foto e Qrcode.
“Os recenseadores vão passar
de domicílio em domicílio para a
coleta de dados acerca do número
de moradores, condições de moradia, educação e trabalho e para isso,

Plante Vida: é
importante a
continuidade de
uma boa política,
criativa, de baixo
custo e de
grande resultado
Neste ano de 2022, o Plante
Vida completa 15 anos de trabalho continuo. Em 2014, ao
completar sete anos de vida, ele
já havia plantado 35 mil mudas
de árvores e, em 2017, nos seus
10 anos, já alcançava a marca
de 50 mil, homenageando as 50
mil crianças piracicabanas que
nasceram nesse período.
Agora, ao completar os seus
15 anos, ocorreu o 45º plantio
do Plante Vida, também no Parque da Rua do Porto, alcançando a expressiva marca de 65 mil
mudas plantadas, comprovando
o êxito do programa e sua contribuição à arborização e à sustentabilidade da nossa cidade.
Perdurar 15 anos é uma
confirmação do acerto da criação do Plante Vida e como é importante a continuidade de uma
boa política, criativa, de baixo
custo e de grande resultado. Tenho que destacar o papel dos servidores públicos, principalmente
da Sedema, que tiveram papel
importante na condução do programa. O sucesso, com certeza,
temos que dividir com todos eles.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Divulgação

Lideranças comunitárias, secretário de Governo, Carlos Beltrame, a secretária Smads,
Euclidia Fioravante e servidores do IBGE, após apresentação do Censo 2022

precisamos do apoio das lideranças para que as pessoas compreendam a necessidade de atender
o IBGE nessa nova campanha
censitária”, explicou Waltrick.
Euclidia Fioravante, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, destacou a
importância do Censo para todo

Autoestima (III)
Expectativa do outro

P

ara se pensar a autoesti
ma há três pontos funda
mentais a se considerar:
o conceito que faço de mim
(consciência); b) o conceito que
o outro faz de mim (olhar exterior que perpassa a percepção
alheia); c) quem realmente sou,
a soma entre razão e emoção,
consciente e inconsciente.
Paradoxalmente à substância do termo que traz ‘estima
própria’ em si, a autoestima tem
o outro como imprescindível. O
olhar do outro compõe o olhar
de mim para mim, é o outro
quem diz de mim aquilo que desconheço, como um espelho, para
construir entre outras coisas,
minha autoestima (boa ou não).
Direi isso com um exemplo.
Pôr-se à avaliação do outro (posição em que me encontro nesse momento) não é tão

simples. As diferenças individuais dão ao outro um olhar
diferente do meu, que pode ou
não ser contraditório. Porém o
simples fato de o outro não corroborar ‘ipsis litteris’ a percepção que tenho de mim pode
tanto me causar incômodo
quanto me ajudar a ser alguém
melhor. Entre uma ponta e outra há uma variada gama de
posições que posso adotar que
denotam em certa medida o
grau de minha autoestima.
Dos três pontos que levantei no início, um aspecto relevante é verificar quanto a avaliação
do outro afeta minha demanda
por reconhecimento. Sabemos
que quem demanda reconhecimento não o terá. Na outra ponta, prescindir desse reconhecimento me possibilita obtê-lo. A
autoestima se situa nesse eixo.

INTERATIVO
Fico muito feliz quando
saio para jantar com alguém que conheci virtualmente, mas quando vai chegando a hora de pagar a
conta fico toda embaraçada. Devo oferecer para
ajudá-lo a pagar, ou devo
deixá-lo pagar sozinho?
Mila
Há 40 anos essa questão inexistiria, mas a mudança social
ocorrida realmente a traz à tona.
Se foi virtualmente que o
conheceu primeiramente, exceto se o encontro está acontecendo rapidamente, você
percebe como ele se posiciona, assim como também deve
se posicionar claramente.
Cada relação se constrói
fundamentada no pacto que
ambos estabelecem como desejável o que não parece ter-se
construído. Mas sua pergunta

me leva a pensar num possível
conflito moral x desejo em você.
Temos que em nossa cultura, o pagamento feito pelo homem seria representativo de um
zelo, um bem querer, um desejar a mulher. Mas isso se quebrou com a globalização. Nada
impede que um ou outro assuma, ou mesmo dividam custos.
A questão ainda não parece ser essa. Não estaria você
querendo que ele assumisse
por desejo? E que isso lhe ficasse expresso, para não haver constrangimento para si, e
ao mesmo tempo se sentir amada, desejada? O pagamento tem,
para você, esse significado?
A sociedade está sofrendo
profundas mudanças, e assumir os custos pode inclusive representar o oposto de ser desejada, algo do tipo ‘pago para me
livrar dela sem culpas’. Tudo é
possível, o pacto é de vocês.

CITAÇÃO!
Existem, no Brasil, 600 espécies de mamíferos e
cerca de 160 de beija-flores. Duas mil espécies de
peixes vivem na Bacia Amazônica e 1500 espécies
de animais vivem no pantanal mato-grossense.

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

cidadão brasileiro. “Essas informações ajudam a entender as necessidades da cidade, para elaboração de políticas públicas nos
mais diversos setores”, disse.
Participaram da reunião, lideranças comunitárias dos bairros
Bosques do Lenheiro, Centro,
Chapadão, Eldorado, Jardim Vi-

tória, Jardim Oriente, Jardim Gilda, Mário Dedini, Nova Iguaçu,
Vila Sônia, Pauliceia e Vida Nova.
HISTÓRICO - O primeiro
Censo realizado no Brasil aconteceu em 1872 e, a partir do segundo, em 1990, passou a ocorrer a
cada dez anos, com o último levantamento feito pelo IBGE em 2010.

Com Fé vamos destruindo as
superstições e os preconceitos

A

vida é poesia, realidade
objetiva e Revelação Divina. As Escrituras Sagradas é Luz que emana da Divindade pela evolução humana nos
diferentes planos da Criação. O
Mundo Divino transmite em
cada passagem a magistral beleza da inspiração Divina. A Existência é plena de beleza e de Amor.
É o caminho que todos devem seguir para atingir a Glória de habitar com o Cristo Jesus. A todos,
Ele demonstra a necessidade de
reconciliar a razão com a fé, de
conduzir simultaneamente a Vida
no trabalho e na prática da caridade. A Salvação está no equilíbrio da força e da beleza. A Caridade é viver segundo os preceitos cristãos, pois, todos somos Filho de Deus, como nosso
irmão Jesus Cristo, o exemplo a
ser seguido por todos os homens. Regredir para progredir.
A Fé é a ferramenta do Grande Arquiteto do Universo que
desbasta a pedra bruta, colocando-a no edifício do Tempo. A fé é
iluminação dos Seres criados,
enaltecendo suas inteligências e
seus corações. A Tradição Oculta ensinada nos antigos Santuários vivifica o talento aos novos
passos que a humanidade vai dar
em sua Evolução coletiva. O conhecimento é a mais bela narrativa do Mundo Divino. Somos
filhos do mesmo Pai e as inspirações Divinas que recebemos são
destinadas a fortalecer a mão da
Providência e a fertilidade ao
seu grande mérito. Não somos
deste Mundo, mas este planeta
Terra acolhe temporariamente
os Filhos do Eterno. O Verbo é o
Princípio e o Fim de todo o trabalho de criação, ele é o alfa e o
ômega. Ele é Deus vivo e se manifesta para extinguir as trevas
e resgatar os homens da escravidão das paixões e dos vícios.
Amados e queridos leitores.
Quando regressarmos do plano
físico, nossa Consciência revelará a verdadeira mensagem Divina. Entenderá que a sua Missão
foi a de fortalecer as Grandes
Forças Humanas, que são as forças coletivas. Vai sentir que o
homem recebeu em si a Luz Di-

vina, que jorrou substancialmente do Seio de Deus, e projetando por sua vez sobre toda a
Natureza, estava nos planos a
lançar em direção a Deus por
esforços jamais esmorecidos. E o
que fizemos com este Amor? Ainda há Tempo. Deus é o único
Espírito Criador. O Cristo Jesus,
por seus sublimes pensamentos
e suas admiráveis Virtudes, realizou esse ideal para os Seus Filhos. É, pois, em Jesus Cristo que
se deve estudar Deus. A lógica
ou a razão, o logos do poder supremo, é Deus. Essa razão, essa
lógica Universal, ilumina todas
as Almas. O Evangelho é o monumento da fé, e não apenas
documento da história. É o símbolo das grandes aspirações da
humanidade. É a milenar lenda
ideal do homem perfeito. O fogo
da provação virá, e tudo o que
não for sólido será consumido.
Esteja pronto. Na Casa de nosso Pai há muitas moradas.
E finalizamos estas linhas
refletindo com Allan Kardec "Quando uma existência foi
mal-empregada, fica sem proveito para o Espírito, que tem de
recomeçá-la em condições mais
ou menos penosas, em razão de
sua negligência e má vontade. É
assim que, na vida, podemos ser
constrangidos a fazer no dia seguinte o que não fizemos na véspera", "Muitas vezes o homem é
o artífice de sua própria desgraça neste mundo. Que remonte à
fonte de seus infortúnios e verá
que estes, em sua maior parte,
resultam da sua imprevidência,
do seu orgulho e da sua avidez
e, por conseguinte, das suas infrações às leis de Deus" e “A fé
robusta traz a perseverança, a
energia e os recursos que fazem
vencer-se os obstáculos, tanto
nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante
traz a incerteza, a hesitação,
das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer, ela
não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Sedema realiza programa
Animaférias no Zoológico

Unimed Piracicaba recebe
selos do programa Valoriza
Juliano Fantazia/Unimed Piracicaba

Com o slogan De Volta ao Lugar mais Animal da Cidade,
programa terá atividades para as crianças inscritas em janeiro
A Prefeitura, por meio do Núcleo de Educação Ambiental (NEA)
da Secretaria de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema) e do Zoológico
Municipal, realiza, de 19 a 22 de
julho, sempre das 9h às 12h, mais
uma edição do programa Animaférias no Zôo de Piracicaba.
As vagas desta edição já foram preenchidas em janeiro de
2022. Na ocasião, o programa foi
cancelado por conta do aumento
do número de casos de Covid-19 e
síndrome gripal e, por isso, os inscritos daquele período serão contemplados em julho. No total, participarão 20 crianças de 7 a 10 anos.
Com o slogan De Volta ao Lugar mais Animal da Cidade, o Animaférias vem com a proposta de
trazer a criançada para participar
de atividades lúdicas no Zôo, após o
longo período de isolamento e sem
atividades em grupo, por conta da
pandemia. Entretanto, todas as atividades serão realizadas dentro dos
protocolos de segurança sanitária.
O Animaférias faz parte do
Preá (Programa de Educação Am-

biental) do Zôo de Piracicaba e tem,
como um de seus objetivos, estimular a percepção das crianças em
relação ao meio em que vivem e
contribuir para a formação de
uma consciência de que todos os
seres, inclusive os humanos, fazem
parte de uma mesma natureza.
“O destaque dessa edição é a
volta das atividades educativas
presenciais no Zôo, depois de dois
anos suspensas devido às restrições
da pandemia. A programação foi
criada para que as crianças interajam com o zoológico de uma forma
lúdica e educativa, por isso todos
os dias têm um tema central, relacionado a algum assunto ligado à fauna regional e a sua importância para
a biodiversidade brasileira”, explica
Laís Ferraz de Camargo, educadora ambiental do NEA/Sedema
As atividades terão como diferencial o enriquecimento ambiental, que são intervenções realizadas
na rotina dos animais proporcionando atividades de bem-estar. As
crianças vão conhecer a rotina do
Zôo e realizar o percurso da visita

Divulgação

Humberto Passos, Hamilton Bonilha, Carlos Joussef,
José Rogério Nicola, João Paulo Mainardi e Paulo Remondi

O Animaférias conta com atividades para crianças de sete a dez anos

aos recintos de uma forma diferente e interativa. Também serão
abordados assuntos relacionados
ao bem-estar animal e impactos
causados na biodiversidade, ocasionados pelo consumismo e o
descarte irregular de resíduos.

SERVIÇO
Animaférias. Mais informações no Núcleo de Educação
Ambiental, localizado no Parque do Mirante (avenida Maurice Allain, 77, Vila Rezende).
Telefone: (19) 3417-9494.

E DUCAÇÃO

Resultado de concurso será divulgado dia 27
A Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio da Secretaria de
Educação e Secretaria Municipal de
Administração, divulgará no próximo dia 27/07 o resultado da prova objetiva do Concurso 02/2022,
para diversas funções da Educação da cidade. As avaliações, que
são de responsabilidade da Fundação para Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio
Mesquita Filho (Vunesp), foram
realizadas no último dia 03/07.
Segundo a Vunesp, além do
resultado das provas, serão divulgados no dia 27 a classificação
prévia para os cargos de auxiliar
de ação educativa e orientador de
alunos, bem como a relação dos
candidatos que terão as redações
corrigidas e dos que serão convocados para as provas práticas
(escriturários e secretários).
Entre os dias 28 e 29/07 os
concorrentes às vagas podem
entrar com recursos contestando o resultado divulgado. Já no
dia 10 de agosto a Fundação
Vunesp e a Prefeitura publicarão a classificação final para os

cargos de fase única, bem como
o resultado da prova de redação.
Se inscreveram no concurso para a Educação Municipal
9.643 candidatos, no entanto,
2.446 não compareceram na
data da realização das provas.
Neste concurso serão contemplados sete cargos, divididos
em: professor de Ensino Fundamental (30 vagas), professor de
Educação Infantil (10 vagas),
professor de Educação Física (5
vagas), secretário de escola (1
vaga), escriturário (10 vagas), orientador de alunos (13 vagas) e auxiliar de ação educativa (20 vagas).
Ao todo, serão convocados, em
primeira chamada, 89 novos servidores e, segundo o secretário Bruno
Roza terão novas convocações conforme as necessidades da Rede. “Inicialmente convocaremos 89 novos
profissionais, mas com toda certeza, esse número aumentará e, assim,
vamos conseguir equilibrar o nosso
quadro de servidores”, destaca.
A remuneração para as
funções varia de R$ 1.962,45 a
R$ 3.316,98, com cargas horá-

OP
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Osesp se apresentará no
Teatro “Dr. Losso Netto”
Isadora Vitti

Classificação final, após recursos, será divulgada dia 10 de agosto

rias de 33 horas semanais – para
os cargos de professores, e de
40 horas para os demais cargos.
“Esperamos ansiosamente a
conclusão de todos os procedimentos desse concurso para que
possamos contar com o reforço
de peso na Rede Municipal de
Ensino. Há anos temos sido afe-

tados pela ausência de profissionais dentro e fora das salas de
aula e conseguiremos, enfim, sanar essa questão”, pontua Roza.
Mais informações podem ser
encontradas nos sites da Fundação Vunesp – www.vunesp.com.br,
bem como da Prefeitura –
www.piracicaba.sp.gov.br.

E SPORTES
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junho de 2022. Eles vão representar os moradores de todas as regiões de Piracicaba (Oeste, Leste,
Norte, Sul, Centro e Rural) e apreciar as demandas apresentadas
nas plenárias. Serão eleitas dez demandas por região, de acordo com
as suas prioridades. Também serão eleitos no congresso os novos
membros para compor o Conselho do Orçamento Participativo.
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MP-SP recusa denúncias
sobre irregularidades
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) arquivou
o inquérito civil que apurava sobre
as condições da UPA Piracicamirim. De acordo com a decisão, a
Prefeitura não ficou inerte frente
às necessidades da unidade e tomou providências no sentido de
apurar as responsabilidades da
OSS Cegecon. As denúncias arquivadas foram apresentadas por Walter Brandi Koch Rodrigues e o vereador Cássio Luiz Barbosa (Fala Pira).

também com nível máximo no programa, evidencia os bons resultados da assistência em unidades
próprias ou rede credenciada,
uma vez que os clientes estão cada
vez mais exigentes e participativos nas organizações de saúde.
Na categoria Parto Adequado, a Instituição, que implantou
o serviço no complexo hospitalar em 2019, recebeu o selo bronze. Neste quesito, o programa
analisa taxas de parto cesárea,
satisfação da beneficiária, indicadores de qualidade e segurança. “Este projeto nos estimula a
desenvolver modelos de atenção
ao parto e ao nascimento que valorizem o parto normal e reduzam o percentual de cesarianas
eletivas desnecessárias, oferecendo às mães e aos bebês o cuidado apropriado, na hora certa”,
complementou o dirigente.
Para Eduardo Chinaglia,
presidente da Fesp, o fomento ao
desenvolvimento e a qualificação
da rede assistencial são pilares da
instituição que regula as Unimeds
do Estado. “Promovemos, constantemente, ações que contribuem
para a estruturação de processos,
participação no projeto Parto
Adequado da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e
constituição do Núcleo de Segurança do Paciente”, finalizou.

M UNICIP
AL
UNICIPAL

Congresso será hoje Pompeo visita unidade
no Engenho Central Vila Industrial do Sesi
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo,
realiza hoje, 16, das 8h30 às
12h30, o Congresso Municipal do
Orçamento Participativo (OP). O
evento acontecerá no Armazém
14, no Engenho Central. O Congresso vai reunir os delegados que
participaram das plenárias do
Orçamento Participativo, realizadas durante os meses de maio e

A Unimed Piracicaba recebeu
três selos do programa Valoriza –
ouro nas categorias Singular e
Hospital e bronze na categoria
Parto Adequado, concedidos pela
Fesp (Federação das Unimeds do
Estado de São Paulo). Os títulos,
que incentivam a qualificação da
rede prestadora, segurança e prestação de assistência coordenada e
centrada no paciente, foram entregues para a diretoria da Cooperativa, durante o 27o Simpósio
das Unimeds do Estado de São
Paulo (Suesp), que aconteceu, na
última semana, no Guarujá (SP).
“Para nós, o reconhecimento
estadual é motivo de muito orgulho porque queremos sempre proporcionar os melhores serviços
assistenciais. Mais gratificante,
ainda, é figurar em três das cinco divisões do programa Valoriza, atestando o trabalho sério,
transparente e comprometido que
mantemos para os nossos mais
de 190 mil beneficiários da cidade e região”, disse Carlos Joussef, presidente da Cooperativa.
Entre os destaques da Unimed
Piracicaba, a Instituição conquistou o selo ouro na categoria Singular, que analisa sete indicadores
estratégicos, levando em conta a
preocupação na assistência baseada em valores, segurança e qualidade. Já a categoria Hospital,

O MP-SP também evidenciou que a Administração realizou reparos na estrutura da unidade, o que restabeleceu o seu
funcionamento regular, e retomou a gestão direta da UPA, não
renovando o contrato com a OSS.
A Prefeitura realizou a troca total da cobertura da UPA Piracicamirim e realizou intervenções
de alvenaria e pintura na área
interna. Agora realizada a pintura da área externa da unidade.

Vereador foi recebido pela coordenadora do Setor de Qualidade de Vida

Na tarde de quinta-feira (14),
o vereador Gustavo Pompeo (Avante) visitou a Unidade Vila Industrial do Sesi (Serviço Social da Indústria) em companhia de Mirella,
coordenadora do setor de qualidade de vida, que apresentou ao parlamentar toda a área disponível
para o lazer e a prática de esportes.
A unidade, segundo a coordenadora, possui academia de
ponta, piscinas, pista de atletismo, quiosques, ginásio esportivo, quadra de areia, quadra
para prática de futebol e basquete, campo society, aulas de ballet
e teatro que recebe os espetácu-

los do programa "Em Cena", patrocinado por uma empresa produtora de aço e que oferece espetáculos culturais gratuitos.
Ainda segundo Mirella, o Sesi
busca estimular a prática de atletismo e possui uma pista profissional preparada para a prática
do esporte. A unidade também
conta com 4 piscinas de natação,
sendo uma semiolímpica e outra
aquecida: “a prática de esportes
é essencial para uma melhor qualidade de vida e saúde e o Sesi
tem opções para todas as idades
e gostos. Essa visita foi muito prazerosa”, comentou Pompeo.

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - Osesp

Com apoio da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
da Ação Cultural (Semac), no domingo, 17, a Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo (Osesp) se
apresentará gratuitamente no Teatro Municipal Dr. Losso Netto,
às 17h, na Sala 1. A apresentação
faz parte do projeto Osesp Itinerante, que leva concertos gratuitos a oito cidades do interior paulista durante o mês de julho.
Dividida em dois blocos, com
dois regentes e duas solistas, partindo da ideia básica de que a Orquestra Sinfônica do Estado de São
Paulo poderia, além de promover
apresentações musicais de alta
qualidade artística, exercer um
papel fundamental no processo de
difusão cultural e de democratização da música clássica, a Fundação Osesp criou em 2008 a série Osesp Itinerante, um programa
que percorre as mais diversas cidades do interior paulista com uma
série de atividades musicais gratuitas, na expectativa de atingir um
público que dificilmente teria acesso aos concertos da Osesp que
acontecem regularmente na Sala
São Paulo e pela capital paulista.
Promovida pela Fundação
Osesp em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do Governo do Estado de São Paulo, a turnê itinerante passará nesta
edição por diversos teatros, nos dias
14, 15, 16 e 17/07. Os oito concertos
gratuitos acontecerão em dois

blocos de apresentações simultâneas, com duas orquestras em
cada cidade, dois regentes (integrantes oficiais da Orquestra), e
duas solistas, cada um deles atuando em quatro cidades diferentes.
Criada em 1954, a Osesp é uma
das mais importantes orquestras
da América Latina. Desde 2020 tem
o suíço Thierry Fischer como seu
diretor musical e regente titular,
tendo sido precedido, de 2012 a
2019, pela norte-americana Marin
Alsop, que agora é Regente de Honra. Em 2016, a Osesp esteve nos
principais festivais da Europa e, em
2019, realizou turnê pela China. No
mesmo ano, estreou projeto em
parceria com o Carnegie Hall, com
a Nona Sinfonia de Beethoven cantada ineditamente em português.
Em 2018, a gravação das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky, recebeu o Grande Prêmio da Revista Concerto e o
Prêmio da Música Brasileira.
SERVIÇO
Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
(Osesp). No Teatro Municipal
Dr. Losso Netto. Duração 60
minutos. Ingressos: Entrada
gratuita com a doação opcional de um 1 kg de alimento nãoperecível, que será destinado
ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade). Retirada a partir
das 10h do dia do espetáculo
pelo site www.megabilheteria.
com| Classificação: Livre.
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A PEOESP

PLANO

Bebel orienta professores a não
aderirem à nova carreira do
magistério e a denunciarem pressão

Ex-presidente do TJ destaca
atuação da Professora Bebel

Divulgação

DA

EDUCAÇÃO

"É urgente que a sociedade cobre do governo para que cumpra o PEE”, defende Bebel

Em visita a escolas, no início do ano, a deputada Bebel já apontava
o quanto a nova carreira é prejudicial aos professores

Em suas redes sociais, a deputada estadual Professora Bebel
(PT) está orientando professores
da rede estadual de ensino a não
aderirem à nova carreira do magistério paulista e a denunciarem
possíveis pressão. A mesma orientação está sendo dada pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo), através de material dirigido aos professores,
onde inclusive elenca inúmeros
motivos para que a categoria não
faça a adesão à nova carreira.
De acordo com o presidente
em exercício da Apeoesp, Fábio de
Moraes, com a baixa adesão dos
professores ao pagamento por subsídio e às regras da Lei Complementar 1374/2022, tem aumentado a
pressão da Secretaria Estadual da
Educação sobre a categoria (SEDUC). “É inaceitável que representantes da SEDUC tratem grosseiramente professores que expõem
seu posicionamento nos chats abertos pela secretaria. Os professores
têm todo o direito de manifestarem suas opiniões e, inclusive, de
esclarecerem os colegas sobre o que
está em jogo. E o que está em jogo é
o desmonte da carreira do Magistério, para ser substituído por mecanismos autoritários de gestão da
vida funcional, com achatamento
da remuneração ao longo dos anos,
com base em propagandas eleitoreiras e enganosas. Resista! Não
optando pelo subsídio esvaziamos
os ataques deste governo e, juntos, na próxima gestão, podemos
recuperar e melhorar nossos direitos e nossa carreira”, declara.
Além disso, a Apeoesp deixa
claro que assédio moral é crime.
“Pressão de superiores para adesão ao subsídio é assédio moral.
Não ceda. Se você for vítima de
assédio moral, procure o departamento jurídico na subsede da
Apeoesp para as providências cabíveis”, orienta o material.
A deputada Professora Bebel
reforça que o subsídio elimina o
direito ao quinquênio e sexta-parte e não permitirá outras vanta-

gens pessoais. Desde o início do
ano, quando esteve percorrendo
escolas estaduais, a deputada Bebel disse que a nova carreira é
prejudicial aos professores alertou que o subsídio inicial de R$ 5
mil reais é ilusório. “O aumento
dos descontos de imposto de
renda e previdência faz com que
o valor líquido seja de R$ 3,8 mil,
valor atual do Piso Nacional Profissional dos Professores”.
Para mostrar que não é vantajoso, no material da Apeoesp é
explicado que o o valor atual da
hora de trabalho na escola é de R$
26,29 e passa a ser de R$ 25,00
com o subsídio (exemplo para Docente na faixa 1, nível A, início de
carreira, sem vantagens, evolução
e promoção), assim como a jornada de trabalho na escola passa das
atuais 29,25 horas semanais para
40 horas semanais, que por pressão da Apeoesp, excepcionalmente
neste ano, serão permitidas atividades pedagógicas complementares em local de livre escolha. Além
disso, as formas de evolução são
subjetivas e controladas unicamente pela SEDUC, que não valorizam
experiência e tempo de serviço.
Com relação ao enquadramento compulsório dos professores da categoria O nas regras do
subsídio, esses ficarão estagnados,
sem evolução. Também haverá redução dos valores das gratificações
do PEI – agora são R$ 2 mil fixos
para docentes e R$ 3 mil fixos para
gestores. Redução do valor da
GTCN (agora GTN). Desconto total do dia em caso de atraso (por
exemplo: consulta médica). Haverá apenas duas jornadas de trabalho (25 horas semanais e 40 horas
semanais). Elimina o direito de escolha dos professores na atribuição de aulas. “Queremos atribuição de aulas justa e transparente.
Atribuição de aulas para professores sem formação específica na
disciplina. Atribuição de aulas
para pedagogos e estudantes de
Pedagogia – abre caminho para a
desregulamentação da profissão”,
diz comunicado da Apeoesp.

C ASTELINHO

Associação de Moradores
pede melhorias locais

O amplo e histórico trabalho
e luta da Professora Bebel na defesa da educação pública de qualidade no Estado de São Paulo é
destacado pelo ex-presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo,
José Renato Nalini, que foi secretário estadual da Educação do
Estado de São Paulo entre 2016 e
2018. Em declaração dada em vídeo, Nalini diz que na condição de
ex-secretário da Educação, “testemunho que a Bebel foi impar na
defesa do Plano Estadual da Educação (PEE). Não teríamos esse
projeto de emancipação da escola
pública, de aprimoramento da escola pública se não fosse a luta da
Professora Bebel”, declarou.
O Plano Estadual da Educação estabeleceu 21 metas e 256 estratégias. Dentre elas, estão garantir o acesso universal à educação,
uma efetiva melhora na alfabetização e letramento dos alunos, a
valorização salarial e curricular
dos professores, uma gestão democrática nas decisões da Secre-

taria de Estado da Educação e o
aumento dos investimentos.
Para a deputada Professora
Bebel (PT), a evolução do ensino
passa pela aplicação do Plano Estadual de Educação. "É urgente
que a sociedade cobre do governo
para que cumpra o PEE, uma política de Estado imprescindível para
a educação de São Paulo", disse.
"Como ex-presidente da Comissão
de Educação e Cultura da Assembleia, pautei o PEE como prioridade e buscamos realizar um trabalho de articulação com o Fórum
Estadual, a Secretaria da Educação, o Conselho Estadual de Educação e outras instituições, visando analisar a aplicação do
plano e colocá-lo em linha de execução. Esse trabalho ainda prossegue", completa a parlamentar.
Nalini destaca que o Plano Estadual da Educação tem como objetivo projetar uma educação que
consiga erradicar o analfabetismo,
a exclusão e fazer com que todas
as crianças estejam na escola.

Divulgação

Bebel com o ex-secretário estadual da Educação, José Renato Nalini

C ENTENÁRIO

Banda Sinfônica se apresenta na Estação da Paulista
Dando continuidade aos eventos em comemoração ao mês do
Centenário da Estação da Paulista, no domingo, 17, haverá a apresentação da Banda Sinfônica de
Piracicaba Profº Luís Cláudio Alves, regida pelo maestro Wellington Camargo, às 15h, com entrada franca. A Estação da Paulista,
que completa 100 anos no dia 29/
07, é mantida pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria da Ação Cultural (Semac).
Criada pelo maestro, músico
e saxofonista Wellington Camargo, a Banda Sinfônica de Piracicaba Profº Luís Cláudio Alves conta
com a participação de 25 jovens
músicos e professores piracicabanos que trabalham com um repertório erudito e popular por meio
de arranjos sofisticados de grandes compositores, com instrumentos de sopro e percussão, interpretando concertos que vão do
dobrado às trilhas de cinema,
passando por renomados clássicos sinfônicos, entre outros emocionantes gêneros musicais.
De acordo com o maestro Wellington, a banda foi criada recentemente, em 2021, “no intuito de
integrar, promover e incentivar

Divulgação

Banda ‘Profº Luís Cláudio Alves’ é regida pelo maestro Wellington Camargo

este modelo de conjunto para as
próximas gerações, revivendo formações musicais que marcaram
época. E tem como pretensão possibilitar a expansão da música de
forma cada vez mais didática”.
A Banda Sinfônica de Piracicaba conta com o apoio e
incentivo da Secretaria da
Ação Cultural, “que gentilmen-

te cedeu espaço do Centro Cultural Hugo Pedro Carradore do
Bairro de Santa Terezinha (Piracicaba) para a realização dos
ensaios. Contudo, estamos buscando apoio da iniciativa privada para a expansão do projeto”, completa Wellington. O
contato com a banda pode ser feito pelo telefone: (19) 99631-4978.

SERVIÇO
Apresentação da Banda Sinfônica de Piracicaba Profº Luís
Cláudio Alves. Dia 17/07, às
15h. Regência: maestro Wellington Camargo. Com entrada franca. Local: Estação da
Paulista: Av. Dr. Paulo de Moraes, 1580, Paulista, Piracicaba. Telefone: (19) 3436-0466.
Divulgação

E NXOFRE

Entorno do córrego
recebe limpeza
Assessoria Parlamentar

Assessoria Parlamentar

Bruno recebeu intérpretes de libras para discutir melhorias e sugestões

E DUCAÇÃO

Os vereadores Acácio Godoy (PP) e Gilmar Rotta (PP) compareceram
ao Jardim Tatuapé colhendo solicitações dos moradores do bairro

Reunião para debater reforma foi mediada pelo gabinete de Rotta

Em visita à área de lazer do
bairro Castelinho, nesta sexta-feira (15), o engenheiro da Sedema
(Secretaria de Defesa do Meio Ambiente), Maurício Maruko, o presidente da Associação de Moradores do bairro Castelinho, Fabricio Bassa e o gabinete do presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar Rotta
(PP) discutiram melhorias locais.
Segundo Fabricio Bassa, os
moradores procuraram o gabinete

do parlamentar para solicitar a
construção de um “pet park” na rua
Prof. Hidelbrando Seixas Siqueira, na
área de lazer próxima ao campo de
futebol e academia ao ar livre, onde
seja possível levar os animais de estimação e realizar atividades físicas.
Na ocasião, o engenheiro da
Sedema acompanhou a visita e se
comprometeu a levar a solicitação dos moradores à secretaria,
que fará o estudo da possibilidade de construção do pet park.

Nesta quarta-feira (13), os
vereadores Acácio Godoy (PP) e
Gilmar Rotta (PP), Alex Savaia,
responsável pela pasta da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente) e assessores da secretaria visitaram o
entorno do córrego do Enxofre,
entre as avenidas Itararé e Jaú.
Também compareceram representantes da Semob (Secretaria Municipal de Obras), do
Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto), das empresas
Águas do Mirante e Piracicaba
Ambiental, além de Fabio Tadeu Lazzerini, do Ipplap (Insti-

tuto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba), o núcleo de
educação ambiental e Salvina,
Cicero e Assunção, representantes da associação de moradores
da comunidade do Tatuapé.
O objetivo da visita foi fazer
um levantamento das necessidades
daquele local, assim como verificar
a demanda por obras para conservação. Foram feitos vários apontamentos de melhorias, como a colocação de caçambas e a criação
de um parque linear no local.
Como resposta à população, a
limpeza do entulho e do lixo em
torno do córrego já foi iniciada.

Secretário realiza o Escuta da
Rede com intérpretes de libras
Dando prosseguimento à Escuta da Rede, o secretário municipal de Educação Bruno Roza se
reuniu com os intérpretes de libras
vinculados à pasta na quarta-feira, 13. Por meio do Escuta na
Rede, os profissionais encaminharam pautas para a melhoria, não
só para a categoria, mas também
das estruturas das unidades de
ensino municipais, bem como relatos para contribuir com o bom
aprendizado dos alunos, principalmente dos por eles assistidos
na Rede Municipal de Ensino.
As reuniões do Escuta da
Rede também já foram realizadas
neste ano de 2022 com gestores

escolares, supervisores, formadores, professores e merendeiros. A
iniciativa do secretário busca construir um canal aberto de diálogo
com as categorias que compõem
a Secretaria Municipal de Educação, para promover melhorias,
adequações e atender às solicitações dos servidores da pasta.
“Só vamos conseguir avançar
de fato, dialogando, ouvindo, estudando e implementando melhorias que impactarão positivamente,
não só durante o trabalho de todo
nosso time de servidores, mas também, a aprendizagem dos nossos
alunos e a qualidade do ensino da
cidade”, finaliza o chefe da pasta.
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Prefeitura abre licitação para
pacote de infraestrutura
Serão contemplados trechos das avenidas Cristóvão Colombo,
Thales Castanho de Andrade e Rui Teixeira Mendes
A Prefeitura de Piracicaba publicou na quinta-feira, 14, o edital
para execução de obras de infraestrutura em trechos das avenidas
Cristóvão Colombo, Thales Castanho de Andrade e Rui Teixeira
Mendes. O valor do investimento
está previsto em R$ 8.355.070,12.
A abertura das propostas das empresas interessadas será no dia 16/
08, às 14h. O critério de julgamento será o menor preço global. A Secretaria Municipal de Obras (Semob) é responsável pelo processo.
De acordo com a Semob, no
pacote estão o recapeamento
asfáltico e a revitalização do
sistema de captação de águas
pluviais e de sinalização viária
de trechos das avenidas.
O trecho da avenida Cristóvão Colombo contemplado no
projeto fica entre a Ponte do Cachão e a rua Emílio Bertozzi, no
bairro Algodoal. Já o trecho da
avenida Rui Teixeira Mendes fica
entre a avenida Jaime Pereira
(Estrada do Bongue) e a alameda
Alcindo Lopes Lucas. A revitalização da avenida Thales Castanho
de Andrade, no bairro Monte Líbano, será em toda sua extensão.
O titular da Semob, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, lembra
que há mais de 10 anos essas vias
apresentam problemas de drenagem da água da chuva e na malha asfáltica. “Essas vias fazem a
ligação de bairros e, com a expansão urbana, se tornaram rotas

Justino Lucente/CCS

Trecho da avenida Rui Teixeira Mendes que será recapeado fica entre a
avenida Jaime Pereira (Estrada do Bongue) e a alameda Alcindo Lopes Lucas

alternativas, recebendo aumento
significativo do fluxo de veículos,
o que ocasionou em desgaste no
asfalto, buracos e aparecimento
de borrachudos”, afirma Silva.
Os borrachudos são partes das
vias com aspectos ondulados, como
se estivessem sendo empurradas para
as bordas, ocasionados principalmente pelo peso de caminhões que
trafegam nessas avenidas e em pontos onde existem paradas de ônibus.

De acordo com a Semob, essas vias atualmente contam com
estruturas de galerias pluviais
antigas, fora do atual padrão da
Prefeitura, o que faz com que não
suportem o volume de água das
chuvas. Dessa maneira, a reforma das galerias pluviais dessas
vias também está prevista no projeto para implantação de estrutura nova, com bocas-de-lobo
maiores e remoção de sarjetões.

Em trechos da avenida Cristóvão Colombo e em toda a extensão da avenida Thales Castanho de
Andrade haverá ainda revitalização das calçadas. Na avenida Cristóvão Colombo, nos principais pontos de acesso de pedestres a pontos
de ônibus, por exemplo, haverá inclusão de rampa de acessibilidade.
As escadas que ligam a avenida
Cristóvão Colombo a ruas adjacentes também serão revitalizadas.

P IRA S OLIDÁRIA

Presidente do Fussp visita Instituto Formar
A presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Piracicaba
(Fussp), Andréa Almeida, realizou
visita ao Instituto Formar nesta
semana para reforçar a cooperação e a interação entre as entidades, além de reforçar a utilização
da plataforma Pira Solidária.
Participou da visita, além de
Andréa, a coordenadora do Banco de Alimentos do Fussp, Tatiane Stella. Elas foram recebidas pelo
presidente do Formar, Paulo Sérgio Spolidoro, e pelo gerente do
instituto, Fábio do Amaral Sanches, que também é presidente da
Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba). A
visita percorreu todas as instalações do Instituto, desde as salas
de aula até o restaurante.
Para Andréa, a visita foi enriquecedora. “Já conhecemos os
trabalhos do Instituto Formar,
mas após essa visita, percebemos
ainda mais o empenho dessa entidade em sua atuação junto aos
adolescentes atendidos. Precisamos destacar e, acima de tudo,
agradecer as ações do Formar que,
juntamente com todas as empresas parceiras desse instituto, que
apoiam e fornecem suporte, recebendo estes jovens garantindo
oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional e pessoal. Portanto, como Fussp, queremos nos manter sempre próximos
e disponíveis, estreitando os laços
com o Instituto Formar”, disse.
Para Sanches, o trabalho do
Fussp é uma importante ação
complementar às políticas socio-

assistenciais da cidade. “Diferente do que era nas décadas passadas, hoje o moderno Fussp participa ativamente da formulação de
políticas públicas e estratégias que
permitem que o município olhe
para todas as pessoas da cidade,
principalmente às que precisam de
atendimentos urgentes em situações emergenciais”, ressalta.
Andréa ainda ressaltou a
parceria do Fussp com o Formar
por meio da plataforma Pira Solidária. “Lançamos esta plataforma em março deste ano e o Formar é uma das instituições já cadastradas. Nossa ideia é aprimorar, tornando a plataforma como
um meio agregador e mais centralizado de suporte e divulgação das entidades sociais da cidade”, explica a presidente.
“O Fussp, por meio de sua presidente, tem capacidade de mobilizar pessoas e recursos que não estão sob a égide pública, através da
conscientização de empresas e da
concretização de parcerias de forma ágil em prol de situações específicas e emergenciais e que, na
maioria das vezes, demoraria mais
para serem resolvidas pelos processos públicos estabelecidos.
Hoje o Fussp está integrado com
as secretarias municipais, organizações sociais e demais órgãos
e participa intensamente de diversas ações. A plataforma Pira Solidária é um ótimo exemplo de como
o Fussp trabalha a mobilização,
buscando integrar quem pode
ajudar com projetos que precisam
de ajuda”, complementa Sanches.

Carolina de Camargo

Andréa Almeida e Tatiane Stella (ao centro) foram recebidas
no Instituto Formar pelo presidente, Paulo Spolidóro
(à esquerda) e o gerente Fábio Sanches (à direita na foto)

O Instituto Formar é uma
organização que oferece aos
adolescentes atendidos assistência integral, além de acompanhamento pedagógico, psicológico, alimentação, projetos
culturais e a oportunidade de
participarem do programa socioeducativo profissionalizante na
área administrativa ou varejista
com grade curricular validada
pelo Ministério da Economia.
PIRA SOLIDÁRIA – O
Pira Solidária é autossustentável,
ou seja, os grupos e organizações
da sociedade civil, empresas,
ONGs, grupos coletivos e outras
entidades poderão se cadastrar,
inserindo quais são os serviços,
doações, iniciativas que estarão
disponíveis no portal. Além disso, os cidadãos poderão se cadastrar como voluntários, buscando

trabalhos que possam realizar,
além de serem encontrados pelas
instituições cadastradas. Após a
confirmação do cadastro, as entidades ou coletivos poderão adicionar em seus perfis fotos de
suas ações já realizadas bem como
ações permanentes e futuras para
buscar voluntários. Para que as
entidades (com CNPJ) se cadastrem na plataforma, elas precisam
estar registradas previamente no
Conselho Deliberativo do Fussp.
As que ainda não têm esse registro podem solicitar pelo emailfussp@piracicaba.sp.gov.br.
Já os voluntários terão acesso, na plataforma, às entidades e
aos coletivos e respectivas ações
nas regiões que escolheram na
hora de realizar o cadastro.
O site do Pira Solidária é o
https://pirasolidaria.com.br.

Policlínica recebe cabine para
exames de doenças pulmonares
A Policlínica Santa Terezinha
vai receber entre os dias 18 e 22/
07 e nos dias 25 e 26/07, das 8h
às 16h, cabine de biossegurança
para realizar exames de espirometria, que auxiliam no diagnóstico preciso de doenças pulmonares crônicas. A ação é uma parceria da Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, com a Boehringer Ingelheim, que vai realizar os exames. A expectativa é atender 180
pacientes da Rede Municipal
que estão aguardando pelo exame. A Policlínica Santa Terezinha fica na rua Dino Bueno, 565.
“Essa é uma parceria muito
importante para a nossa Rede,
em especial nessa retomada com
a flexibilização das medidas sanitárias devido à pandemia, pois
muitos diagnósticos ficaram
represados”, afirma o secretário de Saúde Filemon Silvano.
Durante a pandemia, a avaliação para diagnóstico preciso de
doenças pulmonares passou a ser
recomendada apenas em casos
extremamente necessários, atrasando o diagnóstico de doenças
respiratórias como a asma e a
DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), popularmente
conhecida como enfisema pulmonar. Com o retorno dos exames,
a cabine é uma opção mais segura para a realização do exame.
A cabine de biossegurança,
projetada pela Boehringer Ingelheim, tem como objetivo criar uma
proteção extra para todos os envolvidos no processo do exame.
Equipada de tecnologia de alta performance com dois filtros (HEPA e

Ulpa) que permitem eliminar 99,9%
de vírus e bactérias, purificando
assim todo o ar que entra e sai da
cabine em apenas um minuto.
A espirometria é um exame
em que o paciente assopra em
um aparelho para medir a sua
capacidade e a função pulmonar, podendo disseminar aerossóis, que podem conter microorganismos como bactérias, vírus
da gripe e o coronavírus SARSCoV-2, causador da Covid-19.
"A cabine promove isolamento e a filtragem microbiológica do
ar exalado protegendo técnicos,
médicos, demais pacientes e profissionais de saúde da contaminação por vírus, bactérias e outros
agentes que causam doença respiratória”, explica o especialista em
pneumologia e tisiologia, Dr. Marcelo Gervilla Gregório, um dos responsáveis pelo projeto, em parceria
com a Boehringer Ingelheim.
PROGRAMA ABRAÇAR –
A cabine de biossegurança para espirometria foi apresentada no congresso Americano de Tórax (ATS)
em 2021, e que foi citada na lista de
referência da Organização Mundial de Saúde (OMS) faz parte do
Programa AbraçAR, uma iniciativa da Boehringer Ingelheim do
Brasil na prestação de serviços à
saúde respiratória brasileira.
Desde 2012, a companhia realiza gratuitamente, em parceria
com secretarias municipais, estaduais e instituições de saúde,
exames de espirometria de acordo com a solicitação e a autorização dos serviços, além de promover programas de capacitação de
agentes e profissionais de saúde.

T ECNOLOGIA

Crea-SP convida profissionais
para debater o futuro da área
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado
de São Paulo (Crea-SP) promove
hoje, 16, das 9h às 17h, o quarto
encontro do Congresso Regional
de Profissionais (CRP), em Piracicaba, e convoca todos os profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências da região a
participarem gratuitamente.
A convenção é parte das etapas preparatórias para o 11º Congresso Nacional de Profissional
(CNP), oportunidade em que a classe se reúne, a cada três anos, para
debater projetos e propor estratégias de melhoria da área tecnológica nos diversos setores da economia. O primeiro evento foi realizado em Mogi das Cruzes, no dia
28/05, seguido por Ourinhos (11/
06) e Catanduva (02/07). Depois
de Piracicaba, ainda serão contempladas outras duas localidades (Campinas e Araçatuba), antes da fase estadual, em Serra Negra, e nacional, em Goiânia (GO).
“É na Engenharia, na Agronomia e nas Geociências que
nascem as soluções para os principais desafios da sociedade.
Mas, para que isso aconteça de
forma efetiva, é importante conhecermos a realidade de cada
região. Somente com a participação dos profissionais da área
que conseguiremos mapear esses
cenários, pensar juntos em alternativas para viabilizar um

melhor desempenho do setor tecnológico e garantir mais segurança e desenvolvimento para
nossas cidades, estado e país”,
afirma a vice-presidente no exercício da presidência do Crea-SP,
Eng. Lígia Marta Mackey.
Como tema central desta edição está o “Desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para as Engenharias,
Agronomia e Geociências”. O debate é dividido em três eixos principais (inovação tecnológica, infraestrutura e atuação profissional),
que se baseiam, entre as referências, nas metas da Agenda 2030 e
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
A participação é feita mediante inscrição no site. Após inscrito,
cada profissional passa a ter acesso a um formulário para submissão de propostas. As propostas
encaminhadas serão avaliadas e
votadas em etapa estadual antes
de seguir para apreciação nacional. Se bem votadas, as sugestões
podem ser levadas adiante como
projetos de lei e outras proposições para que se tornem diretrizes gerais das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
A etapa Piracicaba do CRP
acontece na Escola de Engenharia
de Piracicaba – EPP - Av. Monsenhor Martinho Salgot, 560 Areião, Piracicaba - SP, 13414-040.
Divulgação

I TAIÇABA

Mirante e UNI-Artemis plantam mudas nas margens de lagoa
A sustentabilidade e a preservação do meio ambiente são
pautas recorrentes no cotidiano
da Mirante. Para isso, desde o
início da concessão, a concessionária desenvolve ações e projetos
que incentivam boas práticas ambientais. Um bom exemplo é o plantio de mudas que será realizado
no próximo sábado (16), no entorno da lagoa do Itaiçaba, no Distrito de Ártemis. Serão plantadas
22 mudas de espécies nativas.

A ação é fruto de uma parceria entre a área de Responsabilidade Social da Mirante e a União
para o Desenvolvimento Sustentável do Distrito de Ártemis (UNIÁrtemis), que vem promovendo
o reflorestamento do entorno da
lagoa. As mudas que serão plantadas foram disponibilizadas pela
Mirante - vieram do Viveiro localizado na Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) Bela Vista.
“As políticas de sustentabili-

dade fazem parte da essência da
empresa, por isso, além de promover um ambiente mais saudável e saneado para a população
de forma geral, também estamos
afinados nas questões voltadas à
preservação do meio ambiente”,
afirma o analista de Responsabilidade Social, Gabriel Bertolo.
Para a vice-presidente da
UNI-Ártemis, Adriana Ferezim,
o plantio reforça a parceria entre a Mirante e a UNI-Artemis

que, em junho, realizaram a
Oficina de Sabão Ecológico em
comemoração ao mês do Meio
Ambiente. “As 22 mudas de
árvores nativas que serão plantadas integram o projeto de
recuperação dessa lagoa, trabalho iniciado em 2018 pelos moradores. Elas farão parte do trecho em reflorestamento e da área
que já foi limpa, garantindo alimento e abrigo para aves e outros animais”, afirmou Adriana.

BANCO DE OLHOS
A vereadora Ana Pavão (PL) visitou o Banco de Olhos, em
Sorocaba, na quinta-feira, 14,
quando foi recebida por Edil
Vidal de Souza, superintendente do BOS, e realizou um
“tour” pelo hospital, a fim de
conhecer as unidades e difundir os trabalhos que são realizados. Fundado em 1979, o

banco de olhos de Sorocaba
(BOS), atualmente é a maior
referência em captação e transplantes de córneas em toda
América Latina. “Precisamos
trazer para Piracicaba o que tem
de melhor, precisamos contemplar nossa população com trabalhos de qualidade e referência”, destacou a parlamentar.
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S IMESPI

Palestra aborda saúde mental
e benefícios pós-pandemia
O Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de
Piracicaba, Saltinho e Rio das
Pedras) recebe, na próxima segunda-feira (18), às 18 horas,
palestra da Sodexo Benefícios e
Incentivos sobre as principais mudanças relacionadas ao decreto do
PAT (Programa de Alimentação
do Trabalhador) e a apresentação de dados sobre a pesquisa "O
Futuro da Vida no Trabalho".
Realizada em parceria com a
Harris Interactive em oito países,
inclusive o Brasil, o estudo traz
informações sobre a saúde mental dos trabalhadores, mostrando como ela foi afetada durante
o período de pandemia, além de
informações sobre o trabalho
home office e híbrido - apontado
como o modelo mais desejado por
colaborar diretamente com a melhoria da qualidade de vida.
Segundo a pesquisa, realizada
com 600 pessoas no mercado brasileiro, cerca de 29% delas informaram estar com a saúde mental
em nível abaixo do normal e 26%
declararam queda no bem-estar físico. Entre as que afirmam ter o
bem-estar físico afetado, 65% declaram que a razão é a prática de
menos exercício físico; 40% comem
de forma menos saudável e 22%
consomem mais bebidas alcoólicas.
Além desses temas, durante
a palestra, Will Gil, diretor de Relações Institucionais da Sodexo
Benefícios e Incentivos, falará
também sobre as principais mudanças relacionadas ao decreto
do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) e como ele é
essencial para garantir a alimentação de qualidade na mesa do
trabalhador. O tema tem ganhado cada vez mais a atenção das
empresas que buscam adequarse à nova regulação, além de utilizar de forma estratégica os benefícios para atrair, reter e moti-

Divulgação

S MADS

Prefeitura abre licitação
para obras em centros
de atendimento social
Obras beneficiarão mais de 200 famílias em situação de vulnerabilidade
social; abertura das propostas está prevista para o dia 18 de agosto, às 14h

Tadeu Gil é diretor de Relações
Institucionais da Sodexo
Benefícios e Incentivos

var os colaboradores diante dos
novos modelos de trabalho.
"Vamos aproveitar esse momento para trazer dicas sobre como
usar os benefícios como instrumento de apoio à produtividade, de melhoria de qualidade de vida e de
atração e retenção de talentos, além
de informações sobre as principais
alterações ocorridas nos últimos
meses no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e do
auxílio alimentação, mostrando
como as novas medidas impactam
os negócios de nossos parceiros
RHs", conta Willian Tadeu Gil, diretor de Relações Institucionais da
Sodexo Benefícios e Incentivos.
A Sodexo é a nova parceira
do Simespi na oferta de benefícios voltados ao colaborador que
vão desde os cartões alimentação,
refeição, incentivo, vale-transporte até serviços como o Apoio
Pass, que oferece auxílio psicológico, financeiro, jurídico e social,
sendo todos extensivos à família.
SERVIÇO
Palestra Sodexo no Simespi O Futuro dos Benefícios. Segunda-feira, 18, às 18h. Inscrições:
simespi@simespi.com.br.
Local: rua Samuel Neves,
1601, Jardim Europa.

D EMANDAS

Paraná participa de reunião
com o presidente do Semae
Assessoria Parlamentar

A Prefeitura publicou nesta
quinta-feira, dia 14, edital para
execução de obras de reconstrução de muro do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Parque dos Sabiás e reforma do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas) II, em
Santa Terezinha. A abertura das
propostas está programada para
o dia 18/08, às 14h. O valor do
investimento está previsto em R$
177.981,95, com critério de julgamento, no menor preço global.
As obras beneficiarão mais de
200 famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas nessas
unidades. A reforma no Creas contemplará a cobertura do prédio,
com a troca parcial do telhado;
impermeabilização de superfície;
demolição de revestimento em forro e paredes; reparo em trincas e
rachaduras e pintura. No Case será
realizada a demolição do muro

para a sua reconstrução. A previsão é que as obras sejam concluídas em 90 dias, contados a partir
da data da ordem de serviço.
Para a secretária municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, Euclidia Fioravante, essas
obras são mais que necessárias
para garantir o bom atendimento
às crianças e adolescentes do Case,
além das famílias acompanhadas
pelo Creas e os funcionários.
ATENDIMENTO - O Case
é um Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, executado em parceria com a Associação Atlética Educando pelo
Esporte que atende crianças e
adolescentes entre 07 e 14 anos
de idade em situação de vulnerabilidade e risco social, com a oferta
atividades que promovem o desenvolvimento de habilidades,
potencialidades e talentos, possibilitando a ampliação do universo

Divulgação

Valor do investimento está previsto em R$ 177.981,95

informacional, artístico e cultural.
A unidade Parque dos Sabiás atende 115 socioeducandos/mês.
Já o Creas II é uma das unidades públicas de prestação de

serviço especializado que oferta apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos que se encontram em situação de violação de direitos.

Z ONA RURAL

Estrada Alberto Coral recebe manutenção
Com buracos e valetas por
toda a extensão, a estrada Alberto
Coral, localizada no bairro Godinho, está recebendo manutenção
completa após indicação do vereador Gilmar Rotta (PP) ao Executivo e visita de seu gabinete junto
com a equipe da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), no final de junho.
Segundo os moradores, a estrada estava muito prejudicada, onde
os buracos e as valetas estavam causando danos aos veículos. As manilhas da via também se encontravam
entupidas, sendo necessária a desobstrução e abertura de canaletas.

O vereador Gilmar Rotta formulou o ofício número 445/
2022, solicitando à Sema a passagem de máquina, colocação de
cascalho na estrada, a fim de
melhorar a qualidade de vida e
segurança dos moradores, além
da abertura de canaletas para
melhorar o escoamento de água.
A equipe da Sema iniciou os
trabalhos de manutenção da via,
realizou a passagem de máquina
e início da colocação do cascalho, para tapar os buracos e valetas. Posteriormente, a secretaria realizará as ações para abertura das canaletas da estrada.

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

Assessoria Parlamentar

Gilmar Rotta indicou a necessidade de realização do serviço na via

F UNDAÇÃO T RIUNFO

Sema faz manutenção em Biblioteca Municipal
estradas do bairro dos Dini sedia oficina de RPG
sobre história da cidade
Divulgação

Paraná conversou com Maurício de Oliveira, presidente da autarquia

O vereador Aldisa Vieira
Marques (Cidadania), o Paraná, visitou na tarde desta quinta-feira (14) o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae), e foi recebido pelo
presidente da autarquia, Maurício André Marques de Oliveira, e pelo Gerente de Operações,
João Vitor, para discutiram
sobre uma obra visando melhorias no abastecimento de água
no Jardim Monte Feliz.

Divulgação

Segundo Paraná, há muito
tempo, os moradores do Jardim
Monte Feliz estão sofrendo com
a constante falta de água: “pedimos a compreensão de toda a população por esse período de obras
que terá início na próxima semana e se estenderá pelos próximos
meses. Essa melhoria beneficiará a todos os moradores da região. Agradeço muito ao presidente do Semae pelo atendimento”, completou o vereador.

Divulgação

Biblioteca recebe oficinas de imersão cultural e RPG
Equipe faz manutenção em estrada do bairro dos Dini

FESTIVAL NACIONAL DE CAPOEIRA
A programação do 6º Festival
Nacional de Capoeira de Piracicaba (Fenacap) segue
neste final de semana com
tarde do pastel, hoje, 16, das
12h às 18h, no Varejão do Primeiro de Maio (rua Leogildo
Salvagni, s/n), com apresentações dos alunos do Grupo
Estilo Acrobático Capoeira

(Geacap), Bloco Afropira e da
cantora Elaine Teotonio. No
domingo, 17, acontece “Meu
Brasil Brasileiro”, com apresentação de danças afros, capoeira e bloco afro no Sesc Piracicaba. O evento acontece em
formato virtual no canal do Afropira no Youtube (https://www.
youtube.com/c/AFROPIRA).

Nesta semana, a equipe da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento) realizou manutenção em três estradas
da região do bairro dos Dini, na
zona rural, a fim de atender demandas de moradores e melhorar
a circulação de carros e pedestres.
Foram reparadas as estradas PIR 019/290, PIR 020/290
e PIR 302 (Estrada Francisca
Domingues Detoni), também
conhecida como estrada da Pedra Branca. A equipe aplicou os
materiais agregados e lajão britado nos pontos críticos e finalizou os trabalhos ontem, 15.
No bairro Godinhos, a
Sema continua com os trabalhos iniciados há duas semanas na PIR 024, com aplicação
de pedregulho. A manutenção
continua na próxima semana.

Na estrada PIR 290, conhecida como estrada do Paredão Vermelho, foram construídas duas
lombadas na região do bairro Congonhal, após autorização da Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes). A equipe da Sema também
continuou os reparos na estrada
com auxílio da motoniveladora.
Na próxima semana, a equipe
prevê iniciar a reforma da “ponte
do Toneca”, que faz divisa com o
município de Saltinho, no bairro
Campestre. As manutenções nos
bairros Godinhos e Paredão Vermelho continuam, com aplicação de
pedregulho nos pontos críticos.
A partir de segunda-feira, 18,
a Sema também programa começar as manutenções na estrada
da região de Tanquinho (PIR
021N) e Vila Nova (PIR 026).

A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto realiza hoje, 16, das 13h às 16h, a oficina de imersão cultural e jogo
de RPG Fundação Triunfo, com
Tchelo Andrade. A atividade tem
como intuito tornar conhecida a
história da cidade. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas com antecedência,
pois as vagas são limitadas. A biblioteca é mantida pela Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Secretaria da Ação Cultural (Semac).
“Nesse jogo você assumirá o
papel de um aventureiro, em busca de desvendar a 'história secreta' de nossa nação. Cada bem cultural, cada ginga, cada cantiga,
pode conter uma pista para esse
grande mistério”, falou Andrade.
A oficina de imersão cultural
e o jogo de RPG são uma proposta
de mediação da educação para o
patrimônio, onde se utiliza o RPG

(Role-playing game) Fundação Triunfo como ferramenta de desenvolvimento pessoal e de habilidades estratégicas, na qual os envolvidos são convidados a exercitarem
a criatividade, explorarem argumentos e, nesse sentido, confrontarem valores morais e éticos.
FUNDAÇÃO TRIUNFO
- A iniciativa Fundação Triunfo
é um projeto de impacto social
que visa potencializar indivíduos e aproximá-los dos patrimônios culturais do Brasil, utilizando jogos analógicos e RPG.
SERVIÇO
Oficina de imersão cultural
e jogo de RPG. Hoje, 16,
das 13h às 16h, na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (rua Saldanha Marinho, 333, Centro). Participação gratuita.
Classificação: 12 anos. Inscrições: (19) 3433-3674.
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Evinha do Forró é atração no
1º Arraiá da Casa do Povoador
Divulgação

Segundo Livro de Eleições
é incluído no acervo digital
Disponibilizado nesta sexta-feira, 15, o livro traz registros dos ritos eleitorais
realizados entre 1833 e 1845 na Vila Nova da Constituição, atual Piracicaba

Evinha do Forró já participou de programas de TV,
como Faustão (Globo) e Máquina da Fama (SBT)

Neste domingo, 17, acontece
o 1º Arraiá da Casa do Povoador, a partir das 16h. O espaço
cultural é mantido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Semac (Secretaria Municipal da
Ação Cultural). A entrada é gratuita. Comandado por Evinha do
Forró, o evento terá diversas apresentações musicais, com diferentes grupos, como Levada do Baião
e Forrofiando, além de foodtruck.
Eva Leoni, a Evinha do Forró, tem carreira construída com
base na interpretação de artistas
de diferentes gêneros musicais,
com ampla experiência de palco e
empatia com público. “Nessa jor-

nada, já participei de vários festivais de música, sendo premiada
em três deles, com músicas autorais. Participei também de programas de televisão, como Faustão (Globo), Máquina da Fama
(SBT), Rodrigo Faro (Record),
entre outros”, contou a cantora,
que também já se apresentou ao
lado de Hermeto Pascoal, Dominguinhos e Genival Lacerda.
SERVIÇO
1º Arraiá da Casa do Povoador.
Domingo, 17, às 16h, na Casa
do Povoador (avenida Beira Rio,
s/n – Centro). Entrada gratuita.
Informações: (19) 3434-8605.

O Setor de Gestão de Documentação e Arquivo, vinculado ao
Departamento Administrativo e de
Documentação da Câmara Municipal de Piracicaba, disponibiliza na
plataforma ATOM, nesta sexta-feira (15), o segundo Livro de Eleições do acervo histórico da Casa.
O exemplar físico, que pode
ser visualizado nas fotos acima,
contém duas subseções: a primeira é a do segundo Livro de Atas
da Câmara; a segunda subseção,
que se inicia na página 32, conta
com o segundo Livro de Eleições
da Câmara. Giovanna Fenili Calabria, chefe do setor, relata que
a primeira subseção – do Livro
de Atas –, foi aberta em 1827 e
alimentada até 1829. Depois disso, houve uma pausa, e apenas
em 1833 a segunda subseção foi
aberta, dando início ao Livro de
Eleições. O motivo pelo qual o caráter do livro mudou depois de
algumas páginas é desconhecido
pelos funcionários do setor.
O Livro é composto pelas atas
de todos os ritos eleitorais realiza-

dos em Piracicaba de 1833 a 1845,
à época chamada de Vila Nova da
Constituição. Dentre os cerca de
90 itens documentais, encontram-se registros de eleições para
deputados gerais, deputados provinciais e para Regente do Império
– sendo essa última o maior destaque do livro, afirmam, em consenso, os funcionários do setor.
Gabriel Tenório Venâncio e
Brenno Rodrigo Monteiro, estagiários de História do departamento,
foram os responsáveis por identificar, indiciar e transcrever o livro.
Segundo eles, o processo percorrido
até a disponibilização dos livros na
plataforma ATOM é longo e inclui a
leitura integral dos itens do arquivo, com posterior redação de resumo e transcrição literal do documento. “No dia-a-dia do trabalho, lemos
cerca de 15 atas por dia. Quando
julgamos ser um assunto relevante,
transcrevemos”, explicou Gabriel
Venâncio. “A única forma de descobrirmos do que trata um documento é lendo página por página do
manuscrito”, ressaltou Calabria.

Davi Negri

Disponibilização em acervo digital é feito pelo Setor de
Documentação e Arquivo da Câmara Municipal de Piracicaba

Ao realizarem a leitura, eles
se depararam com a ata das
eleições para Regente Uno do
Império, realizadas em 1835,
que atribuíram o cargo ao Padre Diogo Antônio Feijó, o Regente Feijó. O registro também

é tema da série Achados do
Arquivo desta sexta-feira (15).
O segundo Livro de Eleições pode ser acessado na íntegra na plataforma ATOM dentro do site oficial da Câmara
(www.camarapiracicaba.sp.gov.br).

S ELETIVO

Exame vestibular da Fatec
será neste domingo (17)
O exame para o vestibular da
Fatec Piracicaba Deputado Roque
Trevisan será no próximo domingo, 17. Os portões serão abertos às
12h15 e o fechamento se dará às
13 horas. O candidato deverá
comparecer ao local do exame, que
será no prédio da Fatec Piracicaba, portando documento de iden-

tidade original, esferográfica de
tinta preta ou azul, lápis preto 2 e
borracha. Todas as informações
constam no Manual do Candidato, disponível no site www.
vestibulafatec.com.br. Os horários
de ônibus da Linha 503/Santa Rosa
foram adaptados para atender os
candidatos que farão o exame.
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REUNION FEST II

E VENTO

Piracicaba recebe expoentes
nacionais do punk hardcore

Fabricio Polezi participa de
Fórum sobre Infraestrutura
Assessoria Parlamentar

Festival no Teatro São José recebe neste sábado, 16, a partir das 17 horas,
as bandas Ratos de Porão e Deadfish, em line-up com outras oito bandas
O Teatro São José, em Piracicaba, abriga hoje, 16, o Reunion Fest II, um evento com 10
bandas de música pesada, entre
ícones nacionais do punk hardcore, nomes que estão há décadas na ativa e duas atrações locais. O evento começa às 17h e os
ingressos continuam à venda
pelo site da produtora Hardcore
Pride (www.hardcorepride.
com.br), que organiza o festival
ao lado da Funderground.
As atrações da segunda
edição do festival são Ratos de
Porão, Dead Fish, Paura, Gritando HC, Norte Cartel, Agrotóxico, Xucro, Grindhouse Hotel, Stab e Escarro Verbal.
O principal nome do evento,
Ratos de Porão, celebra os 40 anos
de carreira - completados em 2021
- com a turnê do novo disco Necropolítica, elogiado por toda mídia especializada e apontado como
um dos mais relevantes lançamentos do rock nacional em 2022.
Outro nome de peso e consagrado Brasil afora é o Dead
Fish, que volta a Piracicaba com
a turnê 30+1, tocando sucessos
dos 31 anos que estão ativamente na estrada. A banda promete
um repertório recheado de clássicos para cantar junto.
Esta será a primeira vez da
Gritando HC em Piracicaba, uma
das bandas mais clássicas do
punk hc nacional, na ativa desde 1994! O Gritando ainda traz
a representatividade feminina ao
festival e eles prometem um set
list especial para celebrar a tão
aguardada estreia na cidade.
Um pilar sólido do hardcore nacional, a banda Norte Cartel (RJ) tem público cativo em Piracicaba, cidade onde se apresentou por tantas vezes e sempre por meio da Hardcore Pride.

Divulgação

Vereador esteve em evento com o ex-ministro de infraestrutura

Deadfish é uma das principais atrações do Reunion Fest II

Clássica banda de hardcore de
São Paulo, o Paura - com diversas
passagens em Piracicaba - resiste
no underground há mais de 25
anos. Sempre musicalmente atual
e afiado em seu conteúdo lírico,
mais uma vez o Paura vem mostrar que hardcore é uma ferramente
social e para uma vida inteira.
O Agrotóxico é uma das
mais ativas formações punk de
todos os tempos no Brasil, que
nasceu em São Paulo e está na
ativa desde 1993. A banda tem
seis álbuns, cujos registros abordam sobre anarquismo, ações
DIY e contra o fascismo, violência do terceiro mundo, problemas
ecológicos, entre outros temas.
O palco do Reunion Fest II
também é para o sangue novo do
hardcore nacional, como a banda
paulistana Xucro. O quarteto, que
também traz influências do rap
anos 90 e do metal moderno, foi
criado em 2020 e usa a música
como bandeira contra o fascismo.

De São Paulo, pela primeira vez em Piracicaba, a Grindhouse Hotel traz seu pegado e
pesado stoner/grunge - será
ainda a estreia da nova formação! A banda está na ativa desde 2009, já se apresentou no Goiânia Noise e dividiu o palco com
bandas importantes, como Red
Fang, Kadavar e Radio Moscow.
Stab é banda da nova safra da
música pesada de Piracicaba e cujo
nome já reverbera com força pelo
Brasil. O power trio executa um
furioso thrash metal, com pitadas
de death metal, repleto de passagens atmosféricas e até blast beats.
Desde 1996 tocando rápido
sujo e tosco! É assim que o Escarro
Verbal resume 26 anos de atividade no punk hardcore piracicabano, influenciado por Cólera, Olho
Seco, Ratos de Porão, Psychic Possessor e Scum Noise. A banda está
com a mesma formação desde 1999.
HARDCORE PRIDE - O
Reunion Fest II é ainda a reto-

mada da produção de eventos em
Piracicaba da produtora Hardcore Pride, que entre as décadas de
2000 e 2010 colocou a cidade
como polo nacional do punk hardcore. Por meio da produtora, a
cidade recebeu shows de diversas
bandas nacionais e internacionais, como Nueva Etica, Have
Heart, The Miracle, 25 ta Life,
Asunto, Outbreak, entre outras.
SERVIÇO
Reunion Fest II. Hoje, 16, às
17h. Teatro São José (rua São
José, 789, Centro). Ingresso:
R$ 80 (3º lote). Ingresso online, com venda também via
pix: [www.hardcorepride.
com.br] (http://www.hardco
repride.com.br). Ingresso físico: Sorveteria Stab (@stab.
sorvete), Sad Heart Tattoo
(@sadhearttattoo), Conexão
Rockwear (@conexaorockwear)
e Cerveja Leuven (@cervejaleuven) Informações: https://
www.hardcorepride.com.br/

A convite do deputado federal Capitão Guilherme Derrite
(PP-SP), o vereador Fabrico Polezi (Patriota) participou nesta quinta-feira (14), do Fórum de Infraestrutura Desafios e Oportunidades na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. O evento foi organizado pela ACISC (Associação Comercial e industrial de São Carlos).
O evento contou com as palestras do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), e do deputado federal Capitão Derrite (PP).
Também participaram o deputado estadual Gil Diniz (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), por meio de vídeo conferência, e o empresário José Fernando Domingues, presidente
ACISC, entre outras autoridades.
Capitão Derrite abordou como
a falta de segurança pública afeta
toda a estrutura do Estado e que,
em sua visão, "quase toda ação para

melhorar o combate a violência e o
aumento da punição para os criminosos passa pelo congresso”.
O ex-ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas,
fez menções sobre suas ações enquanto chefiava o ministério. “O
estado de São Paulo é onde as
indústrias de grande necessidade mundial tem interesse de se
instalar. Basta juntar a melhoria da infraestrutura com a redução da burocracia", pontuou.
“O ex-ministro disse que as
indústrias de grande importância, como a de supercondutores
e de componentes eletrônicos,
são de grande necessidade para
o mundo e que São Carlos tem
tudo para ser um polo para essas indústrias. Eu digo que Piracicaba também e espero trazer
para Piracicaba esses projetos que
geram emprego e por consequência melhora a vida dos munícipes”, destacou Fabrício Polezi.

Ô NIBUS

Linha Monte Líbano/ TPA
terá ajustes de horários
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran),
fará alterações nos horários na
linha 304 – Monte Líbano/TPA

em dias úteis e aos sábados. O
objetivo é eliminar atrasos e melhor atender à população. Os novos horários terão início hoje, 16.
Os novos horários estão disponíveis no site da empresa TUPi.
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P AULICEIA

Prefeitura publica
edital para reforma
do Centro Esportivo

REPRESENT
ATIVID
ADE
EPRESENTA
TIVIDADE

Eleições para nova composição
do CAE acontecem na segunda, 18

Divulgação

Membros eleitos no Conselho de Alimentação Escolar terão mandato de 2022 a 2026
A Secretaria Municipal de
Educação de Piracicaba publicou
na edição de quinta-feira, 14, do
Diário Oficial, o edital de convocação das eleições para a composição do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) para o quadriênio 2022/2026. A votação para
a próxima composição do colegiado acontece no anfiteatro da SME
na segunda-feira, 18, às 18h.
O conselho é composto por
sete integrantes, sendo dois representantes dentre as entidades de
trabalhadores da educação da
Rede Municipal de Ensino, indicados pelos respectivos órgãos de
representação; dois representantes de pais de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino
de Piracicaba, indicados pelos Conselhos Escolares, APMS ou similares; dois representantes indicados por entidades civis organizadas, em temas afins ao Conselho;
A restauração do espaço foi requisitada pela Selam

A Prefeitura de Piracicaba publicou na quinta-feira, 14, no Diário Oficial, o aviso de abertura de
licitação para reforma dos vestiários do Centro Esportivo Municipal Alfredo de Almeida Leite, no
bairro Pauliceia. O valor estimado
da contratação é de R$ 167.648,20
e o prazo máximo para execução
dos serviços é de 120 dias, a contar
da data de emissão da Ordem de
Serviço (OS). A restauração do espaço, que fica no cruzamento entre as ruas Virgílio Furlan e Dona
Idalina, 351, foi requisitada pela
Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam).
As empresas interessadas devem apresentar as propostas até o
dia 17/08, às 13h30 - a abertura
dos envelopes ocorrerá às 14h, na
Sala de Licitações da Prefeitura de
Piracicaba, no primeiro andar do
Centro Cívico, Cultural e Educacional Florivaldo Coelho Prates. O
edital, modalidade concorrência
nº 25/2022, pode ser acessado pelo
site da Prefeitura de Piracicaba, na
aba ‘licitação’ (www.piracicaba.
sp.gov.br). O critério para escolha da empresa vencedora
será o de menor preço global.

De acordo com a Secretaria
Municipal de Obras (Semob), a
reforma dos vestiários contempla as partes elétrica, hidráulica
e de revestimento cerâmico, com
a instalação de novas lâmpadas,
tomadas, chuveiros e válvulas
antivandalismo, além da pintura geral, nova cobertura dos vestiários e a troca das telhas avariadas na cobertura do ginásio.
As obras incluem também a retirada do poste de sustentação do
aramado danificado e a instalação de novos alambrados.
Inaugurado em agosto de
2006, o Centro Esportivo Alfredo de Almeida Leite possui uma
quadra poliesportiva coberta,
dois vestiários e duas canchas
para a prática de bocha-rafa.
Mais informações referentes
à licitação podem ser solicitadas
à Divisão de Compras da Prefeitura de Piracicaba, que fica na
rua Antônio Corrêa Barbosa,
2.233, 7º andar, ou pelo telefone
(19) 3403-1020 ou pelo e-mail
compras@ piracicaba.sp.gov.br.
As dúvidas técnicas poderão
ser esclarecidas com a Semob
pelo telefone (19) 3403-1177.

e um indicado do Chefe do Executivo Municipal. Além dos titulares, serão eleitos também sete membros suplentes, tendo mandato
para o quadriênio 2022 a 2026.
O Conselho Municipal de
Alimentação Escolar (CAE) têm
como principal função zelar pela
concretização da alimentação escolar, por meio da fiscalização
dos recursos públicos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), que complementa o recurso dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para a execução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
“Consideramos essencial que
a sociedade civil possa acompanhar e fiscalizar o trabalho de excelência desenvolvido por nossas
equipes que oferta uma merenda
escolar de qualidade aos nossos
alunos, a qual pode ser constante-

Divulgação

Eleição para a nova composição do conselho acontece na
próxima segunda-feira, às 18 horas, na Secretaria de Educação

mente aprimorada”, destaca o secretário de Educação Bruno Roza.
A íntegra do edital pode ser
acessada no Diário Oficial do
Município de Piracicaba/SP do

dia 14/07 - https://diariooficial.
piracicaba.sp.gov.br/; bem como
no Portal dos Conselhos Municipais de Piracicaba - https://
conselhos.piracicaba.sp.gov.br/

“A CID
ADE É SUA”
IDADE

Centro Pop recebe visita do mandato coletivo
A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, na manhã de ontem,
15, visitou o Centro de Referência
Especializado para População em
Situação de Rua – Centro Pop. O
Centro Pop é um serviço destinado
às pessoas em situação de rua. Tem
a finalidade de assegurar o serviço
especializado que viabilize o processo gradativo de tal situação. As
pessoas atendidas podem passar o
dia no local, com apoio de refeições,
sanitários, segurança e outros.
Na visita, Silvia foi recebida
pela coordenadora do Centro, Débora de Angelis, que, acompanhada de parte da sua equipe técnica,
explicou sobre os recursos humanos e funcionamento do espaço. A
vereadora também percorreu as
instalações, conheceu as demandas e cogitou futuras ações para
encaminhamentos das mesmas.
Também esteve presente no
encontro Lucila Alonso, que é
membro do Comitê Pop Rua.

Divulgação

Vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo “A Cidade é Sua” (PV), visitou o
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop
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A NOVA LEI GERAL DO ESPORTE 2

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, já atuou em
Tribunais Desportivos e
ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vicepresidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria
executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde
é conselheiro vitalício e
presidiu a Comissão de
Direito Desportivo da OAB de
Piracicaba nas gestões de
2007/2009 e 2019/2021

Nunca é demais lembrar a
Constituição Federal de 1988-CF/
88, deu destaque especial ao desporto garantindo-lhe um capítulo
específico o que renovou todo o
ordenamento jus desportivo. Em

junho passado, foi aprovado no
plenário do Senado Federal, o projeto da nova Lei Geral do Esporte
sob o nº 68/2017, trata-se do novo
marco legal das normas desportivas, o projeto de lei do Senado revoga normas que estão, hoje, em
vigor, consolidando-as, no sentido de atualizá-las e aperfeiçoá-las,
entregando assim a nova norma
geral do desporto no país. A contribuição de entidades ligadas ao
desporto e de juristas foi fundamental para estabelecer, finalmente, o novo marco legal do desporto. Recentemente, o referido projeto foi também apreciado pela
Câmara Federal já que o no Congresso Nacional vigora o sistema
bicameral, onde a casa iniciadora
do projeto é o Senado e a casa revisora é a Câmara Federal, como a
Câmara Federal alterou o projeto
em alguns pontos, ele agora volta
ao Senado para nova apreciação.
Uma das novidades, é considerar
os “gamers”, aqueles atletas de esportes eletrônicos, como trabalhadores, o que é uma grande con-

quista para um dos esportes que
mais cresce no mundo todo e está
cogitado para ser modalidade olímpica. E isto está claro no artigo 4º:
A prática esportiva é dividia em
três níveis distintos, mas integrados, e sem relação de hierarquia
entre si, compreendendo: I - a formação esportiva; II - a excelência
esportiva; III - o esporte para toda
a vida. § 1º Os incisos do caput
deste artigo aplicam-se ao desporto virtual. § 2º Entende-se por
desporto virtual a atividade que
demande exercício eminentemente intelectual e destreza, em que
pessoas ou equipes disputam modalidade de jogo eletrônico com
regras e prêmios pré-definidos.
Aos poucos o e-sports vai se consolidando como uma modalidade que veio para ficar, fruto do
avanço tecnológico atual e que
conta com competições de alta
performance e premiações milionárias pelo mundo todo. E o reconhecimento vem no artigo 71:
A profissão de atleta é reconhecida e regulada por esta Lei, sem

ESPORT’S
Dr. Jonas TadeuParisotto

Ronan Pinheiro da Costa

prejuízo das disposições não colidentes contidas na legislação vigente, no respectivo contrato de
trabalho ou em acordos ou convenções coletivas. Parágrafo único: Considera-se como atleta profissional o praticante de esporte
de alto nível que se dedique à atividade esportiva de forma remunerada e permanente e que tenha
nesta atividade sua principal fonte de renda por meio do trabalho,
independentemente da forma
como receba sua remuneração.
Não restam dúvidas que avançamos e muito neste novo marco legal do desporto, a participação de
renomados juristas do Direito
Desportivo e de outros ramos do
Direito, bem como das mais diversas entidades de administração do
desporto demonstram a vontade
política de nossos legisladores em
trazer o nosso ordenamento jurídico o mais próximo do que ocorre em países que há muito já trilharam este caminho. Voltaremos
ao tema. Saudações XVzistas e jus
desportivas e até a próxima!

com 50% de desconto, se caso
você estava esperando uma redução nos preços esse é o momento,
caso contrário uma promoção similar só vai aparecer novamente
no mês das crianças e olha lá caso
contrário no natal. Agora se você
não estiver em um momento financeiro de tranquilidade, não
tema, pois toda semana a Epic,
distribui jogos gratuitamente, do
dia 14 até o dia 21 de julho estará
disponível para resgata gratuito
e permanente o jogo Wonder Boy:
The Dragon's Trap. No mundo
dos esportes eletrônicos, muitos
jogos se destacam, uns por seus
efeitos gráficos, outros por sua
longevidade, outros por serem
extremamente rentáveis, com isso
cada vez mais tem ganhado espaço a popularização da carreira de
jogadores profissionais, vez que
se a pessoa domina um tipo de
jogo, as chances de ela conseguir
ser contratada por uma grande
empresa são bem grandes e de
uma hora para outra tornar um
jogador profissional de grande
destaque e bem pago, pensando
nisso, fiz uma lista com os 10 principais jogos mais rentáveis da atualidade, tomando por base a quantidade de campeonatos durante o
ano todo e os valores que já foram
pagos e que ainda serão pagos, em
1º lugar fica o jogo Dota 2, eis que
somente no ano passado, em um
único campeonato realizado no final do ano o The international
2021 foi distribuido a quantia de
US$40 milhões de dólares, a maior premiação da história dos eSports, a tendência é que essa premiação este ano seja superada por
uma nova cifra maior ainda, em
2º lugar temos o Jogo Mobile
PUBG Mobile, em 3º lugar CS:GO,
em 4º lugar Arena Of Valor, em
5º lugar League of Legends: Wild
Rift, em 6º Lugar Rainbow Six, em
7º lugar League of Legends, em
8º lugar Valorant, em 9º lugar
Apex Legends e por fim em 10º
lugar, temos Rocket League, fechando o pódio dos jogos que mais
irão premiar seus jogadores no ano
de 2022. Por hoje é só, fiquem ligados nas próximas colunas!!
Winner, winner, chicken dinner!!!

BASEBALL É CHEIO DE TRADIÇÕES E MALDIÇÕES
Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta,
fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Fala galera, hoje nossa coluna vai falar sobre historia, porque nenhum esporte tem as historias mais curiosas, as tradições
mais longevas que o baseball, um
esporte que mantem suas raizes.
Começando pelos uniformes, passando pelos estádios e ate com
maldições que "explicam" anos
sem títulos de algumas equipes, o
esporte é cheio dessas historias.
Nos uniformes a grande curiosidade é que até hoje todas as
equipes tem seu primeiro uniforme da cor branca e o segundo da
cor cinza, depois ai sim temos uniformes alternativos coloridos. O
uniforme principal ser branco é

ate normal, equipes da NBA usavam apenas branco em casa até
algumas décadas atras, mas e o
cinza? Bem, a historia é que nos
primórdios do esporte, la nos
anos 1900, as equipes precisavam
economizar quando viajavam, o
uniforme branco sujava muito e,
em outra cidade, era difícil lavar
todos os dias, uniformes coloridos não adiantavam porque ao
lavar eles desbotavam rápido.
Então o cinza foi escolhido, ele
diferenciava o time da casa do
visitante e fazia os clubes economizar com lavanderia.
Também no baseball é onde
mais ha maldições que servem de
justificativa para as equipes ficarem décadas sem títulos. As
mais famosas são a Maldição do
Bambino e a Maldição do Billy
the Goat. A do Bambino ocorreu
com o Boston Red Sox, após trocarem Baby Ruth (apelidado de
Bambino) para os Yankees o clube de Boston, que havia ganho 5
dos 15 primeiros títulos, ficaram
de 1918 até 2004 sem levantar o
trofeu, enquanto os Yankees se
tornaram os maiores campeões

da MLB com 27 títulos. Os Red
Sox ja superaram muito a maldição, depois que ela foi quebrada em 2004, após vencerem 4
jogos consecutivos contra os
Yankees que lideravam a serie
por 3-0, o clube ja venceu o titulo também em 2007, 2013 e 2018.
A Maldição do Billy the Goat
ocorreu com o Chicago Cubs,
quando em 1945 o torcedor William Sianis foi impedido de entrar no estádio com sua cabra de
estimação chamada Billy, após
ser expulso do estádio, Sianis
disse que os Cubs nunca mais
iriam vencer um titulo e os Cubs,
que haviam vencido seu ultimo
trofeu em 1908, ficaram ate 2016
sem vencer, 108 anos de espera.
Outra maldição da MLB foi a
Maldição de Eddie Grant, que ocorreu quando o New York Giants jogou seu ultimo jogo na cidade antes de se mudar para San Francisco em 1957, a torcida raivosa invadiu o campo e um deles roubou
uma placa em homenagem a Eddie
Grant, um veterano de guerra
morto na 1ª Guerra Mundial, dizendo que os Giants nunca ganha-

riam um titulo em San Francisco.
E os Giants so conseguiram seu
primeiro titulo em San Francisco
em 2010, dois anos após a inauguração do novo estádio do time,
onde o dono mandou fazer uma
placa idêntica a que existia em
Nova York e colocar no estádio.
Mas a mais curiosa vem do
Japão, é a Maldição do Coronel que
ocorre com o time do Hanshin Tigers desde 1985, quando durante
a comemoração do titulo daquele
ano, torcedores do Tigers entraram em um KFC, pegaram a estatua do Coronel Sanders e a jogaram no rio. Depois disso o clube
nunca mais venceu a Japan Series, e depois de 1985 o time teve 18
temporadas consecutivas com
mais derrotas que vitorias. A estatua foi recuperada do fundo do
rio em 2009, mas dizem que o clube so vai ganhar o título novamente apenas quando ela estiver completa, e falta a mão esquerda.
Esse é o baseball, um esporte fascinante, tanto na tática,
na estratégia, quando por sua
historia riquíssima. Vale a pena
assistir e dar uma chance.

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado
por games

E aí pessoal, como foram nessa semana que teve o Prime day?
Conseguiram resgatar todos os
jogos de graça? Muitas compras?
Espero que sim, após a grande
onda de jogos gratuitos, agora começa as vendas de verão americano (summer sale) do dia 14 até
o dia 28 de julho, a Epic Games
Store oferecerá centenas de jogos
baratos com até 80% de desconto
no PC, durante a promoção de
Summer Sale na loja, que é chamada de Promoção de Verão 2022
no Brasil. Segundo a Epic Games,
serão duas semanas de descontos que expandirão sua biblioteca
com blockbusters AAA (os jogos
mais recentes e top do momento),
indies clássicos e tudo mais. Vários títulos de peso estarão em
promoção pela primeira vez na
Epic Games Store nas próximas
semanas. Preparei uma lista com
as melhores opções de jogos disponíveis durante a Summer Sale,
no qual temos grandes jogos como
Far Cry 6, Red Dead Redemption
2, Horizon Zero Dawn, Kena:
Bridge of Spirits, The Witcher 3,
além de jogos recém lançamentos
como Ghostwire: Tokyo, Evil
Dead: The Game, LEGO® Star
Wars™: The Skywalker Saga e Salt
and Sacrifice e alguns jogos que
fizeram muito sucesso no ano
passado e início desse ano como
Days Gone, It Takes Two, Tom
Clancy’s Rainbow Six® Extraction, Cyberpunk 2077, Grand Theft
Auto V Premium, Watch Dogs:
Legion, Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2, DEATH STRANDING
DIRECTOR’S CUT, WRC 9 FIA
World Rally Championship, Battlefield™ 2042, dentre outros jogos, os acima listados estão tudo

RIVALIDADE
João Luis de Almeida

NEGANDO AS APARENCIAS E
DISFARÇANDO AS EVIDÊNCIAS
Pablo Franco

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

Salve, salve meu psicolindo!
Mais um dia de falar sobre aquilo que mais gosto,
psicologia do esporte.
Hoje traremos um assunto em
alta e que me chamou a atenção.

O ocorrido em Mogi Mirim.
Eu como sempre tenho dito
aqui sobre as emoções dos atletas e não poderia deixar de comentar o ocorrido em Mogi Mirim e como isso pode vir a afetar o desempenho e até as emoções dos jogadores e comissão
técnica que foi "retirada".
Eu como psicólogo e como
pessoa me sinto bem incomodado por situações do tipo,
considerando que os atletas
devem ser tratados como pessoas em situações de trabalho.
Caso muitos esqueçam atletas são PROFISSIONAIS QUE

TRABALHAM COM O CORPO
e este é sua ferramenta, mas diferente do que muitos acreditam eles não são heróis.
Definitivamente não são,
pensando justamente como
isso refletirá nas emoções do
atleta em consideração ao clube que aquilo que foi dito.
Momentos como esse me faz
questionar se este é o jeito correto de lidar com outro dentro do
seu trabalho e sobre a modernização do futebol, considerando
que podemos ver de duas maneiras essa mudança de paradgima.
Vale a pena abandonar

tudo em nome do novo ou manter as bases daquilo que dá certo e melhorar o que já era feito?
Sou a favor da modernização do futebol, mas respeitando
o principal ator dentro desse
contexto o atleta profissional.
Esse nome é justamente dizendo que estamos negando a
realidade e depois reclamando
que a cada dia menos temos uma
menor qualidade principalmente no futebol profissional.
Enquanto continuarmos tratando os atletas como descartáveis
estaremos matando os frutos que
poderiam trazer muitos frutos.

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,
corredor e quinzista sofredor

Bom dia caros leitores!
Duas perdas sentidas nesses últimos dias para a cidade
de Piracicaba.
Professor Rubens Braga foi
quase tudo dentro do XV, tanto
no futebol como no basquete, preparador físico, técnico, conselheiro, vice-presidente e presidente.
Foi também um político como poucos, vereador por três mandatos e
presidente da Câmara Municipal.
Tive o prazer de conviver com
ele dentro do alvinegro, um homem íntegro, gentil, sábio que fará
muita falta, em seus 93 anos de
vida fez muito, deixou uma marca
no coração de amigos e ex-alunos!
A morte do ex-prefeito Adilson Maluf também entristeceu a
Noiva da Colina, sua ligação com
o Nhô Quim foi um tanto controversa. Nos anos 80, Adilson
engendrou com outros empresários o grupo de apoio que muito
ajudou o XV numa época de crise financeira grave do clube.
Como presidente do alvinegro não foi feliz, inclusive com
um rebaixamento em 2006, sua
última participação na vida quinzista, quando da eleição de Arnaldo Bortoletto, foi ruim, a proposta que levou, com a promessa
de um empresário da cidade em
investir no clube e trazer pelo
menos mais dois patrocinadores
de peso caso nenhum político estivesse à frente do Nhô Quim,

excluindo assim o Capitão Gomes
da disputa, nunca se concretizou!
Quanto a vida política, já li
e ouvi muitos colocarem Barjas
Negri como o melhor prefeito
que Piracicaba já teve, não posso
falar de Luciano Guidotti, pois,
não era nascido, mas posso falar
de Adilson, para mim, foi infinitamente superior a Barjas.
Um dos grandes rivais do
XV em sua história é o São Bento. Os dois clubes tiveram em
seus quadros jogadores com forte
ligação entre Piracicaba e Sorocaba, exemplos de Tutu, Dorival
(Pinguim), Arlindo Nilo, Picolé,
Serelepe, Gatãozinho e Chicão.
Mas a grande rivalidade era
entre Romeu Ítalo Rípoli e Alfredo Metidiéri, antigos presidentes de XV e São Bento. Numa
época que o interior dava as cartas na Federação Paulista de
Futebol, Rípoli e Metidiéri elegiam quem eles queriam para a presidência da entidade, sempre fortalecendo os pequenos, até que um
dia a dupla se desentendeu!
Metidiéri, aliás Comendador Alfredo Metidiéri, chegou a
ser presidente da FPF entre os
anos de 1976 e 1978, como presidente do São Bento, assim
como Rípoli no XV, ficou por mais
de década, exatamente 15 anos.
Porém, a lembrança que
mais me dói ao lembrar a rivalidade entre o Nhô Quim e o
Bentão foi no ano de 1981!
Naquela época o campeonato paulista era emocionante
do começo ao fim, da ponta ao
último na tabela, explico.
Além da decisão do campeão
paulista, que era transmitida por
todos os grandes canais de TV,
também a disputa do campeão de
acesso era acompanhada pela imprensa com grande interesse. Naqueles anos o último colocado da
A1 era sumariamente rebaixado,
subindo assim o campeão da A2,
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Catequese bíblica para
ler a Carta a Filemon
Pe. Demetrius dos Santos Silva
Biblista e docente do Curso Diocesano de Teologia
A Carta a Filemon é um "bilhete", no qual Paulo exorta um
discípulo, Filemon, a aceitar o retorno de seu escravo Onésimo, que
agora era seu irmão em Cristo.
Filemon morava em Colossas e era uma pessoa com riquezas que se converteu a Cristo, por
meio de Paulo. Onésimo era escravo de Filemon, mas fugiu,
indo para Roma ajudar Paulo e
também se converteu a Cristo na
convivência com o apóstolo. Paulo manteve Onésimo consigo até
que sua conduta demonstrasse
a sinceridade de sua conversão.
Ele desejava reparar o dano que
havia infligido a Filemon, mas
temia ser severamente castigado.
Paulo intercede, escrevendo o
"bilhete" e indica que Onésimo,
agora, é um irmão que deve ser
tratado com o mesmo respeito
com que Paulo era tratado por
Filemon. Essa carta de gigantesca beleza é um tratado sobre a
liberdade do amor.
Por ser um bilhete, essa carta possui um só capítulo. Assim
dividimos a carta:
1. Saudação (vv. 1-3)
2. O apreço de Paulo por
Filemon (vv. 4-7)
3. Paulo intercede por
Onésimo (vv. 8-17)
4. Em Cristo, Paulo garante o pagamento (vv. 18-25)
Onésimo tinha roubado Filemon. Em Roma, ele procurou
Paulo, que o levou a Cristo. Por
lei, Filemon poderia matar seu
escravo pelo roubo, mas Paulo
intercedeu em nome do novo cristão, salvando sua vida. A carta
foi escrita por Paulo de próprio
punho e seus propósitos por escrito eram: (1) informar a Filemon que seu escravo não apenas
estava bem, mas também que
havia sido salvo; (2) pedir que
Filemon perdoe Onésimo e o trate como irmão; (3) pedir a Filemon hospedagem, pois Paulo esperava que logo fosse libertado.
A principal lição da carta é
a imagem de Cristo como o Redentor. Assim como Paulo estava disposto a pagar o preço para
salvar a vida de Onésimo, Cris-

to pagou o preço na cruz para
nos libertar da morte eterna.
"Recebe-o como a mim mesmo"
(v. 17), escreveu Paulo, lembrando-nos que somos "aceitos no
Amado" (2 Cor 5,21). Não se
entra no céu por mérito pessoal
e, quando estivermos diante do
Pai, Cristo poderá dizer: "Receba-o como a mim!" Graças a
Deus sua justiça nos cobriu!
Precisamos lembrar que a
escravidão era uma instituição
presente no Império Romano.
Os romanos trouxeram multidões de escravos (jovens e velhos) de volta das guerras, e
comprar e vender escravos fazia parte da vida cotidiana.
Paulo tinha um grande interesse na libertação dos escravos,
pois "foi para a liberdade que
Cristo nos libertou" (Gl 5,1). Não
lemos que Paulo atacou diretamente a escravidão, porque o
próprio Evangelho, pregado e
vivido na igreja primitiva, acabava com esse problema social.
A carta de Paulo a Filemon é um
exemplo clássico de como Cristo
muda um lar e a sociedade, mudando vidas. Não que Paulo estivesse evitando o problema da
escravidão; antes, ele percebeu
que a verdadeira solução seria
encontrada, quando homens e
mulheres entregassem seus corações a Cristo libertador.
Paulo promove uma renovação das condições econômicas e
sociais, por meio da renovação
das relações senhor-escravo
dentro da comunidade de fé.
Sem dúvida, houve romanos
que perdoaram seus escravos
por razões humanas, mas Paulo
pede perdão por amor a Cristo.
Paulo elogia os serviços
que Onésimo lhe prestou para
a evangelização na prisão (v.
13) e o devolve para reparar o
dano causado a Filemon. Paulo ajuda Onésimo a descobrir
espontaneamente (v. 14s) que
sua experiência com o escravo foi obra do Senhor para a
sua libertação e que nenhuma escravidão resistirá ao
amor de Cristo Libertador.

IGREJA EM NOTÍCIAS
SÍNODO I - A Diocese de
Piracicaba realizou, no último
sábado (9), a assembleia da
fase diocesana para o Sínodo
dos Bispos 2021-2023. A reunião pré-sinodal estava prevista no Calendário Diocesano,
ocorreu das 8 às 12 horas na
Paróquia São Pedro, em Piracicaba, e faz parte do processo
de escuta proposto pela Igreja
Católica e desejado pelo Papa
Francisco, com objetivo de entender as diferentes realidades
em que a Igreja está inserida.
SÍNODO II - O evento
teve como assessor o padre Joel
Nery, vigário geral da Diocese
de Santo André. O tema do sínodo é: "Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e

missão". O Sínodo dos Bispos
foi convocado pelo Papa Francisco e está previsto para ocorrer em 2023. As contribuições
locais serão organizadas em
documento a ser enviado para
as etapas seguintes do processo
sinodal até chegar à Assembleia
Geral do Sínodo, em Roma.
MARIA - A Escola de Teologia da Diocese de Piracicaba
está com inscrições abertas para
o curso extracurricular "A Força Resiliente do Coração de Maria e nossas Periferias Existenciais", destinado preferencialmente a ex-alunos do Curso de Teologia. Inscrições pelos telefones
(19) 2106-7597 e (19) 2106-7575,
ou pelo e-mail escola.teologia@
diocesedepiracicaba.org.br.

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

SR. CLAUDINER ORTIS faleceu
anteontem, na cidade de Botucatu/SP, contava 60 anos, filho
dos finados Sr. Mariano Ortis e
da Sra. Margarida Correa Ortis. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala 02, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ISRAEL MUTTE PENTEADO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr.
Jose da Silva Penteado e da Sra.
Anilde Mutte Penteado, era casado com a Sra. Adelita Aparecida Muzaranho; deixa a filha:
Gabriela do Nascimento Penteado. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA LISBOA FEITOZA
BARBOZA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 72 anos,
filha dos finados Sr. Antonio Feitoza e da Sra. Josefa Luiza da
Conceição Ferreira, era viúva
do Sr. Vicente Barboza; deixa os
filhos: Tania Regina Barboza;
João Carlos Barboza, já falecido e Sergio Henrique Barboza,
já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
14h00 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 FABRE NETO faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados
Sr. Alfredo Fabre e da Sra. Virgilia Gomes, era casado com a
Sra. Maria Edina Macedo Fabre;
deixa os filhos: Sidney Fabre e
Antonio Marcio Fabre, casado
com a Sra. Priscila Ferreira Duarte Fabre. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
às 13h30 no Cemitério Municipal de Santa Maria da Serra/SP
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ARLINDO NOVOLETTI faleceu ontem, nesta cidade, contava 94 anos, filho dos finados
Sr. Jeronymo Novoletti e da Sra.
Luiza Zen, era viúvo da Sra.
Anna Luiza Rodrigues Novoletti;
deixa os filhos: Aurora Novoletti; José Roberto Novoletti e
Amilton Fernando Novoletti, já
falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. GENOVEVA DE NEGRI PINAZZA faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos
finados Sr. Luiz de Negri e da
Sra. Regina Pagotto, era viúva
do Sr. Osmair Pinazza; deixa os
filhos: Luiz Vitorio Pinazza, já
falecido e Maria Cristina de Negri Pinazza, casada com o Sr.
Edson Donato. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO IRINEU BONASSI faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos
finados Sr. Ulisses Bonassi e
da Sra. Aurora de Jesus Tamborim, era viúvo da Sra. Neide
da Silva Bonassi; deixa os filhos: Marilda da Silva Bonassi
Delara, casada com o Sr. Marcos Delara; Silvia Bonassi Geraldin, casada com o Sr. Ocimar Geraldin; Silmara da Silva Bonassi da Penha, casada
com o Sr. Aldenor Ribeiro da
Penha; Vanussa Aurelia da Silva Bonassi; Robson Osires da
Silva Bonassi, casado com a
Sra. Bernardina Souza Bonassi; Rosires da Silva Bonassi,
já falecida; Tatiane Fernanda
Ito, casada com o Sr. Fabio
Marcelo Ito e Ronaldo da Silva
Bonassi, já falecido. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos,
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOAO JOSE ELEUTERIO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 66 anos, filho dos finados Sr. Primo Eleuterio e da
Sra. Rosa Ventura Eleuterio.
Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje às 10h00
no Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. RONALDO MESSIAS DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho
dos finados Sr. Antonio Fidelis da Silva e da Sra. Percelina Messias da Silva, era viúvo da Sra. Maria Claudete da
Silva Castro; deixa os filhos:
Lucas Messias da Silva; Davi
Messias da Silva; Danilo Messias da Silva; Ricardo Marcelino da Silva e Renato Messias da Silva. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
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

FALECIMENTOS
SRA. MARIA APARECIDA DE
JESUS MARQUES MARTINS
faleceu dia anteontem na cidade de Piracicaba, aos 70
anos de idade e era viúva do
Sr. Rubens Siqueira. Era filha
do Sr. Alziro Marques e da Sra.
Maria Aparecida Giovani Marques, ambos falecidos. Deixou os filhos: Fleming Luis Siqueira, Almerisa Marques Siqueira Correa e Prescila Lunara Siqueira Richter. Deixa
ainda netos e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se ontem as 15:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade, seguindo para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DIVA MARIA TORETTA faleceu anteontem na cidade de
Avaré, aos 86 anos de idade e
era casada com o Sr. Antonio
Osvaldo Toretta. Era filha do Sr.
Benjamim Pinto de Oliveira e da
Sra. Maria Albertina Pinto de Oliveira, ambos falecidos. Deixou
os filhos: Bernadete, Jose Antonio, Bernardo Dimas, Thompson Thomas e Agueda Aparecida. Deixa ainda netos, bisnetos
e demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade sala-5, seguindo para a referida necrópole, onde foi inuma-

da em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. PRISCILA MARIA PEREIRA
GONÇALVES faleceu no dia anteontem na cidade de Charqueada, aos 37 anos de idade e era
casada com o Sr. Odair Ferreira Gonçalves. Era filha da Sra.
Eva Maria Pereira. Deixa os filhos: Thaiza Roberto Pereira
Gonçalves, Micael Danilo Pereira Gonçalves, Thais Camili
Pereira Gonçalves e Pedro
Henrique Pereira Gonçalves.
Deixa ainda neta, irmãos, sobrinhos e demais familiares e
amigos.O seu sepultamento
deu se ontem ás 16:00h saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Charqueada seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.VILMA BORDINHON VIEGAS faleceu ontem na cidade
de São Pedro aos 92 anos de
idade e era filha dos finados
Sr.Thercio Escobar Viegas e da
Sra.Pache Bordinhon Viegas.
Deixa irmãs, sobrinhos e demais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento
deu se ontem ás 15:30 h no Cemitério da Saudade onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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E VENTO

Festival de Inverno está
de volta em Laranjal
Música, arte e cultura da melhor qualidade. Festival de Inverno de Laranjal Paulista. Uma
programação imperdível: erudito, popular, instrumental, coral
afro, duetos, o melhor da MPB,
participações internacionais,
atrações de renome nacional que
você se acostumou a ver na TV
todas as noites. Tudo isso, com
uma deliciosa praça de alimentação e muitas surpresas. É claro
que você não vai perder. Anote na
sua agenda, de 22 a 24 de julho!
CONFIRA A PROGRA-

MAÇÃO COMPLETA: Banda
Municipal Maestro Giocondo
Cordoni - dia 22 às 19h30; Rose
Araújo e Trio - dia 22 às 21h; Banda 10 de Outubro - dia 23 às 10h
(apresentação por meio da Lei Aldir Blanc); Projeto 3 - dia 23 às
11h; Coral Afro - dia 23 às 16h
(apresentação por meio da Lei
Aldir Blanc); Bravo Elektro dia 23 às 20h30; Pedro Paulo &
Os Seresteiros de Tatuí - dia 24
às 10h30; Anderson e Airton dia 24 às 16h; Derico & Sérgio Duo Sciotti - dia 24 às 17h.

C OVID -19

Quarta dose já está disponível
para pessoas a partir dos 35 anos
A partir deste segunda-feira (18), a quarta dose da vacina contra a COVID-19 estará
disponível para pessoas a partir de 35 anos, que pode ser
aplicada quatro meses após a
terceira dose. A imunização
acontece no Centro Administrativo Municipal e nos Postos de

Saúde, que também são sedes da
vacinação contra a gripe, disponível para toda a população. Nos
postos de saúde, também estarão disponíveis as doses iniciais
e de reforço conforme a idade e
público alvo. O Centro Administrativo fica na Rua Hélio Rodrigues Pires, 54, Vila Campacci.

A TRAÇÃO

CONQUIST
A
ONQUISTA

HISTÓRIC
A
HISTÓRICA

Revitalização do ribeirão
do Laranjal é iniciada
Obra é um dos principais compromissos do Plano de Governo do prefeito Dr. Alcides
O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior assinou
a ordem de serviço para o início
da revitalização do Ribeirão da
Vila Zalla. A obra é um dos principais compromissos previstos
em seu Plano de Governo, aprovado nas urnas pela população.
E os trabalhos começaram
de imediato, já nesta semana,
com a etapa de contenção.
A melhoria irá sanar um
problema crônico de meio ambiente e saúde pública, que se arrasta há décadas, pois irá proteger as margens contra a erosão,
além de recuperar áreas já danificadas e a paisagem da região.
O investimento é de quase
R$ 690 mil, sendo R$ 500 mil
de emenda parlamentar proposta pelo do deputado estadual
Fernando Cury e o restante de
contrapartida de recursos próprios do município. A empresa
ganhadora do processo licitatório e que está executando a obra
é a DFD Construção Engenharia.

Divulgação

Melhoria irá sanar um problema crônico de meio ambiente e saúde pública

Banda Zan’s se apresenta
no Largo São João
Nesta semana, na quartafeira (13), foi comemorado o
Dia do Rock. E Laranjal Paulista irá homenagear essa data
muito especial, no próximo

Divulgação

sábado (16), com mais uma edição do Projeto Música & Arte no
Coreto que recebe a Banda Zan´s
80, a partir das 10h, no Largo
São João. Participe. Prestigie.

FORMAÇÃO
Antes de encerrar o semestre letivo, a Secretaria de Educação de Laranjal Paulista promoveu mais um encontro
de formação para todos os professores da rede municipal de ensino. Os docentes foram divididos por níveis de

aprendizagens para estudar e receber novas orientações
sobre diversos temas, como desenvolvimento da Base
Nacional Curricular, educação infantil, adequação curricular, inclusão formadora e novas tecnologias.
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Dedini tem 100% de aprovação para
uso do Selo Verde Chico Mendes
Feita com base nos critérios do processo Procert, renovação avaliou “Projeto Água”

O Instituto Internacional de
Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes aprovou,
com nota máxima, a renovação do
uso do Selo Verde pela Dedini S/A
Indústrias de Base. O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis
para o setor sucroenergético aliado a projetos ambientais realizados
internamente, e também voltados
à comunidade, foram preponderantes para essa certificação.
A renovação, feita com base
nos critérios do processo Procert
(Programa de Certificação pelo
Compromisso com a Responsabilidade Socioambiental), avaliou o
“Projeto Água”, desenvolvido pela
empresa, e concluiu que as ações
da Dedini são consideradas de
grande importância para o desenvolvimento sustentável do país e
para a proteção do meio ambiente.
“Acreditamos que, através de

projetos de cunho socioambiental,
as empresas se colocam à frente
no mercado e incentivam outras
empresas a praticarem ações mais
responsáveis, que promovem a
credibilidade e confiança dos consumidores e stakeholders”, destaca o documento do Instituto.
Para a renovação do uso do
Selo Verde, foram avaliados indicadores de gestão social, gestão ambiental e gestão socioambiental (governança corporativa),
medindo as práticas positivas e
voluntárias da empresa que vão
ao encontro destes princípios.
Todos elencados no conceito ESG
- Environmental, Social and Corporate Governance (Governança
Ambiental, Social e Corporativa),
que avalia a consciência coletiva
de uma empresa em relação aos
fatores sociais e ambientais.
A avaliação deste conceito se
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dá através da coleta de dados em
torno de métricas específicas. O
objetivo da certificação é promover a melhoria de serviços levando a conscientização para o mercado consumidor. A certificação
também busca adequar a gestão da
companhia à excelência ambiental, visando a promoção e melhoria de seus produtos e processos.
“A renovação da certificação
mostra que estamos no caminho
certo e nos incentiva a buscar a
excelência em produtos e processos
com responsabilidade ambiental,
atuando diretamente para proporcionar uma melhoria na qualidade
de vida e bem-estar das futuras gerações”, destaca Igor Serra, do Setor de Meio Ambiente da Dedini.
O Instituto Chico Mendes é
uma Organização Não Governamental, de referência internacional, que desenvolve programas,
ações e projetos em diversos países, buscando a conservação
dos recursos naturais, para a
melhoria da qualidade de vida
dessa e das futuras gerações.
ÁGUA - O Projeto Água, objeto da certificação, tem como estrutura fundamental as áreas social, econômica e ambiental, envolvendo a preservação da Microbacia do Guamium, uma das principais integrantes da bacia hidrográfica do município de Piracicaba.
O projeto conseguiu reduzir
29,5% do volume de água captada desse manancial, sendo que o
reaproveitamento ou reuso dessa água usada na produção chegou a 99%. No mesmo período, a
empresa deixou de gerar/lançar
142.500 m³/mês de efluentes.
Outra ação do projeto inclui
o reflorestamento de áreas que
compõem essa bacia, feito em parceria com a ONG Florespi. Em 10
anos, aproximadamente 13 mil
mudas foram plantadas, 97.000
m² reflorestados desde 2005, por
meio de 50 espécies nativas, sendo que 10 espécies estão na lista
das ameaçadas de extinção.

Mariana Modesto

Para a renovação, foram avaliados indicadores de gestão social, gestão ambiental e gestão socioambiental

SUSTENTÁVEL – No que
diz respeito à tecnologia desenvolvida pela Dedini a serviço do meio
ambiente, o destaque fica por conta da USD (Usina Sustentável Dedini), que utiliza a mínima quantidade de matérias-primas e insu-

mos para obter o máximo de produtos mitigadores de emissões.
A criação da USD é resultado da grande experiência que a
Dedini acumulou com os projetos e o fornecimento de usinas
'chave na mão'. Ao longo de sua

história, dos 100 anos de fundação completados em 2020, a empresa já forneceu 108 usinas completas no Brasil, 29 dessas plantas para o exterior, e 115 plantas
de cogeração, os maiores fornecimentos mundiais do setor.
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Esclarecendo as principais
dúvidas sobre a pensão
por morte do INSS
Guilherme Chiquini

T

alvez nenhum benefício do INSS
gere tantas dúvidas e incertezas quanto a pensão por morte.
Como se sabe, a pensão
por morte é um benefício pago ao dependente
do segurado em razão
do falecimento deste. Essas dúvidas aumentaram mais ainda
após a Reforma da Previdência.
Primeiramente, é bom esclarecer que nem todas as pessoas têm
direito à pensão por morte. Isso
porque o primeiro requisito para
gerar direito ao benefício é o fato
de o falecido possuir a chamada
“qualidade de segurado”, ou seja,
possuir “cobertura” do INSS no
momento do óbito. Tem qualidade de segurado a pessoa que contribui com o INSS, seja como empregado, autônomo ou facultativo. Portanto, se o falecido não possuía qualidade de segurado, infelizmente o seu dependente não fará
jus à pensão. Já o aposentado que
falece gera o direito à pensão ao
seu dependente. E quem é o dependente? A qualidade de dependente está relacionada ao grau de
parentesco do dependente com o
falecido. Podem ser dependentes
o cônjuge, os pais, o filho, o irmão.
Uma das principais dúvidas
acerca da pensão por morte é sobre a possibilidade de ela ser acumulada ou não com aposentadoria. Não há vedação alguma que
impeça a acumulação de pensão
por morte com aposentadoria.
Sendo assim, tanto um aposentado que ficar viúvo poderá receber
pensão por morte em razão do
óbito de sua esposa quanto um
pensionista poderá se aposentar.

Muitos acreditam
ainda que o pensionista não pode se casar senão “perde” o benefício.
Mito. Não há na lei nenhum dispositivo contrário à possibilidade de
o viúvo ou a viúva se
casar novamente. Deste modo, podem, tranquilamente, os viúvos
contraírem novo matrimônio que
não perderão o benefício pago pelo
INSS. No entanto, em caso de óbito do novo cônjuge, deverá o pensionista – casado pela segunda vez
– optar pela pensão mais vantajosa, eis que há proibição de o pensionista receber duas pensões
por morte em decorrência de
óbito de cônjuge ou companheiro.

Não há restrição
alguma ao
recebimento
conjunto de
salário ou
remuneração pelo
trabalhador com a
pensão por morte
Por fim, outra dúvida muito
comum entre as pessoas é se o
cônjuge ou companheiro que trabalha pode receber pensão por
morte do segurado falecido junto
com sua remuneração. A resposta é sim. Não há restrição alguma
ao recebimento conjunto de salário ou remuneração pelo trabalhador com a pensão por morte.
Essas são, comumente,
as principais dúvidas acerca da pensão por morte.

P

ara quem acredita na tradição judaico-cristã, com
base no Pentateuco, temos em Gênesis a primeira tragédia familiar
que nós conhecemos;
consta nessas sagradas
escrituras, do começo
da humanidade no Éden, o primeiro caso de violência e morte.
Segundo o que podemos
avaliar no texto, Deus colocou
uma condição e de tudo que tinha eles poderiam comer, mas
havia um fruto que esse jamais
poderiam provar e, pela fraqueza
de ambos, se desobedeceu a lei de
Deus. Comeram do fruto e foram
expulsos do Jardim do Éden.

É triste ver que
a humanidade
caminha para o
ódio e desamor
Após esses fatos, os dois filhos deles foram Caim e Abel.
Caim se tornou lavrador e Abel
pastor de ovelhas e, nesse tempo, se fazia oferta dos frutos do
campo que eles plantavam ou criavam. Uma vez por ano eles faziam oferenda a Deus, entregando o melhor que deu na lavoura
ou o que havia no rebanho.
Quando iam diante de Deus
fazer sua oferenda, Caim trouxe um fruto das sobras e ofereceu ao Senhor. E Abel, também,
trouxe um fruto dos primogênitos das ovelhas. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta já Caim não atentou, isso causou incômodo, ódio e inveja,
algo corriqueiro nos dias atuais.
Posto isso, Caim se tornou uma
pessoa ainda mais irada e sucedeu que estando no campo, le-

Aldo Nunes

D

epois que o “James Webb” –
telescópio espacial foi divulgado pela
NASA (National Aeronautic and Space Administration) – nesta semana que ora finda, às
imagens por ele captadas vão modificar a astronomia
atual e cá para mim, justificar que
estamos no início de uma nova era,
na qual muito, ainda, precisaremos aprender. Para isso precisamos entender que os “arranhacéus”, há bom tempo, estão arranhando demais o “céu” e, esses
arranhões muito o machucaram e
o infeccionaram, agora, vamos ter
que utilizar antibióticos e suas consequências, não só pela sua falta
no mercado, como também pelo
seu uso descontrolado, do qual já
sofremos às consequências.
Mas vem aí os “Startup’s” –
cuja tradução que consegui apelando para a “internet”, pois não
sou apegado às coisas mais rápidas que meu pensamento. Em inglês americanizado encontrei:
“Star” = que se traduz porestrelae
“tup” = que se traduz por carneiro
e, juntando essas duas palavras
pode-se entender que com elas formou-se a palavra “Startup”,um
animal com chifres quedá muita
cabeçada (até parecendo humanos
que mesmo dando tantas cabeçadas, não aprende). Contudo, não
é esse o entendimento que o pessoal da publicidade e operadoras
do“marketing” nacional e mundial, entendem. Dizem que é um tipo
de empreendimento inovador, rentável que estáse alastrando, bus-

Guilherme Chiquini, advogado, especialista em
Direito Previdenciário

vantou se Caim contra seu irmão e a matou e fugiu (Primeiro
homicídio na terra).
A pena de Caim
para alguns não foi tão
dura quanto a atual legislação: “Código Penal, Artigo 121. Matar
alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos.
§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de
1965) Pena – detenção, de um
a três anos. Aumento de pena §
4o No homicídio culposo, a pena
é aumentada de 1/3 (um terço),
se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o
agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo
doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o
crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou
maior de 60 (sessenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº
10.741, de 2003) § 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz
poderá deixar de aplicar a pena,
se as conseqüências da infração
atingirem o próprio agente de
forma tão grave que a sanção
penal se torne desnecessária.”
Ainda assim, é triste ver que
a humanidade caminha para o
ódio e desamor, mesmo muitos
anos depois não temos aprendido que a vida é o bem maior e o
homicídio uma abominação na
sociedade e na Lei divina.

———

Flávia Cristina Fernandes de Barros, estudante de Direito na Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba)
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cando explorar atividades inovadoras no mercado, desde 1990, quando a primeira grande
bolha da internet atingiu os Estados Unidos
da América (EUA) e no
Vale do Silício, região
da Califórnia, de onde
saíram empresas como
Google, Apple Inc., Facebook, Yahoo!, Microsoft e outras
mais, que hoje são empresas fortemente solidificadas e líderes nos
seus setores de atuação (telefonia
e comunicação) no mercado da telefonia móvel (celulares),da 5ª Geração (5G) e disputadas aqui no
Brasil pela TIM, Vivo e Claro. Porém, não posso afirmar quando
elas vão funcionar em todo país a
contento pois, paralelamente, deve
funcionar as da 4ª Geração (4G) e
nem todos nóspossuímos condições financeiras para aquisição
desses produtos. Isso vai afetar,
em especial, nossa classe média,
onde estão as pessoas que carregam o país nas costas trabalhando, para ter rendas suficientes
para suprir às necessidades dos
filhos, de si próprios e dos pais.
Começo, meio e fim, etapas que
nunca vão desaparecer. Ultimamente, sem que as percebamos, passam mais rápidas do que pensamos
e isso não poderíamos deixar acontecer, mas, infelizmente aconteceu
e vamos ter que enfrenta-las.
A “PEC Kamikaze” passa sem
mudança na Câmara Federal e
vem aí mais consequências para
o nosso povo brasileiro, além das
demais consequências vindas de
fora do país: PEC (abreviatura que
hoje é moda em nossa língua) quer
dizer “proposta de emenda à nos-

Há momentos
que a paciência
explode e
precisamos
vomitar nossas
lavas como
os vulcões
sa constituição”; kamikaze é um
termo em japonês que significa
“vento de Deus ou vento divino”
que também ficou conhecidopor
designar um grupo de pilotos suicidas japoneses, na época da 2ª
Grande Guerra Mundial, que suicidavam mergulhando seus aviões de guerra nos navios e submarinos inimigos.Daí, nada bom
para nós brasileiros pois os ventos que aqui sopram, não têm direção e podem vir de qualquer
lado, posto que em sendo o
mundo esférico, não há lado de
cima ou debaixo, esquerda ou
direita (norte/sul e leste/oeste).
O momento pelo qual estamos passando, é produto da
nossa omissão e isso não se conserta da noite para o dia. As eleições majoritárias (para presidente, senadores, deputados federais; governadores e deputados
estaduais) estão aí, já em 02 de
outubro e, ainda, não temos a
menor ideia de quem poderemos
eleger para nos representar. Mudanças precisam acontecer e nós
precisamos saber escolher, o que
está difícil. Quem terá capacidade para administrar nosso país?
A Lua Cheia aconteceu na
quarta-feira, 13 e vai até quartafeira, 20. Para quem teve oportunidade de observa-la, ela brilhou
em nosso céu são-pedrense e nos

proporcionou belo espetáculo.
Não esperemos, portanto, que teremos chuvas suficientes para
abastecer nossos riachos e poços
semiartesianos. Dei o recado!
Vamos esperar, agora, que o
telescópio “James Webb” consiga meios de “Falar com Deus”
para ouvir nossos reclamos e,
tomara quenão precisemos dos
“celulares”, senão vamos muito
ouvir: ‘Digite 1 para pedidos, 2
para reclamações..., para outros
assuntos, aguarde para ser atendido por um AS (não é Anjo Santo e sim Agente Satânico) que lhe
pedirá uma senha com mais de
8 dígitos (mas cuidado para não
anota-la em lugar seguro) e arquiva-la “nas nuvens” bem lá
perto da Lua, nosso mundo paralelo e dizer que você é maluco.
Há momentos que a paciência explode e precisamos vomitar nossas lavas como os vulcões. Pensemos um pouco: será
que é educação sufocar à vontade, como vem sendo feito ao longo de várias gerações? Será que
é educação aquilo que está lentamente transformando o ser
humano em uma máquina?
Se não aprendermos a desenvolver “a força da vontade” na
infância, devemos fazê-lo em
qualquer estágio da vida, pois o
autodesenvolvimento é quase impossível sem o seu exercício voluntário ou involuntário e por isso
peço a Deus: “Olhai por nós”.

———

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Auditor Fiscal de Rendas aposentado do Governo do Estado
de São Paulo; e-mail: audus
consultoria@gmail. com

Contribuinte ganha novo prazo
para parcelar débitos da dívida ativa

———

Homicídio e a Bíblia
Flávia de Barros

Arranha-céus e seus resultados

Tiago Nascimento Soares

P

essoas físicas e jurídicas que
têm dívida ativa com a
União e desejam pagar seus
débitos terão até 31 de outubro de
2022 para adesão ao Programa
de Retomada Fiscal e Regularização de Débitos do Simples Nacional. O prazo da transação tributária, que terminaria em 30 de
junho, foi prorrogado em portaria para que o contribuinte possa
realizar a negociação e se beneficiar das condições oferecidas.
Tiago Nascimento Soares,
advogado e coordenador do Departamento Tributário da Maia Sociedade de Advogados explica que
a chamada transação tributária se
resume a uma espécie de parcelamento com descontos sobre multa, juros e encargos dos débitos:
“Os descontos variam de acordo
com a natureza do débito tributário e da modalidade escolhida
para negociação, que, por vezes,
exige a comprovação da redução
de faturamento de empresas ou
redução de rendimentos de pessoas físicas no período demarcado
entre 2020 até a presente data”.

NOVO EDITAL - O novo
edital da Procuradoria da Fazenda Nacional sofreu alterações regulamentadas na Lei Federal 14375/2022. Entre os benefícios das mudanças está a
ampliação de descontos para
pessoa jurídica, que antes eram
de 50% sobre créditos e passaram a até 65%. O parcelamento
para esta categoria também foi
ampliado de 84 para 120 meses,
quando se trata de débito não
previdenciário. Para débitos da
previdência social, fica mantido
em 60 prestações mensais.
Os microempreendedores,
empresas de pequeno porte, as
santas casas, sociedades esportivas e instituições de ensino continuam a terem descontos de até
70% e prazo de até 145 meses para
pagamento. Benfeitoria também
concedida para pessoas físicas.
PONTO POSITIVO - De
acordo o advogado, o reparcelamento de débitos é outro ponto
positivo ao contribuinte, “caso
haja algum parcelamento de débito fiscal em que o contribuinte
não tenha conseguido honrar o
pagamento, ele poderá reparce-

Com portaria,
adesão ao
programa do
Simples Nacional
agora pode
ser feita até
31 de outubr
o
outubro
lar seu débito pela transação tributária ou até mesmo solicitar a
migração do parcelamento para
transação tributária, se houver
concessão de descontos e redução das parcelas já pagas”.
Empresas que negociaram
condições anteriores podem fazer
nova adesão, basta desistir da negociação em curso, rescindindo o
acordo. A desistência abrange todos os débitos que estão incluídos
na conta do parcelamento. Feito
isto, é possível fazer uma nova negociação. O contribuinte interessado pode realizar a repactuação
do acordo com prazo de pagamento ampliado, no entanto, essas negociações devem ser realizadas até 30 de setembro de 2022.
É importante que o contribuinte mantenha o pagamento

das parcelas em dia para que evitar cancelamento ou rescisão do
acordo; caso ocorra, ficará impedido de negociar qualquer
novo contrato de transação tributária por dois anos e sem a
regularidade fiscal, corre riscos
de bloqueio e penhora de bens, e
inscrição de CPF/CNPJ no cadastro de devedores (SPC/Serasa).
Caso a adesão não seja efetuada dentro do prazo, Soares ressalta que não existe penalidade,
pois a transação é uma opção oferecida pela União para o contribuinte regularizar seus débitos, podendo aproveitar dos descontos
concedidos e o prazo de pagamento. “Mas, caso o contribuinte não
realize a opção pela transação, continuará com seu débito perante o
Fisco. Posteriormente, numa fase
mais aguda da cobrança do débito pela União, o contribuinte
poderá receber intimação sobre
processo de execução fiscal”.

———

Tiago Nascimento Soares, advogado, coordenador do Departamento
Tributário da Maia Sociedade de Advogados

Vitória da enfermagem: piso nacional aprovado
Alexandre Padilha

A

enfermagem venceu: aprovada
a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 11/22 que
institui o piso nacional
de R$ R$ 4.750 para
enfermeiros e 70%
desse valor para os
técnicos de enfermagem (R$ 3.325)
e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras (R$2.375).
Fundamentada pelo Projeto
de Lei 2564/22, que já havíamos
aprovado no Congresso Nacional
e que evidenciamos ser constitucional em um grupo de trabalho
apontando não haver prejuízos
financeiros ao orçamento da saúde, a PEC garante a segurança

jurídica necessária
para validação do piso.
Ela foi aprovada por
maioria na Câmara,
em dois turnos, apenas o Partido Novo foi
contrário à matéria.
Ninguém mais
pode questionar não
ser possível identificar
fontes do piso para
compensação para estados, municípios e ao setor privado. Provamos que o impacto no orçamento da saúde é de menos de
2,5% do orçamento geral do SUS
e de menos 2,5% do faturamento anual dos planos de saúde.
É inadmissível aceitar que um
Congresso Nacional aprove uma
operação boca de urna do governo, que envolve R$ 50 bilhões, e

Para que o SUS
possa atender
os brasileiros,
é necessário
valorizar o
profissional da
enfermagem
alegar que não tem fonte para garantir o pagamento de um piso
salarial digno para enfermagem,
categoria que é a coluna vertebral do SUS, aquele profissional
que nunca abandona o paciente,
seja na alta ou no insucesso.
Tem fonte, sim. Assim
como tem para auxiliar estados e municípios no represamento de consultas, exames,
tratamentos e cirurgias que

precisaram ser adiados em decorrência da pandemia da Covid-19. Para que esses procedimentos sejam feitos e para que
o SUS possa atender os brasileiros, é necessário valorizar o profissional da enfermagem.
Grande vitória das trabalhadoras, trabalhadores e entidades de todo o Brasil que se
mobilizaram e trabalharam intensamente com parlamentares
de todo o Congresso e trouxeram dados reais e provaram que
o piso não vai quebrar as contas
do país, como diziam alguns.
Viva a enfermagem brasileira.

———

Alexandre Padilha é
médico, professor
universitário e deputado federal (PT-SP)
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Carmen M.S.F Pilotto

Ivana Maria França de Negri

PROSA

VERSO

ENTRELINHAS

EMPATIA

A VIDA

Cássio Camilo Almeida de Negri

Leda Coletti

Um texto é formado de um
“corpo” e de uma “alma”, assim
como nós.
Nas linhas reside o corpo,
que é estático e mortal, não sofre metamorfose.
Nas entrelinhas reside sua
alma, muito dinâmica, e por isso
vive se metamorfoseando. É a
essência do imortal.
Um texto técnico não dura
muito tempo, e seus livros se
tornam obsoletos, ultrapassados, são sem “alma” e por isso,
jogados fora.
Ao contrário, um texto
com “corpo” e “alma”, com entrelinhas, torna-se perene, pois
cada leitor, conforme seu conhecimento, tem um entendimento diferente.
Até a mesma pessoa, quando lê o mesmo texto em diferentes fases
da vida, tem um entendimento modificado, às vezes mais profundo, descortinando mais e mais seu lado oculto, sem no entanto, nunca descobrir
totalmente o que quis dizer a alma do escritor. E nisso está a beleza dessas
entrelinhas, que os críticos literários, muitas vezes com ares doutos, de que
tudo entendem, querem erroneamente dar a interpretação final.
Como dizia o famoso pintor Salvador Dali: “os críticos querem explicar o que significam minhas pinturas, mas nem mesmo eu sei...”
É o que acontece com as entrelinhas. Talvez por isso que as parábolas
de Jesus tenham durado tanto tempo.
Seu lado oculto permite a interpretação ao pé da letra pelos profanos e das suas entrelinhas pelos iniciados, mesmo que não totalmente.
Essa é a beleza das artes, seu lado oculto mutante nas entrelinhas.

Dizem que a vida é uma balança, ora oscilando para o bem ora para o
mal. O difícil é o homem equilibrá-la no centro, o que supõe praticar a justiça.
Há sempre uma serpente no caminho, mostrando a liberdade fictícia,
ou melhor, instigando o ser humano a buscar meios ilícitos que o conduzem
à prisão. Esta não precisa ser necessariamente de grades de ferro, lembrando uma penitenciária. Pode ser a cadeia do “eu” interior, a que mata devagarinho, pois a pessoa se enrosca na teia do próprio emaranhado.
Mas, para tudo há esperança, mesmo que seja em proporções diminutas. Torna-se importante apoiar-se numa força maior, tentar transpor os
pequenos obstáculos e acalentar aspirações que promovam não somente
nossa pessoa, mas também a do próximo.
A alegria dessa primeira vitória será reforço para outras mais, pois,
trará no seu âmago, a mensagem de que podemos e devemos lutar para
alçar voos cada vez mais altos e não temer o Infinito.

ooOoo

• A contadora de histórias e acadêmica Carmelina Toledo Piza ilustrou o
livro “Nem tão grande, nem tão pequena” de autoria de Anderson Brongna

CAFÉ DA TARDE
Maria Madalena TTricanico
ricanico
“Não existe sábado sem sol, domingo sem missa e segunda sem
preguiça”.
Mas era domingo. Uma ensolarada tarde de domingo. Marina conversava com sua mãe sobre a rotina de sua vida e a mãe, por sua vez,
lembra de fato que tinham acontecido e que se repetiam, embora com
outros focos e outras cores.
Marina lecionava em uma escola de periferia no período da manhã, e
à tarde algumas aulas em uma escola particular. Sentia-se realizada em
seu trabalho e o assunto era quase sempre sobre os alunos.
Na hora do tradicional café da tarde, sempre chegavam mais pessoas
da família e também alguns amigos. Diante de tantas guloseimas Marina
deu um longo suspiro e desabafou:
- Ai que saudades dos “crustoles” da minha nona Lucia.
Algumas primas até argumentaram: “Agora tem nas padarias”.
Marina percebeu que não tinham entendido, sua saudade não estava
na boca, mas no coração. Poderia até escutar o “croque” do “crustoles”....
A segunda-feira amanheceu preguiçosa, não para Marina com seus
alunos, e a manhã transcorreu normalmente.
No período da tarde tinha apenas duas aulas em uma escola particular e ao final da segunda aula os alunos iam saindo e ela cumprimentando.
Percebeu que tinha um aluno esperando para falar alguma coisa em particular. Chegou bem perto de Marina e todo envergonhado entregou um
saquinho de papel um pouco engordurado e disse:
-Minha mãe fez isto para o café da tarde e quis que eu trouxesse um
pouco para a professora...
Marina agradeceu e quando abriu o saquinho engordurado lá estavam
os “crustoles”, bem sequinhos, barulhentos e passados no açúcar e canela.
Deu um longo abraço no aluno, perguntou o nome de sua mãe, e ele
respondeu rápido: Lucia!
Marina abriu sua bolsa e tirou um livro que tinha acabado de
comprar, fez uma dedicatória e entregou a ele que leu o título em voz
alta todo sorridente:
-Peça e Será Atendido! Minha mãe vai amar!

Lídia Sendin
Que eu sinta a dor que sente
O faminto e o precário,
O que tem o amor ausente,
Que está triste e solitário.
Que eu possa, meu Senhor,
Me envolver de tal maneira
Que pareça minha a dor,
Que é do outro, verdadeira.
Só sentindo como tal,
Vou saber o quanto sofre
Este simples ser mortal,
Esta alma, este pobre.
E sabendo o quanto é triste.
Na penúria sempre estar.
Faz-me ver que sempre existe
Algum jeito de ajudar.
ooOoo

EU

VENHO COMO LABAREDA
Raquel Delvaje

NOTÍCIAS:
• A Academia Piracicabana de Letras participa do Jubileu de Ouro da
Academia Botucatuense de Letras. As duas instituições podem ser consideradas irmãs, pois possuem como padrinho e grande incentivador o piracicabano João Chiarini. O evento aconteceu no dia 08 de julho de 2022
na Câmara Municipal de Botucatu em solenidade de comemoração do
Jubileu de Ouro da Academia Botucatuense de Letras.

Às vezes morro para renascer...
Às vezes renasço bem devagar...
Quase imperceptível!
Mas não dessa vez!
A lava saiu de mim,
Escorreu pelas montanhas
E mudou o curso do rio.
Eu, Vesúvio do Golfo de Nápoles,
Só adormeço!
ooOoo

AGRADECER
Daniela Daragoni Alves
Não quero pedir nada agora
Somente agradecer
Agradecer pelas coisas que tem acontecido
Coisas que me fizeram melhorar e crescer.
Coisas boas, coisas ruins...não importa
Quero agradecer por todas elas
Cada uma me ensinou a ser melhor do que sou
E o que vale é o aprendizado e não as seqüelas.
Não quero cobrar, nem reclamar
Apenas dobrar meus joelhos e pedir perdão
Se por algum momento eu demorei pra enxergar
O que o senhor queria pro meu coração.

Newton Colenci, presidente 2022-2024 da ABL, Vitor Pires
Vencovsky, presidente 2022-2025 da APL, Rodrigo Rodrigues,
presidente da Câmara Municipal de Botucatu, Carmen Sílvia
Martin Guimarães, presidente 2020-2022 da ABL, e Olavo
Pinheiro Godoy, secretário da ABL

Quero apagar todas as dores
Que senti e ainda sinto quando lembro de decepções que sofri
Quero lembrar dos bons momentos, dos amigos de verdade, da alegria
dos meus cães quando chego em casa
Quero lembrar só de coisas que me fazem e que me fizeram sorrir.
Obrigada Pai
Obrigada por tantas lições que me deu mesmo sem eu pedir
Pois julgou que eu precisava delas, e o senhor tinha razão...
Pois foram essenciais pra que eu pudesse seguir
E ser feliz
ooOoo

CADÊ A POESIA?
Elisabete Bortolin

Acadêmicos da ABL

ooOoo

DIA

DE MUDANÇA
Carmen M.S.F
o
M.S.F.. Pilott
Pilotto

Limpou o banco da praça com as mãos trôpegas. A sujeira insistia em
infiltrar-se pelas frestas. Destacou do caderno quatro novas páginas sem
piedade. Folha por folha, como num ritual, deixou-se envolver por longos
momentos na minuciosa tarefa de imunizar o assento. Missão cumprida,
respirou profundamente e após endireitar o corpo alquebrado, aconchegou-se sobre o espesso maciço de plantas. Observava os passantes com
critério. Não emitia a menor expressão facial. Era necessário disfarçar,
afinal poderia causar constrangimentos. Os defeitos de seus pares sobressaiam-se assustadoramente. Jamais havia se apercebido de como a
humanidade andava estranha, nas faces tencionadas, nos andrajos pestilentos, nas gorduras exacerbadas ou mesmo nas magrezas ansiolíticas.
Era um circo de horrores, alguns afoitos, outros desalentados e de almas
esmaecidas. Como não notara que seus pares e mesmo ele pertenciam a
uma aluvião de perplexidade e desatino?
Todos traziam em suas faces trejeitos vazios de alma e de vida... Uma
lágrima furtiva rolou pelo vinco de seu rosto e quando chegou aos seus
lábios já encontrou um respaldado sorriso. Sua vida se abria neste exato
momento como um mirante à fantasia. Afinal, era o primeiro dia de sua
merecida aposentadoria.

• Lançamento do livro “A foto e a
história – Piracicaba”, de Edson
Rontani Júnior. Dia 21 de julho,
quinta-feira, às 19h30 no Museu
Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (Rua Santo Antonio, 641 – Centro). Distribuição
gratuita limitada a 100 exemplares por ordem de chegada (um
exemplar por CPF).

Cadê a poesia que se encontra
Escondida dentro do mais puro amor
E de lá não quer mais sair.
Cadê a poesia que abrange e eleva
Meu ser me contagiando com alegria
Tornando mais leve meu dia a dia.
Cadê a poesia que chega abrindo caminhos
Limpando matagais e semeando flores
Criando vida, cores e amores.
ooOoo

NOTURNA
Angelvira Carmine
O
Vento
Passa
Da folha
Rouba um
Suspiro

PALAVRA

DO

Serenata
De amor
Na minha
Janela

ESCRITOR:

“Quem escreve uma obra de ficção deve tomar muito
cuidado para ser verossímil em tudo, pois há certo
tipo de coincidências e de circunstâncias não
explicadas que às vezes acontecem na vida real, mas
se aparecerem num romance ou em um conto não
convencerão... A vida real pode dar-se ao luxo de ser
inverossímil, a obra de ficção não pode”
Armando Alexandre dos Santos
Armando Alexandre dos Santos é paulistano, mas recebeu recentemente o título
de cidadão piracicabano. É jornalista, escritor, professor, membro da Academia Piracicabana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo,
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia Portuguesa de História, da Associação Brasileira de Estudos
Medievais, e da Associação Pró - Monarquia. Autor de dezenas de livros e detentor de inúmeros prêmios literários. Licenciado em História e Filosofia, pós graduado em Docência do Ensino Superior e História Militar. Doutor na área de Filosofia
e Letras pela Universidade de Alicante,
na Espanha, entre outros títulos.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
Vira-Lata de Sylvia Orthof, conta
a história de um cãozinho vira-lata
muito esperto, que vive nas ruas e infelizmente precisa procurar comida nos
lixos. Às vezes, não encontra nada,
outras vezes, encontra um osso, muitos lixos só tem coisas ruins, mas quando encontra comida, fica muito feliz.
Só não faça como a madame que ao
vê-lo, jogou pau, pedra e acabou acertando um pobre gatinho. Vira-lata também tem sentimento, e só quer poder
ser feliz também. Recomendamos!
Faixa etária: 04 a 08 anos
Encontramos essa história contada em: https://youtu.be/xUwkFR9Zd6E
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