
TEMPERATURA — I
A temperatura subiu na úl-

tima quinta-feira, 21, entre os
vereadores Josef Borges (SD) e
Pedro Kawai (PSDB), durante
audiência pública que tratava
sobre a ampliação da zona in-
dustrial no bairro Itaperu, no
anfiteatro do Centro Cívico.

TEMPERATURA — II
Após fazer uso da palavra,

Kawai estava indo para seu lugar,
quando inesperadamente voltou
em direção ao vereador Josef e dis-
parou: “Eu ouvi o que você disse”.
Sem pestanejar, Josef retrucou:
“Eu disse para você ouvir mesmo”.

TEMPERATURA — III
O público ficou sem entender

nada daquilo que Josef disse e Ka-
wai ouviu. Embora a cena tenha
acontecido no desenrolar de pou-
cos segundos o fato é que o vere-
ador do PSDB ficou nervoso com
a situação que até as lentes dos
seus óculos embaçaram naquele
momento devido a sua transpi-
ração. Kawai é sempre calmo.

ANIMADO — I
Feliz com as notícias recentes

de grandes investimentos no mu-
nicípio, o prefeito Luciano Almeida
(partido?) roubou a cena na última
sexta-feira (22), durante lançamento
da pedra fundamental da TecTex-
til na cidade de Rio das Pedras.

ANIMADO — II
Ao saber que a data coinci-

dia com o aniversário do dono
da empresa, seu amigo de infân-
cia, Luciano não teve dúvidas e,
ao fazer uso da palavra, puxou
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um “Parabéns a você”, sendo
imediatamente acompanhado por
todos os presentes. O fato que-
brou totalmente o protocolo do
cerimonial. Isso é bom, faz bem.

ACENTO
O Capiau, por questões de di-

gitação, acabou errando o nome
de Laucineia Cardoso de Souza,
que saiu como Laucinéia Cardoso
somente. Além do erro do sobre-
nome, também foi um acento a
mais no tritongo “eia”, que, hoje
em dia, não se tem mais na orto-
grafia da Língua Portuguesa. O
Capiau, idoso e cansado, pede des-
culpas, mas fazer jornal é mais
rápido, e não como livro que tem
mais tempo. E as revistas também.
Desculpas e gratidão sempre.

MULHER — I
A deputada estadual Profes-

sora Bebel, vice-presidenta esta-
dual do Partido dos Trabalha-
dores (PT)  na região, foi uma
das delegadas que votou pela ho-
mologação das candidaturas de
Lula presidente e Geraldo Alck-
min vice-presidente, durante en-
contro do partido, na última
quarta (20). Nesse encontro,
também se debateu a conjuntura
nacional e foram apresentadas as
diretrizes do programa de gover-
no dos candidatos majoritários.

MULHER — II
Nesse encontro do Partido dos

Trabalhadores, online, além da
Professora Bebel, que é a principal
liderança do partido na região,
também participaram a presidenta
do PT de Piracicaba, Peneloti Men-
des, e a vereadora Raimunda de
Almeida, a Rai. Representação
por mulheres, na unanimidade,
mas faltou informação completa
num certo noticiário que chegou
a este Capiau. Por isso, sempre
cansado, além de idoso. Mas a
ordem é caminhar e para frente.

Semestre fecha com menor número
de acidentes não fatais na cidade

Semuttran aponta trabalho de revitalização da sinalização
de mais de 570 vias como “essencial para essa redução”

Divulgação

O ex-ministro Fernando Haddad
com a deputada Bebel, durante
visita a Piracicaba, no ano pas-
sado. Ambos do Partido dos
Trabalhadores (PT), estão na
elaboração dos planos de go-
verno e a professora Bebel —
mais do que certo —  está na

PLANO DE GOVERNO
área da Educação. Para este
Capiau, o importante é realmen-
te discutir todos os temas de
campanha, para que não sur-
jam surpresas no Governo. Faz
bem para a sociedade, é respi-
ro para a democracia, é ensino,
é aprendizado. Detalhes na A5

Self/Edson Rontani Jr

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente
de Moraes ficou pequeno para receber 150
convidados na última quinta-feira, durante
lançamento do livro "A Foto e a História", co-
letânea da coluna publicada em A Tribuna
todo sábado desde 2006. Durante a apre-
sentação, o autor falou um pouco sobre a
história da fotografia lembrando que há qua-
se 200 anos, o francês Nièpce demorou oito
horas para realizar o primeiro registro foto-

A FOTO E A HISTÓRIA
gráfico do mundo. Hoje, com um celular na
mão, em cerca de três segundos é possível
fazer uma selfie como a que ilustra a coluna
de hoje, tendo o autor à esquerda e parte do
público presente ao fundo. O livro contou com
realização do IHGP, apoio da Tribuna Pira-
cicabana, Prefeitura de Piracicaba, Secre-
taria de Cultura (SEMAC), Museu Prudente
de Moraes e Pecege. (Edson Rontani Júnior;
visite : http://fotoeahistoria.blogspot.com)

Águas de São Pedro comemora 88 anos

Ao longo do primeiro semes-
tre deste ano, a Prefeitura de Pi-
racicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Mobilidade Urba-
na, Trânsito e Transportes (Se-
muttran), realizou a revitalização
de sinalização horizontal e verti-
cal em 576 vias do município. O
resultado foi a redução recorde
de número de acidentes não fa-
tais nas vias municipais nos seis
primeiros meses do ano desde
2019, quando a plataforma Infosi-
ga, do programa Respeito à Vida
do Estado, iniciou essa divulgação.

No primeiro semestre de
2019 foram registrados 931 aci-
dentes não fatais nas vias mu-
nicipais. No mesmo período de
2020, foram 759. Em 2021 nos
seis primeiros meses foram 817.
Já neste ano, 2022, também
neste período, foram 673.

O trabalho de revitalização
das sinalizações horizontal e
vertical faz parte do projeto Di-
reção Certa para garantir diari-
amente mais segurança no trân-
sito de Piracicaba. Apenas no
início do primeiro semestre,
mais de 50 escolas – entre mu-
nicipais, estaduais e particula-
res – receberam reforço na sina-
lização para o início das aulas.

A equipe do setor de Enge-
nharia de Trânsito da Semut-
tran formula cronograma diário
para a execução do serviço, com
base em solicitações da popula-
ção via SIP-156 e avaliação de
pontos com sinalização apagada,
realizada por técnicos da Pasta e
agentes de trânsito. Para que a
manutenção tenha mais durabi-
lidade, a Prefeitura utiliza tinta
especial, em alta temperatura e
com microesferas de vidro, que
permitem melhor visualização
por refletir a luz dos veículos.

“A sinalização visível é muito
importante para nosso objetivo de
evitar acidentes no município e,
para isso, a Semuttran trabalha em
três pilares, que são a engenha-
ria, educação e fiscalização de
trânsito”, explica Jane Franco de
Oliveira, titular da Semuttran.

Jane lembra que em 2022 o
trabalho de revitalização das si-
nalizações foi intensificado com
a flexibilização das medidas sa-
nitárias devido à pandemia. “Mes-
mo com menos fluxo de veículos
e pedestres em 2020 e parte de
2021, com o passar do tempo a
sinalização de trânsito se degra-
dou. Agora com a retomada, é
essencial esse trabalho de manu-
tenção para garantir a seguran-
ça nas nossas vias”, explica Jane.

O serviço de revitalização de
sinalização inclui pintura de faixa
de pedestre, lombada, faixa eleva-
da, eixo de rua, legendas (Pare,
Lombada, Devagar), zebrado, fai-
xa de canalização e desaceleração,
Linha de Redução de Velocidade
(LRV), vagas especiais, vagas de
moto, pictogramas, além da manu-
tenção ou troca de placas diversas.

DESTAQUES – Além da
revitalização da sinalização, o
projeto Direção Certa também
atua na implantação de novas si-
nalizações, como ciclofaixas,
área de espera para motocicletas
em semáforos e mudança de di-
reção de via. Neste ano dois cru-
zamentos movimentados do
município receberam o disposi-
tivo conhecido como motobox,
que contempla uma área de es-
pera exclusiva para motocicletas
em semáforos. Os cruzamentos
são entre as avenidas Armando
de Salles Oliveira e Independên-
cia e as avenidas Armando de
Salles Oliveira e Renato Wagner
e início da Ponte Irmãos Rebou-
ças, no sentido bairro-centro.

Já as ciclofaixas, neste ano
Piracicaba chegou a mais 20 Km
de novas ciclofaixas nos bair-
ros Santa Rita e Nova Piraci-
caba e no distrito de Artemis,
por meio do projeto CicloVidas.

Segundo menor município
do País e considerado o melhor
em qualidade de vida, Águas de
São Pedro comemora 88 anos de
fundação nesta segunda-feira,
25.  Com cerca de 4 mil habitan-
tes, o Município tem como prin-
cipal fonte de renda o balneário
de águas termais – descobertas

pelo fundador, Octávio de Mou-
ra Andrade, no início da década
de 1930 e que, mais tarde, em
1934, inaugurou o que hoje é o
Grande Hotel (atualmente pro-
priedade do Senac). É ainda o
que atrai turistas de diferentes
regiões do País e do mundo, sen-
do a principal fonte de renda da

cidade. Com o reconhecimento
das fontes termais da região, o
Governo do Estado criou, em 19
de junho de 1940, a Estância Hi-
dromineral e Climática de Águas
de São Pedro, tendo sido elevado
a município com a Lei Estadual
233, de 24 de dezembro de 1948,
emancipando-se de São Pedro.

Divulgação

FESTA DA
POLENTA
A Rainha e a Prin-
cesa da Festa da
Polenta, Evillyn
Stenico e Ana Le-
tícia Forti. Even-
to acontece nes-
te f inal  de se-
mana. A13
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Fontes, esquema, estilo e esclarecimentos prévios
Armando A.

dos Santos

No livro "A vida
cotidiana na
Grécia no sé-

culo de Péricles" (Pa-
ris: Librairie Hachet-
te, 1959, 375 p.), Ro-
bert Flacelière se ba-
seou, para descrever a
vida quotidiana da antiga socie-
dade grega, nas obras literárias
que em considerável número fo-
ram preservadas e chegaram até
nós, com textos históricos, filo-
sóficos, literários e dramáticos.
Também as informações trazi-
das pelas pesquisas arqueológi-
cas foram amplamente utiliza-
das, de modo especial as inscri-
ções epigráficas, nas quais, como
se viu no artigo anterior, o au-
tor era grande especialista.

O esquema do livro é lógico,
sendo a vida dos antigos gregos
exposta e analisada em dez capí-
tulos bem concatenados, de
modo a permitir uma visão de
conjunto. Mais adiante veremos,
passo a passo, esses capítulos. Em
cada um deles, o autor expõe um
aspecto da vida grega, sempre
considerando o grande público
não especializado, procurando
redigir seu texto de modo fluen-
te e agradável, colocando de
modo apenas simplificado as in-
dicações das fontes, e remeten-

Os gregosOs gregosOs gregosOs gregosOs gregos
reconheciam-sereconheciam-sereconheciam-sereconheciam-sereconheciam-se
todos comotodos comotodos comotodos comotodos como
irmãos de raça,irmãos de raça,irmãos de raça,irmãos de raça,irmãos de raça,
de língua, dede língua, dede língua, dede língua, dede língua, de
religião e dereligião e dereligião e dereligião e dereligião e de
costumes, emcostumes, emcostumes, emcostumes, emcostumes, em
oposição ao restooposição ao restooposição ao restooposição ao restooposição ao resto
do mundo, quedo mundo, quedo mundo, quedo mundo, quedo mundo, que
designavamdesignavamdesignavamdesignavamdesignavam
como bárbarocomo bárbarocomo bárbarocomo bárbarocomo bárbaro

do para o fim do volu-
me, em numerosas e
eruditas notas, as refe-
rências bibliográficas
completas e as indica-
ções de obras e fontes
para uso de estudiosos
desejosos de aprofun-
damentos. Quando a
exposição da matéria
exige o esclarecimento

de algum conceito novo, a explica-
ção é simples, clara e completa, na
justa medida necessária para a
compreensão do assunto, mas sem
divagações teóricas de especialis-
ta. E com alguma frequência fatos
ou situações da Antiguidade são
aproximados, pelo autor, de fatos
ou situações da vida contemporâ-
nea, tudo de modo a permitir que
o leitor mediano de 1959, com sua
experiência de vida, entendesse o
verdadeiro alcance do assunto.

Antes de iniciar o texto, Fla-
celièrefaz dois esclarecimentos pré-
vios, explicando, na introdução
(Avant-Propos), dois conceitos-
chave que balizarão seu estudo.
Em primeiro lugar, o conceito de
"gregos" (no plural). Segundo ele,
os gregos, não somente aqueles que
habitavam a península balcânica,
mas também os da Ásia Menor e
da Sicília, assim como os de Mar-
selha e os de cidades do Ponto
Euxino (Mar Negro), reconheci-
am-se todos como irmãos de raça,
sentindo entre si uma profunda

comunhão de língua (apesar das
diferenças de dialetos regionais),
de religião e de costumes, em opo-
sição ao mundo que designavam
como bárbaro, ou seja, o conjunto
de todos os povos que falavam
outras línguas que não a grega.
O nome de Grécia (Hélade), po-
rém, jamais teve significação po-
lítica na Antiguidade; a própria
Grécia nunca constituiu um Es-
tado unido antes das dominações
macedônica e romana" (p. 7).

Embora houvesse três gran-
des cidades - Atenas, Esparta e
Tebas - que sucessivamente exer-
ceram uma espécie de hegemonia
e, assim, influenciaram a fundo os
destinos do conjunto, as confede-
rações gregas encabeçadas por es-
sas cidades sempre foram tempo-
rárias e pontuais, nunca abrange-
ram a totalidade das unidades
autônomas. "Cada cidade, por

menor que fosse seu território,
sempre se quis absolutamente
independente, mantendo suas
próprias instituições políticas,
religiosas, judiciárias e até mes-
mo, muitas vezes, uma moeda
própria e um sistema particular
de pesos e medidas." (p. 7).

Outro conceito que explica é
o entende como "tempo de Péri-
cles". Depois de mostrar que se-
ria inviável uma delimitação res-
tritiva desse tempo, porque mui-
tos documentos importantes para
a abordagem do livro são bem an-
teriores ao período em que Péri-
cles efetivamente administrou
Atenas (450 a 429 a.C.), e ainda
muito mais abundantes são os do-
cumentos posteriores a essas duas
décadas, os quais entretanto são
igualmente indispensáveis para
sua compreensão. Por isso, de um
modo que reconhece um tanto
arbitrário, prefere designar o perí-
odo focalizado no livro como "sé-
culo de Péricles", situando-o mais
ou menos entre 450 e 350 a.C.

———
Armando Alexandre dos
Santos, licenciado em
História e em Filosofia,
doutor na área de Filo-
sofia e Letras, membro
da Academia Portugue-
sa da História e dos Ins-
titutos Históricos e Geo-
gráficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

O pior prefeito da história?
Max Pavanello

Recebi recente-
mente, via Whats-
 App, um vídeo

com uma montagem do
canal do YouTube Bue-
nas Ideias, nele, uma
montanha falando sobre
o pior prefeito da histó-
ria, com imagens do
nosso prefeito Luciano Almeida.

Luciano Almeida foi eleito
para romper uma era, a era do
"psdebismo", que durou 16
anos. Na verdade, de 1993 a
2020, exceção a um mandato de
José Machado (PT), todos os
prefeitos foram do PSDB, por-
tanto, poderíamos dizer que a
era "psdebista" foi longa.

A alternância de poder é
salutar e a mudança se fazia
necessária,  por isso era ne-
cessária essa ruptura.

Mas, infelizmente, é consen-
so entre o povo que a administra-
ção está ruim, engessada, sem cri-
atividade. O povo mais sofrido sen-
te-se abandonado. Esta conclusão
não é minha, basta uma rápida
conversa pelos bairros para se ve-
rificar isso. A administração mu-
nicipal deve dialogar com o povo,
o Prefeito não pode ficar encaste-

lado no décimo primei-
ro andar, deve ouvir o
povo e buscar soluções.

Estamos visitando
os bairros, principal-
mente os de periferia, e
quando começamos a
conversar sobre políti-
ca, sobre como anda
nossa cidade, sobre o
que acham de nosso

prefeito, as respostas são, invaria-
velmente, as mesmas: "esse pre-
feito não dá, é muito ruim", "ele
não está nem aí para o povo".

Não dá para discordar do
que diz a população, pois todos
estão assistindo e sentindo na
pele a péssima administração.

Entra governo, sai governo,
e uma reclamação recorrente é
com a zeladoria, buracos no as-
falto, mato alto, etc, mas as recla-
mações atuais vão além disso.
Vou citar alguns problemas, que
vão além dessa velha reclamação.

Escolhi três, mas tería-
mos muitos mais.  E,  quem
sabe, nas próximas semanas
falaremos de mais alguns.

O primeiro diz respeito à
área da saúde. Estamos sem
médico no Posto de Saúde do
bairro da Vila Fátima há al-
guns meses, desde que a mé-

dica que estava lotada naque-
la unidade pediu exoneração.

Já são cerca de 4 ou 5 me-
ses sem médico. Inadmissível
um posto de saúde ficar tan-
to tempo sem médico.

O segundo diz respeito à
educação. É fato notório que
muitas crianças da rede pública
de ensino fazem suas únicas re-
feições nas escolas. Vão à escola
para se alimentar, pois não possu-
em comida digna em seus lares.

Minha filha é aluna da rede
pública municipal, graças a
Deus ela não está na triste esta-
tística de crianças que vão à es-
cola para se alimentar, mas ouço
com frequência ela reclamando
que não tem fruta na merenda.

Outra reclamação que temos
ouvido das crianças é de que ser-
ve-se apenas leite "branco", sem
achocolatado, sem frutas (vitami-

nado), sem nada, apenas leite.
Essa não é uma reclamação da
minha filha, pois não gosta de lei-
te, mas, é das demais crianças.

Por fim, o terceiro problema
que cito é político. Em cerca de um
ano e meio, foram 11 trocas de fun-
cionários de primeiro escalão (se-
cretários ou com "status" de).

Os secretários são os respon-
sáveis por colocar em prática a
política governamental, ditar o rit-
mo, dar o tom. Secretário não pode
ser apenas o ordenador de despe-
sas, função que se atribuiu ao Se-
cretário de Esportes que será res-
ponsável pela pasta da Cultura,
deve ser o ordenador de projetos.

Ora, a troca constante de
secretários é ruim, pois, no
mínimo, atrasa o andamento
d o s  p r o j e t o s  d a s  p a s t a s ,
quando não os interrompem.

Com um ano e meio de man-
dato, cravar-se que Luciano Al-
meida é o pior prefeito da história
talvez seja exagero, mas o fato é
que precisa dar uma guinada
drástica em sua administração
para que em 2024 não termine seu
mandato com esse triste rótulo.

———
Max Pavanello, advo-
gado,  presidente do
PDT de Piracicaba
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O protestantismo brasileiro e a face do anticristo
Nilson da Silva Jr.

Minha família é
protestante há
quase 100 anos.

Meu avô aderiu à igre-
ja evangélica nos idos de
40 no norte pioneiro do
Paraná. Depois disso
estivemos envolvidos
em vários setores dela
culminando em minha decisão de
tornar-me teólogo e pastor. Passei
a infância frequentando Escolas
Dominicais, ouvindo hinos tradi-
cionais. Na adolescência participei
de grupos musicais e do quarteto
onde conheci minha esposa. Fui
missionário no Centro Oeste bra-
sileiro, Pastor em Igrejas do Esta-
do de São Paulo e Pastor numa
Universidade Confessional por
quase 9 anos. Como muitos, or-
gulhei-me de protestantes como
Martin Luter king, Nelson Man-
dela, Rubem Alves. Senti a alegria
de ser contado como quem per-
tencia a uma gente culta e lúcida.
Mas o tempo passou até que che-
gasse o Neopentecostalismo atra-
vés da pregação de um evangelho
que enaltecia a prosperidade fi-
nanceira como sinal visível da

bênção de Deus. A par-
tir disso conheci um
lado rude e distorcido
da crença que tanto
admirei, o fundamen-
talismo, o exclusivis-
mo, que somados a mo-
tivação de ganhar di-
nheiro geraram um
povo arrogante e mau.

Mas enquanto os
exageros apenas rodeavam os
muros do protestantismo tradi-
cional era fácil prosseguir, até que
eles se casaram com a política,
numa união instável e imprópria
de seu deus com o poder partidá-
rio na imagem de um messias
tosco, rude e violento. Hoje, infe-
lizmente, é o protestantismo his-
tórico brasileiro que se aliou ao
secularismo político frequentan-
do palácios, negociando cargos,
trocando direitos civis por bar-
ras de ouro, atuando como vas-
salo servil da falsa moral que se
arvorou sobre as cores do nosso
país. Os novos concílios eclesiás-
ticos são na verdade encontros
políticos que por um lado defen-
dem os interesses de uns poucos
líderes, por outro criam armadi-
lhas capazes de expulsar de seu

meio os que ainda "têm fome e
sede de justiça". As pregações es-
tão recheadas de moral precon-
ceituosa e insana. Os pastores
andam armados defendendo a
morte e a banição dos contrários.
Prega-se o extermínio aos diferen-
tes e o perigo iminente do comu-
nismo que na mentalidade da
nova "mensagem evangélica"
ameaça igualar os crentes ricos
com os pobres, crentes ou não. Os
"crentes de bem" são uma mistu-
ra de preconceito e maldade, "se-
pulcros caiados", lindos por fora,
podres por dentro, a nova versão
do jovem rico que ouviu de Cris-
to: "vai, vende tudo que tem e
dá aos pobres" e, por isso, saiu
de perto, abandonou, preferin-
do a lonjura desse evangelho.

Chegamos ao Apocalipse. As
bestas vivem soltas por onde
quer que andemos. Estão nas
redes sociais, nos aplicativos de
mensagens, no trabalho, nos
púlpitos, mas principalmente nos

noticiários. O Cristo chora san-
gue no Monte das Oliveiras jun-
to de uns poucos que em pânico
nem conseguem orar enquanto
a "igreja" está nos palácio ven-
dendo o cristianismo por trinta
moedas de prata. "O povo está
morrendo porque lhe falta o co-
nhecimento", o sentimento hu-
mano está em estado terminal e
a instituição religiosa é agora
mera organização a serviço de
defender seus próprios interes-
ses. Estão os protestantes brasi-
leiros contemporâneos em discor-
dância com a Igreja que servem?
Não. Permanecem fiéis ao que
seus pastores lhes dizem. São dis-
sonantes, na verdade, do evan-
gelho e do Cristo que aparente-
mente nada mais tem com a Igre-
ja, deixado de lado por uma gen-
te rompida com o favor divino e
seus sinais, misericórdia, parti-
lha, bondade, sabedoria. Um povo
que desprendeu amar, vivendo
oposto à imagem do Cristo, de
costas à vontade de Deus, ena-
morado pela face do anticristo.

———
Nilson da Silva Júni-
or, pastor, professor;
revnilsonjr@gmail.com

O poder público e os
desafios da energia solar

TTTTTenho cerenho cerenho cerenho cerenho certttttezaezaezaezaeza
que um trabalhoque um trabalhoque um trabalhoque um trabalhoque um trabalho
em conjunto éem conjunto éem conjunto éem conjunto éem conjunto é
essencial paraessencial paraessencial paraessencial paraessencial para
darmos passosdarmos passosdarmos passosdarmos passosdarmos passos
maiores namaiores namaiores namaiores namaiores na
busca porbusca porbusca porbusca porbusca por
energias limpasenergias limpasenergias limpasenergias limpasenergias limpas

A miséria éA miséria éA miséria éA miséria éA miséria é
evidente emevidente emevidente emevidente emevidente em
PiracicabaPiracicabaPiracicabaPiracicabaPiracicaba

Paulo Campos

Com aproximada-
mente 450 mil
 habitantes, a ci-

dade de Piracicaba é um
reflexo do Brasil e do
mundo em tempos de
pós-covid. Mais pobre,
mais dependente dos
serviços públicos essen-
ciais como moradia, segurança,
saúde, transportes e que não per-
cam em quantidade e qualidade.

Mesmo que institutos res-
peitosos qualifiquem a justeza
dos compromissos sociais aten-
didos, classificando a cidade em
2º lugar em desempenho no cam-
po social, a miséria é evidente.
Está nas nossas praças nos pe-
dintes em nossas casas e semá-
foros, nas exigências cada vez
maiores no nosso Fundo Social e
entidades de benemerência.

Faltam empregos e renda
aos pobres da nossa cidade. Em-
bora haja boa vontade da Se-
mtrettur em capacitar nossos jo-
vens há uma imensa fatia da so-
ciedade desassistida no período
da pós-covid, que destruiu fa-
mílias, sonhos, empregos e em-
pregadores. Subiu por conta dis-
so, o número de homens e mu-
lheres que ao se reinventarem
profissionalmente passaram a
adquirir gosto pelo empreende-

dorismo e abriramno-
vas frentes individuais
de empregos na cidade.

Apesar de boas
iniciativas, elas não
têm sido capazes de
trazer de volta os em-
pregos que a pandemia
levou. Continuam as
portas fechadas dos
prédios da região cen-

tral da cidade, com placas de
“vende-se” ou “aluga-se” naes-
pera de novas oportunidades.

Embora a comunicação ofici-
al da cidade se esforce em mostrar
boas novas, vale perceber que, elas
serão viáveis plenamente em 2024.
Importante, mas e atél lá? O que
fazer? Como substituir um pai de
família que morreu nesse período?

Por essas e mais outras por
estar acompanhando as dificulda-
des do povo mai8s pobre de Pira-
cicaba, é que tenho pedido em es-
pecial ao nosso secretário de Saú-
de, à primeira dama através do
Fundo Social e ao próprio Prefei-
to, medidas mais urgentes, de
apoio ao povo pobre de Piracicaba.
Com a máxima urgência.

———
Paulo Campos, vereador
em Piracicaba (Podemos)

Um olhar de esperança

Alex de Madureira

Em dez anos, a
fonte solar e fo-
tovoltaica já

trouxe ao Brasil mais
de R$ 74 bilhões em
investimentos e R$
20,9 bilhões em arre-
cadação aos cofres pú-
blicos, de acordo com
a Absolar (Associação Brasileira
de Energia Solar Fotovoltaica). Po-
rém, Piracicaba caminha tímida no
que diz respeito ao investimento
neste tipo de energia renovável.

A cidade possui 361 prédi-
os públicos que atendem a po-
pulação em serviços diversos.
São escolas, unidades de saú-
de, cultura, assistência social,
guarda municipal, obras, entre
outros espaços, que poderiam
se beneficiar enormemente de
políticas voltadas ao desenvol-
vimento de energia sustentável.

Várias cidades brasileiras já
estabeleceram convênios com o
Ministério de Minas e Energia, com
o objetivo de receberem financia-
mentos para a instalação de usi-
nas fotovoltaicas. Elas certamente
garantirão que os prédios públi-
cos deixem de ter altos custos
com energia elétrica. Resultan-
do assim em uma enorme econo-
mia de recursos, que podem ser
investidos em outras necessida-
des da população. Por isso, acre-
ditamos que esta é uma porta que
precisamos abrir para Piracicaba.

Só no Parque Engenho Cen-
tral, por exemplo, os custos anu-
ais com energia elétrica são su-
periores a R$ 1 milhão. No lo-
cal, funcionam apenas cinco dos
21 barracões existentes. Ainda
assim, mesmo os que estão em
uso, não estão totalmente ocu-
pados com a programação do
projeto Engenho da Cultura.

Informes iniciais dão conta
de que seria possível reduzir os
custos mensais do parque para
R$ 35 mil; e o custo anual para
R$ 400 mil. Ou seja, uma redu-
ção de 60% no consumo de ener-
gia elétrica só naquele complexo.

Além disso, estudos e proje-
ções técnicas indicam que em três
anos, os investimentos feitos na
implementação de projetos simila-
res acabam sendo pagos. O resul-
tado depois disso é uma economia

permanente para o mu-
nicípio, que pode rein-
vestir na construção de
plantas para a imple-
mentação de locais com
energia renovável. O
próprio Engenho Cen-
tral poderia abrigar um
projeto piloto para a
cidade. O que precisa
ser melhor pesquisado

e elaborado por especialistas.
Para além do contato com em-

presas locais e regionais, sabemos
que o grupo Raízen possui imensa
capacidade técnica para ajudar Pi-
racicaba a avançar nesse campo, ga-
rantindo qualidade e economia.

Já a ANEEL (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica) e os orga-
nismos similares no Governo do
Estado de São Paulo, certamente
também poderão auxiliar Piracica-
ba na implementação de projetos
em favor da energia renovável.

Coloco-me, portanto, à dispo-
sição do nosso prefeito, Luciano
Almeida, para ajudá-lo a encami-
nhar esse assunto em São Paulo,
Brasília ou outras instâncias.

Não tenho conhecimento so-
bre os custos totais da Prefeitura
para manter a complexa máquina
pública municipal, mensal e anu-
almente. Mas tenho certeza que um
trabalho em conjunto é essencial
para darmos passos maiores na
busca por energias limpas, sus-
tentáveis e que possam contribuir
com a economia do município.

Agora que temos políticas pú-
blicas bem definidas para este cam-
po, deveríamos conhecê-las e im-
plementá-las em Piracicaba e nas
demais 23 cidades que compõem a
nossa Região Metropolitana.

———
A l e x  d e  M a d u r e i r a ,
d e p u t a d o  e s t a d u a l
pelo PL (Partido Libe-
r a l )  n a  A s s e m b l e i a
Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp)
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CONFRONTO
SEM TRÉGUA
Jair Bolsonaro exagera com

os seguidos ataques ao STF. Por
outro lado, o Presidente da Re-
pública tem quem o defenda,
argumentando que movimen-
tações do próprio Supremo Tri-
bunal tiraram o sossego do
Chefe da Nação. Atacar os guar-
diões da Constituição não é
uma boa ideia, contudo, discu-
te-se o fato dos ministros não
estarem alinhados com o con-
junto de leis vigentes. A deci-
são do ministro Luiz Fachin de
anular as condenações de Lula,
jamais foi aceita e, a presença

de Luís Barroso no Congresso
Nacional contra o voto impres-
so, só serviu para combater a
harmonia. Críticas de Bolsona-
ro são insistentes, porém, tam-
bém o STF demonstra não fa-
zer questão de trégua. Então,
não tem como o fogo acabar.

PONTO FINAL
Se o ex-juiz Sérgio Moro

(União) disputar o Senado Fe-
deral no Paraná, incomodará
Álvaro Dias (Podemos). Já,
caso decida pelo governo es-
tadual, deverá tirar a tranqui-
l idade do Ratinho Junior
(PSD) na disputa pela reeleição.

ra o Presidente da Re-
pública propaga o “ne-
gacionismo eleitoral”.

O grau de desmo-
ralização política, ética
e moral desse senhor
perante o Brasil e o
mundo pode ser medi-
da pelo silêncio total
que se seguiu ao seu
vergonhoso pronuncia-

mento. Os embaixadores presen-
tes pareciam não acreditar no que
haviam acabado de ouvir. Jornais
importantes de todo o mundo re-
percutiram esse espanto e muitos
deles expressaram o que todos já
sabemos: Jair Bolsonaro está com
muito medo de uma vitória esma-
gadora do Presidente Lula.

Entretanto, apesar da fanfar-
ronice deste personagem, não po-
demos nos esquecer que seu nega-
cionismo foi responsável por gran-
de parte das quase 700 mil mor-
tes de brasileiros na pandemia da
covid. Seu governo está levando
o país a uma catástrofe social e a
perda de direitos de tal monte que
estamos vem provocando um re-

Professora Bebel

Nesta semana, o
povo brasileiro
assistiu estar-

recido mais um terrível
espetáculo protagoniza-
do pelo Presidente da
República, ao convocar
embaixadores de 60 pa-
íses ao Palácio do Pla-
nalto para anunciar que não re-
conhece a lisura da votação em
urnas eletrônicas e para fazer uma
clara ameaça de não reconhecer
o resultado das eleições de outu-
bro – ou até mesmo inviabilizá-
las – caso o Estado brasileiro não
se dobre a suas exigências.

Essa chantagem é inaceitável.
Ela desmoraliza o Brasil perante o
mundo e representa um ato de alta
traição, como bem caracterizou a
presidenta nacional do Partido dos
Trabalhadores, deputada federal
Gleisi Hoffmann. Mais ainda, como
bem disse o presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, Ministro Edson
Fachin, depois do negacionismo
frente à pandemia de Covid 19, ago-
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Vamos, juntos, derrotar o
negacionismo eleitoral bolsonarista

trocesso de décadas. É preciso,
sim combater suas ameaças.

Nesse momento, lideranças,
dirigentes de entidades sindicais
e movimentos populares, parla-
mentares e formadores de opi-
nião de uma forma geral têm um
importante papel a cumprir. Cabe
a cada um de nós conscientizar
as pessoas sobre a necessidade
de participarem, de alguma for-
ma, do processo eleitoral. Sobre
a necessidade de votarem no dia
das eleições – sem se deixarem
intimidar por ameaças de ne-
nhum tipo, rejeitando e comba-
tendo a violência propagada pe-
los grupos bolsonaristas que, da
mesma forma que seu chefe, es-
tão apavorados com a perspecti-
va de perderem as eleições.

Dirijo-me particularmente aos

professores e às professoras. So-
mos, por natureza, interlocutores
privilegiados junto à amplíssimos
setores da população. Temos um
papel a cumprir. Dialoguemos
com a população, para dizer que
o amor pode, sim, vencer o ódio e
a violência e que a mobilização
social é o melhor antídoto contra
qualquer aventura golpista. Tan-
to melhor se a esperança sair ven-
cedora já no primeiro turno, en-
terrando de vez essa página obs-
cura e trágica da nossa história.

Estamos no limiar da recons-
trução do nosso país. Em São Pau-
lo, podemos escrever uma página
nova, com a valorização da edu-
cação, dos serviços públicos, da ci-
ência, do conhecimento, da tecno-
logia, da melhoria da saúde públi-
ca e garantia de respeito, dignida-
de e direitos para a maioria da po-
pulação paulista. Vamos, juntos,
derrotar o negacionimo eleitoral
bolsonarista.  Bravatas e ameaças
não vão nos impedir.

———
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT
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Luta e pressão contra o rol taxativo na Câmara Federal
Alexandre Padilha

Émuito preocu-
pante a decisão
do Superior Tri-

bunal de Justiça (STJ)
de limitar o que está ex-
plícito na lei das opera-
doras de saúde. Quan-
do o consumidor reali-
za um contrato com um
serviço que assume o compro-
misso de oferecer a ele atenção
integral ambulatorial ou hospi-
talar, o plano de saúde é obriga-
do a garantir todos os tipos de
tratamentos que podem ser rea-
lizados naquele nível de atenção.

Além de decidir que o Rol de
Procedimentos e Eventos em
Saúde seja taxativo a outra pre-
ocupação é a segmentação dos
atendimentos nos planos de saú-
de, que é o que ocorre em outros
países, como nos EUA, onde as

operadoras de saúde
estabelecem, a priori, o
que vão atender e o
que não irão. Nossa lei
dos planos de saúde
nunca permitiu esse
tipo de atendimento.

O plano de saúde
é obrigado a garantir
todos os tipos de aten-
dimento que possam

ser feitos naquele nível de aten-
ção. Se for ambulatorial, é obri-
gado a atender todas as deman-
das, se tem um plano que aten-
de demandas apenas hospitala-
res, ele tem que atender a todas
as demandas dentro do espaço
do hospital, se for apenas de
saúde bucal, todas as solicita-
ções devem ser atendidas.

Essa decisão, além de res-
tringir um direito dos pacientes,
gera impactos negativos para o
Sistema Único de Saúde (SUS)

porque faz com que essas famí-
lias que possuem planos procu-
rem no sistema público atrás
desse atendimento, muitas ve-
zes até judicializando os proce-
dimentos para garantir o aces-
so mesmo tendo pago ao longo
de toda a vida o plano de saúde.

Foi criado na Câmara dos
Deputados um Grupo de Traba-
lho (GT) para debater a cobertura
dos planos de saúde e apresenta-
mos um Projeto de Lei que garan-
te o direito dos pacientes e família,

o respeito a ciência da saúde base-
ada em evidências e o Código de
Defesa do Consumidor e inclui de
maneira muito explícita que a nor-
ma da Agência Nacional de Saúde
(ANS) é uma referência básica.

Com esse PL, o Congresso
Nacional tenta diminuir as inse-
guranças dos pacientes e famíli-
as com a decisão do STJ e tam-
bém com a lei sancionada por
Bolsonaro que desobriga planos
de saúde de garantir tratamen-
tos que não estão no rol da ANS.

Defendemos e  faremos
pressão para que a Câmara
dos Deputados vote o quanto
antes o PL para regular essa
situação e aliviar o sofrimen-
to de muitos brasileiros.

———
A l e x a n d r e  P a d i l h a ,
médico, professor uni-
versitário e deputado
federal (PT-SP)

Conhecer os mistérios, é co-
nectar com as profundezas
do Santuário Divino, reve-

ladas à Luz de cada dia. Em cada
amanhecer, o movimento com as
muitas Existências. Parte da So-
ciedade já perdeu a palavra de Luz
e a amorosidade por si mesmo. É
chegado o Tempo das revelações.
O Mestre Jesus Cristo há milêni-
os, colocou as chaves da harmo-
nia em nossas mãos. Nenhuma
Alma conseguirá alegar ignorân-
cia. Tudo está impresso no peris-
pírito. Está Tudo registrado em
nossa essência espiritual. A Exis-
tência é sistêmica-evolutiva-quân-
tica. É um estado designado pelo
Criador para Servir a outro esta-
do de Vibração e de Transição.
Os homens, na sua impaciência,
querem precipitar tudo. Deus ope-
ra no curso da sua providência na-
tural, além e aquém da nossa limi-
tada vista. A Lei da natureza se-
meia tudo no seu campo. E tor-
nou-se árvore e lançou ramos, nos
quais, as aves do céu vêm repou-
sar. O progresso corresponde ao
mecanismo da razão e inteligên-
cia. A liberdade humana é a pró-
pria natureza fecunda aos impul-
sos do seu verbo criador. O verbo
constitui no homem a semelhança
de Deus, e que se chama liberda-
de. A natureza não dá saltos.

Amados e queridos leitores.
A verdade mal interpretada fere
o progresso e a liberdade. A liber-
dade e progresso traz o princípio
Divino. O princípio da autorida-
de espiritual e onipotência é o
mais forte defensor de suas deci-
sões. A civilização inteira conhece
a liberdade dos filhos de Deus. É
movimento regenerador. É o Di-
vino em favor do verdadeiro pro-
gresso. Tudo o que se realiza fora
da autoridade se realiza fora da
natureza. É a Lei positiva da au-
toridade Eterna. O ideal humano
pode, pois, seguir dois caminhos
opostos ou desviar-se da alucina-
ção que o condena. A disciplina
da razão, tomam sempre a aluci-
nação por guia. É assim que o

As chaves da harmonia já
foram entregues em suas mãos

dogma filosófico transformou em
idolatria e afastou muitas Almas
das práticas das Verdades de
nosso Pai. A poesia e os sonhos
trouxeram em silencio os gemi-
dos e os gritos pelas palavras não
ditas. Exclamava o poeta, apaixo-
nando-se pela sua ideia elevada
ao trono do Mundo. É incendiar
amorosamente o cenário dos ver-
sos.  A dourada grandeza dos so-
nhos é o sublime, em poesia.  Ser
poeta é criar e não apenas sonhar.
Escrever com as estrelas os segre-
dos da poesia. As chaves da har-
monia há muito tempo já foram
entregues em suas mãos. A Ora-
ção Universal é Luz vivente do
verbo e no caminho certo do pro-
gresso. Este é o futuro próximo
na fonte de toda revelação. O
mundo já está cansado de reta-
lhaduras e divisões, e tende com
todas as suas forças à Unidade.
Em verdade, somente Deus é
Deus. Deus observa e ouve há
muito Tempo o grito de angústia
dos Cristãos. E por milênios, vem
anunciando já ter feito a volta ao
Mundo sem achar repouso, pa-
rou ao pé da Cruz e, no fim de
Todos os séculos e no começo de
Todas as gerações, passa nova-
mente perto da Cruz muda e di-
ante da esfinge imóvel e silencio-
sa que diz, agora, que os Tempos
estão bem próximos. Sua consci-
ência é o seu passaporte de retor-
no à Casa do Pai. Permita que a
Luz Divina possa lhe alcançar.
Ainda há Tempo. As chaves da
harmonia já foram entregues em
suas mãos. Acredite que nada é
em vão, pois, até mesmo, os mo-
mentos mais difíceis, tem algo a
nos Ensinar. Entre frases e flores,
falo ao coração dos sábios e escre-
vo para a mente dos fortes. E en-
tre eles, a eterna justiça Divina
prevalece, somente a Verdade. E
em cada palavra preparamos a se-
mente, muitos a semearão. Seja se-
meador da Luz. E com a amada,
querida e estimada Alma gêmea,
nossa eterna gratidão. Bom dia e
boas energias. Eu acredito em você.

SAMU: 18 anos
salvando vidas

Barjas Negri

Criado pelo Minis-
 tério da Saúde,
 na gestão do mi-

nistro Humberto Cos-
ta, o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Ur-
gência (SAMU) foi im-
plantado em Piracica-
ba no dia 18 de junho
de 2004, quando o
prefeito era José Machado e o
médico dr. João Pauli era o se-
cretário municipal de Saúde.

Sua implantação foi um gan-
ho importante para os usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS),
aperfeiçoando e ampliando a co-
bertura no atendimento das ur-
gências e emergências. Era inten-
ção do ministério financiar 75%
de seus gastos, com contraparti-
da de 25% dos municípios.

Iniciado de forma limitada de
infraestrutura e profissionais, ao
longo do tempo foi sendo melhor
organizado e ampliado os serviços
de apoio e de seus profissionais
na área da Saúde: técnicos de en-
fermagem, enfermeiros, médi-
cos, radioperadores e pessoal de
apoio administrativo. Periodica-
mente seus veículos são substi-
tuídos por novos e sua estrutura
permitiu a organização da Cen-
tral de Regulação de Urgência.

Os secretários municipais de
Saúde desse período – João Pauli,
Fernando Cárdenas, Beto Piane-
lli, Deives Dias de Oliveira, Pedro
Mello e, atualmente, Filemon Sil-
vano – sempre deram condições
de trabalho à equipe do SAMU,
cujos os serviços cresceram com a
transformação de Piracicaba em
Aglomerado Urbano e, agora, Re-
gião Metropolitana. Isso faz com
que sejam oferecidos serviços, ul-
trapassando a fronteira municipal,
atendendo desde 2015 diversos
municípios do entorno da cidade.

Visando aprimorar e ampliar
os serviços do SAMU, como pre-
feito e junto com nossa equipe da
Saúde substituímos o local aluga-
do no bairro Higienópolis por uma
sede própria, moderna e funcio-
nal, na av. Dr. Paulo de Moraes,
na Paulista. O local escolhido foi
estratégico porque permite maior
rapidez no atendimento de urgên-
cia/emergência do 192. Foi possí-
vel reduzir o tempo de deslocamen-
to, chegando ao local do socorro
mais rapidamente e evitando mor-
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com nossacom nossacom nossacom nossacom nossa
equipe da Saúde,equipe da Saúde,equipe da Saúde,equipe da Saúde,equipe da Saúde,
substituímos osubstituímos osubstituímos osubstituímos osubstituímos o
local alugado nolocal alugado nolocal alugado nolocal alugado nolocal alugado no
Higienópolis porHigienópolis porHigienópolis porHigienópolis porHigienópolis por
uma sede própriauma sede própriauma sede própriauma sede própriauma sede própria

tes e muitas vezes se-
quelas às pessoas socor-
ridas.

Há que se destacar
a importância da parce-
ria com as polícias Mili-
tar e Civil, Grupo de
Resgate e Atenção às
Urgências e Emergênci-
as, Corpo de Bombeiros
e Guarda Civil Munici-
pal. São nossas forças

sempre colaborativas com a equi-
pe técnica dos bons profissionais
do SAMU, onde podemos desta-
car os trabalhos da dra. Flávia de
Sá Molina, superintendente de
Emergência e Urgência, assim
como a coordenadora Administra-
tiva de Enfermagem, Maria Cris-
tina Collonese, que atuou na fun-
ção por mais de duas décadas. O
SAMU é responsável pelo atendi-
mento de 2,5 mil pessoas por mês
só em Piracicaba. < /strong>

Antes de encerrar este arti-
go, quero lembrar também da
parceria feita com a Caterpillar
Brasil, que cedeu à Secretaria
Municipal de Saúde um grupo
Gerador GEP50-7 Olympian, pro-
duzido em sua unidade Power
System Brasil, que foi incorpora-
do em 2012 à infraestrutura do
SAMU, operando em caso de falta
de energia elétrica da rede conces-
sionária e assegurar o atendimen-
to 24 horas deste trabalho essen-
cial à população de Piracicaba.

O SUS cresceu e se valori-
zou com o SAMU em Piracica-
ba, dentro da política de saúde
do serviço que teve continuida-
de em todos esses 18 anos. Vale
destacar que atualmente a Pre-
feitura de Piracicaba financia
mais de 75% dos gastos do SAMU,
com contrapartida de menos de
25% do Ministério da Saúde, in-
vertendo o compromisso inicial-
mente previsto, sobrecarregando
os cofres públicos municipais.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

Guilherme Chiquini

Aaposentadoria
por idade rural é
 um benefício

pago pelo INSS ao se-
gurado que que com-
provar o mínimo de
180 meses trabalhados
na atividade rural,
além da idade mínima
de 60 anos, se homem,
ou 55 anos, se mulher. Muitas pes-
soas acreditam que o trabalhador
rural não precisa recolher contri-
buições ao INSS para se aposentar.
Mas não é bem assim. Na verdade,
a expressão “trabalhador rural”
refere-se a um gênero de segurado
da Previdência, o qual possui qua-
tro espécies e apenas uma dessas
espécies goza de “isenção” de re-
colhimento para se aposentar.

As espécies de trabalhador
rural são: segurado empregado
(trabalhador rural que habitual-
mente presta serviços subordina-
do a empregador); segurado con-
tribuinte individual (trabalhador
rural que presta serviços, sem vín-
culo de emprego, de forma even-
tual, a uma ou mais empresas);
segurado trabalhador avulso (tra-
balhador que presta serviço a di-
versas empresas, sem vínculo em-
pregatício, vinculado a certo sin-
dicato ou cooperativa); e, por fim,
o segurado especial (trabalhador
em regime de economia familiar,
pequeno produtor rural, pescador,
seringueiro, dentre outros). É ape-
nas a aposentadoria por idade ru-
ral destinada a essa última espé-
cie de trabalhador rural – o se-
gurado especial – que independe
de recolhimento previdenciário,
pois, de fato, muitos desses tra-
balhadores sequer realizam con-
tribuições à Previdência Social.

Os trabalhadores rurais que
não se enquadram nas regras de
segurado especial não podem se
aposentar sem contribuir. Eles têm
de fazer contribuições ao INSS por
pelo menos 15 anos, como qual-
quer outro trabalhador urbano.

A grande maioria dos segu-
rados especiais trabalhou ou tra-
balha no chamado “regime de eco-

A grande maioriaA grande maioriaA grande maioriaA grande maioriaA grande maioria
dos seguradosdos seguradosdos seguradosdos seguradosdos segurados
especiaisespeciaisespeciaisespeciaisespeciais
trabalhou outrabalhou outrabalhou outrabalhou outrabalhou ou
trabalha notrabalha notrabalha notrabalha notrabalha no
chamado “regimechamado “regimechamado “regimechamado “regimechamado “regime
de economiade economiade economiade economiade economia
familiar”familiar”familiar”familiar”familiar”

Trabalhador rural
consegue se aposentar

por idade sem contribuir?
nomia familiar”. A Lei
de Benefícios da Previ-
dência Social define
como regime de econo-
mia familiar “a ativida-
de em que o trabalho
dos membros da famí-
lia é indispensável à
própria subsistência e
ao desenvolvimento so-
cioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em

condições de mútua dependência
e colaboração, sem a utilização de
empregados permanentes”. Resu-
midamente, a economia familiar é
um regime em que todos traba-
lham em conjunto e sem víncu-
los de emprego, tendo o seu meio
de vida na atividade realizada.

As atividades acima descritas
devem ser comprovadas por uma
série de documentos. Importante
que tais documentos sejam con-
temporâneos à época da realiza-
ção das atividades rurais, como
por exemplo: contrato de arren-
damento, parceria, meação ou co-
modato rural, bloco de notas do
produtor rural, certidão de casa-
mento civil ou religioso, certidão
de nascimento ou de batismo dos
filhos, título de eleitor ou ficha de
cadastro eleitoral, certificado de
alistamento ou de quitação com o
serviço militar, comprovante de
matrícula ou ficha de inscrição em
escola, etc., sempre, é claro, fazen-
do menção às profissões de “traba-
lhador rural”, “lavrador”, “agricul-
tor” entre outras do meio rural.

———
Guilherme Chiquini,
advogado, especialista
em Direito Previdenciá-
rio: Concessão e Revisão
de Benefícios do INSS
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Autoestima (IV)
Traços de Personalidade

Em nosso desenvolvimento
humano, as relações com
 nossos pais são funda-

mentais para uma boa autoes-
tima. Não é novidade alguma
que no processo educacional os
pais manipulam seus filhos pe-
las emoções, fazendo com que
sintam a ameaça da perda de
seu amor se os contrariarem.
Se isso é um artifício educativo
há prejuízos afetivos na crian-
ça que afetam a autoestima.

Todo ser humano precisa
criar sua individualidade, seu
espaço psíquico que lhe permita
dar limites às pessoas. São raros
os pais que educam seus filhos
com autonomia, e criam um vín-
culo de interdependência que irão
reproduzir quando adultos.

Pessoas de autoestima bai-
xa podem apresentar traços de

Sou casado, mas há cin-
co anos me relaciono com
um homem. Reconheço que
o fiz sofrer muito, sendo ele
sempre carinhoso. Após al-
gumas desavenças ele come-
çou a me trair com um cara
que conheceu virtualmente
e senti a dor da perda.
Após ele romper lhe escrevi
uma carta de amor e volta-
mos. Está tudo a mil mara-
vilhas, muitos projetos de
vida como se acabássemos
de nos conhecer. Separei-
me de minha mulher e me
casei com ele. Agora estou
tomado por um ciúme avas-
salador e doentio, nunca
antes sentido. Tenho certe-
za de amá-lo, mas não gos-
to desse ciúme. Devo conti-
nuar nessa relação?

Luiz

Esse estado de euforia, ape-
sar de muito bom, pode ou não

INTERATIVO

personalidade comuns: refutam
elogios, não suportam críticas,
quando em contato com alguém
de boa autoestima se incomo-
dam, tentando diminuir o va-
lor do outro (efeito compensa-
ção). Como não souberam dar
limites em seu espaço, invadem
o espaço do outro sem percebe-
rem que fazem isso e se ofen-
dem quando recebem limites.

O nível de exigência que tem
de si próprias beira o perfeccio-
nismo, e projetam nas pessoas
o mesmo rigor que tem pra si.
Facilmente se sentem reprova-
das se alguma observação é fei-
ta por alguém. A insegurança é
grande e demandam aceitação
constante como sendo prova de
amor. Pelo mesmo motivo es-
tão sempre demonstrando o
afeto que desejam receber.

"Os homens do teu planeta, disse o principezinho,
cultivam cinco mil rosas num mesmo jardim... e
não encontram o que procuram..." (Antoine de

Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe)
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ser bem administrado. Uma car-
ta declarando seu amor o trouxe
de volta, mas seria apenas isso?

Houve desavenças, você
reconhece tê-lo feito sofrer.
Obviamente há magia no reen-
contro. Havia uma história
antes dele que deixou boas lem-
branças, ao ponto de retoma-
rem. Você até decidiu se sepa-
rar de sua mulher e assumi-
lo. Tudo isso cria um sentimen-
to de sintonia, mas manter o
cotidiano é o x da questão.

O ciúme que lhe tomou
conta é suficiente para pensar
em interromper tudo? O amor
é sempre irracional, não se ex-
plica ou justifica, apenas acon-
tece. Administrar esses 'trope-
ços' que vão surgindo é a gran-
de arte da vida a dois.

Sua pergunta entra aí:
está apto a enfrentar os de-
sencontros de uma relação?
Quer pagar seu preço ou na
primeira abandona tudo?

HFC SHFC SHFC SHFC SHFC SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Hospital realiza Semana do Encantamento
Foram dois dias de treinamento com conteúdo para disseminar a cultura da empatia

Sergio O. Moraes

Encerramos o úl-
timo artigo agra-
 decendo aos que

se manifestaram com
tal desproporcionalida-
de ao adiamento da
votação do Projeto de
Resolução (P.R.) 08/
22, que nos chamou a
atenção. No que respeita a nós,
membros da comunidade, trata-
se basicamente de punições para
"...o cidadão que cometer no re-
cinto interno ou externo da Câ-
mara, o qual compreende a fren-
te, as laterais, o calçamento ao
entorno do prédio principal e do
prédio anexo, e o estacionamen-
to, excesso, ameaça ou ofensa
contra os Vereadores ou Servido-
res, devidamente comprovado,
será reprimido, devendo a Mesa
Diretora...". Esse pequeno trecho,
que não dispensa a leitura aten-
ta, é suficiente para o que quere-
mos expor (e está disponível no
endereço eletrônico da Câmara).

Na 29ª. Reunião Ordinária
(30/06/22), como afirmamos por
aqui, dois excessos, para dizer um
mínimo, foram cometidos por al-

guns vereadores nos
chamaram a atenção.
Em um, uma vereado-
ra da Mesa manifestou
sua indignação por ca-
retas que um vereador
dirigia a ela (!) - e acer-
tadamente cobrou co-
erência, afinal, como
querer punir o cidadão
que comete excesso e,

no "teste a sós" (vereadores e ve-
readoras ficam de costas para o
público) não mostrar a "virtu-
de"? Nosso apoio à vereadora e
nosso coro a sua indignação.

O outro episódio ocorreu
após a votação do Projeto de De-
creto Legislativo (P.D.L.) 15/22 e
respectivas emendas - antes da
votação do P.D.L. 08/22 (Meda-
lha de Mérito Estudantil Olavo de
Carvalho). Derrotadas as emen-
das que estendiam a "Medalha de
Mérito Estudantil Luiz de Quei-
roz" aos estudantes com desta-
que no Exame Nacional de Ensi-
no Médio, ficando a premiação
para graduandos e pós-graduan-
dos (!), alguns vereadores dirigi-
ram-se a uma sala ao lado. Con-
versas em voz alta e risadas che-
gavam a nós, público - o que, coe-
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rentemente, levou a vereadora
que ocupava a Tribuna a recla-
mar e solicitar a contagem dos pre-
sentes, o que trouxe de volta os
que se divertiam (as risadas não
seriam de tristeza) na sala ao lado.

O esvaziamento do plená-
rio quando algumas vereado-
ras ocupam a Tribuna também
não nos passa despercebido.
Não é desta reunião específi-
ca, mas (e de novo) é justa-
mente quando se mostrou in-
dignação por não votar o P.R.
08/22 que a incoerência se ma-
nifestou no excesso dos que se
ausentam, conversam alto, riem
alto... Não passaram no "teste a
sós", não mostraram "virtude".

Agora ponham-se no lugar
do, da contribuinte. Com o nos-
so dinheiro, no horário do expe-
diente, fazendo careta para uma,

ausentando-se na fala de outra,
isso é o quê? Excesso, ameaça ou
ofensa? (para empregar os ter-
mos do P.R. 08/22). Como rea-
gimos? Os senhores passam a
impressão de não quererem ou-
vir o contraditório. Quando é a
colega na Tribuna ausentam-se.
Quando é o cidadão, o punem?

Em tempo: pesquisa publica-
da na JAMA Pediatrics (11/07/
2022), disponível "online", apon-
ta que a avaliação de 29 estudos
no exterior, com 139 000 pesso-
as, informa que pessoas que vi-
sualizam conteúdo relacionado
ao tabaco nas redes sociais tem
o dobro de probabilidade de con-
sumo em relação às que não vi-
sualizam. Se a homenagem a um
defensor do vício tivesse ocorri-
do, teria sido um "excesso, ame-
aça ou ofensa" sem precedentes,
perpetrada contra a comunida-
de. Também espero que tenha-
mos aprendido que a foto sor-
rindo chama a atenção, mas é no
"teste a sós" que nos revelamos.

Seguimos de olho!
———
Sergio Oliveira Moraes,
físico e professor apo-
sentado da Esalq/USP
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Colaboradores  do HFC
Saúde passaram por um treina-
mento para aperfeiçoar ainda
mais as ferramentas que aju-
dam na humanização do aten-
dimento. “Precisar de um hospi-
tal não é fácil, mas com profissi-
onalismo e humanização pode-
mos transformar esse momento
menos doloroso na vida do paci-
ente. O sorriso, a empatia, o res-
peito devem fazer parte do aten-
dimento e para isso precisamos
que os colaboradores entendam
o valor de um atendimento hu-
manizado”, disse o presidente
do HFC Saúde, José Coral.

A semana do Encantamento
foi realizada pelo CEO da ‘’Encan-
tadores de Pacientes’’, Bruno Tre-
visan Rosa que é especialista na
comunicação encantadora de pa-
cientes, seja ela presencial ou di-
gital. “Simpatia agrada, mas a em-
patia encanta. É preciso dissemi-
nar a cultura do encantamento,
saber atender o paciente de for-
ma humanizada, seja presencial-
mente ou pelo digital, por exem-
plo pelo WhatsApp. Um treina-
mento de encantamento de paci-
ente do analógico ao digital”, dis-
se a coordenadora de hospitali-

dade do HFC Saúde Marina He-
lena Bergonzoni Junqueira.

A ação de Acolhimento à Di-
versidade tem como foco oferecer
mais qualidade nos atendimen-
tos e fazer com que os clientes se
sintam respeitados. Um treina-
mento que se alinha com a identi-
dade institucional do HFC Saú-
de, que tem como missão promo-
ver aos associados e clientes ser-
viços de excelência com respon-
sabilidade sócio-humano-ambien-
tal e tem como valores o encanta-
mento, a integridade, relaciona-
mento, qualidade e performance.

Foram dois dias de treina-
mento com conteúdo para disse-
minar a cultura da empatia. Além
de palestras, o conteúdo foi inte-
rativo e divertido. “Essa é uma fer-
ramenta para contribuir na práti-
ca da ação humanizada, e promo-
ve meios de reflexão para um olhar
mais humanizado aos pacientes.
É preciso se colocar no lugar do
outro, compreender as necessida-
des e as particularidades de cada
um. Cuidar e encantar nossos as-
sociados e clientes é uma satisfa-
ção para a Equipe do HFC Saú-
de”, disse a diretora do HFC Saú-
de, Lucimeire Ravelli Peixoto.

1- Silvana, Mariane, Maria Helena, Carla Milani, Marina Junqueira, Grace Cordeiro, Tabata Fernandes e Soraia. 2- Ana Fontes,
Lucimeire Peixoto, Ana Pixioline, José Coral, Mari Lima e Cassio Guizzo. 3- Equipe do Hospital dos Fornecedores de Cana
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Bebel participa da elaboração do
programa de Fernando  Haddad
Grupo de professores de Piracicaba também participará do seminário;
debates acontecem segunda (25), no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo

CCCCCENTENÁRIOENTENÁRIOENTENÁRIOENTENÁRIOENTENÁRIO

Jornalista lança livro sobre
a Estação da Paulista

Divulgação

A convite do professor Fer-
nando Haddad, pré-candidato a
governador de São  Paulo, a depu-
tada estadual Professora Bebel (PT)
participará, segunda (25), da pro-
gramação do Fala SP, ciclo de de-
bates que subsidiam a elaboração
do programa de governo do Pro-
fessor Fernando Haddad para as
eleições de 2022. Professores de
diversas partes do Estado, inclusi-
ve de Piracicaba, ligados à Apeoesp
(Sindicato dos Professores do En-
sino Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo) j,á confirmaram pre-
sença no seminário, que reunirá
diversos especialistas em educação
e que acontecerá a partir das 18
horas, no Sindicato dos Engenhei-
ros, em São Paulo, na rua Gene-
bra, 25, no bairro Bela Vista.

O seminário reunirá, além do
pré-candidato Fernando Haddad,
ex-ministro da Educação, e da de-
putada Professora Bebel, o profes-
sor  Marcelo Knobel, ex-reitor da

Unicamp; o economista Ricardo
Henriques, superintendente do Ins-
tituo Unibanco, além do professor
Gabriel Chalita, ex-secretário esta-
dual da Educação; Tayná Wine,
presidenta da União Estadual dos
Estudantes de São Paulo, e a pro-
fessora Selma Rocha, ex-secretária
da Educação de Santo André.

Referência na luta dos profes-
sores pela valorização do magisté-
rio paulista e pela melhoria contí-
nua da qualidade da educação pú-
blica no Estado de São Paulo, a
deputada estadual Professora Be-
bel diz que é um imenso orgulho
participar deste debate e ajudar
Fernando Haddad a preparar o seu
programa de governo para a área
da educação. “A educação é a arma
mais poderosa que você pode usar
para mudar o mundo”, diz Bebel,
lembrando a mensagem do líder
africano Nelson Mandela, um dos
maiores líderes e símbolos de luta
da história da humanidade. O pré-candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, e Bebel

ELEIÇÕES

Professora Bebel terá candidatura a
deputada estadual homologada hoje

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), que dis-
putará um novo mandato para
a Assembleia Legislativa de
São Paulo, nas eleições de
outubro, terá sua candidatu-
ra homologada neste sába-
do (23). A homologação está
marcada para as 10 horas,
na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo.

Eleita com mais de 87 mil
votos, nas eleições de 2018,
a deputada Professora Bebel,
que está licenciada da presi-
dência da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Pau-
lo), em função de exigência da
legislação eleitoral, é nascida
no distrito de Artemis, em Pi-
racicaba, e tem feito do seu
mandato popular na Assem-
bleia Legislativa de São Pau-
lo um forte instrumento de
defesa da educação pública
de qualidade, do fortalecimen-
to dos serviços públicos, das
crianças, dos idosos, das mi-
norias e das mulheres. Neste
primeiro mandato, é a Procu-
radora da Mulher na Assem-
bleia Legislativa de São Pau-

lo. Também presidiu a Comis-
são de Educação e Cultura, e
atualmente é membro, assim
como  integra as Comissões de
Defesa e dos Direitos da Mu-
lher;  de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Informação; a de Ad-
ministração Pública e Relações
do Trabalho e a de Saúde.

Todas as suas ações na
Assembleia Legislativa são fo-
cadas na melhoria da educação
pública, no fortalecimento dos
serviços públicos, em progra-
mas habitacionais e voltados
também a beneficiar a popula-
ção de menor poder aquisitivo,
seja nos debates ou apresen-
tando propositura. Por exemplo,
até agora já protocolou 75 pro-
jetos de lei, 13 projetos de de-
creto legislativo, sete projetos
de resolução, 13 emendas à
Constituição Estadual, 46 indi-
cações, 24 moções, 112 re-
querimentos, 3.292 emendas
e substitutivos, 10 pareceres
e cinco projetos de lei comple-
mentar, em defesa da demo-
cracia e do estado de bem-es-
tar social, dos direitos sociais
e coletivos, em defesa do fun-
cionalismo público paulista e

dos serviços públicos de qua-
l idade, dos grupos sociais
oprimidos e do desenvolvi-
mento de Piracicaba e região,
como o que torna Piracicaba
Município de Interesse Turís-
tico, que garantirá, se aprova-
do, uma verba anual de R$
700 mil para que a cidade in-
vista no desenvolvimento do
turismo, gerando, assim, mais
emprego e desenvolvimento.

Além disso, a deputada
Professora Bebel tem  uma for-
te atuação em plenário, fazen-
do o enfrentamento às propos-
tas liberais do governo estadu-
al, como a que impediu a venda
do Instituto Butantan, responsá-
vel por garantir a vacinação
contra a covid no Estado de
São Paulo. “Além disso, tenho
travado uma forte luta em de-
fesa da educação pública de
qualidade, dos serviços públi-
cos, do funcionalismo estadu-
al e das minorias”, enfatiza.

Nesses quase três anos
e meio de mandato, tem de-
senvolvido um trabalho em
defesa de Piracicaba e região,
destinando mais de R$ 10
milhões em recursos para as

áreas da saúde, educação,
segurança e infraestrutura,
através de emendas parla-
mentares do seu mandato e
de articulação com deputa-
dos federais do seu partido.
Foi a única deputada estadu-
al da região que votou contra
o aumento de impostos e a
única liderança política que
se colocou contrária a colo-
cação de praças de pedági-
os na SP-304, entre Piraci-
caba a Águas de São Pedro, e
entre São Pedro e Santa Ma-
ria da Serra, e na SP-308, en-
tre Piracicaba a Charqueada.

Na Assembleia Legislati-
va de São Paulo, votou pela
criação da Região Metropoli-
tana de Piracicaba, que abran-
ge um total de 24 municípios,
mas alertou que é preciso ter
um projeto, com recursos e fi-
nanciamentos para que seja
instrumento de desenvolvi-
mento econômico regional
pujante, a partir da vocação
econômica de cada município
e das suas universidades, in-
clusive com o fortalecimento
do turismo cultural, que é
imensamente rico na região.

Em homenagem aos 100 anos
da Estação da Paulista, comemo-
rados no dia 29/07, o jornalista
Edilson Rodrigues de Morais lan-
çará hoje, 23, às 16h, o livro digital
intitulado Centenário da Estação
Paulista, no prédio da Estação da
Paulista. Com 96 páginas, o e-book
pode ser baixado no formato PDF
acessando a página do IHGP (Ins-
tituto Histórico e Geográfico de Pi-
racicaba) em www.ihgp.org.br.
Obra é apoiada pela Lei Emergen-
cial Aldir Blanc nº 14.017/2020.

Mantida pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
da Ação Cultural (Semac), a Esta-
ção da Paulista é um dos maiores
símbolos de formação histórica de
Piracicaba, considerada um rele-
vante cartão-postal referente a even-
tos culturais e artísticos da cidade,
e por esse e outros motivos mereceu
um livro inteiro dedicado em sua
homenagem. O e-book narra a che-
gada da primeira locomotiva per-
tencente à Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, que partiu da
Estação da Luz, em São Paulo.

Nos capítulos iniciais, o autor
faz uma volta até o final do século
19 para contar um pouco sobre a
história da criação da primeira lo-
comotiva, em 1804, e o desenvolvi-
mento das estradas de ferro que
avançaram a partir do trabalho do
inglês George Stephenson, a quem
se atribui a primeira ferrovia a con-
duzir passageiros regulares entre
as cidades de Liverpool a Man-
chester, na Inglaterra, em 1830.

De acordo com Morais, a obra
narra a movimentação da Câmara
de Vereadores de Piracicaba que,
em 26 de março de 1902, encami-
nhou ofício à Companhia Paulista
de Estradas de Ferro para solicitar
a urgência na construção de ramal
ferroviário com chegada no muni-
cípio. “A partir dessa narrativa, o
leitor conhece um pouco mais so-

Divulgação

Edilson Rodrigues de Morais
é autor do e-book Centenário
da Estação da Paulista

bre a história que marca a cons-
trução desta centenária estação
ferroviária, que por mais de cinco
décadas trouxe progresso e desen-
volvimento ao município e às cida-
des em seu entorno”, explica.

O jornalista completa dizendo
que a obra é uma homenagem ao
povo piracicabano e um presente
às futuras gerações que terão a
oportunidade de conhecer um pou-
co mais sobre esse monumento his-
tórico e cultural que foi tombado e
que descansa em paz no alto do
bairro da Paulista, em Piracicaba.
“Sou grato à Lei Emergencial Aldir
Blanc e ao apoio recebido no pro-
cesso de criação da obra. É uma
honra ser o autor de um tema de
grande relevância para a história
piracicabana”, ressalta Morais.

O autor também ministra pa-
lestras com o objetivo de ampliar a
divulgação da temática do livro
sobre o centenário da Estação da
Paulista, percorrendo escolas esta-
duais e municipais de Piracicaba
para transmitir o conhecimento
adquirido durante suas pesquisas.
Mais informações: (19) 99706-1570.

PPPPPAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

Mississippi Jazz Band
faz show na Estação

Divulgação

Show acontece hoje, 23, às 15h, e faz parte das
comemorações do centenário da Estação da Paulista

Em comemoração aos 100
anos da Estação da Paulista,
mantida pela Prefeitura de Pi-
racicaba, por meio da Secreta-
ria Municipal da Ação Cultural
(Semac), comemorados em 29/
07, a Mississippi Jazz Band se
apresenta no espaço hoje, 23, às
15h. A entrada é gratuita.

A Mississippi Jazz Band é uma
banda itinerante que faz apresen-
tação acústica. “A Mississippi já está
no mercado há 10 anos e contém
uma grande história, participando
dos mais variados modelos de even-
tos, com destaque nas mídias e par-

ticipações em programas de TV,
como no Mais Você, da Rede Glo-
bo, e na TV Bandeirantes. Somos
quatro músicos piracicabanos na-
tos, que levam essa atração por di-
versos estados brasileiros”, conta
o maestro Wellington Camargo.

SERVIÇO
Apresentação da Mississi-
pi Jazz Band. Hoje, 23, às
15h. Regência do maestro
Wellington Camargo. Entra-
da gratuita. Na Estação da
Paulista: Av. Dr. Paulo de Mo-
rães, 1580 - Paulista, Pira-
cicaba. Telefone 3436-0466.

CCCCCAPOEIRAAPOEIRAAPOEIRAAPOEIRAAPOEIRA

Festival Nacional segue
com atividades na Bela Dias

Promovido pelo Instituto Afro-
pira, o Festival Nacional de Capo-
eira de Piracicaba segue neste final
de semana - hoje, 23, das 8h às
22h, e amanhã, 24, das 8h às 18h
– com atividades na Chácara Bela
Dias, quando ocorrerá rodas de
conversas; aulas de capoeira an-
gola, regional e contemporânea;
aulas e apresentações culturais e
rodas de Capoeira. Também serão
ofertadas duas turmas por aula,

sendo uma para iniciantes e outra
para intermediários e avançados.
Os eventos são preparados para
receber toda faixa etária. Haverá
ainda café da manhã, almoço e jan-
ta disponíveis para compra no lo-
cal. Na segunda-feira, 25, haverá
atividade virtual no canal do Afro-
pira em alusão ao Dia da Mulher
Negra Latino-americana e Caribe-
nha e divulgação dos concorrentes
do Prêmio da Música Capoeira.

“I“I“I“I“INVERNONVERNONVERNONVERNONVERNO     DADADADADA S S S S SORTEORTEORTEORTEORTE”””””

Promoção vai sortear HB20 e Creta Nova Geração
A Hyundai Motor Brasil repe-

te em 2022 a parceria com a Shell
Lubrificantes e apresenta a segun-
da edição da promoção “Inverno
da Sorte”, que desta vez irá sortear
um Novo Hyundai HB20 Sense,
que acaba de chegar com visual
mais moderno e conteúdo de segu-
rança atualizado, e um Creta
Comfort, ambos zero-quilômertro,
para os clientes que realizarem re-

visões periódicas, com troca de
óleo Shell, nas concessionárias
participantes em todo o País. A
ação promocional é válida de 25
de julho a 29 de outubro e o sor-
teio dos veículos será feito pela Lo-
teria Federal em 9 de novembro.

Os novíssimos modelos 2023
do carro de passeio mais vendido
do Brasil e do SUV líder do varejo
no País acompanham outros prê-

mios a serem distribuídos pela ação.
Serão realizados outros três sortei-
os no período da promoção: um em
agosto, um em setembro e um em
outubro. Cada um destes irá pre-
miar 60 participantes com um vale-
combustível de R$100, a ser dispo-
nibilizado no aplicativo Shell Box.

O número de cupons para
cada cliente varia conforme a quan-
tidade de revisões realizadas. Quem

fizer a primeira, recebe um cupom.
Para quem já estiver na segunda
manutenção, são dois cupons, e
assim por diante. A partir daí os
clientes deverão acessar o site da
promoção e realizar o cadastro.
Mais informações sobre a promo-
ção, a lista de concessionárias par-
ticipantes e o regulamento podem
ser encontrados no site www.
invernodasortehyundai.com.br.

CCCCCONSCIENTIZAÇÃOONSCIENTIZAÇÃOONSCIENTIZAÇÃOONSCIENTIZAÇÃOONSCIENTIZAÇÃO

Sest Senat abre as portas para comemorar Dia do Motorista
Com apoio da Prefeitura, por

meio da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), a uni-
dade do Sest Senat em Piracicaba
realiza amanhã, 24, das 7h30 às
11h, o evento Portas Abertas em
comemoração ao Dia do Motoris-
ta, celebrado na segunda-feira,
25/07. Na programação os parti-
cipantes poderão conhecer as de-
pendências do Sest Senat e seus
serviços nos setores de saúde, es-
porte, lazer, cultura e desenvol-
vimento profissional. O evento é
aberto ao público e todos os par-
ticipantes receberão brindes.

Também ocorrerá uma cami-

nhada pelo bairro, com concen-
tração às 7h30 e saída às 8h, sem
a necessidade de inscrição. O per-
curso terá aproximadamente 3
Km, passando pelas ruas Rossini
Pinto, Carmela Romano Flórios,
Território do Acre, avenidas
Pompéia e Antonio Fazzanaro até
o Assaí e retorno ao Sest Senat.

Entre os serviços oferecidos
nas dependências do Sest Senat
estão hidratação facial e cuida-
dos com a pele, orientação nu-
tricional com cálculo de IMC e
teste de biompendância, teste de
glicemia, aferição de pressão;
orientação fisioterápica e postu-
ral, quick massagem; acuidade

visual, teste rápido de HIV e Sí-
filis, orientação de higiene bucal
e escovação; orientação jurídica,
brindes para todos os participan-
tes, sorteios, entre outros.

Também são apoiadores de
ação a Unimed – Medicina, Ro-
tary Clube Luiz de Queiroz; Fa-
culdade Anhanguera; Elenita
Consultora Mary Kay e Ótica CS.

DIA DO MOTORISTA –
O Dia do Motorista, comemora-
do em 25/07, também é o Dia de
São Cristóvão, santo católico con-
siderado o padroeiro dos moto-
ristas no Brasil. Cristóvão signi-
fica “aquele que carrega Cristo”.
Reza a lenda que Cristóvão tra-

balhou por um bom tempo trans-
portando pessoas nas costas para
que pudessem atravessar um rio.

O SEST SENAT – O Ser-
viço Social e Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transpor-
te (Sest Senat) criou o Progra-
ma de Mobilização Nacional
2022, cujo objetivo é desenvol-
ver ações de educação para a
saúde, com orientações para os
atendimentos nas especialida-
des de odontologia, fisioterapia,
nutrição e psicologia, esporte,
lazer e bem estar, assim como
em ações educativas sobre te-
mas relacionados à educação no
trânsito e à empregabilidade.
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Show apresenta encontro entre
Evinha do Forró e Corda de Barro
Experientes artistas apresentam repertório de forró e música
regional, de forma a ressaltar a diversidade de cultura brasileira

Dados do relatório da Orga-
nização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO)
divulgados neste mês apontam
mais de 60 milhões de pessoas com
algum tipo de insegurança alimen-
tar no país. Outro levantamento
feito pelo Instituto Rede Brasilei-
ra de Pesquisa em Soberania e
Segurança Alimentar e Nutrici-
onal (Rede Penssan) mostrou que
mais de 33 milhões de pessoas
estão passando fome no Brasil.

Para entender sobre essa triste
realidade, a equipe do programa
Boa Vontade Entrevista, transmi-
tido pela Boa Vontade TV, conver-
sou com o representante da FAO
no Brasil, Rafael Zavala. Na oca-
sião, ele traçou um panorama so-
bre a fome no mundo e comentou
os esforços para que ela seja erra-
dicada. Além disso, Zavala refor-
ça que a fome está diretamente
relacionada à pobreza, pontuando
que a inclusão social é fundamen-
tal para vencê-la, bem como o com-
bate ao desperdício de alimentos.

AÇÕES - Um dos pontos tra-
tados na entrevista foi a importân-
cia do trabalho realizado por orga-
nizações da sociedade civil no com-
bate à fome. Uma das preocupa-
ções mais latentes da Legião da Boa
Vontade (LBV) diz respeito à ali-
mentação. Crianças, adolescentes,

Zavala analisa a situação atual no programa Boa Vontade Entrevista

jovens, adultos e idosos, durante o
período em que estão na Institui-
ção participando de atividades so-
cioeducacionais, recebem refeições
balanceadas, as quais são prepara-
das com o apoio de nutricionistas e
de acordo com a faixa etária de
cada um: "Quero parabenizar a
Legião da Boa Vontade e as ações
que ela faz, que estão assegurando
uma boa qualidade de vida às cri-
anças, que são o futuro do Brasil".

 Zavala destacou ainda o tra-
balho empreendido pela LBV, que
contribui para a erradicação da
fome. "É fundamental a importân-
cia das Organizações da Socieda-
de Civil, pois são as que ficam mais
perto do problema, mais perto da
solução e, além disso, são as que
garantem maior continuidade e
geram a memória institucional
de luta contra a fome", disse.

SERVIÇO
A entrevista na íntegra foi ao
ar, pela Boa Vontade TV,  quar-
ta (20), às 14 horas; e será
reapresentada dia 23, às 22
horas. Boa Vontade TV: ca-
nais 196 e 696 pela Net/Cla-
ro TV; 212 Oi TV; canal 45.1
em rede aberta em São Pau-
lo/SP. Saiba mais acessan-
do www.boavontade.com/
tvou baixe gratuitamente o
aplicativo Boa Vontade Play.

LBVLBVLBVLBVLBV

Representante da FAO fala
sobre a fome mundial

Divulgação/LBV

Acontece amanhã, 24, às
15h30, no Ginásio do Sesc Piraci-
caba, show com Evinha do Forró
e Corda de Barro. O evento mar-
ca o primeiro encontro no palco
entre a cantora, que passou pelo
programa The Voice +, da Rede
Globo, e o grupo marcado por tra-
zer à tona o cancioneiro caipira e
que tem no currículo uma turnê
pela Espanha. A entrada é gratuita
e os ingressos podem ser retirados
no dia do show, a partir das 10h.

O encontro entre os experien-
tes artistas trará à tona um verda-
deiro “arraiá”, que promete esquen-
tar o inverno piracicabano com um
repertório de forró e música regi-
onal, estilos que ressaltam a di-
versidade da cultura brasileira.

Evinha do Forró, que estará
acompanhada por sua banda –
Ivan Rodrigues (zabumba), Ro-
drigo Soares (acordeon) e Ma-
theus Tagliatti (baixo) – é can-
tora, compositora, atriz e dubla-
dora. Já se apresentou em vári-

os lugares do Brasil e em 2021
esteve no programa The Voice +,
da Rede Globo, onde tornou-se
conhecida do grande público.

Os sons da viola caipira, da
flauta, das percussões, do violão e
das vozes fortalecem o repertório
do Corda de Barro, que apresenta
canções sobre o mundo e as raízes
culturais caipira, indígena, afro e
brasileira. O grupo, fundado em
2000 por estudantes da Esalq (Es-
cola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz), campus da USP em
Piracicaba, tem três discos grava-
dos e realizou diversas apresenta-
ções pelo Brasil, além de uma bem-
sucedida turnê pela Espanha.

O Corda de Barro pesquisa,
compõe e compartilha músicas e
sonoridades regionais brasileiras
aliadas à sensibilização ambiental.
Reúne cinco integrantes que atu-
am ativamente nas questões socio-
ambientais e culturais: Marcio Sar-
tório, Karine Faleiros, Cecéu, Mar-
co Munhoz e Gabriel Nascimento.

Jarine Sass

O grupo Corda de Barro estará junto com a cantora Evinha do Forró

SERVIÇO
Show com Evinha do Forró e Grupo Corda de Barro. Ama-
nhã, 24, às 15h30, no Ginásio do Sesc Piracicaba. A entra-
da é gratuita e os ingressos podem ser retirados no dia, a
partir das 10h. Classificação indicativa: 16 anos.
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Estrada recebe
manutenção da Sema

Divulgação

Máquina da Sema espalha o material na estrada do Santa Isabel

Para melhorar a mobilida-
de dos moradores e o escoamen-
to da produção para abasteci-
mento da cidade, a Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Sema
(Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento), rea-
lizou manutenções em cinco es-
tradas da zona rural nesta se-
mana, seguindo a programação
de obras semanais, com priorida-
de para os locais mais críticos.

No bairro Santa Isabel, na
estrada de acesso principal (PIR
013L), foi aplicado o material fresa
de asfalto, com a motonivelado-
ra, rolo compactador e o cami-
nhãopipa para ajudar a compac-
tar o material na estrada. A fresa
foi doada pelo DER (Departa-
mento de Estradas de Rodagem).

Com manutenção prevista

para iniciar nesta semana, a es-
trada PIR 021N, em Tanquinho,
começou a ser reparada com a mo-
toniveladora, serviço que deve se-
guir até semana que vem, abran-
gendo outras estradas da região.

A Sema continuou a apli-
cação de pedregulho na estra-
da do bairro Godinhos (PIR
024), e do Paredão Vermelho
(PIR 290). Ambos os trabalhos
continuam na próxima semana.

Na estrada PIR 009S, que
passa pelos bairros Campestre e
Monjolinho, a Sema fez manu-
tenção com a motoniveladora, já
finalizada. A equipe responsável
pela manutenção e limpeza de
pontes na zona rural está traba-
lhando na reconstrução da pon-
te do Toneca, no bairro Campes-
tre, na divisa com Saltinho.

IIIIINTERNACIONALNTERNACIONALNTERNACIONALNTERNACIONALNTERNACIONAL

Projeto Brazil Sugarcane
realiza ação na Argentina

Divulgação

Brasileiros farão visitas técnicas em usinas na Argentina

Empresas brasileiras do setor
sucroenergético associadas ao Pro-
jeto Brazil Sugarcane Bioenergy
Solution participarão de missão téc-
nica e comercial organizada pelo
Arranjo Produtivo Local do Álcool
(Apla) e pela Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investi-
mentos (ApexBrasil), na Argentina.

A missão será realizada de 25
a 29 de julho com visitas técnicas e
reuniões em 11 usinas produtoras
de açúcar, etanol e bioenergia em
diversas regiões da Argentina.

Com a volta das missões e reu-
niões presenciais, o Projeto Brazil
Sugarcane retoma as ações inter-
nacionais e desta vez com a partici-
pação de 18 empresas nacionais
especialistas em soluções, produ-
tos, equipamentos e a tecnologia
brasileira para potencializar as pro-
duções nas usinas e engenhos.

O grupo será supervisionado
pelo diretor-executivo do Apla, Fla-

vio Castellari, que vai acompanhar
a missão na Argentina. Ele garan-
te que as empresas nacionais têm
muito interesse e já são referência
em atender a demanda das usi-
nas do país. “A expansão do setor
sucroenergético argentino revela
uma oportunidade de obtermos
novos negócios para o Brasil, por
isso esperamos resultados positi-
vos nesta missão”, declarou.

Segundo relatório do Depar-
tamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos (USDA) na Argen-
tina, a produção de açúcar pro-
duzido no país deve totalizar 1,71
milhão de toneladas em 2022/23,
praticamente repetindo o volume
do ano anterior (1,72 milhões). Já
o consumo interno de açúcar deve
somar 1,48 milhão de toneladas
em 2022/23, ante 1,470 milhão
em 2021/22. Ainda na safra 2022/
23, a Argentina deve exportar
250 mil toneladas de açúcar.
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Vias públicas no bairro necessitam de melhorias
Na manhã de quinta-feira

(21), o presidente da Câmara, ve-
reador Gilmar Rotta (PP) visitou
o convívio Santa Tereza, no bairro
Nova Suíça, junto do secretário de
Obras, Paulo Sérgio Ferreira, do
presidente da Associação de Mo-
radores do convívio, Osmar Fran-
cisco Ruy, e o morador Luiz Fer-
nando Novello. Na ocasião, os pre-
sentes percorreram as três vias do
local, onde ficou constatado a ne-
cessidade de manutenção comple-
ta de todas as três, que estão preju-
dicadas, com buracos e valetas,
atrapalhando a passagem e cau-
sando prejuízos físicos aos veícu-
los. “Em um trabalho constante
para melhorar as vias do municí-
pio, estamos realizando visitas junto
de moradores para compreender os
trechos de ruas e estradas que ne-
cessitam de manutenções para en-
caminhar os pedidos ao Executi-
vo”, destacou o parlamentar.

Assessoria Parlamentar

Pedidos de reparos foram solicitados ao Executivo pelo vereador Gilmar Rotta (PP)

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Parlamentar apresenta
demandas a secretário

Assessoria Parlamentar

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) participou nesta quarta
(20) de reunião com o secretário
municipal de Educação, Bruno
Roza, para tratar de demandas da
área, como por exemplo a constru-
ção de escola no bairro Santana,
reforma do CAIC (Centro de Aten-
dimento Integrado a Criança), e
a manutenção das escolas prof.
Francisco Célio Betiol, Adolfo Ba-
sile e Roberta Eleutério Amaral.

A reunião também contou
com a participação de Ana Bea-

triz Cabana, engenheira da se-
cretaria de Educação, e Josi
Spadote, secretária de gabinete.
Segundo o Bruno Roza, as soli-
citações apresentadas pelo par-
lamentar serão atendidas.

O vereador agradeceu o
atendimento das demandas e
disse que as mudanças trarão
mais segurança para os alunos,
professores, funcionários, pais e
responsáveis das escolas citadas:
"é uma grande conquista para a
cidade", ressaltou o vereador.

Rissato apresentou a Bruno Roza demandas em unidades municipais
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CECAN conclui rastreio do câncer
em homens com mais de 45 anos
49% dos participantes não fazem o rastreio anualmente conforme a recomendação

O médico radioterapeuta Caio
Marcelo Jorge, do CECAN- Centro
do Câncer da Santa Casa de Piraci-
caba, concluiu a apuração do ques-
tionário que ele coordenou para
esboçar o perfil de homens com 45
anos ou mais em relação à pre-
venção do câncer de próstata.

“O questionário foi aplicado
de forma aleatória por meio de
canais de comunicação digital,
como redes sociais, sites, aplicati-
vos de troca de mensagens e cor-
reio eletrônico, com apoio do Goo-
gle Forms para o gerenciamento
dos formulários”, disse o médico.

Ele conta que foram realiza-
das sete perguntas relativas à
idade, ao rastreio, ao início dos
exames de prevenção e à detec-
ção precoce do câncer de prósta-
ta, bem como aos antecedentes
pessoal e familiar da doença.

O radioterapeuta justifica a
iniciativa, lembrando que o câncer
de próstata é o tumor mais inci-
dente no homem e, por esse moti-
vo, o rastreio preventivo é tão im-
portante através do exame de san-
gue para coleta do PSA (Antígeno
Específico da Próstata) e do toque
retal, com excelente custo-benefício.

O questionário foi coordenado pelo médico radioterapeuta Caio Jorge

Divulgação

Segundo ele, o questionário
revelou que 79,3% dos homens ti-
nham entre 45 anos e 65 anos; 60%
deles já realizaram exames de to-
que retal e PSA; 31% já fizeram al-
gum desses exames; 8,7%  nunca
fizeram nenhum dos exames pre-
ventivos; 56% dos entrevistados
iniciaram o rastreio no período
recomendado dos 45 a 50 anos;
16% fizeram o exame ocasionalmen-
te e 51,3% alegaram fazer regular-
mente os exames preventivos.

Dos 48,7% que não fazem
ou deixaram de fazer os exames
periódicos anualmente como re-
comendado, 22,7% realizam os
exames preventivos de forma ir-
regular,  com intervalo acima de
1 ano, e 10% dos homens não
iniciaram o rastreio nem a pre-
venção  do câncer de próstata.

Na apuração final, Caio
Jorge considera que o  questio-
nário  foi respondido via digi-
tal, portanto, por homens com
acesso a informação, e mesmo
assim, 40% dos participantes não
fizeram os exames de forma inte-
gral; associando o toque retal com
o exame do PSA sérico. “Além dis-
so, quase 10% deles nunca fize-

ram exame preventivo algum e
não iniciaram o rastreio”.

Outro dado que chamou a
atenção do médico é que quase 49%
dos homens, por mais que tenham
iniciado os exames preventivos,
não fazem o rastreio anualmen-
te conforme a recomendação.

Em sua conclusão, o radiote-
rapeuta aponta que a maioria dos
homens que respondeu ao questio-
nário mostrou ter acesso e  conhe-

cimento sobre aspectos da preven-
ção e rastreio do câncer de prósta-
ta, no entanto, uma parcela signi-
ficativa deles não segue adequada-
mente as diretrizes preconizadas
pelas principais entidades médicas.
“Isso é preocupante, pois a detec-
ção precoce através dos exames
preventivos realizados regularmen-
te viabiliza o diagnóstico em está-
gios iniciais com maiores chances
de cura da doença”, considerou.

Assessoria Parlamentar

Na tarde de quarta-feira (20),
o vereador Cássio Luiz Barbo-
sa, o Cássio Fala Pira (PL),
se reuniu com o médico Gus-
tavo Correr e a servidora Patrí-
cia Kimura, chefe da Procura-
doria Legislativa da Câmara
Municipal de Piracicaba, para
tratar sobre o aumento do piso
salarial dos médicos. De acor-
do com Patrícia, a Câmara
aguardará o posicionamento

PISO SALARIAL DOS MÉDICOS
do STF (Supremo Tribunal
Federal) quanto ao julga-
mento da repercussão geral,
que decidirá se é constituci-
onal uma lei municipal que
preveja revisão geral anual
do subsídio de agentes polí-
ticos na mesma legislatura.
Por esse motivo, a servidora
afirmou que o aumento no
piso salarial dos médicos fica
atrelado à referida decisão.

Assessoria Parlamentar

Na manhã desta sexta-feira
(22) o vice-presidente da Câ-
mara, vereador Acácio Godoy
(PP), visitou os bairros Jardim
São Paulo e Jardim Esplana-
da, onde constatou locais de
área verde que estão tomados
por sujeira, mato alto e lixo
acumulado. Em algumas des-
tas localidades, o parlamen-
tar observou que foi ateado
fogo em lixos, o que causa

MELHORIAS
ainda mais desconforto para
os moradores e frequentado-
res do bairro. Acácio também
verificou que há escadarias
que precisam de manutenção
e revitalização, como instala-
ção de corrimão e melhorias
nas calçadas. Com objetivo
de solucionar o problema,
duas solicitações para melho-
rias foram enviadas ao Execu-
tivo, por meio de indicação.

TTTTTRADIÇÃORADIÇÃORADIÇÃORADIÇÃORADIÇÃO

Piracicaba leva batuque
de umbigadae samba de
lenço ao Revelando SP

Os projetos piracicabanos
Batuque de Umbigada da Casa do
Batuqueiro e Samba de Lenço
Mestre Antônio Carlos Ferraz fo-
ram selecionados na Chamada
Pública - Categoria Manifestações
Artísticas para representar Pira-
cicaba no Revelando SP do Ami-
gos da Arte, hoje, 23, às 14h30 e
15h, respectivamente. O Revelan-
do SP será realizado no período
de 20 a 24 de julho, no Parque da
Água Branca, em São Paulo.

As participações piracicaba-
nas contam com apoio da Prefei-
tura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cul-
tural (Semac) que, além de dispo-
nibilizar as indicações e inscrições,
irá se responsabilizar pelo trans-
porte das manifestações seleciona-
das até o festival, que receberá ar-
tistas de renome, como Almir Sa-
ter, Rolando Boldrin, Tetê Espín-
dola, Marcelo Jeneci, Irmãs Gal-
vão, Barra da Saia, entre outros.

O edital faz parte do #Juntos
pela Cultura do Estado de São
Paulo, e contará com cerca de 300
atividades, entre exposição e ven-
da de artesanato, gastronomia,
apresentações de grupos e artis-
tas da cultura popular. Ao todo
participaram 120 municípios, sen-
do aproximadamente 280 repre-
sentações da cultura tradicional.

Considerado o maior evento
de cultura tradicional de São Pau-
lo, o Revelando SP, gerido pela
Amigos da Arte, tem expectativa de
receber cerca de 400 mil pessoas.
De acordo com Danielle Nigro-
monte, diretora-geral da Amigos da
Arte, a volta do Revelando SP pre-
sencial é muito importante para
São Paulo, sua realização estreita e
fortalece a cooperação entre esta-
do e municípios, gera emprego, ren-
da e muita visibilidade para os ar-

tesãos, culinaristas e artistas. “As
prefeituras são fundamentais
para a realização do evento. São
elas as responsáveis por identi-
ficar e inscrever as tradições lo-
cais por meio das chamadas pú-
blicas do Juntos Pela Cultura,
programa estadual que visa for-
talecer a produção independen-
te, ampliar o acesso da popula-
ção à arte, descentralizar o in-
vestimento público na área e es-
timular o desenvolvimento da
economia criativa de São Paulo",
afirma Danielle Nigromonte.

Cantos e danças indígenas,
catiras, congadas, contadores de
causos, manifestações da cultu-
ra cigana, cururus, dança de
Santa Cruz e de São Gonçalo,
fandangos, folia de reis, moçam-
biques, sambas de bumbo, sam-
ba de lenço, seresta, trança fi-
tas, umbigadas e muita cultura
caipira estarão presentes duran-
te os cinco dias de evento.

Os vídeos produzidos poderão
ser assistidos pelo site www.
culturaemcasa.com.br ou pelo apli-
cativo #CulturaEmCasa disponível
nas lojas da Apple Store e Goo-
gle Play. A plataforma contará
com um estande exclusivo para
quem quiser conhecer melhor os
mais de 5.000 conteúdos dispo-
níveis. O acesso é gratuito.

SERVIÇO
Revelando SP 2022. De 20
a 24 de julho: Dia 20 de ju-
lho, das 10h30 às 20h. Aber-
tura oficial às 18h30; Dias
21, 22, 23 e 24, das 10h às
20h. No Parque da Água
Branca, São Paulo, avenida
Francisco Matarazzo, 455,
Água Branca – São Paulo, SP.
Entrada gratuita. Consulte a
programação completa no
site: www.revelandosp.com.br.

Divulgação

A banda Kamikazes Incapa-
zes lança, hoje, 23, a partir
das 19h30, o seu novo dis-
co, “Uma questão de tempo”,
em evento no Centro Comu-
nitário de Saltinho. Será uma
festa para todas as idades,
confortável para a família,

KAMIKAZES INCAPAZES
desde os bebês aos idosos,
que vão curtir o show de lan-
çamento da banda, além do
flashback dos anos 80 com
DJ Marlon. O ingresso custa
R$ 20 e estão disponíveis em
vários pontos de Saltinho e
com os integrantes da banda.

Após ser procurado por mo-
radores, o presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, vereador
Gilmar Rotta (PP), se reuniu nesta
quinta-feira (21) com o secretário
municipal de Obras, Paulo Sérgio
Ferreira, o presidente da Associa-
ção de Moradores do bairro Vila
Industrial, Valdir Calsavara, e resi-
dentes da comunidade Jatobá. O
encontro ocorreu após os morado-
res contatarem o gabinete do parla-

AAAAASFSFSFSFSFALALALALALTTTTTOOOOO

Visita na comunidade Jatobá
gera pedido por pavimentação

mentar para solicitar pavimentação
asfáltica na travessa Miguel de Ci-
llo, que atualmente é composta por
terra e possui vários buracos e des-
níveis, atrapalhando a passagem de
veículos.  Após discussão do pedido
com os moradores, o secretário de
obras recolheu a solicitação e infor-
mou que irá levar até a Semob (Se-
cretaria Municipal de Obras) para
estudar junto da equipe a realiza-
ção da pavimentação na travessa.

Assessoria Parlamentar

Vereador Gilmar Rotta (PP) e secretário Municipal de Obras avaliaram
possibilidade de melhorias no local, após solicitação de moradores
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Hot Club de Piracicaba apresenta
releituras de Django e Noel Rosa
Contemplado pelo ProAc, espetáculo reúne músicas de álbum recém-lançado pelo grupo

Com o objetivo de trazer à tona
releituras de músicas de dois im-
portantes compositores, nascidos
em diferentes partes do mundo, o
espetáculo 111 anos de Django e
Noel com Hot Club de Piracicaba
terá como palco o Teatro Munici-
pal Dr. Losso Netto, em apresenta-
ção que acontece hoje, dia 23, às
20h. Com entrada gratuita.

O show compõe a turnê do
grupo, aprovada no ProAC Dire-
to, que conta com realização do
Governo do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa. A produ-
ção é da Empório Produções e o
apoio é da Prefeitura de Piracica-
ba, por meio da Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural (Semac).

O projeto apresenta a cone-
xão entre a música de Noel Rosa e
a de Django Reinhardt, ao eviden-
ciar o que acontecia simultanea-
mente no Brasil e na França no
mesmo período. Será produzido e
divulgado um vídeo/workshop
sobre o Jazz Manouche, que abor-
da a história e como são tocados
os principais ritmos dentro do es-
tilo. O material será disponibiliza-
do no canal do YouTube da banda.

O HCP (Hot Club de Piracica-
ba) se apresentará com Andre´
Grella (piano), Eliezer Silva (trom-
pete), Frank Edson (tuba), Jose´
Fernando Seifarth (viola~o/gui-

Divulgação

Espetáculo reúne músicas que compõem álbum recém-lançado

tarra), Eloy Porto Neto (trombo-
ne e vocal) e Wagner Silva (bate-
ria). Haverá participações especi-
ais de Pa Moreno, Sandra Rodri-
gues, Carol Madeira, Lu Garcia,
Estela Manfrinato e Marcio Sar-
tório (vozes), Marcos Moraes,
Bina Coquet e Saulo Ligo (violões).

GRUPO - O HCP foi fundado
em 2008 por José Fernando Sei-
farth, Cidão Lima e Marcos Mona-
co, os dois últimos, integrantes da
prestigiada e longeva banda pau-
listana Traditional Jazz Band Bra-
sil. O intuito era reunir amigos
para tocar jazz. Anos depois, em
2021, o HCP lançou Django e Noel
111, quinto álbum da carreira do
grupo, que está disponível nas prin-
cipais plataformas de streaming.

“Inicialmente, a banda de-
dicava-se mais ao jazz tradicio-
nal e manouche, mas, durante
sua trajetória, passou a abordar
também os ritmos brasileiros. A
partir da pesquisa da obra dos
dois compositores, que o grupo
muito admira, surgiu a ideia de
gravar um álbum com sambas e
marchas de Noel Rosa, além de
clássicos do Jazz de Django Rei-
nhardt”, afirma Jose´ Fernan-
do Seifarth, idealizador do HCP.

COMPOSITORES - Mui-
to importantes na história da
música, Django Reinhardt e Noel
Rosa nasceram em 1910. Em

2021, foram celebrados os 111 anos
do nascimento de ambos, que
eram violonistas e compositores.

Django é considerado o pa-
trono do gypsy jazz, estilo que sur-
giu da fusão entre a música ciga-
na e o jazz americano. Nasceu na
Bélgica, viveu na França e, com o
seu “Quinteto do Hot Club da
França”, gravou inúmeros álbuns,
apresentou-se em vários países
europeus e nos EUA e tornou-se
um dos maiores músicos de jazz
de todos os tempos. Dentre suas
inúmeras composições, Nuages e
Minor Swing tornaram-se verda-
deiros clássicos do jazz manouche.

Já Noel, nascido do Rio de

Janeiro, foi um dos nomes mais
importantes na história da Música
Popular Brasileira apesar de ter
falecido muito jovem, aos 26 anos.
São de sua autoria as canções
Três Apitos, Com que Roupa, Con-
versa de Botequim, Feitio de Ora-
ção, Último desejo e Palpite Infeliz.

SERVIÇO
Hot Club de Piracicaba apre-
senta o espetáculo 111 anos
de Django e Noel com Hot
Club de Piracicaba. Hoje, 23,
às 20h, no Teatro Municipal
Dr. Losso Netto (Av. Indepen-
dência, 277). Entrada gratui-
ta. Informações no Instagram
@hotclubdepiracicaba.

A Coordenadoria de Saúde
concluiu a entrega de aparelhos
de tablets às equipes de saúde.
Essa modernização irá auxili-
ar e agilizar os atendimentos
das agentes de saúde comuni-
tárias e equipe do Programa de
Atendimento Domiciliar.

Essa é mais uma etapa que a
Coordenadoria de Saúde cumpre na
busca de tornar os atendimentos
cada vez melhores e mais ágeis à
população. A entrega foi acompa-
nhada pela prefeita Nelita Michel.

Participou ainda o vereador
Valdenito Gonçalves de Almei-
da pois, foi por meio de pedido
do parlamentar, que o municí-
pio recebeu recursos, via emen-
da, para a compra dos itens.

“Estamos avançando em di-
versas frentes com o objetivo de
tornar nosso atendimento cada vez
melhor. Temos, hoje, um prontuá-
rio eletrônico que concentra todos

IIIIIRACEMÁPOLISRACEMÁPOLISRACEMÁPOLISRACEMÁPOLISRACEMÁPOLIS

Tablets irão auxiliar e agilizar
atendimentos de saúde

A entrega foi acompanhada pela prefeita Nelita Michel

os dados dos nossos pacientes vi-
sando agilizar o atendimento. Ago-
ra, com os tablets, as agentes de
saúde e equipe do PAD, terão to-
das as informações necessárias na
hora da visita às famílias atendi-
das e isso irá tornar o atendimento
cada vez mais completo e eficien-
te”, cita o coordenador de Saúde,
Juvenal Baptstella Chiocheti.

O vereador destacou a con-
quista que foi a emenda com ob-
jetivo de ser utilizada na saúde.
“Desde o início, o Juvenal nos in-
formou que seria utilizado na in-
formatização e estamos aqui
acompanhando isso que, já é uma
realidade”, destacou Valdenito.

A prefeita deixou também um
agradecimento a toda equipe de
saúde. “Tudo isso irá ajudar e mui-
to na informatização de tudo que
está ocorrendo em nossa cidade. E
quem ganha com tudo isso é nossa
população”, destacou, Nelita.

FFFFFUTEBOLUTEBOLUTEBOLUTEBOLUTEBOL

Time da Guarda Civil joga pelo Campeonato Paulista das GM
Acontece hoje, 23, às 10h, no

Centro de Treinamento do XV de
Piracicaba, localizado na rodovia
Cornélio Pires, jogo de futebol en-
tre o time da Guarda Civil de Pi-
racicaba e o da cidade de Itaqua-
quecetuba, pelo XXII Campeona-
to Paulista de Futebol das Guar-
das Municipais, organizado pela
Guarda Metropolitana de São
Paulo, vencedora do último cam-
peonato. No total, 14 cidades par-
ticipam do Campeonato, que co-
nhecerá o vencedor em 10 de de-
zembro, na capital paulista.

É o segundo jogo do time da
GCM de Piracicaba no Campeo-
nato. O primeiro aconteceu em
Santa Bárbara D'Oeste, com o
time da corporação da cidade, no
dia 2. Nesta primeira fase do
campeonato, o município será
sede de mais duas partidas da
chave A, contra São José dos
Campos, no dia 20 de agosto, e
contra Praia Grande, no dia 09
de outubro. As próximas parti-
das em Piracicaba acontecerão no
Barão de Serra Negra, sempre às
10h. No total, na primeira fase,
equipe participa de seis partidas.
Os outros jogos desta fase do mu-
nicípio acontecem nos dias 06/08,

Jogo acontece no CT do XV, localizado na rodovia Cornélio Pires

contra São Vicente, naquele mu-
nicípio e em 03/09, contra Suma-
ré, que terá o mando do jogo.

Além de Piracicaba, integram
a chave A, os municípios de Ita-
quaquecetuba, Praia Grande,
Santa Bárbara D'Oeste, São Vi-
cente, São José dos Campos e Su-

maré. Na chave B estão os muni-
cípios de Campinas, Embu das
Artes, Itapevi, Indaiatuba, Mogi
das Cruzes, São Paulo e Guarujá.
O vencedor ficará responsável
pela organização da edição 2023.

Representam a corporação
por Piracicaba os GCs Alexsan-

dro, Massoni, Andrew, Lopes,
Bianchi, Darci, Fagner, Clemen-
te, Vieira, F. Augusto, Gilde-
mar, Aquino, Ismael, Mendes,
Luccas, Gome, Marcos V., Ma-
teus, Neto, Rodrigues, Girhão,
Franco, Gaspar, Saturnino, Tubar-
dini, T. Henrique, V Jr. e Soares.

Divulgação

Nesta quinta-feira (21), o ve-
reador Acácio Godoy (PP),
juntamente com as profes-
soras Lia Deodoro e Maril-
da Soares, participou de reu-
nião com o secretário muni-
cipal de Educação, Bruno
Roza, para debater deman-
das da área e apresentar um
projeto, criado pela profes-
sora Lia, que busca discutir

COMBATE À INTOLERÂNCIA
o combate à intolerância ra-
cial em escolas do municí-
pio.  Segundo o titular da
Educação, "é urgente tratar-
mos da pauta sobre a into-
lerância racial nas escolas".
Acácio Godoy, na ocasião,
afirmou estar "à disposição
para ajudar no que for neces-
sário para dar suporte quan-
do a pauta racial", disse.
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Maestro Anderson Oliveira ganha Special Prize na Áustria
O coordenador do Projeto

Jovens Músicos, maestro An-
derson Oliveira esteve no início
de julho, em Viena, na Áustria
para apresentações na Wiener
Schule Conducting Competition,
onde teve a oportunidade de re-
ger a Vienna Haydn Symphony
Orchestra, na conceituada Sala
de Concertos, Musikverein.

Na competição, o maestro
brasileiro esteve ao lado dos 30
melhores regentes escolhidos
para esta competição. Na ocasião,
Anderson conquistou o certifica-
do Special Prize, como resultado
da qualidade técnica e artística
em sua apresentação. “Foi um
aprendizado grandioso, tive con-
tato com os principais nomes da
música e, diante de tantos maes-
tros com vasta experiência e atu-
ando em locais onde a música
clássica é muito valorizada, tra-
zer para Piracicaba este certifica-
do pela qualidade da minha apre-
sentação foi inspirador para que
eu possa buscar novos prêmios.”

Além de reger a Haydn
Symphony Orchestra Vienna, o
maestro Anderson atuou com

os músicos de referência inter-
nacional da música de concer-
to, participou de seminários
com maestros, importantes
gestores de orquestras e musi-
cólogos de renome internacional.

A competição teve como co-
missão julgadora maestros, agen-
tes musicais, gestores de orques-
tras e críticos musicais de várias
partes do mundo, com destaque
para o chinês Jin Wang - um dos
artistas mais importantes que traz
em seu currículo o primeiro lu-
gar em oito das principais compe-
tições internacionais da Europa.

Do júri também participa-
ram Rainer Bischof - filósofo,
compositor e ex-secretário geral
da Orquestra Sinfônica de Vie-
na; maestro Johanness Wildner
– professor de regência na Uni-
versidade de Música e Artes Cê-
nicas de Viena MDW; regente
Andreas Stoehr; maestro Chris-
tian Schulz – compositor, secre-
tário geral do Musical Jeunesse
Viena; professor Christian Buch-
mann – CEO da Buchmann Artist´s
Management, gerente geral da
Orquestra de Câmara de Viena;

Arquivo pessoal

Anderson Oliveira e Jin Wang em Viena

maestro Sebastian Perlowski – re-
gente, compositor e professor e
Professor Vladimir Karadjijew.

No palco do Brahms Hall no

Musikeverein, Anderson Ander-
son regeu as sinfonias de Mo-
zart, Joseph Haydn, Beethoven,
Franz Schubert e Anton Webern.
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Vereadores cobram moradia
após projeto de avanço industrial
Em audiência pública, Prefeitura apresentou proposta de mudança do Plano Diretor que
suprime Zeis e amplia zona industrial no bairro Itaperu para expansão de empresas

Davi Negri

Audiência pública aconteceu na noite de quinta (21), no Centro Cívico

A preocupação com a garan-
tia de áreas destinadas à habita-
ção de interesse social no Plano
Diretor de Piracicaba integrou os
discursos de vereadores que se
manifestaram na audiência públi-
ca sobre o projeto de lei complemen-
tar que propõe alterações no mapa
da cidade. A proposta foi discutida
em audiência pública, promovida
pela Prefeitura, na noite desta quin-
ta-feira (21), no auditório do Cen-
tro Cívico. A matéria, que ainda
será encaminhada para votação da
Câmara, prevê o avanço da Zona
Urbana Industrial (Zuin), na re-
gião do bairro Itaperu, sobre áreas
que, no Plano Diretor, atualmente
estão destinadas para Zeis (Zona
Especial de Interesse Social), espe-
cíficas para habitação popular. A
proposta altera as leis complemen-
tares nº 405/2019 (Plano Diretor
de Desenvolvimento de Piracicaba)
e nº 421/2020 (disciplina o uso e
ocupação, parcelamento, condomí-
nio e edificação do solo urbano).

De acordo com o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo (Semdettur), José
Luiz Guidotti Júnior, o objetivo é
corrigir um equívoco do Plano Di-
retor, aprovado em 2019, na região
onde está instalado o Distrito In-
dustrial Uninoroeste. Isso porque
a área habitacional foi demarca-
da de forma contígua à zona in-
dustrial, situação que pode gerar
conflitos futuros e que ainda im-
pede a expansão de empresas já
instaladas no local e a implanta-
ção de novos empreendimentos.

“Trata-se de um bairro con-
solidado, com duas multinacio-
nais gerando empregos. Uma de-
las anunciou uma expansão da
planta, em que Piracicaba dispu-
tava com a Ásia. O Uninoroeste
foi criado para ser zona indus-
trial. Ter transformado aquela
área em habitacional acaba com
o desenvolvimento econômico da
cidade”, explicou. Ele lembrou
que, além da expansão da em-
presa que já está instalada no
local, há previsão de anúncios de
outras duas grandes empresas a
serem instaladas no distrito.

A audiência pública aconteceu
no mesmo dia em que foi anuncia-
do investimento de R$ 1,6 bilhão
até 2024, em Piracicaba, para ins-
talação de uma nova unidade da
fábrica de papelão da Klabin, na
área onde estão sendo propostas
as mudanças pela prefeitura.

Segundo o presidente da Câ-
mara, vereador Gilmar Rotta
(PP), a Câmara dará celeridade

aos trâmites legais, seja na vota-
ção do projeto que será enviado
pelo Executivo, como ainda nas
análises das comissões, que po-
derão sugerir audiências públi-
cas para debater o tema. "Sabe-
mos que trata-se da geração de
emprego e do desenvolvimento
do município como um todo. A
Câmara estará atenta às mudan-
ças propostas e discutirá sempre
com a sociedade as melhores al-
ternativas", diz o parlamentar.

PROJETO - A engenheira
civil do Ipplap (Instituto de Pes-
quisas e Planejamento de Piraci-
caba), Maria Beatriz Silotto Dias
de Souza, fez uma explanação so-
bre as mudanças propostas. Ela
explicou que as Zeis estabelecidas
no local não são as reservadas
para projetos habitacionais do
município, que atendem as famíli-
as com renda de até três salários
mínimos. Tratam-se de áreas de
interesse social destinadas à explo-
ração da iniciativa privada, para a
implantação de empreendimentos
voltados para famílias com renda
de até sete salários mínimos.

Além dessa alteração, o pro-
jeto ainda deverá reduzir o recuo
para os lotes industriais, garan-
tindo a ampliação da área útil.
Outro ponto da proposta é aca-
bar com a obrigatoriedade de re-
serva de 5% da área para equipa-
mentos públicos, destinados à
implantação futura de escolas e
unidades de saúde, por exemplo,
em casos de desmembramento de
glebas com até 50 mil metros qua-
drados. “O equipamento comuni-
tário é importantíssimo para área
residencial. Mas, para zona in-
dustrial, não vai ter essa deman-
da”, afirmou a engenheira.

Após a explanação, a mesa foi
composta pelos representantes do
Poder Executivo, para responde-
rem aos questionamentos dos par-
ticipantes da audiência pública. A
primeira-secretária da Mesa Dire-
tora, vereadora Ana Pavão (PL),
representou a Câmara Municipal
de Piracicaba no evento. Ela para-
benizou a Prefeitura pela iniciati-
va. “Parabéns por essa abertura,
por permitir a participação de to-
dos em uma discussão tão impor-
tante”, destacou. Também partici-
param da audiência pública os ve-
readores Anilton Rissato (Patrio-
ta), Gustavo Pompeo (Avante), Jo-
sef Borges (Solidariedade), Paulo
Camolesi (PDT), Pedro Kawai
(PSDB), Sílvia Morales, do Man-
dato Coletivo “A cidade é sua” (PV)
e Zezinho Pereira (União Brasil).

HABITAÇÃO SOCIAL - A
vereadora Sílvia Morales se mani-
festou na audiência e questionou
a alteração do Plano Diretor, que
foi aprovado recentemente, em
2019, quando o Estatuto das Ci-
dades obriga a revisão em 10 anos.
“Temos que tomar cuidado para
não ficar ‘picotando’ o Plano Di-
retor”, avaliou. A parlamentar
destacou que é favorável ao desen-
volvimento econômico da cidade e
à geração de emprego e renda,
mas que é necessário adotar crité-
rios para a alteração do plano.

Ela reivindicou que o Poder
Executivo analise também a ques-
tão dos desdobros nos loteamen-
tos residenciais, já que um projeto
de lei de iniciativa parlamentar
nesse sentido foi considerado in-
constitucional, e que a questão dos
desdobros industriais será con-
templada na matéria. Além disso,
a vereadora cobrou que já sejam
identificadas outras áreas para
Zeis, tendo em vista que, no bair-
ro Itaperu, elas serão suprimidas.

“O déficit habitacional é
grande, temos um grande núme-
ro de famílias que estão para se-
rem despejadas. Além disso, a
indústria atrai pessoas para tra-
balhar, que precisam de habita-
ção”, afirmou. Ela ainda sugeriu
que os equipamentos públicos que
serão suprimidos sejam realoca-
dos em outras regiões da cidade.

No mesmo sentido, o verea-
dor Pedro Kawai reforçou a co-
brança de que o Poder Executivo
deve destinar novas áreas para a
habitação social. “A audiência pú-
blica é importante para que seja
estabelecido um compromisso
com a cidade”, colocou. Ele tam-
bém cobrou que as novas áreas
para habitação social atendam ao
mesmo número de unidades que
seriam contempladas no Itaperu.

Já o líder do governo, verea-

dor Josef Borges, sugeriu que se-
jam levados em consideração os
vazios urbanos para suprir as Zeis
que serão extintas, em áreas que já
contam com os equipamentos pú-
blicos. Além disso, ele sugeriu um
estudo sobre a utilização da estra-
da vicinal que faz ligação entre o
Distrito de Artemis e o Pau
D´Alinho, para escoar a produ-
ção do Distrito Uninoroeste.

Para o vereador Gustavo Pom-
peo, o tema é extremamente rele-
vante. “A atual administração de-
monstra que tem um olhar pro fu-
turo, visando garantir o crescimen-
to econômico e industrial em nos-
so município, de forma ordenada,
fazendo correções que possam evi-
tar erros já cometidos no passado,
que trouxeram conflito entre áreas
indústrias e urbanas”, destacou.

O presidente da Emdhap
(Empresa Municipal De Desenvol-
vimento Habitacional de Piracica-
ba) e do Ipplap, Sérgio Maluf Cha-
im, disse que já há tratativas com
o Governo do Estado para anteci-
par uma obrigatoriedade prevista
para a concessionária do sistema
viário para implantação de um
anel viário que resolveria a deman-
da de tráfego no local, com a am-
pliação do distrito industrial.

A respeito da reivindicação de
outras áreas para Zeis, ele garan-
tiu que o Executivo já estuda a de-
marcação de outras áreas, após
tratativas com empresas que te-
nham interesse em desenvolver
empreendimentos habitacionais
de interesse social na cidade. Da
mesma forma, ele falou que tam-
bém há análises em andamento
em relação aos desdobros para as
áreas residenciais. Segundo o se-
cretário, a alteração proposta ago-
ra vai atender exclusivamente as
questões do zoneamento industri-
al, que são urgentes em virtude
das expansões já anunciadas.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba realiza nesta segunda-
feira (25), a partir das 19h30,
reunião solene em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher
Negra Latino-americana e Cari-
benha. A iniciativa é do verea-
dor Acácio Godoy (PP), vice-pre-
sidente da Mesa Diretora, autor
do requerimento 440/2022.

Na ocasião, serão homena-
geadas nove mulheres: Daiane
Heloísa de Paula, Franciane
Cristina Aguiar, Gabriela Nao-
mi de Souza Santos, Helena
Maria de Jesus Oliveira Lima,
Joseane da Silva Sousa, Kizzy Sil-
va Germano Nascimento de Mo-
raes, Laurita Ivete de Miranda
Rodrigues, Marcia Maria Antô-
nio e Maria Aparecida Felipe.

SSSSSOLENIDADEOLENIDADEOLENIDADEOLENIDADEOLENIDADE

Câmara celebra Dia da Mulher
Negra Latino e Caribenha

A celebração foi instituída na
Casa a partir da aprovação do pro-
jeto de decreto legislativo 1/2017,
de autoria da ex-vereadora Nancy
Thame (PV), e busca dar relevância
ao marco internacional da luta e re-
sistência das mulheres negras con-
tra a opressão de gênero, racismo e
desigualdade socioeconômica.

O Dia Internacional da Mu-
lher Negra Latino-americana e Ca-
ribenha foi instituído em 1992 no I
Encontro de Mulheres Afro-latino-
americanas e afro-caribenhas.

A solenidade será transmitida,
ao vivo, pela TV Câmara, nos canais
11.3 em TV aberta (sinal digital), 4
da Claro/Net e 9 da Vivo/Fibra, com
retransmissão nas mídias sociais, no
Facebook e Youtube, e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

Fotos: Divulgação

Na segunda-feira, dia 18, a
equipe do projeto Prevenção
na Quebrada (foto) esteve
mais uma vez no Projeto
Hug, onde realizou ações de
prevenção à saúde, ofere-
cendo testes de HIV e sífilis,
assim como fez a entrega de
informativos e preservativos
para a população em situa-

PREVENÇÃO NA QUEBRADA
ção de rua. O projeto é reali-
zado pela Caphiv (Centro de
Apoio ao HIV/Aids e Hepati-
tes Virais),  presidido por
Paulo Soares. “Essas ações
são importantes para che-
garmos no nosso público-
alvo para atendimento e des-
ta forma trabalhar de manei-
ra preventiva”, explicou.
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RGD coloca Dedini como líder no
mercado de peças de reposição
Proposta do Sistema RGD é garantir a melhor performance
dos equipamentos e componentes fornecidos pela empresa

Divulgação

Castelo de Moenda

Em 1982, a Dedini S/A In-
dústrias de Base colocou em prá-
tica um projeto audacioso, para
atender de forma personalizada
às necessidades do setor sucroe-
nergético e investir pesado no mer-
cado de reposição. Dessa forma,
nasceu a RGD (Reposição Garan-
tida Dedini), que completa 40 anos
de operação e garante à empresa
um novo recorde, o de líder brasi-
leira, com 45% desse mercado.

A demanda se divide em
atender o segmento com peças
novas, durante a safra, e traba-
lhar fortemente em manutenção,
na entressafra. "Nosso objetivo é
oferecer aos clientes um atendi-
mento focado nas necessidades
de manutenção, nos tornando
provedores de soluções inovado-
ras, com eficiência, responsabili-
dade, qualidade, pontualidade e
confiabilidade", afirma Norival-
do Zimmermann, superintenden-
te geral industrial da empresa.

O departamento trabalha
com o fornecimento de peças e
componentes de reposição, serviços
de reformas, otimizações, assistên-
cia técnica e ainda "upgrade" nos
equipamentos instalados, incorpo-
rando a eles novas tecnologias.

Zimmermann lembra que a
liderança tem relação, especial-
mente, com o potencial da Re-
gião Centro-Sul, que responde
por 80% do mercado nacional
sucroenergético, mas também
com o incremento que o segmen-
to ganhou em nível de Brasil.

Para atender esse mercado de
dimensões continentais, a Dedini
criou um sistema de zoneamento
regional, com equipes especializa-
das e preparadas para transfor-
mar demandas em melhoria de
processos e eficiência industrial.

Conta com um plantão de
emergências, que presta servi-
ços 24 horas, inclusive nos fi-
nais de semana e feriados, sem-
pre pronto para oferecer solu-
ções para imprevistos.

Com isso, a proposta do Siste-
ma RGD é garantir a melhor per-
formance dos equipamentos e com-
ponentes fornecidos pela Dedini,
proporcionando maior valor agre-
gado e mantendo as usinas e desti-
larias em pleno funcionamento,
pelo maior tempo possível, sem pa-
radas e interrupções para manu-
tenção corretiva durante a safra.

"Na entressafra, garantimos
atendimento ao mercado da Re-
gião Centro-Sul, com prazos cum-
pridos e qualidade. Ganhamos
clientes que precisaram da Dedi-
ni em situações às vezes emergen-
ciais e mostramos que toda a nos-
sa estrutura e garra são movidas
pela vontade de atender o nosso
mercado", diz Zimmermann.

CONVENÇÃO – Para co-
memorar os 40 anos de criação
da RGD, a Dedini realizou, no fi-
nal de junho, a 40ª a Convenção
de Vendas RGD, e definiu, no seu
plano de metas, um aumento de
12% em vendas no mercado naci-
onal em 2022, em relação a 2021.

O encontro anual reuniu
toda a equipe responsável pelo
atendimento dos mercados na-
cional e internacional, e extra-
polou as metas, focando não
apenas o trabalho da RGD – um
dos carros-chefe da empresa –
mas nas vendas, como um todo.

Segundo Adilson Silva, ge-
rente comercial da Dedini, além
da totalidade do mercado bra-
sileiro, a empresa atende os cin-
co continentes com seu sistema
RGD (Reposição Garantida De-
dini). “No Brasil, temos nove
núcleos regionais de atendimen-
to e no mercado externo, qua-
tro núcleos e representações,
que estão instalados nos Esta-
dos Unidos, México, América
Central, Caribe, América do Sul,
África e Ásia. A empresa respon-
de por 14 % do mercado mundi-
al no segmento e, projeta, até
2023, atender 20% desse mer-
cado de reposição”, destaca.

Para dar conta dessa de-
manda gigante de reposição e
manutenção, a Dedini conquis-
tou diferenciais como capacitação
fabril, engenharia com soluções
de tecnologia de ponta e atendi-
mento personalizado durante
toda a safra, 24 horas por dia.

Além desses  fatores ,  a
empresa dispõe de fundição
própria, laboratório de ensai-
os metalográficos, apoio téc-
nico e laudo de avaliação.

Com equipamentos de últi-
ma geração, no Sistema RGD são
feitos desde uma arruela, de
poucos gramas, até peças e con-
juntos montados com dezenas de
toneladas, atendendo todos os

requisitos da legislação ambien-
tal. São produzidas peças utili-
zadas nos equipamentos de re-
cepção para o preparo e extração
(toda parte de extração do caldo
da cana), otimização de perfor-
mance dos equipamentos (pro-
cesso de fabricação de açúcar e
etanol) e cogeração de energia.

Segundo Adilson Silva, toda
essa estrutura contribui, de forma
expressiva, com o modelo de tra-
balho do Sistema RGD, que está
baseado em pilares, estabelecidos a
partir do estreitamento de laços
com o cliente, a começar do conhe-
cimento das carências e deman-
das pela melhoria de processos e
sistemas de produção industrial.

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE 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 comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pe-
dras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Lucia-
na e 19 999276539 - Joel.
------------------------------------------
VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------

TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio 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 SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, 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 esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne 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. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos 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 per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, 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 bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e

montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,

2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

Preciso de ajudante geral,
no ramo de reciclagem,
enviar currículo na Rua
General Camara, 363,

Jd. Califórnia.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

Esta publicação custou R$ 265,50 aos cofres públicos

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE  LICITAÇÃO

Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 41/2022 - Processo: 1061/2022 -
Objeto: Aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota municipal-
Início da Sessão Pública: 08/08/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de
Turismo, sito a Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital com-
pleto encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito
a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-
9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São
Pedro, 22 de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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Festa da Polenta acontece
neste fim de semana
Após dois anos de hiato, por conta da pandemia, evento tradicional de Piracicaba
volta a ser realizado pela comunidade tirolesa neste sábado, 23, e domingo, 24

Divulgação

Polenta frita, polenta brustolada, polentota, polenta com frango ao
molho, crauti e cucagna são os principais pratos oferecidos na festa

Com apoio da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Semac (Se-
cretaria Municipal da Ação Cultu-
ral), Semdettur (Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho e Turismo) e Guar-
da Civil, a Festa da Polenta de San-
ta Olímpia será realizada neste fim
de semana – hoje, 23, e amanhã,
24 –, após dois anos de paralisação
por conta da pandemia de Covid-
19. Em 2022 o evento celebra Bo-
das de Prata, chegando à sua 25ª
edição. São esperadas 16 mil pes-
soas nos três dias de evento.

O lançamento da festa foi
feito na quinta-feira, 21, em co-
letiva de imprensa no bairro. Es-
tiveram Hermes Balbino, orde-
nador de despesas da Semac;
Rose Massaruto, diretora de Tu-
rismo da Semdettur; Elsa Pom-
permayer Stenico, presidente do
Circolo Trentino; Milton Steni-
co, presidente da Associação de
Santa Olímpia; Rudinei Stenico,
diretor cultural da associação;
Evillyn Stenico, rainha da festa,
e Ana Letícia Forti, princesa.

“A Festa da Polenta é uma das
festas mais tradicionais do nosso
calendário. É uma comunidade que
tem um espírito coletivo muito for-
te e isso é a base para o desenvolvi-
mento do turismo na cidade. Fica-
mos felizes por poder contribuir
novamente com esse evento. É um
privilégio nosso”, ressalta Rose.

Para Balbino, a vivificação da
cultura trentina é um aspecto
grandioso. “Na minha primeira
semana na Semac estou sendo

presenteado com essa oportuni-
dade. Sabemos da importância
dessas pessoas, dessa comunida-
de para Piracicaba, e sabemos o
quanto elas expressam essa cul-
tura. E é importante para nós
sentirmos o envolvimento das
diversas gerações familiares na
festa, isso reforça a transmissão
desta cultura”, complementa.

CINCO TONELADAS - Re-
alizada tradicionalmente pela As-
sociação e pelo Circolo, a festa mo-
biliza todos os moradores do bair-
ro e conta com cerca de 500 vo-
luntários, que preparam os pratos
da festividade. São aproximada-
mente cinco toneladas de comida,
entre polenta frita, polenta brus-
tolada (assada na chapa e acom-
panhada de queijo), polentota e a
polenta com frango ao molho,
crauti (chucrute) e cucagna (fri-
tada de ovos, cebola, queijo, to-
mate e linguiça caseira). Também
serão servidos vinhos produzi-
dos por moradores do bairro.

Uma novidade deste ano se-
rão os pratos oferecidos em sua
versão vegana. “São os mesmos
pratos, mas sem nenhum tipo de
carne. Optamos por fazer essa ver-
são para que os veganos também
possam participar da festa e apro-
veitar todos os pratos”, explica Elsa.

Os voluntários prepararam
toda a decoração da Festa da Po-
lenta em duas semanas, com ele-
mentos típicos da cultura trentina
e muitas flores. O evento contará
também com um espaço reservado
para ônibus turísticos e pessoas que

quiserem ir de bicicleta. “Estamos
com previsão de receber cerca de
600 ciclistas durante os três dias
de evento, então nos dedicamos a
separar um espaço só para esses
visitantes”, comenta Rudinei.

“Essa festa é uma maneira de
fazer uma volta ao passado, com a
cultura trentina, trazendo isso para
o presente, para que todo mundo
conheça e possa se divertir. Essa é
a nossa meta”, completa Elsa.

“É importante ressaltar que
contamos com o apoio da Prefei-
tura, porque sem eles não tería-
mos toda essa força para fazer essa
festa acontecer. Isso é motivo de
muito orgulho para todos nós,
além de ter toda a comunidade
participando. Para nós, é muito
gratificante”, destaca Milton.

A presidente do Circolo tam-
bém ressaltou que a Festa da Po-

lenta receberá a visita de inte-
grantes de committees da Itália,
exclusivamente para o evento.

A Festa da Polenta acontece
no entorno da igreja do bairro, na
praça Padre Jacob Stenico e, além
dos pratos típicos, a festa ainda tem
apresentações de danças típicas e
shows com as bandas Nostalgia e
Deco Dalponte, de Pomerode, San-
ta Catarina. Todo o lucro da festa
será revertido para melhorias de
infraestrutura na comunidade.

SERVIÇO
25ª Festa da Polenta de
Santa Olímpia. Hoje, 23, e
amanhã, 24, a partir das
11h, no entorno da igreja do
bairro (rua Santa Olímpia,
95). Estacionamento na fes-
ta:  R$ 20.  In formações:
www.santaolimpia.com.br.

ASSINE

E

ANUNCIE:

2105-8555

SR. JOÃO VERSANI faleceu ante-
ontem, na cidade de São Pedro/SP,
contava 91 anos, filho dos finados
Sr. Luiz Versani e da Sra. Tereza
Bertolussi, era casado com a Sra.
Maria Peres Versani; deixa as filhas:
Cleide Maria, casada com o Sr. Ho-
mero Gonçalves e Selma Regina,
casada com o Sr. Jose Fernando.
Deixa netos, bisnetos, tataraneta,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 da
Capela do Cemitério Camilopolis de
Santo Andre/SP, para a referida
necrópole. À família e amigos en-
lutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

MARCIO AVELAR COELHO fale-
ceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 40 anos, filho do Sr. João Ro-
drigues Coelho, já falecido e da Sra.
Odete Carvalho da Silva Coelho.
Deixa familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 10h30 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole. À família e amigos enlu-
tados os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. SIRLEY MARIA MONTEBE-
LO FORNAZZARI faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 70
anos, filha dos finados Sr. Sinesio
Montebelo e da Sra. Elvira Borto-
leto Montebelo, era casada com o
Sr. Roberto Jose Fornazzari; dei-
xa o filho: Roberto Montebelo For-
nazzari, casado com a Sra. Aline
Adorno G. Fornazzari. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório do Cemitério Mu-
nicipal de Saltinho/SP, para a refe-
rida necrópole. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pe-
sar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO ADENIR BASSO fa-
leceu ontem, nesta cidade, conta-
va 73 anos, filho dos finados Sr.
Antonio Basso e da Sra. Antonia
Mineto Basso, era casado com a
Sra. Maria de Lourdes Arruda Bas-
so; deixa os filhos: Mara Rachel
Basso e Antonio Raphael de Arru-
da Basso. Deixa o neto: Jose Anto-
nio Basso de Lima, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 17h00 do Velório da Sau-

dade, sala 05, para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. CARLOS ALBERTO FERRAZ
BARBOSA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 79 anos, filho dos
finados Sr. Jose Antonio Ferraz e
da Sra. Luiza Maria de Jesus. Dei-
xa irmãos, sobrinhos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepulta-
mento foi  real izado ontem às
16h30, no Cemitério Municipal da
Saudade. À família e amigos en-
lutados os sentimentos de pesar
da Abil  Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA JENNY ZOTELLI CAN-
CELIERI faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 95 anos, filha dos fina-
dos Sr. Ettore Zotelli e da Sra. Emilia
Zotelli, era viúva do Sr. Francisco
Jose Cancelieri; deixa os filhos:
Francisco Roberto Cancelieri, casa-
do com a Sra. Renata Simoni Can-
celieri e Walter Antonio Cancelieri,
casado com a Sra. Regina Apareci-
da Ribeiro Cancelieri. Deixa netos,
bisnetas, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será reali-
zado hoje, saindo o féretro às 11h00
da sala “A” do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição para a re-
ferida necrópole. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. SEBASTIÃO PEDRO BARBO-
SA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 88 anos, filho dos finados
Sr. Sebastião Pedro de  Lima e da
Sra. Rosalina Barbosa de Carvalho,
era viúvo da Sra. Margarida de Si-
queira Barbosa; deixa os filhos: Jor-
ge de Siqueira  Barbosa, casado
com a Sra. Maria do Carmo Barbo-
sa; Antonio de Siqueira Barbosa ,
viúvo da Sra. Eliana de Jesus Alves
Barbosa; Pedro de Siqueira Barbo-
sa; Roberto de Siqueira Barbosa,
casado com a Sra. Carla; Marcos de
Siqueira Barbosa, casado com a Sra.
Fabiana; Luzia de Siqueira Barbosa,
casada com o Sr. Alencar e Miguel
de Siqueira Barbosa, casado com a
Sra. Nair Barbosa. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 09h30 da
sala 02 do Velório do Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende para a re-
ferida necrópole. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSÉ WILSON CASSADOR fa-
leceu anteontem nesta cidade de Rio
das Pedras, contava 74 anos, era
casado com  Sra. Conceição Apa-
recida Rosada Cassador. Filho dos
finados Sr. Angelo Cassador  e da
Sra. Ana Jeronimo Cassador. deixa
os filhos: Cristian Alexandre Cas-
sador casado com Karina Groppo
Cassador e Priscila Daiane Cas-
sador Angeleli casada com Gabri-
el Angeleli. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro  às 14:00hs do Velório
Municipal de Rio das Pedras, para
o Cemitério Municipal de Rio das
Pedras.  À família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. JOÃO FERREIRA LIMA fale-
ceu dia 22/07/2022, nesta cidade,
contava 53 anos, era casado com
Sra. Nilza de Fátima Fidelis Lima.
Filho dos finados Sr. Bernardo Oli-
veira Lima e Sra Carmita Augusta
Ferreira Lima; deixa o filho: Ma-
theus Fernando Lima demais fami-
liares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16:00hs do Velório Mu-
nicipal de Vila Rezende, sala 03,
para o Cemitério Municipal Vila Re-
zende. À família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SRA. ANELIS VERZA PIOVESAN
faleceu dia 16pp, nesta cidade,
contava 93 anos, era viúva do Sr.
Dirceu Piovesan. Filha dos fina-
dos Sr. Luiz Verza e Sra Amelia
Verza; deixa o filho: Icaro Piove-
san casado com Vivieca Natacha
Briganti Piovesan demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 17pp, tendo saído
o féretro às 10:00hs do Velório
Parque da Ressurreição, sala B,
para o Cemitério Parque da Res-
surreição. À família e amigos en-
lutados os sentimentos de pesar
do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS

SRA. LAURINDA MOTA AGUIAR
DO MARCO faleceu dia 18pp nes-
ta cidade,  contava 88 anos, filha
dos finados Sr. Mario Dias de Agui-
ar e Sra. Maria Antonieta Mota Agui-
ar. Era viúva do Dr. Nicolau Moreira
do Marco; deixa os filhos Joaquim
do Marco Neto, Mario Aguiar do
Marco casado com Lyliane Theo-
doro do Marco, Raquel Aguiar do
Marco Rotundo, Nicolau Moreira do
Marco Junior casado com Cristia-
ne Salati do Marco Neto. Deixa ne-
tos e bisneta demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-

zado dia 19pp, tendo saído o féretro
às 10:30hs,  do Velório da Saudade,
Sala 03, para o cemitério Municipal
da Saudade. À família e amigos en-
lutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. JOÃO JOAQUIM DO NASCI-
MENTO faleceu ontem nesta ci-
dade, contava 83 anos de idade e
era casado com a  Sra. Maria de
Jesus Nascimento. Filho dos fina-
dos Sr. Joaquim Antonio do Nasci-
mento e da Sra. Elvira Inacia da
Conceição; deixa os filhos: Fran-
cisco Antonio do Nascimento, Fati-
ma Alves do Nascimento, Fernan-
do Alves de Souza, Maria do So-
corro Alves de Souza, José Alves
de Souza, Geralda Alves de Souza
e Antonio Alves de Souza. Deixa
netos e bisnetos demais familiares
e amigos. Seu sepultamento será
realizado dia 23/07/22 às 10:30hs,
saindo do Velório Vila Rezende,
Sala 1, para o Cemitério Municipal
Vila Rezende. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
do  GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. ROBERTO DIAS FERRAZ fa-
leceu ontem, nesta cidade, conta-
va  68 anos, filho dos finados Sr.
Izaias Dias Ferraz Netto e da Sra.
Anna Trombim Ferraz, era casado
com a Sra. Neusa Aparecida de
Fatima Arthur Ferraz; deixa os fi-
lhos: Ricardo Dias Ferraz casado
com Ana Carolina Rochetto Bar-
bosa e Regiane Fernanda Ferraz
Santin casada com Mauricio San-
tin. Deixa a neta Maria Eduarda
Santin. O sepultamento foi realiza-
do ontem, saindo o féretro às
16:00 hs, do Velório da Saudade,
sala 04, para o Cemitério Municipal
da Saudade. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. GERALDO CAMOLEZE fale-
ceu ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 83 anos de idade e era
casado com a Sra. Ines Teodoro
Camoleze. Era filho do Sr. João
Baptista Camolese e da Sra. Anto-
nia Lavandoski Camoleze, ambos
falecidos. Deixou os filhos: Vanes-
sa Aparecida Camoleze, casada
com Ubiramar de Toledo; Jean Car-
lo Camoleze; Alexandre Camoleze,
casado com Tania Camoleze e Re-
giane Camoleze. Deixa 4 netos e 3
bisnetas. O seu sepultamento dar-
se-á hoje as 13:30, saindo a urna
mortuária do velório da Saudade
sala 07, seguindo para o Cemitério
da Saudade. A família e amigos en-
lutados os sentimentos de pesar
do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS



A14
A Tribuna Piracicabana

Sábado, 23 de julho de 2022



A Tribuna Piracicabana
Sábado, 23 de julho de 2022 A15

LLLLLARANJARANJARANJARANJARANJALALALALAL P P P P PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

Festival de Inverno reúne
atrações no fim de semana
Música e gastronomia são as atrações. Confira a programação completa

UUUUUBERLÂNDIABERLÂNDIABERLÂNDIABERLÂNDIABERLÂNDIA

Laranjal Paulista conquista
três medalhas no karatê

O final de semana tem atra-
ções imperdíveis! O Festival de In-
verno de Laranjal Paulista, no Lar-
go São João, tem uma programa-
ção especial: erudito, popular,
instrumental, coral afro, duetos,
o melhor da MPB, participações
internacionais, atrações de reno-
me nacional que você se acostu-
mou a ver na TV todas as noites.

Tudo isso, com uma delicio-
sa praça de alimentação e muitas
surpresas. O evento terá um fes-
tival de food trucks e gastrono-
mia, artesanato e muito mais.

O Festival de Inverno é
promovido pela Prefeitura de
Laranjal Paulista, com o apoio
da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, Governo do
Estado de São Paulo, “Juntos
pela  Cultura”,  “Amigos da
Arte” e “Tradição São Paulo”.

Na barraca do Fundo Soci-
al, terá muito chocolate quente,
bolos, brigadeiros e cuscuz
mole! Também terão barracas
de hambúrguer, batata frita,
chopp e cerveja artesanal, chur-
ros gourmet, pastel, bubble waffle,

vinho, entre muitos outros. O
evento acontece até domingo (24).

O destaque musical fica por
conta de Derico & Sérgio – Duo
Sciotti, que se apresentam no do-
mingo (24), às 17h, e encerram as
apresentações. Derico fazia parte
do Quinteto do Jô Soares, do “Pro-
grama do Jô”. Não fique de fora!

Confira a programação
completa: Banda Municipal Ma-
estro Giocondo Cordoni, com
participação do maestro perua-
no Jimmy Edgard Pereyra Ver-
gara – sexta-feira, às 19h30;

Rose Araújo e Trio – sexta-feira,
às 21h; Banda 10 de Outubro –
sábado, às 10h  (apresentação
por meio da Lei Aldir Blanc);
Projeto 3 – sábado, às 11h; Coral
Afro – sábado, às 16h (apresen-
tação por meio da Lei Aldir
Blanc); Banda Sinfônica Infanto-
Juvenil de Mogi das Cruzes – sá-
bado, às 17h; Bravo Elektro – sá-
bado, às 20h30; Pedro Paulo & Os
Seresteiros de Tatuí – domingo, às
10h30; Anderson e Airton – do-
mingo, às 16h; Derico & Sérgio -
Duo Sciotti – domingo, às 17h.

Fotos: Divulgação

Etapa em Minas Gerais serviu como classificatória para o Brasileiro

Atletas de Laranjal Paulis-
ta foram premiados na fase clas-
sificatória do Campeonato Bra-
sileiro de Karatê, que aconteceu
de quarta-feira (13) a domingo
(17), em Uberlândia-MG.

Os atletas municipais que par-
ticiparam foram: Vitor Correa,
medalha de ouro no kumite (luta),
na categoria acima de 84kg até a
faixa verde (iniciantes); Vitória J.
Guarino, medalha de prata no
kumite, na categoria sub-14 aci-
ma da faixa verde (graduados);
Luís Carlos Camargo Filho, me-

dalha de prata no kumite, na cate-
goria sub-14 acima da faixa verde;
e Ed Marcos Palma Júnior, 7º co-
locado no kumite, na categoria abai-
xo de 84kg acima da faixa verde.

Aqueles que conseguiram ficar
entre os quatro primeiros em sua
categoria se classificaram para a
fase final da competição, que acon-
tecerá em São Paulo, no mês de
novembro, ainda sem data e horá-
rios definidos. Os participantes de
Laranjal Paulista contam com o
apoio da Secretaria Municipal de
Esportes e da Usual Brinquedos.

Divulgação

Tem novidade para quem
gosta de esportes! A quadra
do Ginásio Municipal "Anizio
Garpelli" está sendo revita-
l i zada.  A melhor ia  inc lu i
ajustes e pintura no piso,

GINÁSIO
com marcações oficiais de
cada modalidade. Em bre-
ve, o espaço estará dispo-
nível para uso da população
e também para receber jo-
gos de campeonatos.
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Sete erros comuns na higienização
e na conservação dos alimentos
Especialista dá dicas de como evitar hábitos na cozinha que podem trazer riscos à saúde

É bem provável que você já
tenha sofrido com alguma doença
transmitida por alimento (DTA)
ou, ao menos, que conheça alguém
que já passou por isso. O fenôme-
no é bem mais comum do que se
imagina. Segundo levantamento
feito pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), cerca de 600 mi-
lhões de pessoas são diagnostica-
das com essas doenças e 420 mil
chegam ao óbito. No Brasil, de
2000 a 2018, foram registrados
247 mil casos de doenças relacio-
nadas a alimentos, com quase 200
mortes, conforme apontam núme-
ros do Sistema Nacional de Agra-
vos de Notificação (Sinan).

Quando a saúde está debi-
litada por conta de uma infec-
ção alimentar, é comum pensar
que foi causada por algo consu-
mido fora de casa. Porém, a
principal causa de contamina-
ção é a cozinha. A doutora em
Microbiologia e professora do
curso de Biomedicina da Univer-
sidade Positivo (UP), Giovana
Carolina Bodnar, explica quais
são os erros comumente cometi-
dos na cozinha e como evitá-los.

Higienizar alimentos consu-
midos crus apenas com água - Gi-
ovana ensina que o correto é rea-
lizar a higienização das frutas, le-
gumes e verduras com uma solu-
ção clorada, seguindo alguns
passos. “Deve-se retirar as partes
estragadas e machucadas, lavar
em água corrente e colocar de
molho na solução por 10 minu-
tos. Depois, é preciso enxaguar no-
vamente em água corrente e dei-
xar os alimentos secarem natu-
ralmente antes de guardá-los”,
aponta. Para o preparo da solu-
ção clorada, dilua uma colher
(sopa) de água sanitária comerci-
al, que possua entre 2% e 2,5% de
cloro ativo, em um litro de água.

Não lavar as mãos adequa-
damente antes de manipular os
alimentos - É necessário lavar
muito bem as mãos para que elas
não transmitam bactérias para
os alimentos que estão sendo
preparados. “O correto é lavá-las
com água e sabão, por pelo me-
nos 20 segundos, também entre
os dedos e embaixo das unhas,
que são partes nem sempre lem-
bradas na higienização das
mãos”, explica a microbiologista.

Lavar o frango e outras car-
nes - Segundo Giovana, ao serem
lavados, as bactérias presentes
nesses alimentos podem espirrar e

se espalhar para outras superfíci-
es próximas à pia, contaminando
esses locais. “Recomenda-se não
lavar pois, no momento do cozi-
mento, as bactérias que podem
causar alguma intoxicação ali-
mentar serão eliminadas pelas
altas temperaturas”, ressalta.

Não guardar alimentos no
local adequado da geladeira - A
especialista ressalta que, na mai-
oria das geladeiras, a temperatu-
ra varia entre os compartimentos
do eletrodoméstico, sendo impor-
tantíssimo armazenar cada tipo
de alimento no local recomenda-
do. “Os alimentos frescos e os que
já foram cozidos necessitam de
temperaturas mais baixas para
serem bem conservados, por isso,
devem ficar nos locais mais frios
da geladeira, como as prateleiras
mais altas e as gavetas. Além dis-
so, deve-se atentar ao tempo de
armazenamento de alguns ali-
mentos”, alerta a professora, que
recomenda não manter carnes e
frios além de três dias, alimen-
tos consumidos crus por mais de
uma semana, e leite por mais de
cinco dias dentro da geladeira.

Não colocar comida ainda
quente na geladeira - O costume
de esperar a comida esfriar an-
tes de colocá-la na geladeira
pode ser arriscado, conforme
aponta a microbiologista. “Exis-
tem bactérias que se proliferam
em temperaturas um pouco mais
altas, por volta dos 30°C. Por isso,
após a refeição, se os alimentos
continuarem no fogão, pia ou bal-
cão, a temperatura cai aos poucos
até atingir uma condição ideal
para a multiplicação dessas bacté-
rias”, comenta Giovana, que acon-
selha guardar a comida imediata-
mente após o fim da refeição.

Não trocar ou higienizar re-
gularmente os panos de prato e
esponjas - Panos de prato e espon-
jas que não estejam limpas são lo-
cais ideais para alojamento e re-
produção de bactérias presentes no
ambiente. “Ao utilizar esses itens
na lavagem e secagem de louças,
as bactérias que podem causar in-
toxicação alimentar são transferi-
das para os alimentos consumi-
dos”, alerta. A professora reco-
menda a troca da esponja pelo
menos uma vez na semana e, para
higienizá-la, sugere duas opções.
“Coloque uma panela com água no
fogão e, quando começar a ferver,
deixe a esponja de três a quatro
minutos na água. Também é pos-

Não é correto realizar a higienização das frutas, legumes e verduras apenas com água

Envato

sível preparar uma solução com
um litro de água e duas colheres
(sopa) de água sanitária comerci-
al, deixando a esponja por dez mi-
nutos na solução”, recomenda.

Não higienizar pia e geladei-
ra corretamente e com frequên-
cia - Giovana lembra que a pia e
toda a bancada devem ser higie-
nizadas sempre que houver ma-
nipulação de alimentos nessas
áreas, além de realizar a limpeza
da geladeira ao menos uma vez
por mês. “Para uma higienização
efetiva da parte interna, deve-se
esvaziar a geladeira e verificar a
data de validade e a qualidade dos
alimentos. Em seguida, é preciso
retirar as prateleiras e lavar o in-
terior do eletrodoméstico com
água e detergente neutro, com o
auxílio de uma esponja limpa, e
enxaguar com um pano úmido até
retirar todo o sabão. Por fim, é
necessário secá-la com um pano
seco e limpo”, salienta. Giovana
finaliza explicando que para lavar
a parte externa da geladeira tam-
bém devem ser utilizados água e
detergente neutro, porém, a seca-
gem deve ser feita naturalmente.
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J. F. Höfling

Prepare seu co-
ração. . .  para
as coisas que

eu vou contar.
O nome é sugesti-

vo de que existe uma
doença, no caso atual,
conhecida de todos
nós, (Covid-19)… mui-
tos já a tiveram, inclusive após a
vacina, mas certos sintomas logo
começaram a ser detectados, que
vamos chamar de “sequelas”.
Graças às vacinas, tudo está ate-
nuado e levar a óbitos por essa
doença caiu abruptamente… do
que estamos falando afinal? Se-
quelas (disfunções orgânicas que
permanecem após doenças), mes-
mo após a “cura” dessa pande-
mia, diz respeito a certas altera-
ções em nosso organismo que co-
meçaram a chamar a atenção de
médicos e cientistas, tipo proble-
mas de memória, dificuldades de
locomoção, problemas de olfato,
etc., após a suposta cura da Co-
vid-19. É preciso entender e acei-
tar de que isso “não é novo” para
a medicina e nem para a ciência…
inúmeras tem sido as doenças que
após a sua suposta cura, deixa-
ram sequelas que permanecem
por muito tempo ou se tornaram
permanentes (poliomielite ou pa-
ralisia infantil), por exemplo… no
entanto, existem inúmeras ou-
tras que poderiam ser citadas…
Herpes zoster, Anthracis (car-
búnculo) e muitas outras mais…

Portanto, a Covid-19 não é,
e nem será exceção. Essas alte-
rações variadas (síndrome), po-
dem aparecer logo após a cura
da doença, ou semanas após
essa infecção. Um dos sinais da
síndrome, é a presença de “mi-
crocoágulos” (pequenos coágu-
los), que não aparecem nos exa-
mes de sangue normais. O re-
sultado desse fenômeno bioló-
gico, é a diminuição da quanti-
dade de oxigênio transportada
pelo sangue, o que, de certa for-
ma, vai restringindo a ação dos
órgãos. Ainda é uma realidade
de que não há como prever, com
um certo grau de confiabilida-
de, quem irá ou não desenvol-
ver essa síndrome, inclusive
porque ela pode ser “sorrateira”
manifestando-se somente sema-
nas à infecção inicial! É normal
esse processo somente se mani-
festar um certo tempo depois
quando o indivíduo se conside-
rava curado da Covid, mas vol-
taram a ter problemas depois
que tentaram se exercitar, por

exemplo. Alguns sin-
tomas evoluem com o
tempo, ou então sur-
gem sintomas novos.
Consideremos isso as
más notícias, mas tam-
bém há as boas. Por
exemplo, não mais se
considera essas quei-
xas do paciente uma
ilusão ou neurose do pa-

ciente... outra é que a ciência come-
çou a pesquisar as causas dos me-
canismos por trás dessa síndrome
e, em consequência disso, já está
se testando vários medicamentos,
alguns dos quais vêm apresen-
tando resultados promissores.

A Covid-19 segue um cami-
nho já bastante conhecido, com
variações, em relação às infecções
por vírus, ou sejam, viroses. Nes-
se caso atual o indivíduo inala o
vírus (Sars-Cov-2), posteriormen-
te denominado de covid-19 em
função de seu ano de surgimen-
to, e esse microrganismo se repli-
ca ou se reproduz nas vias aéreas
superiores (nariz e garganta), daí
a região da coleta para se testar a
positividade ou não desse micror-
ganismo. De certa forma, nos ca-
sos leves, o corpo elimina em pou-
co tempo o vírus e a doença é ven-
cida em uma ou duas semanas.
Porém, nos casos mais graves que
duram 3 a 4 semanas, a infecção
segue para as vias aéreas inferio-
res (brônquios e pulmão) o que
pode significar risco de morte. Fe-
lizmente, na maior parte das in-
fecções o indivíduo sobrevive e
em consequência disso o vírus é
eliminado… está curado. Aconte-
ce que o vírus da Covid-19 não
faz somente isso… ela não é uma
doença pulmonar, respiratória,
mas também se caracteriza como
uma doença vascular, comprome-
tendo as membranas internas dos
vasos sanguíneos. E, também,
quando o indivíduo se cura do
coronavírus, este é eliminado do
organismo mas… em alguns ca-
sos isso não se dá… os vírus per-
sistem escondidos no intestino.
Daí dizermos que ele é “sorratei-
ro”. Mas quais são os principais
sinais dessas sequelas, qual o nú-
mero desses sintomas, quais ór-
gãos afetam, em que proporção
os indivíduos são afetados e quais
as consequências dessa síndrome
para a nossa saúde e qual o papel
do Sistema Imunológico nisso
tudo… não era para estarmos
mais “protegidos”? Falaremos
sobre isso no próximo capítulo…
“Para a ciência há sempre uma
saída”, graças à curiosidade, te-
nacidade e propósito dos seres hu-
manos em entender a nossa ca-
pacidade de resposta orgânica aos
“seres intrusos” e eliminar doen-
ças, ou seja, entender de que for-
ma podemos combater doenças
infecciosas e não infecciosas.

———
J. F. Höfling, profes-
sor de Microbiologia
e Imunologia

Síndrome pós-Covid e/ou
“Covid longa” (Parte I)
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Edgard Morales Brito

Araiva é doença infecciosa
que danifica o sistema ner-
 voso central e causa incha-

ço no cérebro. É grave, com alto
nível de letalidade. Transmitida ao
homem ou animais pela saliva do
morcego hematófago (alimenta de
sangue) contaminada por vírus do
gênero Lyssavirus. No Brasil cães
e gatos são os principais transmis-
sores da doença. Os sintomas, pro-
gressivos até que o vírus se instale
no cérebro, são confusão mental,
excitabilidade excessiva, agressivi-
dade, alucinações, espasmos mus-
culares, febre, convulsão, saliva-
ção intensa, dificuldade de engo-
lir, mal-estar, febre, dor de gar-
ganta, náusea, perda do apetite,
perda de sensibilidade em um dos
lados do corpo, irritabilidade, an-
gústia e ansiedade. A doença não
tem tratamento/cura, é fatal, daí
a importância da vacinação anu-
al do seu pet. Mordido por ani-
mal que não esteja vacinado con-
tra a raiva, é preciso tomar a va-
cina e impedir que o vírus entre
em contato com o sistema nervo-
so central por meio de medica-
mentos. O vírus da raiva circula
em populações de morcegos fru-
gívoros, insetívoros e nectarívo-
ros, havendo transmissão entre
as espécies. Um dos fatores que

Raiva: perigo para
seu pet e para você!
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predispõe a raiva transmitida por
morcegos é o desmatamento. Se-
gundo CRMVSP entre 2002/2020
no estado de SP foram registra-
dos 13 casos de raiva em cães e
20 em gatos. O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) informa que de 2009
a 2019 foram notificados 49.562
casos em nove espécies: bovinos,
equídeos, cães e gatos. Houve
predominância da transmissão
por morcegos em 188 casos de
raiva humana. O Ministério da
Saúde alerta que 90% das espéci-
es de morcegos identificados com
raiva estão em áreas urbanas. A
raiva em herbívoros tem sido no-
tificada em todos os estados e já
registra 50.944 casos de 1999 até
julho de 2022. No ano de 2021
foram registrados no Brasil 661
casos de raiva, destes 642 em ru-
minantes. Os dois casos de raiva
humana confirmados em Minas
Gerais são as únicas ocorrências
da doença no Brasil em 2022.

———
Edgard Morales Brito,
médico veterinário. E-
mail: embrito@terra.
com.br. Mídias sociais:
@edgardmoralesbrito

Ditaduras são nefastas
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A Agenda 2030 e o planjamento
para o desenvolvimento sustentável

Ely Eser Barreto César

Ao receber a Agenda 2030, os
piracicabanos podem se per-
  guntar se os resultados

obtidos até aqui, depois de 20
anos, justificam a necessidade
de uma agenda estratégica?

Vamos aos fatos. O que sa-
bemos acerca dos processos de
revisões dessas Agendas?

As Agendas 21 e 2030 de Pira-
cicaba, elaboradas e monitoradas
pela OSCIP Pira 21 – Piracicaba
Realizando o Futuro, emergem da
Cúpula da Terra, aConferência
Eco-92 ou Rio-92, promovida pela
ONU no Rio de Janeiro em 1992 e
que reuniu 179 países. Lembrada
até hoje como expressão de uma ne-
cessidade cada vez urgente: o de-
senvolvimento sustentável em ní-
vel global e o estabelecimento de ob-
jetivos globais para reduzir a ame-
aça das mudanças climáticas, ame-
aça esta que pesa hoje sobre nóse
representa risco à vida terrestre.

Em 1999, em um movimento
iniciado por lideranças efetivas no
município, no mundo político, em-
presarial e acadêmico, foi propos-
to um planejamento estratégico de
longo prazo(conveniando-se o pe-
ríodo de 10 anos), na base dos pi-
lares da ONU para o desenvolvi-
mento sustentável. A população foi
convidada na época a responder à
pergunta: “que cidade queremos?”
Sob essa liderança, que se consti-
tuiu o Projeto Piracicaba 2010 e
posteriormente a OSCIP Pira 21, a
sociedade piracicabana se organi-
zou em diferentes grupos por áre-
as de competência e interesse para
a construção da Agenda 21, tendo
como horizonte o ano de 2010.
Após duas revisões do plano de
ações elaborado (em 2007 e em
2016), chegamos à Agenda 2030,
com um ouvido nas propostas da
ONU e outro nas demandas da
população. Hoje esse plano estra-
tégicoadotou e se articulou aos
17 Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável da ONU. Deste
modo, sob a responsabilidade da

hoje OSCIP Pira 21, a Agenda
2030 expressa a legítima vonta-
de da população a partir das
metas estabelecidas pela ONU.

Como esse processo funciona?
Lideranças existentes no municí-
pio de todos os setores são reuni-
das para coordenar o processo, que
é transparente e voluntário. A po-
pulação participa com sugestões
e em audiências públicas. Empre-
sas, organizações, entidades igual-
mente se voluntariaram como
mantenedores desse processo.

Por ser uma proposta oriun-
da do terceiro setor, não existe
uma obrigatoriedade de realiza-
ção, entretanto,por representarem
os anseios da população podem
nortear as ações do Poder Públi-
co, empresários e instituições. Des-
de o primeiro momento. o Prefeito
foi instituído como Presidente de
Honra da Agenda 21 e várias Se-
cretarias de Governo se aproxi-
mam de processos conforme a
própria conveniência, executan-
do diversas ações propostas.

A OSCIP Pira 21 acompanha
regularmente as realizações de to-
dos os setores do município a par-
tir das ações previstas no plano de
ações da Agenda. Uma demonstra-
ção deste fato está no último rela-
tório de desempenho realizada no
final de 2021. As 592 ações previs-
tas na Agenda 2016 – 2025 para o
decênio estão distribuídas em seis
Dimensões: Rural, Urbana, Políti-
ca, Ambiental, Econômica e Social.
Pelo relatório mencionado, das
ações propostas, 146 foram encami-
nhadas, ou 25% do total previsto no
quinquênio. A Agenda continua
viva por mais de duas décadas.

Mas é preciso exemplificar
algumas dessas ações para se
poder aferir a importância des-
ta Agenda para a cidade:

Parte da população usava cre-
ches particulares antes da imple-
mentação de creches pelo Poder
Público. A Constituição de 1988
afirmou ser a educação infantil
(creches) um direito universal
para bebês e crianças em idade pré-

escolar. Na primeira Agenda, a
população manifestou seu desejo
de que a educação pública ofere-
cesse creche, em tempo integral,
para todos os bebês, complemen-
tando cuidados oferecidos pelas
famílias. E que a totalidadedas fa-
mílias fossem contempladas.
Queria, igualmente, escola regu-
lar em tempo integral para todas
as crianças e adolescentes. A
Agenda de Piracicaba registrou
esse justo desejo. O Poder Públi-
co passou a adotá-lo gradualmen-
te. A OSCIP Pira 21 acompanhou
o processo e insistia em sua im-
plementação para todas as ida-
des. Igualmente a Agenda 2030
acolheu a aspiração da sociedade
a fim de que seja oferecida edu-
cação formal em tempo integral.

A cidade aspirava à transfor-
mação das margens do querido rio
Piracicaba como área de lazer, pas-
seio público, atividade econômica
adequada ao espaço, tudo com se-
gurança. Já existiam vários res-
taurantes que operavam em bases
comerciais próprias. Nossa Agen-
da aderiu a essa aspiração. A Pre-
feitura Municipal, à época, fez um
contrato com a OSCIP Pira 21 para
administrar as obras do Projeto
Beira Rio, com recursos doados por
uma empresa nacional. Os antigos
restaurantes foram renovados e
toda a área restaurada, transfor-
mando a Rua do Porto em um car-
tão de visita que nos identifica.

Igualmente foi concretizada a
duplicação da Rodovia do Açúcar,
a construção do Anel Viário, que
permitiu o desvio do transporte
pesado das ruas da cidade, a ra-
cionalização do trânsito e a preser-
vação de nossas ruas e avenidas. A
criação do IPLAP - Instituto de Pla-
nejamento de Piracicaba também é
fruto da execução da Agenda.

A cidade ansiava pela recu-
peração do Rio Piracicaba, que
recebia todo nosso esgoto in na-
tura. O esgoto passou a ser com-
pletamente tratado na área ur-
bana. As matas ciliares foram re-
cuperadas, as áreas verdes e zo-
nas de preservação se ampliaram.

Apesar de diversas realiza-
ções, há muito por fazer, princi-
palmente em relação ao clima. No
inverno, a população sofre com
o ar poluído e seco e as estiagens
cada vez mais prolongadas colo-
cam em risco a qualidade de
vida. As perdas de água no pro-
cesso de distribuição estão entre
os mais elevados da região.

A AGENDA 2030 dePiracica-
ba, ao incorporar os 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável e
suas169 metas globais, propõe
ações de melhoria nos eixos soci-
al, econômico e ambiental. Ela nos
desafia a rever nossas políticas pú-
blicas para a habitação popular de
qualidade, para a garantia de água
em processo de escassez, políticas
públicas para a mobilidade urba-
na e melhoria do clima, para a pro-
dução e abastecimento de alimen-
to ecologicamente saudável, para
a geração de desenvolvimento eco-
nômico que crie riqueza e trabalho
para todas e todos, lazer e produ-
ção cultural para toda a popula-
ção.  Suas ações, propostas pela so-
ciedade piracicabana, buscam
acabar com a pobreza, assegurar
vidas prósperas, promover a in-
clusão, a paz e a justiça, e, ao mes-
mo tempo conservar o meio ambi-
ente para as futuras gerações.

A visão da Agenda 21 e
Agenda 2030 foi construída por
cidadãos de nosso município,
sendo estabelecida em 2001 e
mantida até hoje: “Piracicaba
será uma cidade modelo de de-
senvolvimento sustentável e um
excelente lugar para viver”.

———
Ely Eser Barreto César, se-
cretário de Comunicação
da OSCIP Pira 21 – Piraci-
caba Realizando o Futuro

José Renato Nalini

Acelebração dos
90 anos da Re-
 volução Consti-

tucionalista de 1932
precisa suscitar uma
serena reflexão dos
brasi leiros que se
a n g u s t i a m  d i a n t e
de sintomas perigosos de que-
bra do regime democrático.

Para a meditação dos brasi-
leiros lúcidos e capazes de enxer-
gar tendências obscuras, é im-
portante a releitura do decreto
de cassação dos direitos políti-
cos editado pelo Governo Provi-
sório da República dos Estados
Unidos do Brasil em 8 de dezem-
bro de 1932, sob número 22.194.

Antes de ceifar as lideranças
paulistas e a elas simpáticas, pro-
cura justificar a violência nele con-
tida: "O movimento insurrecional
que irrompeu no Estado de São
Paulo na noite de 9 para 10 de ju-
lho do corrente ano (1932) foi ar-
ticulado sob o falso pretexto do re-
torno ao regime constitucional e
sob a injuriosa propaganda de ser
proposto do governo provisório
dilatar, por tempo indetermina-
do, os poderes de que o investiu
a revolução nacional de 1930".

A Revolução de 1930 elegera
como um dos principais motivos
de sua eclosão, a deturpação do
regime representativo e pela frau-
de generalizada ao alistamento elei-
toral e nas eleições. Tergiversa a
ditadura ao sustentar que "impor
sumariamente a volta imediata do
país ao regime constitucional se-
ria pretender restaurar, pela ma-
nutenção do antigo alistamento, o

regime de ficção repre-
sentativa contra o qual
a nação se levantou em
3 de outubro de 1930,
ou fazer obra pertur-
badora e sem sinceri-
dade, porque o meio
honesto de conduzir o
país à normalidade
constitucional é proce-

der-se ao alistamento e criar-se o
corpo eleitoral que elegerá os mem-
bros da Assembleia Constituinte".

Alfredo Ellis, em "A Nossa
Guerra", observa que a volta ime-
diata ao regime constitucional
não implicava em se recorrer ao
eleitorado velho. A exposição de
motivos abusa de conceitos que
ressurgiram em nossos dias: a
teoria da conspiração. Para isso,
interpreta de maneira malévola as
publicações paulistas durante os
três meses de luta fratricida: "A
farta documentação oferecida
pelos próprios rebeldes, notada-
mente a dos jornais paulistas,
publicada durante a rebelião, pro-
va à evidência a conspiração an-
terior, o aliciamento de militares,
a preparação bélica, a felonia da
propaganda, a improcedência dos
motivos divulgados para a insur-
reição e o objetivo não dissimu-
lado da conquista do poder".

O ditador se arvora em líder
compassivo, pois fala "do alto es-
pírito de tolerância e generosida-
de com que o governo provisório
está tratando os que se levanta-
ram contra ele com armas na
mão". Comenta Alfredo Ellis que
a ditadura insiste no erro de su-
por que o povo de São Paulo é
composto de imbecis que se dei-
xam iludir por políticos, a ponto
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de marchar para a guerra sem um
exame bem detido da questão.

O decreto se utiliza de lin-
guagem melíflua: "É necessário
pacificar o país, tão impiedosa-
mente sacrificado pelos efeitos do
criminoso movimento que trou-
xe a luta fratricida e a perda de
tantas vidas preciosas da moci-
dade brasileira, mal irreparável
e de repercussão pungente e pro-
longada no futuro do nosso país".

Procura demonstrar que os
paulistas não sabiam o que esta-
vam fazendo: "Está provado que
a grande maioria dos que se  ba-
teram bravamente nas fileiras re-
beldes se viu arrastada pela alei-
vosia e enganadora propaganda
dos políticos ambiciosos, que fo-
ram os principais responsáveis
pelo desencadeamento da guerra
civil, e também é notório que, no
correr da luta e desde o seu iní-
cio, o governo provisório  mani-
festou, várias vezes, em declara-
ções públicas, o ardente desejo de
promover e facilitar a paz".

Vê-se que as inverdades, as
meias verdades, as hojetão disse-
minadas fakenews estão há muito
insertas na política brasileira. As-
sumindo a condição de "salvador
da Pátria", de "verdadeiro mito
restaurador da ordem", o ditador
decreta que "os autores do atenta-
do contra os interesses supremos

da Pátria são elementos incompa-
tíveis com os ideais da revolução
nacional de 1930 e, portanto, inap-
tos à colaboração na obra da
Constituinte, que vai traçar no-
vos rumos à vida do Brasil".

Assim considerando, suspen-
de por três anos os direitos políti-
cos dos que se acharem incluídos
em qualquer dos dispositivos enu-
merados nos parágrafos de "a" a
"n" do artigo 1º, com isso excluin-
do da futura Constituinte o Esta-
do de São Paulo. Alfredo Ellis usa
de amarga ironia: "Ficam de pa-
rabéns os que querem ver São Pau-
lo bem distanciado do Brasil!".

De certa forma, tal distancia-
mento se consolidou. Basta verifi-
car a falaciosa atribuição de repre-
sentatividade parlamentar que
torna o eleitor paulista um cida-
dão de segunda ordem. Para a re-
presentação do Estado-membro
existe o Senado. A Câmara Fede-
ral representa o povo. E o povo
paulista é subrepresentado no
Parlamento popular. Aqui, o voto
vale menos, se comparado com o
que se garante a Estados de re-
duzida população, mas que têm
direito a seus oito parlamentares.

E pensar que ainda existem os
incautos que defendem, sem admi-
tir que o fazem, mas com sua coni-
vência, o nefando autoritarismo!

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-gradua-
ção da Uninove, presi-
dente da Academia
Paulista  de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555



A3
A Tribuna Piracicabana
Domingo, 24, e segunda-feira, 25 de julho de 2022

Ivana Maria França de NegriA n o  X X III -  N º  1 127Carmen M.S.F Pilotto

VERSOPROSA

A NETA E O AVÔ
Lucas Medeiros RaphaelLucas Medeiros RaphaelLucas Medeiros RaphaelLucas Medeiros RaphaelLucas Medeiros Raphael

Ao entrar em um ônibus muito cheio que estava indo para o centro da
cidade, consegui me sentar e no caminho fui reparando nas pessoas que
estavam lá dentro. Eram pessoas simples que estavam indo ou voltando do
trabalho com um ar de cansaço intenso, segurando nas mãos sacolas ou
mochilas.

 Ao olhar na janela vi uma menina novinha de uns dez anos de idade
acompanhada de um senhor, dando sinal para que o ônibus parasse.

Rapidamente subiu as escadas do ônibus e perguntou para o motoris-
ta educadamente:

 - Senhor, esse ônibus passa no shopping? O motorista balançou a
cabeça em sinal de sim. Então a menina segurou o braço do senhor e disse:

 - Vamos, vô!
 A menina era pequena, mas já era bem esperta. Também demonstra-

va ser bem carinhosa com o senhor e depois de algum tempo a menina
disse: - Vô já chegamos. Rapidamente ela deu o sinal e segurou o braço do
avô, os dois desceram a escada e foram a caminho do shopping. Fiquei
admirado com aquela cena uma garota tão pequena cuidando de seu avô.
Senti-me muito feliz em saber que ainda temos jovens que cuidam e
respeitam seus idosos.

DIA DA AVÓ
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

Em todos os nossos dias
a avó, devemos louvar,
agradecer seu carinho

e sempre, sempre a amar.

Querida avó, a senhora
na nossa vida é o sol,

que ilumina nossos passos,
faz tudo ser arrebol.

Deus nos doou três mulheres:
a avó e mãe tão amadas,

que, juntas com a Mãe do Céu
mandam Luzes abençoadas.

Nesse dia especial da Avó,
lembrança boa da lida,

façamos a Deus a prece:
seja feliz nessa Vida.

Viva todas as vovós do mundo!

"Um homem sem um país é um exilado no mundo; um"Um homem sem um país é um exilado no mundo; um"Um homem sem um país é um exilado no mundo; um"Um homem sem um país é um exilado no mundo; um"Um homem sem um país é um exilado no mundo; um
homem sem Deus é um órfão na eternidade"homem sem Deus é um órfão na eternidade"homem sem Deus é um órfão na eternidade"homem sem Deus é um órfão na eternidade"homem sem Deus é um órfão na eternidade"

Henry Van DykeHenry Van DykeHenry Van DykeHenry Van DykeHenry Van Dyke

PALAVRA DO ESCRITOR:

Henry van Dyke foi um diplomata, pastor e escritor americano. Henry van
Dyke nasceu em 10 de novembro de 1852 em Germantown, Pensilvânia,
nos Estados Unidos. Wikipédia
Nascimento: 10 de novembro de 1852, Germantown, Filadélfia, Pensilvâ-
nia, EUA
Falecimento: 10 de abril de 1933, Princeton, Nova Jersey, EUA

Fonte: Wikipédia

DIA DO ESCRITOR
- ESCREVER, POR QUÊ?

Ivana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de Negri

Por que e para quem os escritores e poetas escrevem? E por quais
motivos? O que move suas mãos para a pena que, enlouquecida, não para
de deslizar no papel? Enquanto tentam coordenar as ideias que surtam
como pipocas estourando uma após outra, os dedos percorrem os tecla-
dos procurando avidamente as letras que formarão as palavras que irão
traduzir seus pensamentos.

 É um momento mágico, sublime! Só os que já passaram madrugadas
insones com as ideias latejando na cabeça sabem do que eu estou falan-
do. É uma espécie de febre gostosa, é sentir o espírito verdejante e a alma
florida. Aprende-se a ouvir o silêncio e a enxergar a verdadeira essência
das coisas. E enquanto não se coloca a emoção para fora, fica uma espé-
cie de dor, de sufocamento, de angústia, que só se afasta quando as
palavras fluem, quando a obra vai tomando forma.

 E o que dizer do poeta, que vê tudo com olhos de paixão, extasia-se
com coisas frugais e coloca a alma na ponta da caneta para trazer à luz
seus tesouros ocultos? Feliz dele que consegue acordar os sonhos, co-
mungar as belezas da vida e traduzir a voz das plantas e dos animais. Às
vezes enxerga o mar inteirinho dentro de uns certos olhos verdes.

Poetas não costumam passar sua obra pelos filtros da razão. E ainda
conseguem a proeza de encaixar toda cadência do universo infinito no
espaço restrito de um só verso.

Com o esboço pronto, vem a sensação de saciedade, de paz, de
missão cumprida. Compara-se ao gesto de um famoso escultor italiano,
que ao ver sua obra acabada, em êxtase exclamou: "parla! ". Ou ao pintor
quando dá a última pincelada no quadro e sente-se um deus diante da
obra-prima. E o poeta, assim que termina o poema, se apaixona perdida-
mente pela musa.

 Que coisa fascinante é trazer à luz um texto como se fosse um filho
querido. E depois dividi-lo com o mundo, dar-lhe asas, e deixá-lo voar
livremente, para que pouse nas mentes de quem os lê e frutifique. Escre-
ver é como adejar asas sem tirar os pés do chão. O escritor possui nadas,
mas ao mesmo tempo é dono do mundo.

 Escrever é um ato fascinante. Desde tempos imemoriais, nossos
antepassados já careciam dessa comunicação com outras cabeças pen-
santes e queriam dividir suas ideias com amigos ou deixar de herança aos
descendentes o que levavam em suas almas, suas experiências, suas sa-
gas. De maneira rudimentar "escreviam" com tintas vegetais nas rochas,
com gravetos na areia, e onde mais sua imaginação indicasse. Eram os
primeiros e incipientes passos da literatura antes do surgimento dos papi-
ros e da pena, precursores da era da informática, quando o mundo se
tornou pequeno e globalizou-se.

 Para se escrever bem é preciso ler muito. E para isso é necessário
que haja bons escritores. As ideias vão se entrelaçando e cadeias de
pensamento coletivo vão se formando

Depois da criação do alfabeto e da literatura, nunca mais a humani-
dade foi a mesma.

O livro "O novelo de emoções", da es-
critora Elizabete Neves, fala de Marta
uma menina que estava confusa pois
não sabia o que estava sentindo.
Seu amigo Sukha, ao vê-la, começa a
explicar as emoções, usando um novelo
colorido, relacionando cores e senti-
mentos.
Com exemplos do dia a dia, Marta en-
tende o que sente e consegue até "se-
parar" em novelos diferentes cada uma
das emoções. Recomendamos
Faixa etária: 06 a 08 anos
Encontramos essa linda história narra-
da em: https://youtu.be/b5s8KpK_KdU

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

O RIO PIRACICABA
 Elda Nympha Cobra Silveira Elda Nympha Cobra Silveira Elda Nympha Cobra Silveira Elda Nympha Cobra Silveira Elda Nympha Cobra Silveira

O rio passou cantando entre as corredeiras.
Elas, dando passagem, sorriam.
As águas sôfregas e altaneiras,

Saltavam aqui ali e nada as tolhiam.

Passavam pelo antigo Engenho de açúcar
Onde aquele trabalho já se fez.
Eram jogadas nas corredeiras

O doce gosto das palhas,
Alimento dos peixes talvez.

O nosso rio continua lindo,
"Jogando água pra fora"

Saltitante e brejeiro.
Sob o luar de prata desce se esvaindo,

Inspirando nossos cancioneiros!

O QUE É UMA AVÓ...
 Maria Cecília Graner Fessel Maria Cecília Graner Fessel Maria Cecília Graner Fessel Maria Cecília Graner Fessel Maria Cecília Graner Fessel

Uma avó é um pote doce de mel
Ofertando-se amorosa às abelhinhas

Suave como nuvens ou espumas,
Lembra o antigo lar das criancinhas.

Avó é um coração batendo manso
Um colo acolhedor só de ternura

A vigiar dos netos o descanso
Ou sempre atento a cada travessura.

Avó tem olhos especiais, brilhantes,
Pois diante dela há vida em esplendor.

Nos ouvidos as frases balbuciantes
São melodias de um compositor.

Uma avó tem mãos só feitas de seda
A curar dores e afagar cachinhos

É de esperança sua vida leda
Ao ver um neto andar com seus pezinhos.

Uma avó é água fresca, é calor,
É um fruto maduro a virar semente,

É quem espalha a paz só de contente
É o rejuvenescer do próprio amor!

ooOoo

ooOoo

ESCREVER
Pedro Israel Novaes de AlmeidaPedro Israel Novaes de AlmeidaPedro Israel Novaes de AlmeidaPedro Israel Novaes de AlmeidaPedro Israel Novaes de Almeida

Escrever é bem mais
complicado e consequen-
te que falar.

Contratos e acordos,
ultrapassada a tênue e in-
certa credibilidade da an-
tiga "palavra empenhada",
são escritos, com direito
a testemunhas, garantias
e registro. Há escritos de
toda ordem, comerciais, li-
terários, científicos, opi-
nativos, poéticos, narrado-
res, etc.

Há arranjadores de
textos, comuns nas redações de jornais e revistas, que partem de frag-
mentos de notícias e opiniões para a elaboração do texto final.  Tornam a
informação mais completa e compacta.

Há penas de aluguel, que geram textos sob encomenda de terceiros,
interessados comercial, política ou pessoalmente nas repercussões das
obras. Quando tais textos visam desmerecer pessoas ou demolir concei-
tos, os autores podem ser comparados a mercenários da escrita.

Escrever pode significar meio de sobrevivência, forma de colabora-
ção ou simplesmente deleite, quase necessidade pessoal. Cento e dez por
cento dos textos publicados são oriundos de autores não remunerados,
que escrevem por necessidade de foro íntimo, seja prazer ou compartilha-
mento de ideias.

Escrever com regularidade retarda a ferrugem cerebral e fustiga a
criatividade, obrigando ao raciocínio. O primeiro beneficiário da escrita é
o próprio autor.

A elaboração de textos segue o ritmo e o rumo das ideias, e não é raro
alguém sentar-se ao teclado com ânimo de condenar algo e terminar por
apoiá-lo. Existe entre nós o falso conceito de que o rebusque valoriza o
texto. É fácil escrever difícil, e é difícil escrever com simplicidade e
acerto.

A escrita começa pela leitura, hoje pouco praticada. As frases escri-
tas estão sendo substituídas por torpedos e as palavras transformadas em
abreviações enigmáticas.

A pirataria via internet dissemina livros e tratados, tornando milagro-
sa a sobrevivência de autores, hoje forçados à busca de patrocínios ou
venda quase circense de palestras e participação em debates. A boa nova
fica por conta da progressiva diminuição do preço do livro impresso.

Autores de livros didáticos tornam-se cada vez mais raros, pela disse-
minação de apostilas, generalizadamente adotadas. A onda já ameaça o
ensino superior.

Apesar dos novos tempos, a escrita continua reunindo adeptos, atra-
indo leitores, incentivando debates e disseminando culturas. Em tempos
de liberdade, escrever é documentar um momento da história, materiali-
zar opiniões, críticas e sensações.

Não é verdade que, enquanto houver leitor, haverá alguém escreven-
do. Findos os leitores, continua a escrita, até que alguém, no futuro, a
descubra, no fundo solitário de uma gaveta qualquer.

ooOoo

TANTO VAGA-LUME
Olga MartinsOlga MartinsOlga MartinsOlga MartinsOlga Martins

Só me lembro da
correria doida da mole-
cada. Mal voltavam da
escola e a noitinha co-
meçava a roçar as ho-
ras, aparecia lá no final
da rua um tremeluzir
enlouquecido. Verdadei-
ra constelação Rua sem
asfalto. Rua sem moder-
nidade dos postes ilumi-
nados. (Nem precisava
que o céu vinha nos visi-
tar algumas vezes.)

Era rua porque se
chamava assim, mas lá
pra baixo perto do mor-
rão era um mar de mato. Os anjinhos sem asas disparavam de suas casas-
nuvem carregando potinhos para fazer lampião.

Estrelinha acendia aqui, piscava lá, mudando de lugar a todo instante
como se o próprio céu se movesse.

Pegava-se uma estrelinha e mais outra e outra mais e parecia inter-
minável a multiplicação delas. Era um tempo assim à toa, de algazarra
luminosa, cheia de planos individuais em que cada um imaginava o que
faria com aquele brilho todo.

Talvez por uma espécie de compaixão não me lembro do destino das
fagulhas vivas capturadas.

De volta para casa, depois do banho, do prato de comida, da conversa
ligeira, enquanto os olhos não se despregavam da novela das oito, as
estrelinhas viraram fogueirinha na memória.

ooOoo

ooOoo

IPÊS FLORIDOS
Valdiza Maria CapranicoValdiza Maria CapranicoValdiza Maria CapranicoValdiza Maria CapranicoValdiza Maria Capranico

Nas últimas semanas,
nossa cidade amanheceu
florida - Cada dia mais ...
ipês colorindo, em todos os
cantos, enfeitando, tentan-
do nos transmitir mensagens
de paz, de beleza, de grati-
dão a Deus, à vida.

Nesses tempos de quaren-
tena, onde o "ficar em casa"
aguça nossos sentidos, sinto-
me privilegiada por morar no
alto de um edifício e poder
contemplar de minhas janelas,
ipês floridos, ao longe, enfei-
tando a cidade. E, em raras e
necessárias saídas, ter o privi-
légio de passar sob alguns...

Lembrei-me de fatos, ocorridos há muitos anos; quando, em visita à
nossa cidade, tive o prazer e a honra de receber e acompanhar o Rober-
to Burle Marx, um dos maiores paisagistas do mundo (se não o maior) e,
ao passarmos pela Estação da Paulista, quis parar e observar o chão da
estação ... coberto de flores azuis, dos jacarandás mimosos que lá exis-
tiam e muito enxofre, amarelo, esparramado no meio das flores... con-
cluiu que aquele espetáculo daria um lindo tapete (ele fazia tapeçarias
maravilhosas).

Outro fato que me marcou bastante, também, foi ao visitar um
bairro nobre de nossa cidade, havia uma rua, numa das quadras desse
bairro, com ipês rosa floridos... a mim, pareceu estar entrando no para-
íso... tudo ali estava rosado... Mas, os moradores queriam retirar todos
eles, porque faziam sujeira... Voltei, alguns dias depois para ver a "sujei-
ra", um tapete cor de rosa que cobria as calçadas desse quarteirão...
achei lindo demais... Voltei ao local, algum tempo depois e - para minha
tristeza, haviam retirado todas essas belas árvores...

Cada vez que vejo flores de ipê caídas ao solo, me lembro dele e
também dessa rua... e chego a conclusão que essas belas árvores nos
dizem, numa linguagem silenciosa, "deixo a vocês essas flores para
enfeitar seu caminho, ofereço a vocês esse maravilhoso tapete, para
colorir suas calçadas, suas praças".

E, se quiser, puder, contemple um pouco esse espetáculo... vale a
pena... poder sentar-se, observar esses lindos tapetes, agradecer a Deus
por esse momento, foi o que me motivou ao receber a foto, linda, de uma
amiga querida, a Mônica...

A solidão fica mais leve quando entendemos o quanto a Natureza
pode fazer por nós...
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- Óia nóis aqui de nooovooo.

- É bom demais voltar a falar
"cum tudo ocêis".

- O Nhô-Quim tá deixando
tudo mundo nervoso...eu
num tô não!!!

- Nóis tem que entender que
são molecada e que a falta
de "traquejo" atrapalha um
pouco agora!

- Tem torcedor gritando nas
redes sociais que o time é
"horríver", mas será que ele
já torcia para o XV nos últi-
mos dez anos?

- Porque se tem "argo" que
foi "horríver" de se ver foi os
times montados a peso de
ouro e passando vergonha
diante de timecos com nem
metade do salário dos "as-
tros" que aqui passaram.

- Quer um exemplo??? O
treinador do "úrtimo" adver-
sário do XV o tar do Fabio
Toth, veio para Piracicaba
ganhando uma fortuna, jogou
uns jogos e já foi para o
"spa", e ainda encerrou a
carreira aqui e ganhou car-
go de auxiliar técnico...o XV
não era uma mãe???

- Treinador "pop star" que
falava em colet iva que
"não tinha motivação para
disputar a copa paulista"
e todo mundo tratava o
cara como um "deus".

- Na última disputa da série
A2 uma das campanhas
mais "vergonhosas" do time
e ainda tem gente que defen-
dia na época a direção de
futebol, e agora são os que
criticam o time de "meninos"
que a nova diretoria montou.

- É estranho né??? Ver quem
defendia agora criticar...e o
pior as criticas mais "ácidas"
e "sarcástica" vem lá de den-
tro do Barão....pode? Como
o presidente e o vice permi-
tem isso??

- Para quem entende só

uma vírgula sobre futebol e
como tocar um time sabe
que essa temporada é para
ajustar e dar tempo de jogo
para esses garotos, fazer
a confiança aparecer e re-
sultar ai sim em busca de
títulos e acessos.

- Ninguém nasce e sai an-
dando, ou entra na escola
já sabendo calculara equa-
ção matemática, tem que
ter ensinamento e continui-
dade de trabalho e estudo.

- O XV cansou de montar ti-
mes "caros" e com jogado-
res veteranos e rodados e
nada aconteceu sabe o por-
que amigo? Porque quem
veio não tinha "comprometi-
mento" e "amor" com o es-
cudo do clube, vieram so-
mente pelo dinheiro e pelo
conforto que lhe foi  ofereci-
do..... só por isso.

- O XV perdeu em casa para
o Desportiva Brasil por 3x4,
em um jogo eletrizante e
com duas viradas de
placar.....você se lembra de
alguma partida assim nos
últimos dez anos?

- Lembra de um time forma-
do só por garotos com mé-
dia de idade de vinte e dois
anos buscar uma virada como
foi? É claro que os erros indi-
viduais foram determinantes
para a derrota e a juventude
foi determinante para isso.

- Mas você consegue enxer-
gar "má vontade", "falta de
compromisso" ou qualquer
outra coisa ruim nos meninos
além de falta de experiência?

- Então além de ter suas
próprias conclusões sem se
deixar influenciar pelas "vi-
úvas" dos enganadores do
passado e pelas gralhas
que insistem em achar que
são algo do clube além de
"nada", reflita sobre a dife-
rença  "comprometimento"
e "com muito dinheiro".

- Até semana que vem, "eita
como nóis gosta desse time".

SEGUINDO EM FRENTE

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

Olá amigos leitores e torcedo-
res do alvinegro mais importante
do planeta, muito obrigado a quem
nos acompanha aqui pelas colunas
de A Tribuna Piracicabana, jornal
esse com o melhor conteúdo entre
todos os matutinos de Piracicaba.
As opiniões de todos sempre livres
sobre todos os assuntos, Evaldo
Vicente dá aula a todos sobre de-
mocracia e liberdade de expres-
são. Parabéns por isso amigo!

O XV de Piracicaba sofre a
primeira derrota na copa paulista

após a total "renovação" de pesso-
as, mentalidade de trabalho e pla-
nejamento. Hoje temos realmente
um norte, o clube direcionado por
pessoas comprometidas  buscan-
do algo maior no futebol profissi-
onal, na base e no equilíbrio finan-
ceiro. Essa derrota que custou
"caro" para a Desportiva Brasil
doeu muito no peito do torcedor,
há muito tempo a torcida não vi-
brava tanto com uma virada "he-
roica" construída por garotos que
no ímpeto de acertar acabam er-
rando e permitiram que o "dragão
chinês" virasse novamente e saísse
de Piracicaba com os três pontos.

Não foi a perca destes pontos
que incomodou o verdadeiro tor-
cedor, foi a tristeza em saber que o
time merecia melhor sorte, foi sa-
ber que os meninos jogam ainda
com muito amor na ponta da chu-
teira, foi saber que o sentimento
de que o time já tem capacidade de
voar mais alto apesar da pouca
idade e não aconteceu. Ver os ga-
rotos se jogarem ao chão após o
apito final em ato total de tristeza
e desespero pela derrota tão doí-
da, alguns chorando como se ali

tivessem perdido o campeonato e
foi somente uma partida é de cor-
tar o coração, mas ao mesmo
tempo ter a alegria em saber que
dias melhores estão por vir.

Esta derrota vai com certeza
custar caro para os próximos ad-
versários e vocês sabem o por quê?
Porque agora os garotos conhece-
ram realmente o poder que tem
nas mãos, sabem agora o poder de
reação, sabem agora da força de
seu trabalho e que podem confiar
no seu treinador e em toda a co-
missão técnica e diretoria. Nin-
guém ali é escalado porque o em-
presário pediu "favor" ou porque
é "queridinho" de alguém, os ga-
rotos já tem a certeza que o XV
hoje é realmente uma família
aonde todos ajudam a todos sem
egos ou vaidades e entra no time
titular quem estiver melhor.

Como não comenta a pintura
que foi os gols de Enzo Henrique
que pela primeira vez marcou como
profissional, ou então o "golaço"
de Matheus Martins que quaren-
ta e oito horas antes da partida
estava tomando soro para conter
uma virose e mesmo assim se co-

locou a disposição do treinador
para ser escalado e vejam como
jogou, algo que muda todo o cená-
rio da derrota, no fim das contas
em  minha opinião, essa foi a der-
rota mais "vitoriosa" que o XV teve
nos últimos dez anos. Parabéns
aos garotos, a comissão técnica e
a diretoria de futebol do XV, as
falhas apresentadas precisam ser
corrigidas com treinos, a repeti-
ção trás a perfeição já dizia o dita-
do, mas o conteúdo de caráter,
comprometimento e amor pela ca-
misa zebrada apresentado até aqui
já credencia todos a nota dez.

Só para não passar em bran-
co, agradeço aqui a todos (TODOS)
por acompanhar nossas colunas,
obrigado pela preocupação em sa-
ber o que penso a respeito dos as-
suntos envolvendo o glorioso XV
de Piracicaba. Tenho uma histó-
ria que ninguém apagará jamais,
acertei e errei como qualquer ser
humano, mas fiz algo. As críticas
e pontuações construtivas sempre
serão bem vindas e respondidas,
mas para os valentões e redes so-
ciais o meu silencio será a melhor
resposta, continue me seguindo!

RÁDIOS

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,

corredor e quinzista sofredor

João Luis de Almeida

Bom dia caros leitores!
A  natureza  se  prepara

para renascer (outono), tem-
po de fazer o futuro, crescer,
melhorar e viver..."

Isso é uma parte de uma vi-
nheta das estações que a Rádio
Globo costumava colocar no ar,
a cada nova estação uma vinhe-
ta, daquelas que ao ouvi-la você
se sente mesmo na época!

As rádios mudaram muito
nos últimos tempos, para ser
honesto, hoje pouco ou quase
nada do meu tempo destino a
ouvi-las, muito em parte por

suas programações péssimas,
poucas se salvam, dentre elas
ainda uma Globo, Bandeirantes,
Joven Pan na AM, FM nem pen-
sar, mais na parte de jornalis-
mos mesmo, porque no entrete-
nimento está difícil de aturar.

Sempre gostei de rádio, meu
pai foi radialista e havia um tem-
po que as pessoas, apesar da tele-
visão não largavam o rádio, fiel
companheiro de todas as horas.

Diziam os grandes comuni-
cadores que o bom rádio se des-
tina a proporcionar informação,
educação, cultura e divertimen-
to de boa qualidade, para ser ra-
dialista antigamente era primor-
dial ter uma voz bonita, voca-
bulário impecável e carisma para
prender a atenção do ouvinte!

Se alguém encontrar al-
guém assim nas rádios me avi-
sa, porque é espécie rara e em
extinção, hoje qualquer um toma
os microfones, fala qualquer bo-
bagem e ainda se diz de impren-
sa! Sinal dos tempos e da medi-
ocrizarão da nossa sociedade.

Músicas então, nem comen-

to, pois acho que nunca presen-
ciei tanta porcaria, incrível é que
exista público para escutar o lixo
que se toca hoje, que saudades do
tempo que com uma letra singela
e simples se fazia de uma música
quase que um poema, ou usava
se a música para protestar e ex-
primir de forma séria ou cômica
mesmo os descontentamentos,
quanto as injustiças, seja de or-
dem social ou institucional.

Uma pena o que se faz com
esse invento que originalmente foi
de um brasileiro, o padre gaúcho
Landell de Moura, mas que por
falta de confiança em seu traba-
lho acabou ofuscado pelo italiano
Guglielmo Marconi que conseguiu
patentear sua invenção primeiro!

Conta-se que certa vez, pro-
curou o Presidente da República
para demonstrar o seu invento e
assim conseguir ajuda para paten-
teá-lo, queria que lhe fossem cedi-
dos dois navios que seriam colo-
cados a certa distância na Baia do
Rio de Janeiro para que se comu-
nicasse um com o outro sem aju-
da de fios, através das ondas de

rádio. Atendido por um dos aspo-
nes (assessor de por.. nenhuma)
do Presidente, este levou a propos-
ta ao Presidente dizendo se tratar
de um padre maluco que estava
no saguão esperando a resposta,
sendo assim foi logo despachado
com uma desculpa esfarrapada.

Se for mais ou menos assim
que são tratados ainda hoje os
estudiosos e cientistas nesse
país, imagina quem tenta ter e
trazer um pouco de informação
as pessoas? Talvez por isso o
rádio esteja tão ruim hoje em
dia, falta de credibilidade!

Enfim, hoje junto a equipe
Passe de Letra, tentamos resgatar
um pouco do que se perdeu, após
cinco anos, retornamos com o fu-
tebol numa das rádios mais caris-
máticas do interior a Difusora AM
650 e mantemos um programa
diário das 11h às 12h. Temos per-
calços, mas fazemos com amor e
tudo capitaneado por Luiz Taran-
tini que acreditou num sonho e um
bando de malucos aceitou, assim
como diz o slogan da rádio, posso
dizer que essa equipe e Show!

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Olá  amigos  torcedores
quinzistas um prazer estar no-
vamente aqui debatendo o nos-
so glorioso XVzão.

A copa Paulista começou pe-
gar fogo e já os primeiros obstácu-
los começando a surgir quatro jo-
gos uma vitória, dois empates e
uma derrota, sendo no último jogo
de 3x4 para o Desportivo Brasil em
um jogo de viradas. Bom que po-
demos perceber é que a torcida esta
com pouca paciência, até compre-
ensível pelo rombo que deixaram
no XV para essa atual diretoria que
o que alguns ainda não enxergam.

O trabalho começou apenas
agora não tem nem três meses
vamos dar tempo ao tempo, o or-
çamento está muito enxuto, mas
queriam o que? Contratar mais
medalhões, e turistas para rua
do porto? Os meninos que estão
hoje tem qualidade vontade de
vencer, lógico oscilações vai ter,
pois são meninos novos e muitos
em formação ainda, e com um
treinador como o Cléber Gaúcho
que vai saber lidar com tudo
isso, mas repito turbulência vão
ocorrer e das grandes ainda pois

PRIMEIRAS

TURBULÊNCIAS
Daniel Campos

está ainda em formação desde o
núcleo de futebol até os jogadores.

Algo que percebi também dei-
xando um pouco o futebol de lado
é que o clube está buscando par-
cerias pela cidade algo que vi-
nham cobrando há muito tempo
e agora com a mudança de men-
talidade aos poucos vem buscan-
do isso veja esse texto na íntegra:

"O Departamento de Futebol
do XV de Piracicaba, do profissio-
nal e da base, esteve reunido nes-
ta semana com alguns represen-
tantes de escolinhas de Piracicaba
para dar início a uma parceria que
tem como objetivo a captação de
atletas para o sub-17. O objetivo
do convite é para que essas insti-
tuições contribuam com atletas e
também para valorizar a cidade.
O XV deseja estar cada vez mais
próximo da comunidade local."

Então pessoal é isso de "le-
ões de internet" está cheio por
ai,  costumo dizer aos "emocio-
nados",  vamos deixar quem
está lá trabalhar e se formos cri-
ticar, que seja uma crítica cons-
trutiva não uma crítica política,
pois lá no passado a gente sabia
que tinham gente sendo benefi-
ciada e agora que mudo gestão
ficam tentando jogando areia
nos olhos de quem está lá, bus-
cando desestruturar o que ain-
da está apenas começando.

Um abraço pessoal e va-
m o s  r e m a r  p a r a  o  m e s m o
lado, isso é lição pra vida!

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

CHARGE

Ilustração de Luis Marangoni,
chargista oficial do XV de Piracicaba
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Princípios fundamentais
da Doutrina Social

O franciscano Frei Nilo
Agostini destaca, em seu livro
"Introdução à Teologia Moral",
publicado pela Editora Vozes,
em 2011, os princípios funda-
mentais da Doutrina Social da
Igreja (DSI): dignidade da pes-
soa humana, o bem comum, o
destino universal dos bens, o
respeito aos direitos humanos,
a solidariedade, a subsidiarie-
dade e a participação. Sobre os
valores, ele dá ênfase: à verda-
de, à liberdade, à justiça, à soli-
dariedade, à responsabilidade,
à paz e à caridade ou amor. A
pessoa é causa, fim e sentido de
todas as instituições sociais.

O Magistério da Igreja sem-
pre afirmou que a questão soci-
al é uma questão moral. "Im-
pressa por Deus na mente e no
coração do homem, existe uma
lei moral, que deita as suas raí-
zes nas profundezas da nature-
za humana" (p.751). O primeiro
princípio diz que a subordina-
ção da ordem social à ordem
moral foi estabelecida pelo pró-
prio Deus e que "o sentido reli-
gioso da vida ou a ótica materi-
alista dimensionam fortemente
os valores de cada homem"
(p.752). Nos documentos da DSI
a problemática socioeconômica
"é ampla e meticulosamente ex-
posta e analisada" (p.751).

O segundo princípio é sobre
a dignidade da pessoa humana.
"Destarte, à luz do cristianismo,
pessoas são todos os seres hu-
manos - todos --, porque todos
igualmente criados à imagem e
semelhança de Deus e remidos
pelo sacrifício de Jesus Cristo, no
Calvário, de tal maneira que 'já
não há judeu nem grego, nem
escravo nem livre, nem homem
nem mulher, pois todos vós sois
um em Cristo Jesus' (Gl 3,28)"
(p.754). Nos documentos da DSI
é facilmente constatada "a con-
vicção com que o Magistério põe
na pessoa humana o fundamen-
to da vida social" (p.735).

O terceiro princípio é a soli-
dariedade. "A solidariedade é,
inquestionavelmente, um dos
princípios fundamentai da DSI"

(p.757). Em virtude do princí-
pio da solidariedade, "o homem
deve contribuir, com os seus se-
melhantes, para o bem comum
da sociedade, em todos os seus
níveis. Sob este ângulo, a dou-
trina da Igreja opõe-se a todas
as formas de individualismo
social ou político" (Instrução
sobre a Liberdade Cristã e a Li-
bertação, da Congregação para
a Doutrina da Fé, de 22.03.1986,
nº 73). O discurso da Igreja so-
bre solidariedade "é mais teoló-
gico que racional" (p.758).

"O quarto princípio é sobre
o bem comum. "Um bem, como
todos sabemos, é alguma coisa
valiosa que, no presente caso, é
comum, ou seja, de que todos
devem participar e para o qual,
aliás, cumpre-lhes também con-
tribuir. Ora, o bem de que fala a
DSI é um conjunto de condições
sociais - condições concretas,
tanto de natureza material quan-
to espiritual - que possibilitam ao
cidadão o pleno desenvolvimen-
to da sua personalidade" (p.760).
O Papa João XXIII, na sua encí-
clica Pacem in Terris, número 54,
afirmou que a "realização do bem
comum constitui a total razão de
ser dos poderes públicos".

O quinto princípio é a opção
preferencial pelos pobres, feita
claramente pela Igreja na 3ª
Conferência Geral do Episcopa-
do Latino-Americano, realizada
em 1979, em Puebla (México),
não obstante "a preocupação
com os economicamente desam-
parados, os trabalhadores, os
oprimidos, os indigentes, os fa-
mintos, os excluídos pervade
toda a DSI" (p.762). "Notemos
que a ação da Igreja em favor
dos pobres desenvolve-se em dois
níveis: no de uma ampla ativi-
dade assistencial e no de uma
vigorosa denúncia das iniquida-
des decorrentes da exploração
do homem pelo homem" (p.764).

REFERÊNCIA
LESSA, Luiz Carlos. Dicioná-
rio de doutrina social da Igre-
ja: doutrina social da Igreja
de A a Z. São Paulo: LTr, 2004.

IGREJA EM NOTÍCIAS
JOVENS - A Semana Jovem
Diocesana deste ano, que acon-
tece de 24 a 29 de julho, contará
com atividades em cinco cida-
des da região. O objetivo do Se-
tor Juventude da Diocese de Pi-
racicaba com o formato itine-
rante é estar mais perto do seu
público-alvo, facilitando a par-
ticipação dos jovens que vivem
em outros municípios e proxi-
midades. Com o tema "Jovens e
Santos! Por que não?", a pro-
posta de 2022 é meditar sobre a
vida dos santos jovens da Mãe
Igreja, mostrando que é pos-
sível trilhar um caminho de
santidade desde a juventude.
A programação completa está
no site www.emfoco.org.br.

FESTVOC 2022 - Estão aber-
tas as inscrições para o Festival
Vocacional (FestVoc) 2022. Nes-
te ano, o evento chega à sua vi-
gésima edição e tem como tema
a fala de São João Paulo II du-
rante a 15ª Jornada Mundial da
Juventude: "Não tenhais medo,
sede santos!". Os participantes
poderão se apresentar nas se-
guintes modalidades: teatro, te-
atro mirim, música, música mi-
rim, dança, dança mirim, de-
senho, fotografia, fantasia,
fantasia mirim e solidariedade.
As inscrições vão até 28 de agos-
to e devem ser feitas exclusiva-
mente on-line. O link para o
formulário pode ser encontra-
do no site www.emfoco.org.br.

Antônio Carlos D´Elboux
Padre diocesano e pároco da Paróquia Imaculado Coração

de Maria, em Rio Claro (acdelboux@uol.com.br)

AS FESTAS FESTAS FESTAS FESTAS FESTAS DE MONTE ALAS DE MONTE ALAS DE MONTE ALAS DE MONTE ALAS DE MONTE ALTTTTTOOOOO

De uma capela de pau-a-pique construída em 1848 em home-
nagem à Virgem e Senhora da Conceição acabou surgindo um
importante distrito na cidade de Monte Alto. Os italianos para
ali imigraram, entre 1889 e 1896, e deram-lhe o nome de
“Virgem de Montesina”, cuja imagem se encontra no belo San-
tuário hoje existente e que leva cerca de 70 mil pessoas a
visitá-la entre fins de agosto e até 10 de setembro. O Santuário
está sempre aberto para visitação, mas o Departamento de
Turismo de Monte Alto pode organizar visitas monitoradas, eis
que o Turismo Religioso é um dos seus itens. Aliás, em Monte
Alto as festas religiosas começam em abril e não param até
dezembro. Difícil dizer qual a mais concorrida. Visite Monte Alto.

REVITREVITREVITREVITREVITALIZAÇÃOALIZAÇÃOALIZAÇÃOALIZAÇÃOALIZAÇÃO

Revitalização é palavra de permanente uso entre os profissio-
nais do Turismo e, igualmente, é do interesse da própria popu-
lação local. Em qualquer cidade sempre existirá algo para re-
cuperarmos, renovarmos ou melhorarmos e, quando não, algo
para ser inventado. Não raro, entretanto, tais pontos podem
ficar abandonados ou ter seus cuidados desleixados ou olvida-
dos. É quando o Conselho Municipal de Turismo se torna impor-
tante para requerer a necessária revitalização de áreas ou de
bairros abandonados, os quais estejam estragando as fotos da
cidade. Recomenda-se estimular e incentivar a criação, no cita-
do local, de polos de atração turística ou de um polo de eventos,
variando um ou outro, de acordo com as características e as
necessidades da cidade. Também é preciso lembrar um segre-
do: Sem festas, não costuma “cair a ficha” de ninguém!

ROTEIROS TURÍSTICOSROTEIROS TURÍSTICOSROTEIROS TURÍSTICOSROTEIROS TURÍSTICOSROTEIROS TURÍSTICOS
Um particular a ser notado no Salão São Paulo de Turismo (dias 3
e 4 de agosto) é o fato de haver estandes de “Regiões Turísticas”,
mostrando as possibilidades de roteiros formados por cidades
vizinhas, as quais se completam. Assim, você poderá melhor

Basílica de Aparecidinha em Monte Alto(SP).  Foto: Alexandra Tahan

Visite Ibirá (SP)

Revitalizar é preciso

Famosa Praça do Boi, em Araçatuba (SP)

Circuitos de Turismo no Salão São Paulo de Turismo. Foto: Alexandra Tahan

aproveitar a sua estada em qualquer uma delas, passeando tam-
bém nas cidades vizinhas. Você vai notar, ainda, que até as pre-
feituras começam colaborar com os Operadores, Agências de
Viagens e com os Guias de Turismo, para um correto serviço de
receptivo. Com a vantagem dos ótimos hotéis existentes nas
cidades do Interior acompanhados de gastronomia de primeira.
Escolha seus destinos turísticos no Salão São Paulo de Turismo.

TERRA DAS ÁGUASTERRA DAS ÁGUASTERRA DAS ÁGUASTERRA DAS ÁGUASTERRA DAS ÁGUAS

Este é o slogan da Estância Turística de Ibirá. A apenas 6 km
do centro da cidade você encontra um pitoresco núcleo urba-
no onde está localizado o Parque das Termas de Ibirá, con-
tando com serenos lagos, pequena ilhota e mini-peninsula
servindo de habitat para gansos, onde você pode andar de
pedalinho. Tem águas terapêuticas em cinco fontes, com-
pondo o conjunto hidromineral das termas. Águas minerais
vanádicas, alcalinas e bicarbonatadas, entre outras qualida-
des, uma delas oferece 500 banhos por dia. Visite Ibirá.

TURISTTURISTTURISTTURISTTURISTAR EM ARAÇAAR EM ARAÇAAR EM ARAÇAAR EM ARAÇAAR EM ARAÇATUBATUBATUBATUBATUBA

Com gastronomia para todos os gostos, mais de 30 estabeleci-
mentos de hospedagem, um parque temático, bosque municipal
e parque ecológico, a cidade de Araçatuba convida você para
“turistar”. Com destaque para o maior complexo esportivo eques-
tre da América Latina, Araçatuba oferece grandes eventos e as
águas do Rio Tietê. Outras informações: (18) 3625-8636.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE 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 comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pe-
dras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Lucia-
na e 19 999276539 - Joel.
------------------------------------------
VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------

TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio 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 SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, 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 esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne 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. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos 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 per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, 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 bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00

- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e

montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,

2847 – Vila Monteiro, Piracicaba
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