na de Batman e Robin. Rápido,
Alex informa que ele é o Batman.
Campos, conformado, informa
em seguida que será o Robin.

A TRIBUNA
Nada melhor do que o próprio
Capiau escrever sobre a data de 1º
de agosto. Piracicaba é a aniversariante, aos 255 anos. E, junto, 48
anos atrás, A Tribuna Piracicabana iniciou sua circulação diária e
ininterrupta, enfrentando turbulências, dificuldades diversas, sempre superadas com a graça de Deus
e ajuda de tantos amigos e clientes
e fornecedores. Apesar dessa luta
intensa, A Tribuna vai se ligando
às redes sociais e ampliando seu
espaço, nunca deixando o primordial da grandeza jornalística: a
pluralidade, garantindo a todos,
sem exceção, tranqüilidade na livre expressão do pensamento.
Com gratidão a todos — inclusive
aos adversários gratuitos e aos
inimigos que se formam como andrógenas —, fica a certeza de que
há esperança, há luta,há dedicação em todos os momentos para
fazer, diariamente, este periódico
simples que sintetiza a importância do “jornal local”, agora circulando no mundo pela internet.
COMEMORAÇÃO?
Entrevista de pré-candidata
Carolina Angelelli no canal Neder
TV bomba na TV Ativa com mais
de 330 visualizações, segundo os
apoiadores da sua candidatura.
Carolina pertenceu ao PDT, onde
deixou fortes apoiadores e muitos
críticos, e foi para o PSD de Gilberto Kassab, para fazer dobrada com
o ex-prefeito de Paulínia Edson
Moura para deputado federal.
BATMAN
Os candidatos a deputado
Alex Madureira (PL), estadual,
e Paulo Campos (Podemos), federal, gostaram da brincadeira
do Capiau, dias passados, que
denominou a dupla piracicabaEdição: 14 Páginas

BRINCADEIRA
A brincadeira rendeu até votação no comitê dos candidatos,
confirmando o resultado acima
proclamado. De alegrias também
se vive. E o bom humor, o tradicional bom humor, não pode faltar.
MAIS UM
Subiu para 15 o número de
pré-candidatos a deputado federal com inserção na cidade de Piracicaba. O PV formalizou em sua
convenção o nome do piracicabano Adalberto Felício Maluf Junior, o Dalzinho a deputado federal. Trabalhando projetos de
energia renovável em Campinas,
ele já foi candidato a vice nas eleições municipais de 2020. Com
extensa representatividade com a
família ma cidade, vai longe.
FALHA
O Capiau, idoso e cansado,
mas sempre cordato, noticiou que
a pré-candidata a deputada estadual Paula Filzek (PDT) foi candidata a vice-prefeita de Vivian Previde (PL). “Seria uma honra termos feito uma composição com Vivian Previde, que apesar ser filiada
no PL, é uma querida amiga e com
a qual comungamos de muitas ideias e ideais”, afirmam os pedetistas
históricos. Paula Filzek foi candidata a vice-presidente da OAB Piracicaba, na chapa OAB - Sua Voz,
Sua Vez, presidida por Vivian. Capiau dormiu no ponto. Desculpas
PINHALZINHO
O município paulista de Pinhalzinho terá eleição municipal
suplementar na mesma data do
segundo turno das eleições gerais,
30 de outubro, de acordo com a
Resolução TRE-SP 594/22, aprovada pelo TRE-SP em sessão de
julgamento desta quinta-feira
(28). Estão aptos a votar eleitoras e eleitores em situação regular e com domicílio eleitoral no
município até 4 de maio de 2022.
Candidatos ou candidatas à Prefeitura, além do domicílio eleitoral, devem ter filiação partidária
até seis meses antes da eleição.

UPA Vila
Rezende fica
fechada no fim
de semana

Cras Novo
Horizonte
será
remanejado

A Secretaria de Saúde informa que a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Vila Rezende ficará fechada para o atendimento à população no fim de semana – de amanhã, sábado, 30/
07, às 7h, até segunda-feira, 1º/
08, também às 7h - para limpeza
e higienização terminal. A ação é
importante, pois trata-se de uma
higienização profunda, para eliminação de vírus e bactérias
mais resistentes. A Pasta reforça que os atendimentos agendados para exames de raio-x neste
período acontecerão normalmente. Os pacientes dessa região
poderão procurar atendimento
em qualquer uma das outras três
UPAs (Piracicamirim, Vila Sônia
e Vila Cristina) da cidade.

O Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) Novo
Horizonte será remanejado,
entre os dias 01 e 05/08, para
prédio público localizado no
Jaraguá, na rua Mariano da
Costa, 430. A ação acontecerá
para dar início à reforma predial e adequação estrutural da
unidade. Neste período, o
atendimento presencial será
suspenso, mas o público poderá buscar informações pelo
WhatsApp (19) 99753-1825.
As atividades serão retomadas no dia 09/08, em equipamentos nos bairros Santa Fé
e Novo Horizonte, entre outros, para dar sequência aos
atendimentos ofertados às famílias referenciadas a unidade.

Museu faz aniversário segunda
e as comemorações são hoje
Comemorações serão realizadas no dia 29/08, das 9h às 16h, na Praça José
Bonifácio; criado em 1957, a instituição desenvolve amplo trabalho cultural
O Museu Prudente de Moraes
comemora seu 65º aniversário na
segunda (01). Criado em 1957, é
considerado um dos mais antigos
e relevantes museus de seu tipo no
Estado de São Paulo, dedicado à
preservação e difusão da história,
da cultura e das identidades locais.
As celebrações oficiais serão realizadas gratuitamente em 29/08,
das 9h às 16h, na Praça José Bonifácio, para toda a comunidade de
Piracicaba. De acordo com a diretora do Museu, Érica Frasson, as
comemorações oficiais serão desenvolvidas na Praça José Bonifácio
por ser uma área de grande circulação de pessoas e próxima ao Museu. “No local, os munícipes poderão conferir uma exposição itinerante, abordando toda a história
da instituição e as atividades desenvolvidas em seu cotidiano. Além
disso, teremos contação de histórias, atrações musicais, oficinas
e interações lúdicas, envolvendo,
assim, a comunidade que, ao longo de mais de seis décadas, acompanha o Museu e toda a história
que ele carrega”, enfatiza Érica.
HISTÓRIA — Instalado na
antiga residência do primeiro presidente civil da República, Prudente de Moraes, o Museu é mantido

pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), e oferece
exposições permanentes que mesclam memória e tecnologia, possibilitando o conhecimento da vida
política e privada do patrono. Além
disso, expõe curiosidades sobre a
urbanização de Piracicaba, com
um acervo eclético que reúne objetos e mobiliários que pertenceram a importantes figuras piracicabanas como Prudente de Moraes, Luiz de Queiroz, João Sampaio,
Barão de Serra Negra e de Rezende, Sud Mennucci, Cobrinha, Fabiano Lozano, entre outros. Há
também grandes obras de artistas
plásticos piracicabanos e um variado acervo iconográfico e textual.
FACULDADE — Na década de 1930, o edifício abrigou a
Faculdade de Odontologia Prudente de Moraes. Em seguida, o
Grupo Escolar Dr. Prudente, a
Delegacia de Ensino e, em 1957,
tornou-se o Museu Histórico e
Pedagógico Prudente de Moraes.
O prédio é hoje protegido e tombado pelas esferas Municipal (Codepac), Estadual (Condephat) e
Federal (Iphan). O acervo correspondente a Coleção Prudente de
Moraes é tombado pelo Iphan.

Bolly Vieira

Sede do Museu foi residência do presidente Prudente de Moraes

SERVIÇO
Comemoração de 65 anos do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Data: 29/08, das 9h às 16h. Local
Praça José Bonifácio. Informações: Rua Santo Antonio, n°
641- Piracicaba – SP.(19) 3422-3069 e 3432-2148. Horário
de funcionamento: de terça a sexta-feira das 9h às 17h.
Sábados e feriados, das 10h às 14h. Entrada Gratuita.
E-mail: mprudentedemoraes@piracicaba.sp.gov.br
Site: www.museuprudentedemoraes.piracicaba.sp.gov.br
Facebook: Museu Prudente de Moraes
Twitter: @MuseuPrudente
Instagram: @MuseuPrudente

Divulgação

HOMENAGEM
Com acompanhamento da
banda União Operária, o evento teve homenagem aos patronos e a ex-funcionários da
estação. José Nassif, que dá
nome à Estação do Idoso, foi
representado pelo filho, João
Umberto Nassif; Maria Dirce
de Almeida Camargo, que dá
nome ao Armazém Cultural, foi
representada por sua ex-aluna Beatriz Castro Vitória; Antonio Pacheco Ferraz, que designa o centro cultural, foi representado pelo filho Antônio
Pacheco Ferraz e sua esposa, Maria Kato Ferraz. Os exfuncionários homenageados
foram Antônio Luiz Faelis e
Reinaldo Butinhão, que trabalharam como supervisores de
linha na estação; Antonio Polizel, que atuou como manobrador; e José Paulino Filho,
que foi chefe de estação.

Justino Lucente

FORUM
PERMANENTE
O Centro de Documentação,
Cultura e Política Negra de Piracicaba, ligado à Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), participou quinta (28)
do Fórum Permanente InterReligioso - Para uma Cultura
de Paz e Liberdade de Crença, promovido pela Câmara
Municipal a partir de iniciativa
do vice-presidente Acácio
Godoy. O evento teve por objetivo debater intolerâncias de
religião de acordo com a Lei
Estadual nº 17.346/2021, que

tem o intuito de combater a
discriminação de credo motivada em função de fé e crenças específicas. Representou
o Centro de Documentação,
Cultura e Política Negra de Piracicaba a coordenadora do

grupo, Luciana Helena Silveira. Além de representantes de
diversos segmentos religiosos
da cidade e autoridades, participaram ainda do fórum a deputada estadual Damaris Moura,
autora do projeto que resultou

na aprovação da Lei 17.346/
2021; e a coordenadora do
Fórum Inter-Religioso para
uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença da Secretaria de
Justiça e Cidadania do Estado
de São Paulo, Vânia Soares.
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De metrópole
a manicômio
José Osmir
Bertazzoni

V

amos entender
um pouco nossa
importância: Piracicaba é município
brasileiro no interior
do estado de São Paulo, Região Sudeste do
país. Principal cidade
da Região Metropolitana RMP,
a 150 km da capital paulista, com
área de 1 378 km², e fundada
em 1767. Muitas histórias podem
ser pesquisadas, em períodos passados, sobre o desenvolvimento e
crescimento da metrópole. Porém, o que nos interessa neste
momento é um comparativo entre 1952 e os dias de hoje (2021).
Na década de 70, Piracicaba
era uma pequena cidade do interior, tínhamos poucas indústrias:
Dedini, Cia Boys e Usinas, Fábrica
de papel do bairro Monte e no demais se consistia em pequenos comércios e economia familiar.
Tínhamos uma cidade traumatizada pela cassação do prefeito eleito democraticamente
Francisco Salgot Castillon, eleito
prefeito em 1960/1962 — nascido na Espanha em 1925 e falecido em Piracicaba em 2002. Engenheiro, também foi vereador,
prefeito municipal e deputado estadual. Nos anos 40, Castillon estudou no Rio de Janeiro, formando-se na escola nacional de engenharia da Universidade do
Brasil, época em que se filiou à
União Democrática Nacional.
Para quem acredita que não
houve ditadura, o prefeito Salgot Castillon foi preso, ficando
encarcerado em Campinas. Foi
detido, em 1970, apenas pelo
fato de que mantinha boas relações com o movimento sindical
da cidade. Salgot permaneceu
sem direitos políticos por dez
anos, sem ter cometido qualquer ato de improbidade ou atos
danosos e antidemocráticos,
foi cassado inocentemente.
A nossa história — que deriva de um perfil topográfico registrado em sesmaria, mantido
em guarda pelo Museu do Ipiranga de 1822, no qual a cidade
possuía a matriz de Santo Antônio e, em seu entorno, poucas
casas, olarias e fazendas — evidencia que, naquele período, já
havia a vocação para as usinas
de açúcar e álcool; a cidade contava com três engenhos açúcar, a
saber: Engenho Maria Arruda,
Engenho do Coronel Theobaldo e
o Engenho Central, que hoje ainda permanece no mesmo lugar e é
um elemento histórico da cidade.
Muitos prefeitos passaram
pela construção de Piracicaba. Fixamos neste texto inicial a 1952
com o prefeito Samuel de Castro
Neves (1952/1955), João Basílio
(1955) e depois Luciano Guidotti
(1956/1959). Seguindo adiante:
Salgot Castillon (1960/1962); Manoel Rodrigues Lourenço (1962);
Emilio Sabe (1962); Alberto Coury
(1963); Luciano Guidotti (1964/
1968); Nélio Ferraz de Arruda
(1968/1969); Salgott Castillon
(1969); Cassio Pascoal Padovani
(1969/1972); Adilson Maluf (1973/
1977); João Herrmann Neto (1977/
1982); José Aparecido Borguesi
(1982/1983); Adilson Benedito
Maluf (1983/1988); José Machado (1989/1992); Antônio Carlos de
Mendes Thame (1993/1996);
Humberto de Campos (1997/
2000); José Machado (2001/
2004); Barjas Negri (2005/2008
e 2009/2012) Gabriel Ferrato
(2013/2016), seguido por Barjas
Negri novamente e, depois, Luciano Almeida que está em seu
segundo ano de mandato.
Dois tramas ocorridos até
a década de 1970 assombravam o povo Piracicabano: a
cassação do prefeito Salgot Castillon e a queda do Edifício Comurba de 14 andares em 1964
que deixou cerca de 50 mortos.
Após a repressão do regime
militar, levados por um levante
democrático, o povo elegeu Adil-

son Benedito Maluf
pelo Movimento Democrático Brasileiro,
em oposição aos governos autoritários.
Adilson se tornou prefeito pela primeira vez
em 1973/1977, e foi reeleito em 1983/1988.
Seu maior legado, criar o distrito industrial UNINORTE e atrair indústrias de grande porte para a cidade
como a Caterpillar e a Philips.

Falar em herança
maldita consiste
em amadorismo
político e
ignorância
Mais uma vez nossa intenção, com este artigo, é chamar
a atenção para Adilson Benedito Maluf que, sem qualquer
margem de dúvida, foi o prefeito que mais entendeu o momento da cidade, buscando parcerias importantes e industrializando o município, trazendo novas perspectivas para o futuro e
o desenvolvimento regional.
Adilson foi um grande governo progressista: eleito aos 28 anos
de idade, aderiu à época ao "Quercismo" (Orestes Quércia); usou sabiamente a influência de Campinas e conseguiu dar um salto superior ao do homem chegar à lua.
Adilson acabou com provincialismo, aliou-se à André Franco
Motoro e outros políticos do
MDB e reformulou toda estrutura de acesso e desenvolvimento da cidade, com duplicação e
construção de rodovias, firmando a atração de grandes indústrias para a cidade. Algo gigante
para a então pequena Piracicaba.
João Herrmann, seu sucessor,
trouxe investimentos para a área
social, com os CEPEC’s (escolas de
educação infantil); construiu novas unidades de saúde nos bairros (Piracicaba somente disponibilizava um Pronto Socorro Central, e as unidades de atendimento ficavam por conta das unidades de puericultura do Estado de
São Paulo, um total de duas, uma
na Paulista e outra na Vila Rezende); capitalizou a busca de novas
reservas de água potável no Rio
Corumbataí; inovou com os varejões municipais, mantendo os
avanços e a evolução do município com investimentos na qualidade de vida dos cidadãos.
Fora das disposições cronológicas, não esqueceremos de Luciano Guidotti, um homem simples, sem qualquer formação
acadêmica, mas que conseguiu
guiar o futuro da cidade com
construções e investimentos
como: o Estádio Municipal Barão de Serra Negra, novas avenidas, e a modernização do serviço público, abrindo fronteiras
para o futuro da cidade.
Cada cidadão, cada vereador
eleito, cada político deveria conhecer um pouco da nossa história,
começando por olhar o mapa sob
guarda do Museu do Ipiranga e
da Câmara Municipal de 1822, em
que é possível ver quantas mãos
construíram nossa cidade, para
que hoje possamos viver com conforto e com uma ampla gama de
serviços públicos à disposição da
sociedade piracicabana. Existem
faltas, falhas, erros, mas jamais
nos será permitido dizer que Piracicaba é uma herança maldita.
Vou mais longe com minha visão:
maldita é a língua que depõe contra nossa história, essa é maldita.
Falar em herança maldita consiste em amadorismo político e ignorância, baixa formação cultural e
oportunismo histérico irracional.
Desculpe-me meu estimado professor Cecílio Elias por
plagiar o título do seu último
artigo “De Metrópoles a Necrópoles” que, como seu leitor assíduo, não perderia a oportunidade de ler e apreciar.
———
José Osmir Bertazzoni,
advogado, jornalista
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Atenas, berço da democracia?
Armando A.
dos Santos

P

rossigamos a série de artigos
sobre o livro “A
vida cotidiana na Grécia no século de Péricles” (Paris: Librairie
Hachette, 1959, 375
p.), do helenista Robert Flacelière, professor de Língua e Literatura Gregas das
Universidades de Lyon e da Sorbonne, e membro da prestigiosa
Academia Francesa. Tratemos
agora do conteúdo da obra.l
Seu primeiro capítulo é destinado a fixar bem o enquadramento geográfico do livro, delimitando os dois espaços em que
se dava a vida cotidiana dos gregos: a cidade e o campo, e mostrando o que havia de comum a
ambos e o que era específico de
cada um deles. No tocante ao
campo, Flacelière fala da topografia, da fertilidade dos solos,
da incidência dos terremotos, da
flora e da fauna. Fala também
da incidência de ventos, elemento de importância para um povo
essencialmente marítimo e comerciante. Quanto às cidades (de
modo especial Atenas), fala da
localização estratégica, das estradas de acesso ao mar e às outras
partes da península, das muralhas de defesa, dos templos, dos
edifícios públicos, dos cemitérios
e das habitações de todos os níveis, até mesmo das mais modestas. Igualmente trata das
condições do lixo, dos dejetos da
cidade e da higiene, bastante
precária em todos os níveis.
O segundo capítulo descreve a população da Hélade, constituída por uma minoria de cidadãos, por metecos e por escravos. Realça que, na criteriologia

dos gregos antigos, o
que constituía uma polis eram os homens que
a compunham, e isso a
tal ponto que, na linguagem oficial, ninguém se referia a Atenas ou a Esparta, mas a
Atenienses ou Espartanos, no plural (p. 45).
G. Glotz, um autor
alemão citado por Flacelière, define a polis clássica como “uma
comunidade inteiramente independente constituída por cidadãos, com poderes soberanos sobre os cidadãos que a compõem,
assentada sobre seus cultos e regida por suas leis” (p. 45).
Flacelière analisa cada um
dos elementos dessa definição e
salienta o caráter autoritário do
sistema político grego. Mesmo
que cada cidadão seja teoricamente participante do governo
político, na verdade o domínio
soberano da polis sobre cada pessoa é totalitário, muito pouco havendo daquilo que hoje consideramos liberdade individual.
Transcreva-se do próprio livro:
“A cidade antiga é um fim em
si mesma, um absoluto que não
deixa grande margem de liberdade a nenhum de seus membros,
monopolizando as atividades de
todos eles. Nesse sentido, é basicamente totalitária. Isso é evidente para Esparta. No caso de Atenas, os aspectos liberais do caráter ateniense podem mascarar essa
realidade profunda, mas nem por
isso ela deixa de existir. A liberdade de pensamento e de expressão, notadamente no que concerne aos deuses, é nula. Os processos de impiedade e a morte de Sócrates o atestam, e é precisamente
a democracia restaurada em 403,
após o regime oligárquico dos Trinta, que faz Sócrates beber a cicuta.

Em Atenas, o
escravo fugitivo
era duramente
castigado e
marcado com
ferro em brasa.
Em Esparta,
os escravos,
chamados hilotas,
tinham uma
situação ainda
pior
pior.. Eles podiam
ser
eralment
e,
ser,, lit
literalment
eralmente,
caçados como
animais.
Um cidadão pode ser ostracizado
mesmo sem ser acusado de nenhum delito.” (op. cit., p. 46)
Os metecos constituíam um
conjunto bastante heterogêneo
que podia, de modo bastante imperfeito, ser assimilado a uma
imensa classe média. Não possuíam direitos políticos e, juridicamente, pesavam sobre eles gravames fiscais e penais dos quais os
cidadãos eram isentos; mas os
metecos dispunham de meios para
trabalhar, comerciar e enriquecer,
e alguns chegavam a dar a seus
filhos educação refinada, o que
lhes permitia se tornarem artistas, médicos, oradores (p. 62).
Quanto aos escravos, tanto os
particulares como os públicos, eram
numerosos e não possuíam direitos. A escravidão era considerada
algo natural e não despertava problemas de consciência; mesmo Aristóteles e Platão não viam nela nenhuma injustiça (p. 64-65). Flacelière é muito claro a esse respeito:
“Os escravos públicos e privados não tinham teoricamente nenhum direito. Eram legalmente
considerados como coisas, como

objetos mobiliários que se pode
vender, alugar ou penhorar. Juridicamente não possuem nenhuma personalidade e não podem testemunhar diante de tribunais, mas seu senhor, implicado em um processo, muitas vezes oferecia o testemunho de um
dos seus escravos para ser torturado, a fim de que, por esse
meio, sua declaração se confirmasse. Uniões de escravos não
têm nenhum caráter jurídico e
devem ser autorizadas pelo senhor, ao qual pertencem depois
os filhos daí nascidos. O escravo
fugitivo é duramente castigado
e marcado com ferro em brasa.” (op. cit., p. 70-71) Em Esparta, os escravos, chamados
hilotas, tinham uma situação
ainda pior. Eles podiam ser, literalmente, caçados como animais, como se verá mais adiante.
Numericamente, calcula-se
que Atenas possuía, no século V
a.C., cerca de 500 mil pessoas,
assim distribuídas: 40 mil cidadãos, 20 mil metecos, cerca de
140 mil mulheres e filhos de cidadãos ou de metecos, e cerca
de 300 mil escravos (p. 73). Na
tão celebrada democracia grega, apenas 8% da população era
constituída por cidadãos, apenas 2/5 eram livres, 3/5 eram
escravos. E mesmo os cidadãos,
como vimos, eram sujeitos ao
poder monopolizador e autoritário da comunidade política.
———
Armando Alexandre dos
Santos, licenciado em
História e em Filosofia,
doutor na área de Filosofia e Letras, membro
da Academia Portuguesa da História e dos Institutos Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Síndrome pós Covid-19 e/ou Covid longa (II)
J. F. Höfling

E

ste processo biológico que acomete os indivíduos após serem vitimados pelo Covid-19,
tem chamado a atenção de médicos e cientistas, ou seja, um segmento da população
que supostamente estavam curados da Covid-19, passam a adquirir o que chamamos de “sequelas
pós covid-19”, ou seja, desenvolvem sintomas tipo vasculares, cerebrais e no sistema imunológico.
Pelas evidências adquiridas até o
momento, ela atinge ”pelo menos”
um em cada dez infectados e tem
consequências que permanecem
por meses ou anos. Até agora as
queixas de pós infectados não
eram levadas muito a sério mas,
mais uma vez a medicina e a ciência rapidamente perceberam que o
fenômeno está presente e, é uma
realidade...A ciência começa então
a decifrá-la (de uns dois anos para
cá) e paralelamente testa um arsenal de medicamentos como tratamento contra essa herança da Covid-19, denominada de Covid longa... como se não bastasse “pegar

essa pandemia” e suas
consequências para a
saúde, continuamos a
sofrer com os “respingos” dessa mesma doença por um bom tempo. O problema começou a ficar claro já em
março de 2021, quando
estudos demonstraram
que a síndrome pós-Covid causava a chamada “disfunção de múltiplos órgãos”: ela aumentava muito o risco de o doente
apresentar problemas no coração
e nos rins, e também elevava o risco de desenvolver diabetes. Evidências posteriores demonstraram
que dois em cada três pacientes
apresentavam disfunção endotelial, ou seja, o revestimento dos
vasos sanguíneos estava inflamado fazendo com que eles se contraíssem, prejudicando o fluxo do
sangue. Nos estudos, os sintomas
mais observados foram falta de fôlego, cansaço persistente e dor no
peito... os quais estão diretamente
relacionados à má circulação sanguínea no coração, mas a disfunção endotelial também pode afetar outros órgãos privando-os do
suprimento normal de sangue, e
de oxigênio. Vários são os sinais

Fé na ciência e
esperança de
dias melhores!
que foram detectados nessa Covid-longa, (mais de 200 sintomas)
e pode afetar muitos órgãos, incluindo os que não apresentavam
danos evidentes durante a Covid19 inicial. São eles: danos cerebrais,
pulmonares, cardiovasculares, relacionados ao ouvido, que afetam
o sistema digestivo, e também órgãos reprodutores... mas há ainda bastante esperança de que poderemos “a semelhança da AIDS”,
talvez, de controlar e minimizar a
amplitude desses efeitos. Como?
Desenvolvendo medicamentos que
possam “atenuar” esses sintomas
e minimizar seus efeitos no nosso
organismo. Fiquemos “preocupados” mas acreditemos que a ciência, mais uma vez nos ajudará nessas questões, e nos poupará de
danos maiores, à semelhança de
outras doenças que foram contornadas. Tudo tem indicado que a
Covid longa é mais frequente em
pessoas que tiveram a forma severa da doença, podendo, no entanto, se manifestar, inclusive com
problemas neurológicos, após casos mais leves...tipo falta de aten-

ção e memorização, mesmo meses
após a doença. Gente, esse assunto, como dizem por aí, “dá muito
pano para manga”, e esgotá-lo
exige paciência e interesse, e talvez não consigamos. Os sintomas
variam muito de indivíduo para
indivíduo, uns adquirem mais
esses sintomas e outros menos,
para sorte de uns e azar de outros. Gente, vejam só...a síndrome pós Covid-19 parece também
ter uma ligação com o elemento
mais importante e também mais
problemático, na luta contra as
doenças: o “próprio sistema
imunológico”. Aqui a coisa pega,
infelizmente, mas temos que entender e, mais uma vez, agir cientificamente sobre o assunto
nos valendo do que já sabemos
sobre ele e que viremos a conhecer melhor, se mais uma vez,
nos valermos do que temos de
mais concreto nesse mundo: “a
ciência”, mas não acredito que
tenhamos espaço neste artigo...
quem sabe para a parte III se houver oportunidade. Fé na ciência e
esperança de dias melhores!
———
Jose F. Höfling, microbiologista, imunologista,
professor da Unicamp

Jovens querem um novo Brasil
Alexandre Padilha

O

s desmandos do
atual governo
em reduzir orçamentos para políticas
públicas, tem levado a
nossa sociedade a uma
crise sem precedentes
na economia, saúde,
educação, cultura, lazer e em todos os sentidos da
vida. Tudo isso, tem mudado a
perspectiva do presente e do futuro da juventude brasileira.
Ainda sem combatermos e
superarmos a pandemia da Covid-19 de maneira eficiente, o Brasil vive outra pandemia: a de saúde mental, com milhares de brasileiros deprimidos e ansiosos, resultado do luto, medo e isolamen-

to causados pela pandemia, a perda de renda e a preocupação do
desemprego, impactos
do desmando do governo atual. Pesquisas
apontam que a saúde
mental dos jovensadultos é uma das maiores preocupações no
Brasil e no mundo.
O Instituto DataFolha apresentou dois levantamentos recentemente: um que mostra que 34%
dos estudantes estão com dificuldade de controlar emoções e outro que aponta que a rejeição ao
governo Bolsonaro é de 67% entre
os eleitores de 16 a 29 anos.
Esses resultados são reflexos de uma juventude que sofre
com a evasão escolar e nas uni-

A juventude
quer mais
oportunidades
e sonha com
um novo Brasil
versidades, a carestia, a alta
taxa de desemprego que é alta
entre os jovens e a falta de incentivo a políticas de saúde
mental e cultura, que tem feito
com que os jovens percam a capacidade de viver com plenitude e de sonhar com um novo país
e com um outro futuro. Essa rejeição significa que a juventude
brasileira não aceita ser governada pelo ódio, a omissão e a morte,
que é tríade do atual governo.
Bolsonaro provocou a retirada do povo do orçamento e a con-

centração do orçamento público na
mão de quem atende os seus interesses e busca o proteger. Isso faz
com que o orçamento para a Secretaria Nacional de Juventude
criada nos governos do ex-Presidente Lula, tenha tido uma redução de 93% e tenha desaparecido do orçamento público.
Além disso, recentemente,
Bolsonaro afirmou “jovens têm
que correr atrás. Eu não crio emprego”. Essa frase é a síntese do
governo que não cria empregos,
não cria oportunidades, não cria
uma cultura de paz e só destrói as
vidas, os sonhos e o Brasil.

———

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

MISTÉRIO
TUCANO
O governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB), que estará em Piracicaba segunda-feira, dia 1 de agosto, às 19 horas,
na ACIPI, não deve anunciar na
convenção tucana deste sábado
(30), no Ibirapuera, o nome do
seu vice e também ainda não se
tem oficialmente o nome do candidato ao Senado Federal. Diferente disso, a não ser que algo de
extraordinário aconteça nas próximas horas, pois o pré-candidato Garcia diz fazer questão de
ouvir a opinião de todos os par-

tidos parceiros. Existe uma divisão: vice homem ou mulher?
PONTO FINAL
E, o tão esperado 5GT está
chegando. Presente desde ontem (29), em Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa, as demais capitais devem ter
a nova e moderna tecnologia até
29 de setembro. No Brasil inteiro, até 2029. Vida nova, com o
fim de muitos problemas (travadinha, demora para baixar arquivo, etc.), e uma nova realidade
para o mundo do comércio, da
ciência e dos negócios em geral.

Estação da Paulista
completa 100 anos
Barjas Negri

E

m 29 de julho de
1922 era inaugurada a Estação
da Paulista, valorizando a área Central de Piracicaba. Por lá escoou, durante décadas,
parte significativa da
produção agrícola anual da região, em especial milhares
de sacas de açúcar produzidos pelo
Engenho Central e outras usinas
da cidade e região, além é claro do
transporte de passageiros para a
capital paulista ou vice-versa.
Com o desenvolvimento das
estradas de rodagem e a desativação do Engenho Central nos anos
1970, a imponente Estação foi desativada e seu patrimônio foi praticamente abandonado por décadas, mantendo-se apenas pequenas manutenções. Seu espaço ficou comprometido, desvalorizando os imóveis do seu entorno. Por
sorte, o prédio foi tombado pelo
patrimônio histórico, dando-lhe
uma atenção e sobrevida. Por três
décadas pouco se fez pela Estação.
Por sua importância para a
região da Paulista e para a própria cidade, como prefeito, tomamos a decisão de recuperar suas
instalações e transformar a Estação da Paulista num importante
Centro Cultural e um Parque de
Lazer. Por causa do valor dos investimentos, várias secretarias
trabalharam em conjunto e de
forma ordenada para que ela
fosse totalmente recuperada,
mesmo com dificuldades. Desta
empreitada pudemos contar com
os secretários e servidores das
secretarias de Obras, Finanças,
Cultura, Esportes, Procuradoriageral, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Governo, Ipplap
e, principalmente, da Emdhap.
Vejamos alguns dos bons resultados. Um dos prédios antigos
foi transformado na Estação Idoso “José Nassif”, com muitas atividades sociais desenvolvida pelo
Desenvolvimento Social; o prédio
de armazenamento de sacas de
açúcar deu origem ao Armazém
de Cultura “Maria Dirce”, com
muitas e diversificadas atividades
de teatro, dança, música, empresarias etc.. No “Maria Dirce” foi
instalado o projeto Guri de Música Erudita, numa parceria com o
governo estadual, onde 500 crianças e jovens aprendem a tocar
diferentes instrumentos musicais,
participam de corais e em casas culturais da Secretaria Municipal de
Cultura ou em outros locais.
No prédio central foi implantado o Centro Cultural “An-

tonio Pacheco Ferraz”,
onde também são desenvolvidas inúmeras
atividades culturais e
sociais, festas tradicionais, exposições diversas, feiras de artesanatos, shows musicais. Claro, nos últimos anos com a pandemia, essas atividades foram muito prejudicadas,
mas já estão sendo retomadas.

Aquela estação
ferroviária,
inaugurada há
100 anos, está
preservada na
memória dos
piracicabanos
Na área de lazer e recreação,
implantaram-se as primeiras pistas de caminhada e ciclovia da cidade, estimulando atividades esportivas para o desenvolvimento
de vida mais saudável. Lá também
foram instaladas duas academias
de ginástica, sendo uma para a
Terceira Idade, com exercícios de
baixo impacto. O espaço ainda
abriga um campo de areia, equipamentos de alongamento e
brinquedos para a criançada.
O Centro Cultural e de Lazer Estação da Paulista é todo
cercado, tem sanitários, arborização adequada e todos esses
investimentos públicos valorizam e muito toda essa região.
Em homenagem à comunidade
japonesa da Paulista e também
de Piracicaba implantou-se um
jardim, com características daqueles existentes no Japão.
A mobilidade urbana também foi bem planejada, com a
abertura de um trecho de rua,
ligando as ruas Sud Mennucci
e Alferes José Caetano, melhorando bastante a circulação de
veículos. Uma parte do pátio
de manobras da estação foi
transformada num estacionamento, que recebeu piso intertravado, arborização e iluminação pública. A arborização
dá sustentabilidade à região,
incentivando o desenvolvimento de comércio e dos serviços.
Agora, aquela estação ferroviária inaugurada há 100 anos,
está preservada na memória dos
piracicabanos pela sua imponência com um Centro Cultural e um
Parque de Lazer, que recebem milhares de visitantes todos os meses. Parabéns pelo seu centenário!

———

Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

B

icho! A vida tá
uma brasa,
mora? E eu,
por isso, ando sinceramente muito preocupado contigo (e comigo) meu amigo,
nosso amigo, Roberto Carlos. É sério!
Pense bem. Já são
tantas emoções, tantas avenidas, tantas memórias
de uma vida que – Jesus Cristo!
– de repente, pode (tudo o mais)
ir para o inferno por conta de
um palavrãozinho qualquer,
solto sem freio e sem receio, bem
no meio de um show numa dessas (ainda) jovens tardes de domingo. Pobre Robertão – que o
mês de julho, ao que parece, foi
difícil para você (e para mim, e
para nós!). Quanta tensão – eu
escrevi tensão – debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Quanto
penar sem as curvas da estrada
de Santos. Quanta aflição sem
um horizonte bonito e tranquilo para a gente se amar.
Acredite, meu irmão camarada (te juro pelas baleias que
cruzavam o oceano), a sua irritação de Rei tem razão de ser!
Pior: se está difícil até para você

Te segura, Robertão!
seguir em paz com a
vida e com o que ela lhe
traz – mesmo com a fé
que o faz ser otimista
demais – imagine como
a coisa para nós está
complicada, meu amigo
que é sorriso e abraço
festivo na minha chegada. (Olha, tem hora que,
Nossa Senhora, viu!
Tem hora que ou ela nos dá a mão
ou a gente acaba perdendo a canção e berrando como você, Rei, no
meio da zorra toda: "cala a boca,
porra!" Porque a vida está assim:
nada de céu, nem de estrelas, nada
de mar ou de infinito. Agora é
"cala a boca, porra". E tenho dito).
Como te entendo, ó Rei sem
ilusão! São detalhes tão imensos
de nós dois, é o Brasil seguindo
desse jeito há tanto tempo assim –
com tanta gente falando besteira
em qualquer lugar (de manhã, de
tarde e à noite, não se faz dieta)
num asco sem fim. E a gente já
tolerou tanta coisa né, Roberto? As
velhas caras desbotadas dos milicos e do centrão, tanta estupidez
presidencial dita naquele português ruim – que, eu sei, eu sei, agora
não tá dando mais para você e nem
para mim. Então, vamos gritar –

A chegada do sol perfeito

U

m novo dia se anuncia e
os Socorristas da Colônia
Manto da Luz, trazem as
verdades sempre em comunhão
íntima com as Luzes Superiores.
A visão direta com os outros
Mundos, clarividência particular, que é útil para dirigir o caminho para aqueles que procuram encontrar por si mesmo. Em
cada dia, temos novas oportunidades que renovam as esperanças, pois, chegam consagrando
o que o Mestre Jesus Cristo nos
ensinou. Todo Ensinamento do
aprendiz revela os segredos. Temos o direito de Ser instruído
pelas lições e esclarecimentos necessários e o dever de viver pelo
exemplo. A Ordem mais elevada
é Tempo aprendiz. Receber ensinamentos são meios de instruirse pelo coração em sinal do Amor
fraternal. Deve elevar a sua inteligência como Lei para compreendê-la. Os impulsos do coração
compreendem a necessidade de
se submeter à Lei e testemunhar
tal fraternidade. A palavra opera ritos e são sinais que se revelavam ao Ser humano. Pelas faculdades psíquicas e por seu acordo com as forças Superiores é
que se completa a Existência.
Chegando a este estado de perfeição, o Ser humano irradia em
torno de si e sobre os outros todas as forças benéficas, das quais
se tornou Senhor de si mesmo e
pode agora, abrir o seu coração
a tudo e irradiar seus benefícios. Podemos imaginar neste momento, o que de mais maravilhoso a Humanidade possui
sendo filho de Deus Pai, e em
sua semelhante concepção, se
fosse espalhada em todos os lugares, assim como deveria Ser.
Amados e queridos leitores.
Somos Senhores do próprio Destino e dirigindo para o bem,
cada segundo a nossa natureza

é purificada à bondade, à razão,
com a Divina harmonia. Esta
paz, tão viva em sua calma, que
nos inunda quando contemplamos que somos Todos Um. E na
Casa de nosso Pai há muitas
moradas. Todos estes Mundos
que o nosso olhar ainda não
saberia contar, irradiam através do espaço, forças desconhecidas e todos, harmoniosamente, apoiados cada um sobre a
força do outro, brilham e vivem.
É no agora, que a doçura imensa desce com a noite e diante
deste imenso espetáculo, o coração se funde e se une aos Ensinamentos dos Sábios. Este é o
chamado, música das esferas,
silêncio harmonioso, expansão
da vida, enfim, às Leis Divinas.
A Humanidade, pelo desenvolvimento individual, cria unidades rítmicas que se unirão segundo um ritmo voluntário
para formar uma Sociedade ou,
como nas fraternidades pitagóricas, tudo estaria em Todos,
onde as forças de cada um pertenceriam não a Um, mas também àquele que sofre, àquele que
é fraco. E assim, então é que o
mal seria vencido. E em cada linha anuncia a chegada do Sol
perfeito. E para refletir de que
tudo está em nossas mãos pela
Escritura Sagrada - "Há, na
mente de Deus, um plano que
abraça cada criatura de todos
os seus imensos domínios; e esse
plano é um propósito eterno de
oportunidades sem fronteiras,
de progresso ilimitado e vida
eterna. A meta da eternidade
está adiante e uma vitória certa
irá coroar os esforços de qualquer ser humano, nessa corrida de fé e confiança” (32:5.7-8).
E com a amada, querida e estimada Alma gêmea, nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Berremos para
que a burrice
corra: "cala a
boca, porra!"
se for para mudar esse destino –,
que gritar nos faz sentir como um
gigante (que se levanta?) ou nada
mais do que um menino. Berremos, Roberto, berremos para que
a burrice corra: "cala a boca, porra!" (E move-se o gado pela estrada ao som de Cavalgada).
Amigo – e agora me dirijo só
a você. Não adianta nem tentar
mais esquecer. Me lembro de todas suas lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou
que é um grande guerreiro – tinha cabeça de homem e um coração de menino (hoje tem a paciência na lua e o humor no intestino). Mas se alguém tem que te
dizer tudo isso que te digo – esse
cara sou eu: te segura, ô meu, que
agosto aí vem e nós estamos quase perdidos. Em setembro tem
tentativa de golpe pré-agendada,
em outubro (talvez) eleição, em
novembro Copa do Mundo e em
dezembro o seu show – se ainda
existir alguma coisa da nação.
Então, faz o que te digo, se cuida

– que o tempo pode afastar nó
dois. Por isso, não deixe tantas
broncas pra depois – se for preciso dizer, diga, acabe com essa
droga de uma vez (e que a crítica de tanto falar mal morra):
"oh, você, cala a boca! Porra!"
Que o nosso lugar, sim, é
aqui – e a gente está voltando
para ficar. Mala no chão, cachorro latindo alegre no portão – porque aqui, aqui é o meu, o seu, o
nosso lugar. Então, vivamos o
amor sem preconceito – sem saber o que é direito – não ligue
mais, não corra assim. Neste
mundo desamante, não esquente essa cabeleira estonteante com
coisa tão ruim! Afinal, você tem
tanto para falar – fica frio, se de
repente não souber o que cantar
(pode fechar a cara, sem problemas, sem dilemas). E se alguém
lhe perturbar – te enchendo o
saco no meio de um show –, só
se lembre, sem se estressar: “eu
sou aquele amante à moda antiga, orra!” E põe esse peito gritar: “para vocês, hoje, nada de
flor. E calem a boca, porra!"
———
Alê Bragion, cronista
à moda antiga deste
matutino desde 2017

Cinco minutos de fama

A

s mídias sociais são uma
fonte inesgotável de observação do comportamento humano. Com o advento do
computador e depois a internet,
a relação homem-máquina só
tem favorecido o isolamento e
consequentemente o narcisismo.
O leitor pode ver no rodapé dessa coluna que mantenho uma página no Facebook onde publico conteúdo
de natureza psicológica.
Já faz algum tempo me deparei com uma página cujo conteúdo era 100% copiado da minha. Seu proprietário se apropriou de tudo (imagens, reflexões, escritos, etc.), e se passava por autor. Num primeiro
instante fiquei muito indignado e tentei contato com o proprietário que imediatamente
me baniu da página, impossibilitando-me a comunicação.

“Numa época de mentiras
universais, dizer a verdade é
um ato revolucionário” é uma
citação de George Orwell (1903
– 1950) e uma imagem com sua
foto e nome circula faz tempo
pela rede. A foto e autoria foram substituídas creditandose à Osvaldo Regyna (que descobri ser o proprietário da página). Irônico é uma pessoa
falsificar a autoria de uma citação que fala em ‘verdade
como ato revolucionário’.
O triste é que isso denuncia o vazio das pessoas. A ideia
de ser ‘pop’ nas redes é comum.
Certa vez uma amiga virtual fez
referência a uma citação que
desconheço a autoria, mas se
encaixa nisso: “Ficar famoso na internet é como ficar
rico no banco imobiliário”.
No dia seguinte a página
estava excluída.

INTERATIVO
Fui casada por 35
anos, ele é maravilhoso
comigo e com os filhos e
enquanto viajava ia tudo
bem. Parou de viajar e o
casamento complicou, ele
é compulsivo sexual. Gosto de sexo, mas várias vezes todos os dias foram se
tornando uma tortura.
Propus terapia de casal,
mas ele não quis e logo ficamos de corpos separados. Então pedi que fosse
embora, e se foi para outro estado. Daí sinto falta dele e vou atrás prometendo tudo o que não serei
capaz de cumprir. Como
me libertar desta relação?
Ceci
Após 35 anos, mesmo sendo ele viajante sentir falta não
surpreende. E como o desejo
sempre surge da falta, as boas

recordações afloram e lhe forçam uma revisão de sua atitude. Nesse momento a tortura
que se tornou o sexo fica esquecida. A vida familiar, a presença
dele com seus filhos, tudo isso
ganha uma nova importância.
A questão da compulsão sexual realmente pode levar a decisões radicais, já que ele não se
submete a um tratamento, mas
o fato dele ter parado de viajar
mudou seu cotidiano. Ele antes
ausente passou a estar perto, e
o convívio diário é o grande teste que ainda não haviam experimentado. Administrar isso
mantendo a relação funcionando não era exigido de você.
Para se libertar de qualquer relação, a pessoa tem que
atravessar um período de luto,
assimilar as perdas e continuar a viver. Sem isso corre o
risco de estancar sua vida afetiva nessa experiência.

CITAÇÃO!
“Não corra atrás das borboletas; plante uma flor
no seu jardim e todas as borboletas irão até ela”.
(D. Elhers)

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

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Delegado aponta formas de
evitar as fraudes bancárias
Segundo a Febraban, no primeiro semestre de 2021, os golpes contra
clientes de banco cresceram 165% em relação ao mesmo período em 2020
Com o advento da internet e
o avanço da tecnologia, as práticas fraudulentas e os estelionatos aumentaram ainda mais,
principalmente as fraudes bancárias. De acordo com levantamento realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os aplicativos de banco foram usados em
51% das transações em 2020.
Ainda segundo a Febraban,
no primeiro semestre de 2021, os
golpes contra clientes de banco
cresceram 165% em relação ao
mesmo período em 2020, esse
crescimento ocorreu em paralelo
ao aumento de transações bancárias realizadas no telefone móvel.
Segundo dados do Datafolha,
em pesquisa realizada em junho/
22 cerca de 1 (uma) em cada 3
(três) pessoas dizem ter familiares
vítimas de fraudes bancárias.
De acordo com o Indicador
Serasa Experian, que mapeia essas ações, em maio de 2022, 331
mil pessoas foram vítimas de
tentativas de fraude no Brasil,
o número representa uma tentativa a cada 8 segundos.
O crescimento ocorre em
um contexto em que o celular
já responde por mais da metade das transações bancárias.
Mauricio Freire, delegado da
Polícia Civil de São Paulo, relata
que os golpistas tendem a se
aproveitar da falta de informação das vítimas, e da pouca intimidade com segurança digital para
induzi-las a fazer pagamentos, depósitos e transferências, burlando
os sistemas de segurança dos aplicativos e sistemas dos bancos.
“As fraudes são realizadas
com uma técnica utilizada para
manipular as pessoas, o que é conhecido como “engenharia social”,
que usa de um sentimento de urgência - para que estas deem seus
dados confidenciais ou clique em
links falsos” descreve o delegado.
De acordo com a Febraban são cinco os golpes bancários mais comuns, Mauricio
Freire nos diz quais são e dá
orientações para evitá-los:

FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO – O golpista,
através de uma suposta central de
atendimento, liga para a vítima se
passando por um funcionário da
instituição no qual ela possui uma
conta bancária, e informa que a
conta da vítima foi invadida, clonada ou que há compras irregulares em seu nome, solicita dados
pessoais e financeiros e pede que a
vítima digite a senha do cartão.
ORIENTAÇÃO: o banco
não entra em contato pedindo
dados, como senha, conta ou número do cartão. Ao receber esse
tipo de ligação, desconfie. Desligue e entre em contato, imediatamente, com a instituição financeira através dos canais oficiais,
de preferência de um telefone diferente do que recebeu a ligação.
FALSO MOTOBOY - O
golpista, por telefone, informa a
vítima que seu cartão foi fraudado, pede que a senha seja digitada para cancelamento do
cartão e que por motivos de segurança e um novo será expedido e um motoboy passará para
recolher o antigo, e com posse do
cartão realizam transações.
ORIENTAÇÃO: bancos
nunca pedem o cartão de volta,
não entregue nada para ninguém e ligue imediatamente para
sua instituição financeira, de
preferência de um telefone diferente do que recebeu a ligação.
ROUBO DE SENHAS Várias são as formas de conseguir
suas senhas e dados: se passando
por funcionário do banco (via telefone), olhando você digitar a senha no caixa eletrônico, durante
uma compra presencial, invadindo seu celular ou roubando seu
aparelho para procurar senhas
anotadas em algum lugar.
ORIENTAÇÃO - Não anote as senhas em celulares e computadores e não ande com elas
na carteira. Use senhas diferentes e fortes, e ative a “autenticação em dois fatores”.
LINKS FALSOS E PHISHING - O phishing (pescaria di-
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“As fraudes são realizadas com uma técnica utilizada
para manipular as pessoas”, aponta delegado

gital) são links falsos enviados por
e-mails, SMS e aplicativos de mensagem que informam que há um
problema com a conta da vítima,
como limite do cartão de crédito,
atualização cadastral ou atualização de token de segurança e
através de um link é possível resolver, este link leva a uma página falsa do banco onde a pessoa
que está sofrendo o golpe coloca
os seus dados e senhas.
ORIENTAÇÃO - Não clique
em links ou anexos de e-mails, utilize sempre o navegador ou app
para entrar no sistema da instituição, e lembre-se o banco nunca pede
dados como senhas e mantenha
seu sistema operacional e antivírus
originais e sempre atualizados.
FALSO BOLETO - O boleto adulterado pode chegar via email, SMS ou correio, contendo informações corretas sobre a vítima,
induzindo-a ao erro. Enviado por
meio eletrônico, o boleto falso pode
redirecionar para páginas que exijam o download da fatura falsa.
ORIENTAÇÃO - Verifique
sempre seus dados e o CPF ou
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CNPJ do emissor, data de vencimento e principalmente o valor
para ter certeza que está pagando o documento correto. Veja
também se os três primeiros números do código de barras correspondem ao código do banco.
Para finalizar Mauricio Freire
lembra que existem também fraudes como empréstimos, que solicita pagamentos antecipados para a
liberação do mesmo. E alerta,
lembre-se: nenhuma instituição
solicita pagamentos antecipados
para liberação de empréstimos.
E, ainda, há a venda de produtos com condições aparentemente muito vantajosas. Os criminosos, sob o pretexto de a vítima não perder a oportunidade das
ofertas, a induz a urgência da transação. Neste caso é importante
verificar a autenticidade das páginas seguras e certificadas.
A Febraban afirma que os
bancos investem R$2,5 bilhões
por ano em segurança digital.
Mas é importante a população
estar atenta às recomendações
para garantir sua segurança.

E STÁGIO

Pelo Coapes, Saúde entrega livros Educação de
Por meio da parceria Coapes
(Contrato Organizativo de Ação
Pública de Ensino-Saúde), entre a
Prefeitura de Piracicaba e a Universidade Anhembi-Morumbi, responsável pelo curso de medicina na
cidade, a Secretaria de Saúde disponibilizou ontem dois livros aos
residentes e servidores que estão
nas unidades de saúde que são
sede de estágio do Programa de
Residência Médica em Medicina
de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde. As
obras disponibilizadas são consideradas como as principais referências bibliográficas para estudantes de medicina e residentes
em medicina da saúde da família.
Os livros adquiridos são Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e
prática (2 volumes), dos autores
Gustavo Gusso, José Mauro Ceratti
Lopes e Lêda Chaves Dias; e Medicina Ambulatorial: Condutas de
atenção primária baseadas em evidências, de Bruce B. Duncan, Maria Inês Schmidt, Elsa R.J. Giugliani e Michael Schmidt Duncan.
Conforme explica o secretário
de Saúde, Filemon Silvano, as
obras ficarão em responsabilidade
do preceptor da residência, o médico Antônio Carlos da Fonseca
Bicheiro. “Os livros serão disponibilizados aos residentes e profissionais da saúde das duas unidades que são sede de estágio do Programa de Residência Médica em
Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de
Saúde, que são as USFs 1º de Maio
e Jardim Astúrias. Para os alunos
servirá como material de estudo,
para as equipes de saúde, como
consulta e capacitação permanente dentro da própria unidade”.
O livro foi recebido pelo médico preceptor Antônio Bicheiro,
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Antônio Bicheiro, do preceptor PRM, e os residentes Fúlvio Borges Alves
(1º ano), Otávio Takio Kinsui (2º ano) e Gabriela Corrêa Mano (1º ano)

na presença dos alunos do 1º ano
de residência médica, Fúlvio Borges Alves e Gabriela Corrêa Mano,
e do 2º ano, Otávio Takio Kinsui.
“Estamos felizes por essa importante obra estar disponível e que
deverá ser muito bem utilizada em
nosso trabalho e no dia a dia das
unidades”, reforçou Bicheiro. Para
o residente Fulvio Borges, as obras
vão “auxiliar no desenvolvimento
pleno do trabalho na especialidade de medicina da família e comunidade colaborando para a evolução e desenvolvimento da residência para nós estudantes e também
para os demais servidores destas
unidades”, declarou.
SINOPSES – O livro Tratado de Medicina de Família e Comunidade está em sua 2ª edição
revisto e ampliado para refletir o
que há de mais relevante sobre o
assunto, enfocando princípios, formação e prática. Esta nova edição
é uma referência do que se pratica
no Brasil e em outros países para
profissionais, residentes e estudantes da área da saúde. Somam-se
aqui 20 novos capítulos, cujos te-

mas possibilitam que o TMFC permaneça a referência mais atual na
área, mantendo seu diferencial de
reunir conhecimento científico de
qualidade a uma abordagem focada
na pessoa e desenhada para o contexto da atenção primária à saúde.
Já o Medicina Ambulatorial,
em sua 5ª edição, em 2 volumes,
tem ampla participação de médicos de família e comunidade e de
peritos de especialidades correlatas,
aborda o cuidado de problemas
comuns de saúde no âmbito da
atenção primária, buscando praticidade e embasamento científico.
Esta edição comemorativa ampliou
ainda mais o escopo dos assuntos
abordados, visando maior resolutividade e maior incorporação do
conceito de qualidade em APS a
partir de seus atributos de acesso,
integralidade, longitudinalidade e
coordenação dos cuidados, levando em consideração também a presença e o impacto crescente das
multimorbidades. Para cada conduta terapêutica ou preventiva é apresentado o nível de evidência que a
apoia segundo o sistema Grade.

SP oferece
1.719 vagas

A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP)
está oferecendo 1.719 vagas de estágio de nível superior, sendo 150
para atuar no órgão central e 1.569
nas 91 Diretorias de Ensino em todo
estado. A contratação e processo
seletivo serão realizados pelo Centro de Integração Empresa Escola
(CIEE). As inscrições e prova objetiva deverão ser realizadas no site
www.ciee.org.br de 9 a 24 de agosto, até 12h. O valor da bolsa auxílio
é de R$ 937,59 por mês para 30
horas semanais, sendo 6 horas diárias no máximo, e o auxílio transporte é de R$ 193 mensais. O contrato é de no máximo 24 meses, exceto para pessoas com deficiência.
A prova possui 20 questões
objetivas de múltipla escolha com
quatro alternativas, sendo 10
questões de português e 10 de conhecimentos gerais: meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais; história e geografia; cultura
e sociedade: música, literatura,
rádio, cinema e televisão; atualidades e responsabilidade social.
Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos até a data da
posse, ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil, estar em dia com
as obrigações eleitorais, quando
maior de 18 anos, e com as obrigações militares, se for do sexo masculino, e não ter feito estágio por período superior a 18 meses na SeducSP, exceto pessoas com deficiência.
A previsão de conclusão do curso
não pode ser inferior a seis meses.

Abertura da SMAM será no
Centro Comunitário Tatuapé 2
Para celebrar o Agosto Dourado e o aniversário de 255 anos
da cidade de Piracicaba, a Secretaria de Saúde, por meio do Comitê Municipal de Aleitamento
Materno e Alimentação Complementar Saudável, realiza a 6ª
edição da Semana Municipal de
Aleitamento Materno (SMAM),
de 1º a 7 de agosto, com o tema
Fortalecer a Amamentação: Educando e Apoiando. O objetivo das
ações, que se estendem também
pelo mês de agosto, é fortalecer a
capacidade da rede de apoio para
proteger, promover e apoiar a
amamentação em todos os níveis
da sociedade, para que os índices
de aleitamento materno sejam
melhorados no município.
A abertura da SMAM 2022
será na segunda-feira, 1º de agosto, às 14h, com a roda de conversa
Expectativas e realidade da amamentação, no Centro Comunitário
do Tatuapé 2, ministrada pelo médico pediatra Rogério Tuon, que
também é coordenador do Pacto
para Redução da Mortalidade
Materno-infantil, com participação de Adriana Brandão, enfermeira da USF Jaraguá II, Dayane
Rocha Ferreira, enfermeira do
Banco de Leite Humano do HFC e
Solange Spironello, assistente social do Pacto. A intenção é de orientar, apoiar, promover e fortalecer a amamentação na cidade.
O encontro do Mamaço abre o
segundo dia de ações da SMAM,
na terça-feira, 02/08, a partir das
13h30, na Estação da Paulista (Espaço Gare), e deve reunir cerca de
200 mães piracicabanas para tradicional momento de amamentação simultânea para incentivar o
aleitamento materno mostrando os
benefícios potenciais da alimentação natural na vida do bebê.
Conforme explica Tatiana Bonini, enfermeira e coordenadora de
enfermagem do Departamento de
Atenção Básica da Secretaria de
Saúde, nessa tarde, gestantes,
mães, bebês e famílias são convidados para um momento de descontração, de conversa e estímulo
ao aleitamento materno. “Entre as
ações previstas está a apresentação
de Dança Materna com a professora Samira Lopes, licenciada em
dança para gestantes, mães e bebês de colo/engatinhantes. Ainda,
o Banco de Leite do HFC divulgará
seu trabalho em prol dos bebês prematuros e apoio às mães para o
sucesso da amamentação”.
Para capacitar os profissionais
da saúde com informações baseadas em evidências científicas e auxiliar na construção de uma rede
de apoio ao aleitamento materno,
na quarta-feira, 03/08, das 8h às
12h e 13h30 às 18h, acontece o simpósio Educando para fortalecer a
Amamentação, voltado para profissionais e apoiadores da amamentação, no Centro Administrativo
Unimed Piracicaba, com vagas limitadas e inscrição antecipada pelo
link https://forms.gle/QuCFoms
b1wqHajbs5. Entre os palestrantes
do simpósio estão: a dentista materno-infantil Ludmila Tavares e a
enfermeira Kátia Pessalli, consultoras internacionais de Lactação
(IBCLC); Kizzy Moraes, fonoaudióloga da Unimed Piracicaba, e
Moisés Chencinski, médico pediatra e consultor em amamentação.
Com a intenção de estimular a
construção de caminhos para a

educação em aleitamento materno
e a reflexão desta prática junto a
futuros profissionais da área da
saúde, dia 04/08, às 18h30, acontece no Salão Nobre do Colégio Piracicabano, o happy hour com especialistas Construindo a formação
da saúde na perspectiva da Amamentação, mediado por Ludmila
Tavares, consultora IBCLC e participação do pediatra Rogério Tuon,
coordenador do Pacto para Redução da Mortalidade Materno-infantil; Cátia Ortiz Scarpari, dentista da Secretaria de Saúde, especialista em Atendimento Interdisciplinar na Primeira Infância; Denise
Fornasari, enfermeira da USF Itapuã II e especialista no cuidado
materno-infantil, Kissy Moraes,
fonoaudióloga da Unimed Piracicaba, Claudia Regonha Suster, psicóloga, Ana Paula Vioto Ferraz,
nutricionista e tutora da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
em Piracicaba, Michelly Peixotto,
assistente social da Medicina Preventiva Unimed Piracicaba.
Para encerrar a Semana, na
sexta-feira, 05/08, Mariana Chaves, nutricionista da Divisão de
Alimentação e Nutrição da Secretaria Municipal da Educação, com
apoio da UBS Parque Piracicaba,
desenvolve ação na EMEI Profa.
Roberta Eleutério Amaral, voltada
para os alunos, familiares, professores e funcionários, com várias
oficinas, tendo como foco educar e
apoiar para a amamentação.
Conforme explica o secretário
de Saúde, Filemon Silvano, a ação
retoma suas atividades presenciais após dois anos de pandemia,
além de fazer parte do calendário
oficial do aniversário da cidade,
comemorado em agosto. “Foram
momentos difíceis com a pandemia da Covid-19, porém, o Comitê
e seus parceiros e incentivadores
não deixaram de realizar ações
online, fomentar e direcionar
ações para incentivar o aleitamento materno na cidade. Agora, com
uma programação que engloba
ações ao longo de todo o mês de
agosto nas unidades do SUS, esperamos que a mensagem alcance
ainda mais pessoas”, enfatizou.
AGOSTO DOURADO - De
acordo com a nutricionista Andresa Nunes Garcia Mendes, presidente do Comitê Municipal de Aleitamento Materno, o Agosto Dourado acontece pelo fato de o leite materno ser considerado o padrão
ouro de qualidade para alimentação dos bebês. “A Semana deste ano
se concentra no fortalecimento da
capacidade da rede de apoio para
proteger, promover e apoiar a amamentação em todos os níveis da sociedade, para que os índices de aleitamento materno sejam melhorados
em nosso município”, afirma.
Incentivam estas ações as
secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS), de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam),
Ação Cultural (Semac), Educação, Trânsito (Semuttran), ONG
MamAção, Unimed Piracicaba,
HFC, Santa Casa, e entidades
como o Lions Club e Programa
Criança Feliz, Artesãs do Amor,
Pastoral da Criança e Unimep.
A programação completa
do evento está disponibilizada
no site e redes sociais da Prefeitura e pelo Instagram da
SMAM (@smampiracicaba).
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COM O DIVINO
A convite do pessoal da Superliga, o deputado estadual Alex
Madureira (PL) esteve em Pi-

racicaba com Ademir da Guia,
o "Divino", como era conhecido da torcida palmeirense.

A Tribuna Piracicabana
A5

Sábado, 30 de julho de 2022

Divulgação

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Bebel reforça que ensino
médio e de qualidade
é direito da juventude
BEBEL: CONTRA O RACISMO
A deputada estadual Professora Bebel (PT) esteve na tarde de quinta (28) na Federação Paulista de Futebol integrando uma comissão que
entregou uma carta para o
vice-presidente da entidade,
o ex-jogador de futebol da
Seleção Brasileira Mauro Silva (na foto com Bebel), de
apoio à campanha contra o
racismo nos estádios de futebol do Estado de São Paulo. A campanha foi idealizada
pela Comendadora Edna Almeida Lourenço e já está em
andamento nos estádios de
futebol e outros eventos es-

portivos. “Por se tratar de
uma campanha educativa de
suma importância, apoiamos
essa iniciativa e já entregamos 100 faixas com o slogan "Esporte sim, Racismo
não", conta Bebel. Acompanharam a deputada nesse
ato Gerônimo Tonholo Neto,
vice-presidente da Associação Atlética Ponte Preta;
José Ribeiro do Prado Neto,
representando o secretário
municipal de Esportes de
Campinas, Fernando Vanin,
e Tagino Alves Dos Santos,
presidente do Conselho Deliberativo A.A. Ponte Preta.

T RABALHO

Jornada Jurídica do Simespi
aborda assédio e demissões
Depois de dois anos sem encontros presenciais, a Jornada Jurídica do Simespi retorna com
uma programação presencial na
próxima semana, dias 2, 3 e 4 de
agosto, sempre às 19h. O acesso é
gratuito a todos os interessados.
Na terça-feira, dia 2, a juíza
titular da 3ª. Vara Federal do Trabalho em Piracicaba – TRT 15ª.
Região, Isabela Tófano de Campos
Leite Pereira, abre o evento com
palestra sobre o “A importância da
conciliação na Justiça do Trabalho”. Na quarta-feira, dia 3, o
tema “Demissões coletiva após
decisão do STF (Supremo Tribunal Federal)” será abordado pelo
desembargador Samuel Hugo
Lima, do TRT-15 – Campinas. Catarina von Zuben, desembargadora do Trabalho da 2ª. Região, fala
sobre “Ambiente corporativo: assédio moral” na quinta-feira, dia 4.
Para participar é necessário
inscrever-se até o dia 1º de agos-

to no site www.simespi.com.br.
O ingresso solidário é um quilo
de alimento não-perecível. A recomendação do sindicato patronal é que os participantes usem
máscara durante o evento.
Segundo o presidente do Simespi, Euclides Libardi, a programação é aberta a todos os interessados. “Estamos muito satisfeitos
por voltar com a Jornada Jurídica
em seu modelo presencial, contando com temas importantes de serem abordados na conjuntura
atual. Essa iniciativa integra um
amplo conjunto de ações de qualificação promovidas pelo Simespi a fim de promover o desenvolvimento e crescimento das empresas da nossa região de atuação”.
A Jornada Jurídica 2022
tem como parceiros o escritório
Crivelari & Padoveze Advocacia
Empresarial, Chohfi Advogados
e OAB Piracicaba. O apoio é da
Sicoob/Cocre, Unimed e Usecred.
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NO RIO PIRACICABA
Cena rara de se ver nos dias
atuais. Pescadores jogam tarrafa sobre o Rio Piracicaba,
em plenos anos 80, tendo ao
fundo nossa tão querida cidade. Difícil por dois aspectos.
Primeiro por normas que regulamentaram e proibiram a
pesca comercial no rio. Segundo porque passamos por
uma significativa estiagem
que tem transformado o rio

em um lamúrio de pedras,
com ilhas que começam a ser
tomada por uma vegetação
nunca antes vista. De várias
enchentes anualmente registradas, para o sufoco dos
moradores da rua Porto, este
ano a vazão do rio ficou a desejar. Cena que acaba entrando para nossa memória
como sendo algo do passado. (Edson Rontani Júnior)

Seminário online reforça que o ensino médio e de qualidade é direito
de todo jovem, como afirma a deputada estadual Professora Bebel
Em audiência pública promovida pelo seu mandato popular na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, na noite de quinta
(29), a deputada Professora Bebel
reforçou que o ensino médio e de
qualidade é direito de todo jovem e
que trabalhará para que isso seja
colocado em prática. O seminário
online foi marcado por palestras
dos professores doutores João
Cardoso Palma Filho, professor
titular aposentado da UNESP, e
José Fernandes de Lima, da Universidade Federal de Sergipe, expresidente do Conselho Nacional
de Educação e relator das diretrizes curriculares do ensino médio no CNE, responsável por
analisar as Políticas e práticas
curriculares e a Proposta para o
Ensino Médio no Estado de SP.
Na palestra foi reforçado que
as análises realizadas demonstraram a total inadequação e o caráter excludente das políticas do governo do PSDB para o ensino médio em São Paulo, com rebaixamento curricular e a total deficiência da formação dos estudantes para a continuidade dos estu-

dos, para o mundo do trabalho e
para a vida. “Assim, é possível e
necessário romper com a dualidade entre formação geral e ensino
profissional. Antes, é preciso integrar essas dimensões. É preciso
investir na condições de ensinoaprendizagem e na formação dos
professores”, defende Bebel.
Aliado à imposição do PEI, que
exclui grande parte dos estudantes, sobretudo os que trabalham ou
que precisam exercer outras atividades, o velho “novo” ensino médio do PSDB, de acordo com a parlamentar, representa um verdadeiro desastre na educação paulista.
“Queremos educação integral, que
não necessariamente significa ensino em tempo integral, mais adequado ao ensino fundamental que
ao ensino médio no Brasil”, diz.
O entendimento tirado na
audiência pública para que se
possa construir de fato um projeto educacional para a juventude
é necessário, por um lado, revogar a reforma do ensino médio e
reformular a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, por
outro lado, retomar as diretrizes

Reprodução/Internet

A deputada Professora Bebel durante a audiência pública
que reuniu especialistas em educação pública

nacionais curriculares para o ensino médio, tornadas letra morta a
partir do golpe de 2016, assim como
muitas outras políticas educacionais que visam assegurar os direitos educacionais de toda a população. “Essa é a retomada de
um debate extremamente necessário e que prosseguiremos, por
meio de um seminário para aprofundamento e produzindo docu-

mentos e posicionamentos com
embasamento teórico aliado às
práticas educativas, para que possamos contribuir para a superação da atual situação e a abertura
de novas perspectivas para a nossa juventude, com a implementação de um ensino médio que atenda aos interesses dos filhos e filhas da classe trabalhadora”, ressalta a deputada Professora Bebel.
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Clap divulga oficinas e aulas abertas com especialistas
Abrir as portas para oferecer
conhecimento, informações e trocas sobre as vivências na terceira
idade. Essas são as propostas das
duas semanas de aulas abertas gratuitas que o Clap (Centro de Longevidade e Atualização de Piracicaba) promoverá na primeira quinzena de agosto. As aulas inaugurais ocorrerão nas próximas segundas-feiras, das 14h às 15h30: Dicas de Saúde na Visão do Gastro,
com o médico Ricardo Tedeschi, no
dia 1; e Características do Sono na
Maturidade, com o médico Henrique Mendes, no dia 8. Interessados em conhecer o espaço podem
ainda participar de aulas de dança, atividade física, oficinas de memória e estimulação cognitiva.
Às quartas-feiras (dias 3 e 10),
das 14h às 1h30, estão programadas oficinas de Memória e Estimulação Cognitiva, com a professora
Maristela Negri. A professora Alessandra Cerri ministra aulas de Atividade Física às segundas e quartas-feiras (dias 1, 3, 8 e 10), das 8h
às 9h e das 9h às 10h. Nestes mesmos dias, o professor Luciano
Henrique oferece aulas de Dança,
das 10h às 11h. Para participar de
qualquer uma das atividades é necessário fazer inscrição nos seguintes contatos: WhatsApp (19)
98231-0017 ou (19) 99706-7558.
Idealizado pelas professoras
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Maristela Negri e Alessandra Cerri são especialistas em terceira idade

Alessandra Cerri e Maristela Negri, especialistas em educação
para a terceira idade, o ambiente
do Clap busca estimular a saúde
física, mental, espiritual, cultural
e social dos alunos. “Desenvolvemos diversas atividades. A programação aberta ao público combina a divulgação do trabalho que
realizamos com o nosso propósi-

A DVOGADOS

SERVIÇO
Aulas Inaugurais Clap – 2º
semestre – 2022. Quando:
Dias 1, 3, 8 e 10, sempre a
partir das 14h. Local: Clap
(Centro de Longevidade e Atualização de Piracicaba). Endereço: rua José Ferraz de Camargo, 460, São Dimas. Informações e inscrição: contato@
c e n t r o c l a p . c o m . b r, ( 1 9 )
98231-0017 (WhatsApp) e
(19) 99706-7558 (WhatsApp).
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CCRCC sedia hoje e amanhã
torneios de tênis e beach tennis
Nos dias 30 e 31 de julho
ocorrerão os torneios de tênis e
beach tennis em Piracicaba. As
competições ocorrerão nas quadras do Clube Cristóvão Colombo (Avenida Professor Alberto
Vollet Sachs, 2300). O evento foi
viabilizado pelo Departamento de
Esportes de Lazer da Caixa de
Assistência da CAASP em parceria com a OAB de Piracicaba,
sendo destinado aos advogados
e seus dependentes e contará com
a participação de mais de 60 jogadores inscritos de ambas as modalidades esportivas mencionadas. A
OAB de Piracicaba, capitaneada
pela primeira mulher presidente,
Fernanda Dal Picolo, não mediu
esforços para que o referido evento
ocorresse, onde foi designado o
Diretor Secretário - Geral, Silas

to em ver a maturidade ser vivenciada, por todos, com autonomia, independência, alegria,
vivacidade e um grande sentimento de pertencimento”, destacam Alessandra e Maristela.
As aulas inaugurais abertas
ao público reforçam a proposta de
atuação do Clap. “São temas muito importantes de serem aborda-

dos e que envolvem vários aspectos da vida. Nosso convite é para
todas as idades”, comentam.
CLAP - Estruturado em pilares científicos e cognitivos, o Clap
estimula a saúde física, mental, espiritual, cultural e social das pessoas na terceira idade. As aulas
ocorrem às segundas e quartasfeiras, das 8h às 11h e das 14h às
15h30. Entre elas estão atividades
motoras (ginástica, fortalecimento muscular, alongamento funcional e dança), além de aulas multitemáticas e oficina da memória e
estimulação cognitiva. Podem participar do Clap todas as pessoas
interessadas em promover e desenvolver os aspectos relacionados
à qualidade de vida. As atividades são pagas, com pacotes promocionais tanto na matrícula
quanto nas mensalidades (conforme a quantidade de cursos).

Gonçalves Mariano, para que
cuidasse de sua ocorrência.
CAASP — Silas Mariano diz
que o campeonato de Tênis pela
CAASP é tradicional e vem ocorrendo há tempos na cidade de Piracicaba. A novidade foi ter conseguido, junto com o apoio da advogada Fernanda e toda a diretoria,
que se trouxesse, pela primeira vez
para a Comarca de Piracicaba, o
campeonato de beach tennis viabilizado pela CAASP, que é uma entidade sem finalidade lucrativa, destinada a prestar assistência social
aos advogados e estagiários devidamente inscritos. No final do evento, ainda se organizou, aos inscritos, um churrasco gratuito de encerramento, custeado pelos valores
obtidos por intermédio de patrocínios e cooperação da CAASP.

ELIETE NUNES,
CANDIDATA
PELO CID
A advogada Eliete Nunes, que
já foi secretária municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social do ex-prefeito Barjas
Negri, será lançada neste sábado (30) como um dos nomes do partido Cidadania para
a disputa de uma das vagas
na Câmara dos Deputados. A
convenção que deve homologar o nome da advogada, que
também é enfermeira, acontecerá em São Paulo, às 9 horas, no Ginásio do Ibirapuera.
“Sou mulher, advogada, professora, profissional da saúde e
também fui secretária de Assistência e Desenvolvimento
Social e, por isso, tenho esse
olhar mais atento às pessoas
que precisam ter uma voz capaz de expressar suas demandas no poder Legislativo,
alguém que conheça as necessidades da população e

esteja preparada para o desafio de ser deputada federal. Por
isso, coloquei meu nome à
disposição, porque quero ser
essa voz e quero resgatar também a importância de termos
um deputado federal para representar nossa cidade e região”, disse Eliete Nunes.
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E NSINO

151 professores temporários assinam contrato
Profissionais iniciarão as atividades na próxima segunda, dia 1°, na Educação Infantil; assinatura aconteceu no anfiteatro do Centro Cívico
A Prefeitura realizou, ontem
(29), no anfiteatro do Centro Cívico, a assinatura dos contratos dos
151 professores substitutos de Educação Infantil, que atribuíram as
aulas na última terça (26), para, oficialmente, fazerem parte da Rede
Municipal de Ensino de Piracicaba.
Os 62 profissionais de Ensino
Fundamental que finalizaram o
processo de contratação com a Prefeitura Municipal já estão nas salas de aula das escolas municipais
desde o dia 25/07, recebendo os
alunos já na volta do recesso do
mês de julho. Os professores que
assinaram o contrato na tarde de
hoje têm início previsto para a próxima segunda-feira, dia 1°/08.
Da Educação Infantil, em
primeira chamada foram convo-

cados 173 candidatos, dos quais
151 estavam presentes para a
atribuição das aulas. Além desses profissionais haverá novas
convocações, as quais serão publicadas no Diário Oficial do
Município nos próximos dias.
O processo seletivo foi realizado pela Fundação Vunesp e
teve a sua classificação divulgada no Diário Oficial do Município de Piracicaba no dia 24/06.
Pela Prefeitura a ação é coordenada pelas secretarias municipais de Administração (Semad)
e Educação (SME), as quais trabalham para integrar esses profissionais no quadro de servidores da Prefeitura de Piracicaba.
Inicialmente o processo seletivo visava preencher 160 vagas

na Educação do município, as
quais foram ampliadas por meio
de autorização do prefeito Luciano Almeida. Ao todo foram convocados 324 professores substitutos temporários, entre Educação
Infantil e Ensino Fundamental.
Assim como na assinatura
dos contratos com os professores
do Fundamental, o prefeito Luciano Almeida esteve no auditório
do Centro Cívico para dar as boasvindas aos novos servidores e destacou as ações que a gestão tem
executado para ofertar uma educação de qualidade aos alunos. “A
Educação de Piracicaba está em
um bom momento, recebendo investimentos, concluindo grandes
contratos que nos permitirão incluir no ensino a tecnologia, a ga-

meficação dos conteúdos, modernizando e melhorando as estruturas físicas e reforçando a equipe
com a convocação de novos servidores. Esses avanços nos permitirão caminhar para a efetivação do
ensino integral na Rede Municipal de Educação”, pontuou o chefe do Executivo municipal.
“Estamos em um processo
intenso de reposição de pessoal
na secretaria após vários anos
sem nenhuma política pública
nesse sentido, bem como impedidos por imposição federal. Contamos muito com todos vocês
para garantir o atendimento pleno de nossos alunos. Aliados com
os investimentos que estamos fazendo, o ensino de Piracicaba vai
avançar e muito", disse o secretário de Educação, Bruno Roza, no
ato de assinatura dos contratos.
Ansiosa para iniciar os trabalhos, a professora Beatriz de
Oliveira Alves espera contribuir
com a educação de Piracicaba.
“Estou muito feliz em ter me qualificado bem para esse processo
seletivo e contribuir com a educação na cidade. Já passei como
professora de berçário e, com
certeza, me ajudará nesse novo
desafio, colocando em prática
tudo que já aprendi”, frisa.
Parceiro da Educação nesse
processo, o secretário municipal de
Administração, Dorival Maistro,
destacou o trabalho que a pasta
vem desempenhando para integrar
os professores temporários e outros
servidores à Prefeitura. “Tenho
uma experiência longa no serviço
público como servidor de carreira e secretário municipal. Estamos desenvolvendo ações para
trazer o pessoal de volta para a
Prefeitura, conseguindo manter

Fotos: Thiago Marquezin/SME

O secretário municipal de Educação Bruno Roza dá as boas-vindas
aos 151 professores temporários de Educação Infantil

O prefeito Luciano Almeida destacou as ações que a gestão tem
executado para ofertar uma educação de qualidade em Piracicaba

os serviços desenvolvidos por esses servidores”, reforça Maistro.
O chefe da Semad também
aproveitou o momento para agradecer todos os servidores do Departamento de Recursos Humanos

e da secretaria. “Sem nossos servidores comprometidos da Secretaria
de Administração nenhum desses
processos andaria e aproveito para
deixar a nossa gratidão pelo trabalho de excelência de todos vocês”.
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C ONCERTO

E LEIÇÕES

OEP encerra festividades dos
100 anos da Estação da Paulista
Repertório trará músicas que falam sobre trens; apresentação será no domingo (31),
10 horas; OEP tem 90 integrantes de todas famílias de instrumentos sinfônicos
Um concerto com a Orquestra
Educacional de Piracicaba no domingo, 31/07, às 10h, que tem no
repertório músicas que falam de
trens, encerra as festividades em
comemoração aos 100 anos da Estação da Paulista. A Estação da
Paulista, mantida pela Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal
da Ação Cultural (Semac), completa 100 anos hoje, 29/07, mas os
eventos em comemoração à data
aconteceram durante todo o mês
de julho. O concerto, que tem participação da cantora Júlia Simões e
banda, tem entrada gratuita.
"O repertório será alusivo à
Estação e ao trem. Vários compositores da música popular e da música de concerto escreveram obras
referentes a este transporte tão significativo para o desenvolvimento
do nosso país, da cidade de Piracicaba e região”, explica o produtor cultural Carlos Cardoso.
Fazem parte do repertório
Encontros e Despedidas (Milton
Nascimento e Fernando Brant);

‘LONJURA

QUE

Rodrigo Terini

Repertório será alusivo à Estação e ao trem

Trem das Onze (Adoniran Barbosa); Trem do Pantanal (Geraldo Roca e Paulo Simões); O Trenzinho Caipira (Villa Lobos – Bachianas n° 2 IV tocata, letra de
Ferreira Gullar), entre outras.
Fundada em 2015, a OEP é
composta por 90 integrantes de
todas as famílias de instrumentos sinfônicos, tendo em seu re-

pertório a música de concerto
universal de forma predominante, mas também música popular brasileira, pop-rock e trilhas sonoras de filmes e games.
A OEP acolhe pessoas com idades a partir de 10 anos, que por
meio da integração de diferentes
faixas etárias incentiva o compartilhamento de suas experiências e

vivências culturais e sociais, emergindo o senso de pertencimento.
SERVIÇO
Apresentação da Orquestra
Educacional de Piracicaba
(OEP). Domingo, 31, às 10h.
Gratuito. Na Estação da Paulista, avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580, Paulista, Piracicaba.
Informações: 19 3436-0466.

SAL
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AS’
ALV
IDAS

Segundo passeio ciclístico da campanha é domingo, 31
Domingo, 31, é dia de passeio
ciclístico. Com largada às 8h30, o
evento é aberto a todos e faz parte
da campanha Lonjura que Salva
Vidas, promovida pela Prefeitura,
por meio Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran). A saída
será do Bike Hotel, que organiza o
passeio, e terá duração média de
2h. A campanha Lonjura que Salva Vidas foi lançada em maio,
durante o movimento Maio
Amarelo, e é voltada para conscientizar a todos no trânsito sobre a distância de 1,5 metro durante ultrapassagem de ciclistas.
O roteiro do passeio ciclístico tem aproximadamente 12 Km
e é voltado para toda a família.
Os participantes passarão por
diversas vias e a maior parte do
trajeto conta com ciclofaixas.
Agentes de trânsito da Semuttran acompanharão todo o percurso. O ônibus da empresa TUPi
adesivado alusivo à campanha
também vai marcar presença.

Fazem parte do percurso as
avenidas Renato Wagner e Beira
Rio; ponte do Morato; avenida
Cruzeiro do Sul (ida e volta); Parque do Engenho Central; ponte
Irmãos Rebouças; novamente
pela avenida Renato Wagner, finalizando na avenida Limeira,
no Bike Hotel. As secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) e
de Saúde apoiam a campanha
Lonjura que Salva Vidas.
Também são parceiros da
campanha o XV de Piracicaba,
que empresta o mascote Nhô
Quim – com artes do chargista Luiz Marangoni – como representante da ação nas artes,
a empresa TUPi Transportes e
grupos de ciclistas e empresas
do setor, como Bike Hotel,
Mais Ciclovias, Blink Bikes, S2
Bike Shop, Sport Bike, Visual
Bike, Pada Bike e Seguralta.
FESTA DA POLENTA –

Isabela Borghese/CCS

Manoel David oficializa
candidatura a federal
O União Brasil de São Paulo
oficializou, em convenção estadual
quinta (21), a candidatura de Manoel David para ocupar uma das
513 cadeiras para deputado federal na Câmara dos Deputados em
Brasília. Vereador durante a gestão 2009-2012 e prefeito na gestão
de 2013-2016 no município de Tietê, Manoel David foi confirmado
como candidato a deputado federal pelo partido e será o único candidato a representar a região entre
as cidades de Sorocaba a Piracicaba nas eleições de outubro.
Formado em direito pela
Universidade de Sorocaba - UNISO, Manoel David fez pós-graduação em Gerentes de Cidades pela
FAAP e iniciou seu mestrado na
FGV no curso mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas. Foi eleito o vereador mais
jovem da cidade de Tietê (20092012) com 1.594 votos e prefeito
do município aos 27 anos (20132016) com 8.322 votos. Participa
ativamente em diversas entidades da comunidade judaica de
São Paulo da qual faz parte, já
tendo sido membro da mesa diretiva do conselho deliberativo do
clube “A Hebraica” no qual foi eleito conselheiro no ano de 2017
para o mandato 2018/2021.
Como gestor municipal,
atuou ainda como Presidente da
Associação dos Municípios Integrados do Médio Tietê (2013/
2018), Presidente dos consórcios
municipais dos bombeiros e vizinhos da Castelo (2013/2016) e Vicepresidente do conselho de prefeitos da Região Metropolitana de
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Manoel David com o
presidente estadual e
vice-presidente nacional do
União Brasil, Antônio de Rueda

Sorocaba – RMS (Ano 2014/2016).
Nos últimos anos, mesmo
sem mandato político, conseguiu
junto às esferas federal e estadual
mais de 10 milhões de reais em
verbas para melhorar a saúde,
educação e mobilidade de diversas cidades do Estado e nunca
parou de trabalhar para tentar
ajudar Tietê, cidade que tanto ama.
A chapa é formada por 166
candidatos, composta por representantes da segurança pública,
de igrejas, comunidade LGBTQIA+, movimentos sociais, do
agronegócio e pequenos produtores rurais e a intenção do partido
é eleger a maior bancada da história na Câmara dos Deputados,
com 15 deputados eleitos, e também na Assembleia Legislativa de
São Paulo, com 12 estaduais.

Divulgação

PAULO CAMPOS
2º passeio ciclístico da campanha Lonjura que Salva Vidas é domingo, 31

Com apoio da Semuttran e organizado pelo Bike Hotel, ocorreu também passeio ciclístico
no último domingo, 24/07,
para a Festa da Polenta, em

Santa Olímpia. O ônibus adesivado com a arte da campanha
também marcou presença. Segundo os organizadores, cerca
de 300 ciclistas participaram.

A Convenção Estadual do
Podemos homologou esta
semana a candidatura do
vereador Paulo Campos, a
deputado federal. Ele já foi
candidato a estadual em
2018 e fez 15 mil votos só

em Piracicaba. Desta vez,
com uma estrutura de campanha melhor e uma forte
aliança com o deputado Alex
Madureira, tem outras expectativas. Sempre há expectativas, normais para todos.

S EGURANÇA

Semuttran inicia operação Volta às Aulas
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran),
iniciou a operação Volta às Aulas. O objetivo é garantir um
trânsito mais seguro ao redor
das escolas municipais, estaduais e particulares devido ao aumento no fluxo de automóveis,
motocicletas e pedestres neste período de adaptação pós-férias. Os
agentes de trânsito coordenam o
trânsito e orienta os motoristas.
De acordo com a Semuttran,
as ações vão se intensificar na próxima semana, pois haverá um aumento significativo no fluxo de alunos retornando às aulas, com isso
as ações continuarão durante a
primeira quinzena de agosto. Os
agentes de trânsito devem atuar em
três escolas por dia, orientando e

assegurando a fluidez do tráfego,
além de eventual fiscalização quanto a irregularidades, tais como estacionamento e/ou fila dupla.
A orientação ocorre nas travessias de faixa de pedestres e embarque e desembarque de alunos.
Quanto à fluidez do trânsito, o objetivo é amenizar impactos de filas
causadas no fluxo de veículos nos
embarques e desembarques de
alunos. Na fiscalização de estacionamento, o foco serão as infrações
que mais ocorrem nas escolas,
como parar nas esquinas, na faixa destinada à travessia de pedestres, em vagas reservadas apenas
para embarque/desembarque ou
para vans de transporte escolares
e paradas em fila dupla para embarcar e desembarcar alunos.
“Além de promover mais segurança nas vias, as ações da ope-

ração Volta às Aulas no entorno
das escolas também colaboram
para a educação no trânsito, pois a
presença dos agentes de trânsito
chama a atenção dos motoristas,
pais e alunos, reforçando sobre as
regras e conscientização na segurança do trânsito, fazendo com
que os alunos gravem as orientações recebidas, por exemplo, de
sempre atravessar na faixa de pedestre”, comenta a titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira.
A operação Volta às Aulas
é realizada duas vezes ao ano,
no retorno às aulas no início do
primeiro e segundo semestres,
mas durante todo o ano agentes continuam monitorando o
trânsito no entorno das escolas,
principalmente onde há demandas que envolvem obras ou outras que afetem o trânsito local.
Guilherme Valdanha/CCS

Semuttran inicia operação Volta às Aulas
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L IMPEZA

Prefeitura retira 16,5
toneladas de inservíveis
de casa no Alvorada
Divulgação/CCS

M IRANTE

Aegea recebe Prêmio ECO por
projeto realizado em Piracicaba
Secador de Lodo, localizado em Piracicaba, na Estação de Tratamento de
Esgoto Bela Vista, foi reconhecido como case de sucesso em sustentabilidade

Trabalhos das equipes da Defesa Civil e Sedema duraram seis dias

A Prefeitura, por meio dos
trabalhos da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e
da Defesa Civil, concluiu na quarta (27) a limpeza da casa do acumulador encontrado sem vida, no
dia 20, dentro da residência, localizada na rua Elis Regina, no
bairro Alvorada. Foram seis dias
de ação das equipes para remoção
de 16,5 toneladas de materiais acumulados em cerca de 30 anos.
“A Prefeitura fez a remoção
dos resíduos inservíveis, somando
o total de 19 viagens, com o peso
aproximado de 16,5 toneladas.
Todo o material foi encaminhado
para o Ecoparque da empresa Piracicaba Ambiental”, explica Fernando Cruz, chefe de Divisão de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Sedema. Cruz ainda salienta que o setor de gerenciamento de
resíduos da pasta disponibilizou
uma retroescavadeira, dois caminhões basculantes e uma equipe
com seis funcionários braçais.
De acordo com Odair Melo,
diretor da Defesa Civil, a reti-

rada dos inservíveis começou
logo após equipes dos Bombeiros encontrarem o corpo do
acumulador. “Para conseguirmos entrar na residência, as
equipes tiveram de abrir caminho para buscar pelo morador.
Após encontrarmos o corpo, começamos os trabalhos de limpeza, que duraram seis dias. Vizinhos e familiares do homem também auxiliaram na limpeza, retirando os recicláveis”, ressalta.
Em 19/07, o Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos e
familiares de Paulo Sérgio Garcia,
55 anos, morador da residência.
Ele não era visto desde a segunda-feira, 18/07. A residência estava tomada por materiais inservíveis, acumulados pelo homem,
o que dificultou o trabalho de busca. Sendo assim, a Defesa Civil e a
Sedema foram acionadas para
auxiliar na desobstrução da entrada da residência e na busca por
Garcia, que foi encontrado morto
por volta das 12h40 do dia 20/07,
em cômodo ao lado da cozinha.

R EQUERIMENTO

Cássio comemora inscrições
abertas no CED até o dia 9
Assessoria Parlamentar

A partir de segunda-feira (01), serão abertas as inscrições
para cursos básicos e intermediários de informática

Requerimento Nº 451/2022 de
autoria do Vereador Cássio Luiz,
que solicitou informações, ao Executivo, sobre o Centro de Educação Digital, na rua das Amburanas, 333, no bairro Bosque dos Lenheiros, é atendido. O requerimento indagava as condições insalubres do CED (Centro de Educação
Digital), o local oferecia alto risco
de contaminação, tanto aos servidores, quanto aos usuários frequentadores do local por conta do
mofo e risco de acidente pela instabilidade dos revestimentos, principalmente das paredes. “A manu-

tenção foi concluída no mês de julho”, informa o edil. A partir de
segunda (01), serão abertas as inscrições para cursos básicos e intermediários de informática, que serão realizados nos Centros de
Educação Digital, o prazo para a
realização das inscrições é até o
dia 09/08. Os CED funciona de
segunda a sexta-feira, das 8h às
12h e das 13h às 17h. Os interessados em participar da capacitação
podem se inscrever pessoalmente
no CED de sua região. O único
pré-requisito é que os interessados
tenham idade acima dos 12 anos.

A Aegea Saneamento recebeu,
nessa quinta (28), na AMCHAM
Brasil São Paulo, o Prêmio Eco pelo
projeto Secador de Lodo, desenvolvido pela Mirante. A premiação,
criada há 39 anos, é considerada a
maior ferramenta de reconhecimento de empresas que adotam
práticas ESG (Meio ambiente, Social e Governança) no Brasil.
Nesta edição, foram inscritos 108 projetos de 86 companhias nas categorias Sustentabilidade em Processos e Sustentabilidade em Produtos e Serviços.
A Mirante, empresa que opera o sistema de esgotamento sanitário em Piracicaba, que pertence
ao maior grupo privado de saneamento do país, Aegea Saneamento, recebeu com o case Secador de
Lodo à luz solar, o mais importante reconhecimento de sustentabilidade empresarial do país.
“O case Mirante Secador de
Lodo à luz solar fez parte de um
seleto grupo de iniciativas inovadoras e inspiradoras em sustentabilidade. Além de promover a reflexão sobre o desenvolvimento de
práticas sustentáveis no saneamento”, destaca Silvia Leticia Tesseroli,
diretora presidente da Mirante.

“Temos muito a celebrar, pois
nossa atuação prioriza um futuro
ambientalmente mais seguro, sustentável e socialmente justo, confirmando nosso compromisso com
o município em fazer parte dessa
transformação positiva que a agenda ESG proporciona”, finaliza Silvia.
O CASE MIRANTE SECADOR DE LODO — O projeto do
Secador de Lodo, idealizado pela
Mirante, é bastante simples, mas
representa uma grande conquista
para Piracicaba na área de meio
ambiente. Inaugurado em 2020,
fica numa área de 3.000 metros
quadrados, na ETE Bela Vista. Ali
é depositado todo o lodo gerado nas
quatro maiores estações de tratamento do município: Piracicamirim, Ponte do Caixão, Capim
Fino e da própria Bela Vista. São
aproximadamente 1.200 toneladas por mês que, antes, eram encaminhadas a aterros sanitários. Hoje, o Secador de Lodo à luz
solar elimina 70% da água e reduz todo o volume em um terço.
PRÊMIO ECO — A sigla
ECO surgiu da fusão das palavras
‘empresa’ e ‘comunidade’ e foi
dado à premiação para reconhecer o que existia em termos de prá-
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Edison Carlos, presidente do Instituto Aegea, e
Silvia Leticia Tesseroli, diretora presidente da Mirante

ticas sustentáveis na época da sua
criação, em 1982. Nessa edição foi
observado um avanço significativo das empresas rumo a emissão
zero de gases de efeito estufa, o
“Net Zero”, com metas e indicadores arrojados. O S do ESG apareceu aliado a um grande esforço
para que as empresas se tornem
de fato inclusivas e diversas. A
palavra equidade apareceu como

um complemento essencial às estratégias e à cultura das companhias. A participação do público
interno também é um elemento
novo no sentido de engajamento
no tema, com equipes motivadas
por seus líderes a fazerem mais e
melhor e com um sentimento de
pertencimento, responsabilidade
e paixão, que vai além da busca
por resultados financeiros.

H ABIT
AÇÃO
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São Paulo possui 418 mil imóveis pelo Casa Verde e Amarela
São Paulo possui mais de
400 mil imóveis adquiridos por
meio dos créditos do Programa
Casa Verde e Amarela. Ao todo,
são 418.348 moradias financiadas entre o início de 2019 e o final de junho de 2022. O estado
concentra a maior parte dos financiamentos de todo Brasil. São
Paulo é a unidade da Federação
mais numerosa em financiamentos imobiliários com a utilização
de recursos do programa.
Os dados são do Ministério
do Desenvolvimento Regional,
responsável pela coordenação do
programa habitacional. No Brasil, 1.411.768 famílias contaram
com o crédito imobiliário para
conquistarem a casa própria.
A Região Sudeste ocupa a
primeira colocação no ranking
nacional do Casa Verde e Amarela. A soma dos quatro estados integrantes: Espírito Santo; Minas
Gerais; Rio de Janeiro; e São
Paulo, alcança 658.916 concessões de créditos nestes três anos.
O Rio de Janeiro figura
como o terceiro da região a mais
abrigar moradias subsidiadas
pelo Casa Verde e Amarela, com
74.834 unidades. Em seguida,
Espírito Santo ocupa a última
posição do Sudeste, onde 11.690
imóveis foram adquiridos com
base nos créditos do programa.
A regularização fundiária é
uma das prioridades do programa, que atende a dois públicos:
urbano e rural. Eles são estratificados de acordo com a faixa salarial, partindo de uma renda de R$
2.400 por mês a R$ 8 mil no caso

de financiamentos urbanos; e R$
29 mil anuais a R$ 96 mil anuais
para o financiamento rural.
PÚBLICO-ALVO - O financiamento imobiliário para regiões urbanas atende a três perfis financeiros: Urbano 1 - renda
mensal até R$ 2.400 mil; Urbano 2 - renda de R$ 2.400,01 a R$
4.400 mil; e Urbano 3 -- renda
entre R$ 4.400,01 e R$ 8 mil.
O público que tem interesse
em adquirir um imóvel rural
também está inserido em três
grupos: Rural 1 - renda bruta
familiar anual até R$ 29 mil;
Rural 2 - renda anual entre R$
29.000,01 e R$ 52.800,00 mil; e
Rural 3 - renda familiar anual
entre R$ 52.800,01 até R$ 96 mil.
As famílias em situação de risco e vulnerabilidade, aquelas comandadas por mulheres e as integradas por pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes
terão prioridade sobre as demais categorias para acessar o programa.
FINANCIAMENTO - As famílias interessadas devem procurar diretamente as construtoras
credenciadas e os bancos operadores para solicitar o financiamento
imobiliário por meio do Programa
Casa Verde e Amarela. O cálculo
dos juros leva em consideração
a faixa de renda do beneficiário
e a localização do imóvel, variando entre estes dois fatores.
Por exemplo, pessoas das regiões Norte e Nordeste que sejam
cotistas do FGTS contam com
taxa de juros de 4,25%. Para as
demais regiões, aplica-se a este
mesmo público-alvo juros de 4,5%.
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FALECIMENTOS
VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav., copacoz., área de serviço, área gourmet c/ piscina, churr. e vestiário.
Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas. Piscina infantil, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos
3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play
ground, área de lazer e quadra de
esportiva. Recem reformado. A
duas quadras de distância da
praia. De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour.
Próximo tem farmácia, padaria,
banco, ponto de táxi e ônibus.
Contatos: (19) 99897-1417 Aline
ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

SRA. DOMINGAS MARGARIDA
DE JESUS faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 78 anos,
filha da Sra. Maria Margarida
de Jesus, já falecida. Deixa
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala
“02” do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
para a referida necrópole. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

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
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e Flats.
Estuda permuta com imóvel. Fone e
Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

SRA. ADELINA COGO ZAMBETTA faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 87 anos, filha dos finados
Sr. Pedro Cogo e da Sra. Florinda Teodori, era viúva do Sr.

TORNEIRO MECÂNICO - Para trabalhar em São Pedro,com torno paralelo de 1 metro, não precisa ser
tempo integral, Bom salário contato
Zap (19) 996755952.
------------------------------------------

Preciso de ajudante geral,
no ramo de reciclagem,
enviar currículo na Rua
General Camara, 363,
Jd. Califórnia.
USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e
montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,
2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

SR. TAFAREL ACACIO ROCHA
RODRIGUES DE OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 32 anos, filho do
Sr. Durvalino Rodrigues de
Oliveira e da Sra. Cassia Cristina Rocha de Oliveira. Deixa
irmãos, familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala “03”
do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

Augusto Zambetta Neto; deixa
os filhos: Mariza Helena Zambetta Stanfaker, viúva do Sr.
Luis Benedito Stanfaker; Paulo Sergio Zambetta, casado
com a Sra. Raquel Fidelis Lara
Zambetta e Maria Estela Zambetta, casada com o Sr. Silvio
Cesar dos Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SIDNEY PANIGUELI faleceu
ontem, nesta cidade, contava 54
anos, filho do Sr. Jose Roberto
Panigueli e da Sra. Teresinha
de Jesus Cuba Panigueli, já falecida, era casado com a Sra.
Rosita Divina de Souza Panigueli; deixa os filhos: Suellen
Panigueli, casada com o Sr.
Henrique Roberto Bonilha; Sidney Vinicius Panigueli, casado
com a Sra. Viviane e João Victor
Panigueli. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole.
À família e amigos enlutados

os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. NEUZA DUCELI RASPARDELLI Ferreira faleceu ontem,
nesta cidade, contava 61 anos,
filha dos finados Sr. Antonio de
Jesus Raspardelli e da Sra.
Joana Nicolau Raspardelli, era
casada com o Sr. Ismael Aparecido Ferreira; deixa os filhos:
Mauricio de Jesus Ferreira; Mariela Priscila Ferreira, casada
com o Sr. João Carlos Ajala e
Marcio Henrique Ferreira, casado com a Sra. Flavia Roseli Pereira Ferreira. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ANA MARIA VICENTE DE
CAMPOS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 70 anos, filha
dos finados Sr. Olegario Correa
de Campos e da Sra. Ana Vicentina da Silva; deixa o filho: Alexandre Campos de Melo, casado com a Sra. Silvana Rosario
Hidalgo. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h15

da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.
MENINA ALICY VITORIA SANTANA faleceu ontem, nesta cidade, filha do Sr. Paulo Henrique Santana e da Sra. Jeane
Cristina dos Santos Santana.
Deixa demais familiares. Seu
sepultamento foi realizado ontem, às 17h00 no Cemitério
Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sandra Regina Pereira de
Souza Melotto faleceu ontem, na
cidade de Charqueada/SP, contava 61 anos, filha dos finados
Sr. Jose de Oliveira Souza e da
Sra. Anna Maria Pereira de Souza, era casada com o Sr. Jose
Mauricio Melotto; deixa o filho:
Geovane Souza Melotto, casado com a Sra. Geovana Vanderrosck Azevedo Melotto. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
14h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Charqueada/SP,
para a referida necrópole. À
família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

FALECIMENTOS
SRA. MARIA JOSE ZANI PERUCHI faleceu anteontem nesta
cidade, contava 86 anos de idade, era casada com Sr. Anesio
Peruchi; filha dos finados Sr.
Santo Zani e Sra. Herminia Carmezini. Deixa as filhas: Anilza
Aparecida Peruchi Correr casada com Daniel Agostinho Correr e Neiva Maria Peruchi casada com Ary de Oliveira Monteiro
Junior. Deixa os netos: Gisele,
Lucas, Caroline, Livia e Tiago;
Bisnetos: Miguel, Alice, Maria
Clara e Davi, demais parentes
e amigos. Seu sepultamento
deu-se ontem ás 16:00 hs, saindo o féretro do Velório Parque
da Ressurreição, sala Standerd, para o Cemitério Parque
da Ressurreição. À família e
amigos enlutados os sentimentos e pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR. APPARECIDO CARDOSO
DE OLIVEIRA faleceu ontem
nesta cidade, contava 66 anos.
Era Casado com Sra. Hilda Tomazoli de Oliveira. Era filho
dos finados Sr. Clemente Cristofoletti e da Sra. Rosa Vitti.
Deixou os filhos: Odilon Cardoso de Oliveira e Sra. Maria Aparecida Souza Silva. Deixou netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se
ontem as 14:00hs, seguindo
para o Cemitério Parque da
Paz de Rio das Pedras. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR. MAURICE NAYEF MAROUN
faleceu aonteontem cidade,
contava 83 anos. Era viúvo da
Sra. Laure Nader Maroun. Era
filho dos finados Sr. Nayef Maroun e da Sra. Hanne Hanna.
Deixou os filhos: Adriana Ma-

roun Roel casada com Marcelo Roel, Claudia Maroun de Almeida casado com Virgilio
Olavo Gomes de Almeida e
Maurice Nayef Maroun Filho.
Deixou netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se ontem as
15:30hs, no Cemitério Parque
da Ressurreição. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SRA ANITA DE SOUZA SANTOS
faleceu ontem cidade, contava
77 anos. Era filha dos finados
Sr. João Francisco de Souza e
da Sra. Maria Francisca de Souza. Deixou os filhos: Leila Ap.
dos Santos Silveira Leite casada com Abel Silveira Leite, Wilson Ferreira dos Santos casado com Tania Regina C. dos
Santos, Lilia Ferreira dos Santos, Berenice Santos Mendes
viúva de Antonio Edival Mendes,
Rafael Ferreira dos Santos casado com Jessica Esler dos
Santos. Deixou netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se ontem as
17:00hs, saindo o féretro do
Velório Parque da Ressurreição Sala D, para o Cemitério
Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR ALCIDES SÁPIA faleceu ontem nesta cidade, contava 87
anos. Era Casado com Sra.
Lourdes da Silva Sápia. Era filho dos finados Sr. Alexandre
Sápia e da Sra. Maria Fabretti.
Deixou os filhos: Maria Aparecida Sápia, João Batista Sápia
casado com Maria Aparecida
da Silva, Luzia Sápia Bega casada com Ademir Gutierrez

Bega, Israel Sápia casado com
Denise Raquel Costa Sápia,
Maria Madalena Sápia Camargo casada com João Batista
Camargo e Ana Maria Sápia
Mosca casada com Marcos
Roberto Mosca. Deixou netos,
bisnetos, tataranetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento dar-se á hoje as
09:30hs, saindo o féretro do
Velório Vila Rezende – Sala 02,
seguindo para o Cemitério
Municipal de Vila Rezende. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR ROQUE DOS SANTOS VIEIRA faleceu ontem nesta cidade, contava 66 anos. Era Casado com Sra. Rosilene Ap.
Busatto Vieira. Era filho dos finados Sr. Julio Vieira e da Sra.
Maria José Lourenço. Deixou
os filhos: Regiane dos Santos
Vieira Setten casada com Ivan
Samir Setten, Reginaldo dos
Santos Vieira casado com Rosangela Ap. Correa e Ricardo
dos Santos Vieira casado com
Larissa Camatari Bovo Vieira.
Deixou netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento dar-se hoje as 13:00hs, saindo o féretro do Velório Parque da Ressurreição – Sala B,
seguindo para o Cemitério
Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARIA ISABEL CUSTODIA
DOS SANTOS faleceu anteontem nesta cidade, contava 62
anos de idade, era filha dos finados Sr. Lazaro Luiz dos Santos e Sra. Isabel Custodia dos
Santos. Deixa os filhos: Emanuel Custodio Garcia e Jose
Antonio Garcia Neto. Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento deu-se ontem as
16:30 hs, saindo o féretro do
Velório da Saudade sala 4, para
o Cemitério da Saudade. A família e amigos enlutados os
sentimentos e pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. ZILDA MARIA RODRIGUES
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, contava 59 anos de
idade, era casada com Sr. Antonio Rodrigues Sobrinho. Era filha do finado Sr. Joaquim Barbosa dos Santos e da Sra. Odete
Maria de Jesus. Deixa os filhos:
Junierica Rodrigues Alves casada com Vanderlei Alves, Juselio
Rodrigues Sobrinho casado
com Daniela Feitosa e Marcelo
Rodrigues. Deixa netos e demais familiares e amigos. Seu
sepultamento deu-se-a ontem

às 15:00hs, saindo o féretro do
Velório Municipal de Rio das
Pedras sala-01, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS
SR NORBERTO RUDNEI PIZZINATTO ESTEVES faleceu anteontem nesta cidade, contava 65 anos. Era casado com a
Sra. Sueli Ap. Ferreira Borges
Esteves. Era filho do finado Sr.
José Esteves Moral Filho e da
Sra. Helena Pizzinatto Esteves.
Deixou os filhos: Ana Paula
Esteves, Luis Henrique Esteves, Vinicius Esteves. Deixou
neto Lucas Pizzinatto Esteves,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento deu-se ontem as 14:00hs, saindo o féretro do Velório da Saudade
Sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família
e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SRA MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA faleceu anteontem nesta cidade, contava 79 anos.
Era Casada com Sr. Laudemiro B. de Oliveira. Era filha dos
finados Sr. Jose Venes Rodrigues e da Sra. Joana Pereira
de Carvalho. Deixou os filhos:
Antonia Aparecida de Oliveira
Daniel casada com Francisco
de Paula Daniel, Maria das
Neves de Oliveira e Antonio
Laudemiro de Oliveira. Deixou
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
deu-se ontem as 13:00hs, saindo o féretro do Velório Parque da Ressurreição – Sala B,
seguindo para o Cemitério
Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. MARIO ADALBERTO GALLO
PEREIRA faleceu anteontem na
cidade de Águas de São Pedro
aos 60 anos de idade.Era viúvo
da Sra.Gloria Miriam Maximo.
Era filho do finado Sr. Antonio
Adalberto Pereira e da Sra. Celina Margarida Gallo Pereira.
Deixa os filhos: Nicole, Giulia e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem saindo
o féretro ás 10:30 h do Velório
Memorial Bom Jesus – Sala 1,
seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi inumado em jazigo da família. Está
sala possui serviço de velório
on-line consulte os familiares.
Á família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS
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Sonhar e agir, como nos
ensinou Luiz de Queiroz
Vicentinho

N

a semana em
que se celebra o
dia do agricultor, 28 de julho, é imperativo que seja ressaltada a importância da
agricultura nas nossas
vidas. E, em que pese a
relevância do agronegócio para a economia do país, cujo
foco sempre fora exportação de
comodities, neste momento tão
emblemático gostaria de valorizar
a produção da agricultura familiar, responsável por cerca de 70%
dos alimentos que chegam à mesa
do brasileiro. Em outras palavras,
quem alimenta nosso povo de
fato é o pequeno agricultor.

Quem alimenta
nosso povo de
fato é o pequeno
agricultor
Os pequenos produtores, justamente os mais vulneráveis, foram
completamente abandonados pelo
governo Bolsonaro. Com o abandono do Pronaf e sem uma política
nacional de alimentação ou de valorização das cooperativas, os jovens estão cada vez mais fugindo
do campo rumo ao trabalho informal e precário oferecido nas grandes cidades. Valorizar a agricultura nacional, e a produção nacional, é valorizar a nossa gente.
Após a superação desse desgoverno tão trágico para as famílias
do campo quanto da cidade, surge
a necessidade de uma ampla política nacional de valorização da agricultura familiar, com criação de linhas específicas de crédito, subsídios aos produtores de alimentos or-

gânicos, e auxílio técnico-científico aos pequenos agricultores. É preciso recuperar a importância do Pronaf, bem
como discutir sua ampliação. Todo brasileiro
e brasileira deve ter o
direito de fazer ao menos três refeições diárias e de possuir em sua
mesa alimentos com alto valor nutritivo e cultivados sem agrotóxicos, uma grande parcela deles proibidos em diversos países e autorizados sob o governo Bolsonaro.
Nesse cenário, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), orgulho nacional e latino-americano, eleita como
a quinta melhor universidade em
Ciências Agrárias do mundo no
ranking produzido pela editora U.S.
News and World Report, que classifica as melhores faculdades do
mundo em 22 áreas do conhecimento, deve operar como grande norteadora deste desafio.Se eleito Deputado Federal novamente, uma
vez que atualmente sou pré-candidato, me coloco plenamente a disposição para dialogar com todos os
atores envolvidos direta e indiretamente neste projeto e atuar ativamente para que isso ocorra. Vamos juntos esperançar e construir
um novo tempo. É necessário agir
e lutar e, antes das realizações, primeiramente é preciso sonhar, como
um dia sonhou com uma Escola de
Agricultura o visionário Luiz de
Queiroz. Pois os sonhos quando
bem cultivados germinam os grandes feitos da humanidade.
———
Vicentinho, pré-candidato a deputado
federal (PT-SP)

D IVINO

232ª Festa acontece neste
final de semana na Capela
Um dos mais tradicionais eventos do estado acontece no Distrito de Laras
com diversas atrações; Encontro das Canoas acontece a partir das 17 horas
São mais de 200 anos de tradição, que fazem do evento um
dos mais tradicionais e longevos
do estado de São Paulo. A 232ª
edição da Festa do Divino Espírito Santo acontece neste final de
semana, na Capela de São

Sebastião,Distrito de Laras, em
Laranjal Paulista, com uma programação religiosa e recreativa
imperdível. Uma das principais
atrações da festa é o “Encontro
das Canoas”, que acontece neste
sábado (30), a partir das 17h.

Além desta, o evento também terá
muita música! Na sexta-feira
(29), às 21h30, Rogério Carrera
se apresenta para abrir as comemorações. No sábado, às 12h, tem
Banda Arizona. Às 20h, a apresentação é do cantor Pedro Henrique.
Divulgação

E às 22h30, Fogaça e Zambianco
fecham a noite. O encerramento do
evento será no domingo (31), às
12h, com Nando Melo. O evento
conta com apoio da Prefeitura de
Laranjal Paulista, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

C OVID -19

Novo público
pode se
imunizar
na cidade
ESCOLA SENAI
O maior polo produtor de brinquedos da América Latina está
prestes a ganhar um novo reforço. O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior esteve
nesta sexta-feira (29) em Botucatu para avançar nas tratativas para instalação de uma
unidade do SENAI em Laran-

jal Paulista. A ideia é ampliar as
ações de capacitação de mão
de obra, para aumentar a produtividade, a especialização e, claro, gerar empregos. O prefeito
foi recepcionado pelo coordenador de Relacionamento com a
Indústria, José Orlando Santos,
que nos próximos dias estará vi-

sitando a cidade para conhecer os prédios e possíveis locais que irão abrigar a nova
estrutura. Também participaram o vice-prefeito Carlinhos
Rugolo, o secretário de Indústria, Comércio e Emprego, Leandro Moraes Leardini, e a chefe de gabinete, Marília Pieroni.

A quarta dose da vacina contra a COVID-19 está disponível para
pessoas a partir dos 30 anos em
Laranjal Paulista. O intervalo de
aplicação é de quatro meses após a
terceira dose. Para se imunizar, é
necessário comparecer ao Centro
Administrativo Municipal, que
fica na Rua Hélio Rodrigues Pires, 54, Centro. O atendimento é
das 7h às 16h. A vacinação também acontece diretamente nas unidades básicas de saúde, das 13h às
16h, de segunda a sexta-feira.
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Decola Pira: um presente para Piracicaba
Luciano Almeida

C

heguei na cidade de Piracicaba no ano de
1969, vindo de São
Paulo com a família,
quando meu pai comprou a fábrica da Caninha Tatuzinho. Fomos morar em uma
chácara isolada, no
bairro hoje conhecido como
Abaeté, de onde eu só saía de
bicicleta, na companhia do meu
inseparável amigo de infância
Luís Augusto Varela, o Duto,
para explorar a vizinhança,
pescar no rio Piracicaba ou
mesmo nos lagos da Esalq.
Tempos depois, durante o
período de férias escolares, meu
pai me convocou para trabalhar
na Tatuzinho, na antiga fábrica
da avenida Rui Barbosa. Lá
atuei como office-boy e encarregado de vistoriar as garrafas
quebradas que saíam da máquina de lavagem. Foi meu primeiro trabalho com carteira assinada, aos 12 anos de idade. Foi ali,
no chão de fábrica, que aprendi
lições importantes sobre administração e a responsabilidade de
realizar um trabalho bem feito,
ensinamentos do meu pai que
me acompanham até hoje e me
são muito valiosos na administração desta cidade que agora
completa 255 anos de existência.
Sendo assim, terei o prazer
de anunciar na próxima segunda-feira, 01°/08, o pacote DECOLA PIRA, um plano de reformas administrativas que
contempla também a quebra de
paradigmas , elevando o município ao patamar de Smart Cities com a utilização de práticas

CHARGE

Christiano Diehl

e ferramentas modernas de gestão pública.
É o caso da área da
Educação, onde pretendemos implantar
uma revolução por
meio do projeto de conversão das escolas municipais em período integral, Escola Integral
para Todas (EITA),
além da reforma e ampliação das 124 unidades de ensino, entrega de 4.000 Chromes
Books para os alunos, 3.000 para
professores, promovendo ainda
a compra e fornecimento de uniformes para todos os alunos.
Também estamos trabalhando na área de Saúde para diminuir a incidência do não comparecimento da população em consultas e exames, uma medida que
vai melhorar a disponibilidade
de médicos e equipamentos no
atendimento aos munícipes.
No segmento das boa práticas ambientais que geram economicidade, vamos promover a troca da iluminação pública pelo sistema de LED em 5.000 pontos da
cidade, reduzindo o consumo e a
emissão de dióxido de carbono. Promoveremos ainda início de estudos
para adesão ao mercado livre e investimento em geração própria de
energia para os prédios públicos.
Faremos na segunda-feira,
dia 1º, o anúncio do recapeamento asfáltico, iniciativa inédita na cidade nos últimos 10
anos. Os servidores municipais
também serão valorizados com
um plano de cargos e salários.
Destaco também projeto que
vai implantar o Engenho da Cultura, espaço multifacetado que,
além da Pinacoteca, do Teatro Erotides de Campos, vai reunir res-

Fui eleit
o com a
eleito
responsabilidade
de recuperar a
atratividade do
município
taurantes, cafés, lanchonetes,
oferecendo diversos atrativos no
Engenho Central, assim como a
revitalização urbanística da área
central e da orla da Rua do Porto. Vamos iniciar com prioridade o processo de Concessão Pública do Parque do Mirante, Aeroporto e do Elevador do Alto
do Mirante, entre outros.
Neste pacote ainda estão previstos o pedido de antecipação do
cronograma, junto ao Governo
do Estado, da construção do Anel
Viário, previsto de 2040 para
2024, além da construção de mais
36 km da Ciclovia Riverside.
Fui eleito com a responsabilidade de recuperar a atratividade do município, oferecendo condições favoráveis que
garantissem o aporte de grandes investimentos que gerassem mais emprego e renda.
Vale a pena lembrar que, desde
o início da nossa gestão, já recebemos mais de R$ 4,1 bilhões
em investimentos, responsáveis
por 3.800 empregos diretos.
Enfim, passada a pandemia
da Covid-19 e com a retomada
da economia, o pacote DECOLA
PIRA vai garantir o nosso crescimento sustentável, consolidando cada vez mais Piracicaba
como uma das melhores cidades
do Brasil para se viver. Esse é
nosso presente de aniversário!
———
Luciano Almeida, prefeito de Piracicaba
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Reynaldo Porchat e os
primórdios da USP
José Renato Nalini

A

Universidade de
São Paulo é uma
das glórias paulistas, antes de ser legítimo orgulho brasileiro.
Deve-se a Armando de
Sales Oliveira converter em realidade o sonho bandeirante e criar a Universidade pelo decreto
6.183, de 25.1.1934. Feliz a escolha
do primeiro Reitor, o Professor
Reynaldo Porchat, empossado no
cargo pelo então Secretário da Educação, Christiano Altenfelder Silva, em sessão do Conselho Universitário realizada a 6.06.1934.
Ele era festejado Mestre da
São Francisco. Ernesto Leme o
descreve como “alto, elegante, extremamente simpático, entrava
pontualmente na sala n. 2 do velho edifício às onze e um quarto,
subia à cátedra e, feita a chamada, que fiscalizava rigorosamente,
começava a preleção. Os que tiveram a fortuna de assistir às suas
aulas, delas contam maravilhas.
De tal sorte que, refere Soares de
Melo, determinado bacharel, ao
sair um dia de conferência aqui
proferida por Enrico Ferri, exclamou: ‘Ó que saudades das aulas
do Dr. Reynaldo Porchat”.
Coube a Porchat a hercúlea
tarefa da estruturação da Universidade. O decreto federal
24.102, de 10.4.1934, transferiu
para o Estado de São Paulo a velha Faculdade de Direito, criada
pela Lei de 11.08.1827, para integrá-la à Universidade. Na História da Universidade de São
Paulo escrita por Ernesto de Souza Campos, Leme afirma que “foi,
em verdade, ao se inaugurar em
São Paulo o curso jurídico, tão
cheio de tradições, que nasceu a
grande Universidade, instituída
por Armando de Sales Oliveira cerca de cento e sete anos depois”.
Foram dez os institutos de
ensino e pesquisa que formaram
inicialmente a USP. Um dos mais
relevantes a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de onde
saiu o pensamento mais criativo
da intelectualidade brasileira.
O primeiro Reitor foi buscar
na Europa os mais prestigiados
cérebros, para colaborar com a
formação de docentes nacionais.
Dentre eles, Gleb Wataghin, da
Universidade de Turim, que colaborou com o pioneirismo da
USP no estudo da física nuclear e formou pensadores de
grande reputação internacional.
Reynaldo Porchat era um
entusiasta. Em discurso proferido por ocasião de jubileu professoral, relata suas emoções
nesse período: “Eu ainda sinto
as alegrias que me rejuvenesciam como uma florescência emanada do contato feliz cm que
pude gozar de convivência santa
com os eminentes mestres de
todas as escolas superiores, e
fruir o doce convívio proveitosíssimo nas sessões do Conselho Universitário. Além das
inovações introduzidas com a

criação do novo instituto, multiplicaramse as visitas de alto
valor intelectual, da
Europa e da América,
e eu tive a feliz oportunidade, na qualidade
de Reitor, de apresentar-lhes as saudações
da Universidade”.
Em sua reitoria as
providências iniciais para a construção da Cidade Universitária.
A Congregação da São Francisco foi contrária à transferência
da Faculdade para a Cidade Universitária. Consta da ata da terceira reunião da Comissão encarregada de estudar a localização
do Campus, os motivos dessa recusa: “Explica o professor Leme
os motivos que levaram a Congregação a opinar desse modo,
dividindo-os, segundo a sua ordem, em sentimentais e jurídicos. Os de ordem sentimental têm
origem na tradição centenária
da Faculdade e os de ordem jurídica, no seguinte: a cessão do
edifício ao Governo Imperial,
pela Ordem de São Francisco, foi
feita com a condição irrevogável
de ser o mesmo aplicado, única e
exclusivamente, ao funcionamento da Academia; e, além disso, quando transferiu a Faculdade de Direito ao Governo Estadual, com todo o patrimônio da
mesma, fê-lo o Governo Federal
– decreto 24.182, de 10.4.1934 –
impondo a esses bens a cláusula
de inalienabilidade e devendo os
mesmos reverter à União, quando aplicados a fim diferente daquele a que se destinavam”.

Foram dez os
institutos de
ensino e pesquisa
que formaram
inicialmente
a USP
Essa a razão da permanência das Arcadas no centro histórico da pauliceia, mais consistentes do que a versão de que
foram os acadêmicos da São
Francisco os responsáveis, na
corrente narrativa do gesto de
impedir as pedras fundamentais. Quem já não ouviu falar em
“quantas pedras enterrarem,
tantas pedras arrancaremos”?
Reynaldo Porchat foi membro fundador da Academia
Paulista de Letras, ocupante da
Cadeira 20, e foi ele quem escolheu o poeta Ezequiel Freire
para seu patrono. Hoje essa
Cadeira é ocupada pelo ex-Presidente Michel Temer, que sucedeu a Renata Pallottini, ambos ex-alunos da São Francisco.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia
Paulista de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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Piracicaba, 255 anos!
Professora Bebel

A

cidade natal é
uma referência
para toda a nossa vida. Mesmo quando a ela não possamos
retornar, significará
sempre o ponto inicial
da nossa trajetória,
evocando ternas e persistentes memórias de infância e
lembranças de acontecimentos
marcantes de nossa existência.
Para mim, Piracicaba é muito mais que uma referência distante. É meu amor no presente e
seguirá sendo no futuro. A Rua
do Porto, o Rio Piracicaba, o Engenho Central, o Teatro Municipal, o Salão de Humor, o XV de
Piracicaba, suas belas praças arborizadas, o povo trabalhador,
hospitaleiro, sua cultura caipira
de raiz, conhecida em todo o Brasil, indústria e comércio pujantes,
as belezas naturais do Município,
são alguns dos nossos mais importantes patrimônios e razões
para que eu nunca tenha deixado
de estar em nossa querida cidade.

Nasci no Distrito
de Artêmis e tive uma
infância humilde,
como parte de uma família de pai agricultor
e mãe dona de casa.
Mesmo depois de nos
mudarmos para a vizinha Águas de São
Pedro, foi Piracicaba
quem me deu a possibilidade de realizar meu sonho
de me tornar professora, acalentado desde a infância.
Formei-me na Faculdade
Metodista e ali também fiz meu
mestrado em Administração Escolar. Foi também em Piracicaba
que ingressei na APEOESP, fui representante de escola, conselheira regional e estadual e pude tornar-me diretora estadual, secretária de Finanças e presidenta da
entidade. Foi com essa bagagem
e experiência que meu trabalho
pode ser reconhecido pela minha
categoria e tantos outros segmentos sociais, permitindo minha
eleição como deputada estadual,
função que hoje ocupo e para a
qual volto a ser pré-candidata.

Orgulho de
representar e
trabalhar pela
minha cidade
Devo muito à nossa querida
Piracicaba e procuro retribuir
com meu trabalho tudo o que
essa nossa cidade me propiciou,
assim como a toda a região. Por
isso, meu mandato de deputada
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está sempre
aberto a receber e encaminhar as
demandas, assim como tomo todas as iniciativas a meu alcance
para concretizar os compromissos que assumi, sendo um dos
principais contribuir para o desenvolvimento regional de Piracicaba. Acredito que Piracicaba
e região podem se desenvolver
muito mais, possibilitando ao
povo melhores condições de vida,
por meio da geração de trabalho
e renda. Por isso, é tão importante que o próximo governo estadual faça de fato acontecer a
Região Metropolitana de Piracicaba, com investimentos e políti-

cas de desenvolvimento em todas
as áreas. Como deputada, continuarei trabalhando e cobrarei que
o futuro governador do Estado
garanta orçamento próprio para
a implementação de políticas
para que a Região Metropolitana
de Piracicaba aconteça de fato.
Nesses 255 anos, que comemoraremos no dia 1º de agosto,
Piracicaba constituiu uma invejável patrimônio material, cultural e humano. Um patrimônio conhecido e reconhecido em todo o
Brasil. Ao parabenizar nossa querida e linda cidade, coloco-me,
mais uma vez, inteiramente ao
dispor para ajudar a torná-la a ainda mais próspera e acolhedora.
Tenho imenso orgulho de representar e trabalhar por Piracicaba na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, fazendo do
meu mandato popular um instrumento para que a nossa cidade seja
cada dia melhor para se viver.
Parabéns a toda nossa
gente! Parabéns, Piracicaba!
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT

Segurança em condomínios & seguros
Ana Paula C. Oliveira

T

alvez até mais do
que os moradores de casas em
ruas, proprietários e inquilinos de apartamentos e casas em condomínios tendem a se preocupar com a segurança do prédio. É compreensível, considerando que há fluxos de vizinhos entrando e saindo
o ano inteiro e todos têm seus próprios visitantes frequentando a
propriedade. Assim sendo, segundo o código civil aponta, a responsabilidade na conversação e segurança nas áreas comuns do condomínio é do(a) síndico(a). Todavia, os condôminos precisam também contribuir com ela para evitar assim, problemas de segurança e que muitas vezes irá ajudar o
trabalho da portaria para evitar
situações de perigo, como: roubo,
furto, assalto, sequestro e invasão.
E para manter a segurança do
condomínio é preciso câmeras de
segurança, muito treinamento aos
funcionários, comunicação entre
as portarias, cercas elétricas, sensores de presença, circuito fechado de TV, guaritas blindadas, entre outros. Pode-se também, contratar alguma empresa para realizar esse tipo de gestão, mas que

irá gerar custos adicionais e alguns condomínios preferem este serviço mesmo que paguem um pouco a mais
por ele, para ampliar a
área de segurança.
[...] de acordo com
o ditado popular: "prevenir é melhor do que
remediar" referente a
segurança de um empreendimento, principalmente porque a maioria das pessoas atualmente têm
preferido morar em condomínios
fechados, já que os consideram
mais seguros do que casa, mas
para garantir essa "tranquilidade"
aos moradores os condomínios,
precisam de determinados recursos e também de boas práticas
adotadas a toda comunidade envolvida além do síndico, gestão e
moradores e são elas além das acima citadas: identificar quem entra no condomínio para prevenir
sinistros nos condomínios; identificar prestadores de serviços e
visitas na portaria, antes de deixar alguém entrar; pedir aos moradores que venham retirar na
portaria suas encomendas e
acompanhamento em relação a
abertura e o fechamento dos portões atentamente para que ninguém se aproveite desse momento para entrar no condomínio.

E para manter a
segurança do
condomínio é
preciso câmeras de
segurança, muito
treinamento aos
funcionários (....)
É importante criar protocolos de segurança e de divulgação, pois, garantir a segurança
do lugar é dever de todos que o
frequentam, sejam eles moradores ou não, trabalhadores,
síndico(a), prestadoras de serviços é dessa forma que os protocolos de segurança existem além
do “só ficar no papel”, devem ser
de fato obedecidos e praticados
por todos, evitando desconfortos, assaltos ou até invasões.
Usar da tecnologia, pois
cada vez mais dispositivos vêm
sendo desenvolvidos e aprimorados com a finalidade de garantir a segurança coletiva em
condomínios, tais como: aparelhos de verificação biométrica,
uso de tags, reconhecimento facial, grupos de WhatsApp, sistemas
automatizados e outras funcionalidades eletrônicas que podem
idealizadas pelo síndico e condôminos para melhorar a segurança do ambiente residencial.

E por fim e não menos importante, a capacitação dos profissionais de segurança, pois,
uma equipe bem treinada e com
experiência em segurança condominial é muito importante
para assegurar a preservação do
condomínio e o bem-estar dos
moradores o que parece não
acontecer em um condomínio
que conheço bem, por ser o
síndico(a) relapso(a) com a segurança e preservação do patrimônio social do lugar.O fato é
que a segurança de um empreendimento depende da atuação
e colaboração de todos: moradores, empregados, síndico e
um sistema de segurança implantado que funcione sempre,
24quatro horas por dia ou sete
dias por semana, né José*!?
———
Ana Paula Cipriano Oliveira, socióloga e filósofa, especialista em administração hoteleira, mestre em turismo e hotelaria com ênfase em patrimônio cultural e cursa
atualmente MBA pela
UNYLEYA em gestão
condominial (2022).
*O nome José é apenas e simplesmente, um trocadilho, com o dito “e
agora José” nada a mais com isso.
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Santa Casa traz Ressonância
3 Tesla para Piracicaba e região
Nova tecnologia garante maior precisão e qualidade de imagem para exames nas
áreas da cardiologia, oncologia, neurologia, abdômen e sistema osteomuscular

Às vésperas do aniversário
de Piracicaba, em 1º de agosto, a Santa Casa de Piracicaba
comemora a implantação do
novo equipamento de Ressonância Magnética 3 Tesla Pioneer da GE, cuja tecnologia, pioneira na região, traz uma série de diferenciais que se revertem em benefícios, comodidade
e maior segurança na hora de
executar exames por imagem.
Segundo o médico Alexandre
Borges (CRM 82.699), diretor do
Instituto de Radiologia do Hospital, isso é possível porque o aparelho possui o dobro da potência do
campo magnético gerado pelos
equipamentos convencionais, o
que permite uma riqueza de detalhes que elevam e aprimoram a
qualidade da imagem para o diagnóstico mais preciso de doenças em várias especialidades.
“Há certas alterações apresentadas no cérebro de pessoas
com problemas de convulsão,
por exemplo, que são detectadas apenas no exame realizado
no aparelho de 3 Tesla”, disse o
radiologista ao citar a potente
intervenção do novo equipamento na área neurológica.
Ele revela os benefícios da
nova tecnologia também na área

oncológica, uma vez que o aparelho permite a identificação do tamanho e a exata localização de
tumores de mama, impactando
positivamente no sucesso do tratamento a ser instituído, principalmente em casos de cirurgia.
“Alguns tumores malignos apresentam lesões satélites, ou seja,
pequenos focos de tumor que não
aparecem nos exames de mamografia e ultrassom, prejudicando o plano de tratamento da paciente durante a cirurgia, pois
alguma parte deste tumor pode
não ser detectada”, explicou.
O radiologista revela que a
Ressonância 3 Tesla na mama
também ajuda a diagnosticar
prováveis reincidência do tumor, bem como o rastreio de lesões em mulheres muito jovens
que tem pré-disposição genética
para o câncer de mama.
A técnica é considerada padrão ouro também para a avaliação da próstata em casos suspeitos da doença malígna. Antes,
todo paciente com suspeita era
encaminhado para biopsia e, só
depois então, era possível saber
se tratava-se de um câncer, de
um tumor benigno ou de uma
simples inflamação. “De 30% a
40 % dos pacientes que fazem a

ressonância de próstata não precisam da biopsia”, revelou.
Os benefícios da Ressonância
Magnética 3 Tesla são observados
também na cardiologia, pois o
equipamento carrega um software de inteligência artificial que permite reduzir o tempo dos exames
pela metade e eliminar toda granulação (ruído) da imagem para
que a visualização dos músculos
cardíacos permita destacar a doença do tecido normal do órgão.
Exames de abdômen para
avaliação do fígado, pâncreas
e rins também ganharam muito mais qualidade com o 3 Tesla, pois elimina a necessidade
de prender a respiração durante o procedimento. “São exames
que vinham sendo feitos com
certo grau de dificuldade, principalmente em idosos e crianças, porque exige que o paciente prenda a respiração para evitar movimentos que comprometam a qualidade da imagem”,
explica o médico lembrando
que, agora, isso é passado.
O 3 Tesla também oferece detalhes da estrutura óssea antes
inexistentes. Outra característica
marcante é a maior abertura do
túnel do equipamento, que mede
70 centímetros proporcionando

Divulgação

O médico Alexandre Borges (esq) fala sobre o novo equipamento ao provedor João Orlando Pavão,
ao vice-provedor Alexandre Valvano e à administradora Vanda Petean

mais conforto ao paciente de forma a aliviar o estresse causado pelo
exame e muitas vezes, pela própria
doença. “O espaço físico também é
humanizado, com imagens leves e
revigorantes nas paredes para atenuar o estresse”, disse Borges.

Ele revela que o investimento
permitiu à Santa Casa dar um
grande salto de qualidade, igualando-se tecnologicamente aos
grandes centros de saúde do país.
“O resultado é fruto do esforço e
do apoio que sempre tivemos da

Santa Casa, instituição que se
mantém na vanguarda tecnológica em benefício de toda a sociedade”, considerou Alexandre Borges
ao agradecer a oportunidade de
buscar as melhores praticas médicas dentro da radiologia.
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Unimed Piracicaba é referência na
cidade há mais de cinco décadas
Aliando expertise e inovação, Cooperativa oferece assistência para beneficiários
da cidade e região; são mais de dois milhões de atendimentos assistenciais

A Unimed Piracicaba celebra
os 255 anos da Noiva da Colina
com mais de 2 milhões de atendimentos assistenciais, 1,1 milhão de
exames de imagens, 219 mil cirurgias, 173 mil internações e 19 mil
nascimentos no Hospital Unimed
Piracicaba, que completou, este
ano, 11 anos de funcionamento,
além da implantação de serviços
médicos inovadores, incluindo
plataformas de atendimento digital. Não é à toa que a cooperativa
médica é referência na assistência
à saúde no Estado de São Paulo.
“Temos muito a comemorar
e, principalmente, agradecer o
apoio que encontramos desde o
início de nossa gestão, em 2012,
quando resgatamos a credibilidade da marca e a confiança dos piracicabanos. Juntos, trouxemos
um crescimento sustentável para
o nosso complexo hospitalar.
Neste período, conseguimos
acompanhar o desenvolvimento
pujante da cidade”, disse Carlos
Joussef, presidente da instituição.
Hoje, a unidade mantém

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav., copacoz., área de serviço, área gourmet c/ piscina, churr. e vestiário.
Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
------------------------------------------

prontos atendimentos 24h de urgência e emergência nas áreas de
clínica médica, ortopedia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, cirurgia geral, emergencista, além do suporte de anestesistas e hospitalistas, equipes para
cuidados paliativos e especialidades em plantão de disponibilidade. Integram, ainda, os serviços
da unidade UTIs Adulto, Neonatal, Pediátrica, Cardiológica e UCI
(Unidade de Cuidados Intermediários), 13 salas de Centro Cirúrgico, duas salas de Centro Obstétrico, uma sala para Parto Adequado e duas salas de Cirurgia
Ambulatorial, Unidade do Coração (Hemodinâmica), Maternidade, Pediatria, Agência Transfusional, Day Clinic, Centro de
Imagem completo, Atendimento Domiciliar e Emergencial.
“Nestes últimos anos, o Hospital Unimed Piracicaba evoluiu
muito em serviço, assistência e tecnologia. Mas há, ainda, novos desafios pela frente, que contemplam
a ampliação do centro médico e a

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas. Piscina infantil, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score baixo, aumento. Sem entrada, mesmo
com o nome restrito no SPC. Compro
dívidas ou carro e imóvel já financiado ou quitado, pago a vista. Nome
limpo no SPC e Serasa. Tiramos certidões em geral. (11) 9.5126-6610.
-----------------------------------------TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e Flats.
Estuda permuta com imóvel. Fone e
Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

TORNEIRO MECÂNICO - Para trabalhar em São Pedro,com torno paralelo de 1 metro, não precisa ser
tempo integral, Bom salário contato
Zap (19) 996755952.
------------------------------------------

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

instalação de serviços diferenciados. Queremos sempre mais
para os nossos mais de 190 mil
beneficiários da cidade e região”.
SAÚDE DIGITAL - A Unimed Piracicaba lançou também a
plataforma digital Einstein Conecta, no site e aplicativo Unimed SP
Clientes. “Agora, com esta nova
ferramenta, os clientes contam
com um serviço exclusivo de telemedicina, com profissionais capacitados do Hospital Israelita Albert Einstein, sete dias por semana, 24 horas”, diz Joussef.
O dirigente diz que o novo
atendimento digital é um recurso
que coloca o beneficiário em contato direto com equipe assistencial para casos com necessidade de
baixa urgência, de onde estiver.
“Integram a lista de cuidados sintomas de Covid-19, gripe e resfriados, alergias e lesões na pele,
dor lombar, desconforto ou dor
abdominal, dor de cabeça ou no
corpo, febre, dor de garganta, picadas, náuseas e vômitos, dor ou
infecção nos olhos”, orientou.

“Inovar tornou-se essencial
porque a nossa missão é sempre
proporcionar o melhor atendimento médico para beneficiários da cidade e região, além de otimizar fluxos e processos assistenciais. Estamos renovando nosso parque
tecnológico nas salas de imagem
e iniciamos a implantação do serviço oncológico no Hospital Unimed Piracicaba”, completou.
A unidade médica conta
também com os serviços do Hospital Israelita Albert Einstein nas
áreas de telemedicina de UTI, telerradiologia 24h e Parto Adequado. Investiu na modernização do aplicativo Unimed SP Clientes (com agendamento de exames cardiológicos na Unidade do
Coração do Hospital Unimed Piracicaba), na recepção digital nos
prontos atendimentos do complexo hospitalar, proporcionando mais agilidade e sustentabilidade sem o uso de papéis, além
de outras ferramentas que contribuem para a gestão e a análise
de informações clínicas em UTI.

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

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Filipe Paes/Studio47

O médico Carlos Joussef é o presidente da Unimed Piracicaba

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e
montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,
2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

A Tribuna Piracicabana
A5

Domingo, 31 de julho, e segunda-feira, 1º de agosto de 2022

IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Princípios fundamentais da
Doutrina Social (2ª parte)
Antônio Carlos D´Elboux é padre diocesano e pároco da
Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Rio Claro
(acdelboux@uol.com.br)
O sexto dos princípios fundamentais da Doutrina Social da
Igreja (DSI) é dizer não ao capitalismo liberal, conceituado
"como uma filosofia de vida fortemente marcada pelo espírito do
individualismo, o que conduz, no
plano econômico, à eleição do
lucro como valor supremo, sem
quaisquer compromissos com o
bem comum e com princípios
éticos, daí resultando concepções como a da propriedade privada como direito absoluto, o
trabalho como simples mercadoria, o salário submetido à lei
da oferta e da procura, a livre
concorrência sem limites" (p.766).
O sétimo desses princípios é
dizer não ao socialismo, resumido em quatro notas marcantes:
"1ª. - a exagerada supremacia do
social sobre o individual, como
se o homem é que tivesse sido
feito para a sociedade, e não esta
para aquele (tese insustentável,
que não se deve confundir com o
salutar princípio da prevalência
do bem comum sobre interesses
individuais); 2ª. - coletivação da
propriedade privada dos meios
da produção, dos quais o Estado
torna-se o grande proprietário;
3ª. - exclusividade do Estado
na planificação da economia;
4ª. - vigorosa intervenção estatal em todos os setores da atividade socioeconômica" (p.771).
O oitavo princípio fundamental da Doutrina Social é
o da subsidiariedade do Estado, que consiste nisto:
"Presença, sim, do poder
público na sociedade, como
responsável, que é, pelo bem
comum, mas com a função de
ajuda (do latim subsidium =
ajuda, auxílio) aos cidadãos e
aos corpos intermediários na
plena realização dos seus objetivos" (p.778). Foi a partir da
encíclica Pacem in Terris, do
Papa João XXIII, que o magistério da Igreja conferiu ao princípio da subsidiariedade uma
dimensão mundial, sendo o
mesmo aplicado ao inter-relacionamento das nações.
O nono princípio é o que aceita a socialização. "Foi a Mater et
Magistra (nºs. 56-64) que intro-

duziu na DSI o apaixonante tema
da socialização" (p.779). Ela "implica principalmente a criação de
formas associativas, independentes em relação ao poder público e
juridicamente institucionalizadas" (p.780), sendo "um processo sociológico que se caracteriza
pelo acentuado desenvolvimento das tendências associativas
próprias do homem, nada tendo
a ver com o socialismo, sistema
que considera necessária, para
promover a justiça social, a extinção da propriedade privada
dos bens instrumentais" (p.781).
O décimo princípio é a prioridade do trabalho sobre o capital, pois "o trabalho é um ato humano; o capital, apenas um instrumento... Também os padres
conciliares assinalaram que o
trabalho humano 'sobreleva aos
demais fatores da vida econômica, que apenas têm valor de instrumentos' (GS 67a)" (p.785). A
prioridade do trabalho, diz João
Paulo II, "é um postulado que
pertence à ordem da moral social. Este postulado tem uma importância-chave, tanto no sistema fundado sobre a propriedade privada de tais meios de produção, como no sistema em que
a propriedade privada de tais
meios foi limitada mesmo radicalmente (LE 15a)" (p.785).
Este princípio assenta-se "na
premissa de que o trabalho é uma
atividade humana, enquanto o
capital é um conjunto de coisas"
(p.785). "Na dimensão subjetiva, considera-se o trabalho como
algo que é imanente ao homem,
algo que é próprio do homem,
algo mediante o qual ele se realiza como pessoa, plenifica-se, colabora com Deus na obra da criação [...] Na dimensão objetiva,
tem-se em conta o domínio do
homem sobre a Terra, na produção de coisas, mediante processos que foram sempre se aperfeiçoando, desde atividades manuais e empíricas até à da sofisticada tecnologia moderna" (p.786).
REFERÊNCIA
LESSA, Luiz Carlos. Dicionário de doutrina social da Igreja: doutrina social da Igreja de
A a Z. São Paulo: LTr, 2004.

IGREJA EM NOTÍCIAS
51 ANOS - Nesta segunda-feira (1º de agosto), dia do aniversário de Piracicaba, o Cemitério
Parque da Ressurreição completa 51 anos e uma missa será realizada em comemoração à data.
Com início às 17 horas, a celebração será presidida pelo bispo Dom
Devair Araújo da Fonseca na capela do campo santo. O Parque é
uma instituição diocesana e conta com missas todos os dias, às 7
horas, na Capela da Ressurreição.
Informações: (19) 3426-4877.
FESTVOC 2022 - Estão aber-

tas as inscrições para o Festival
Vocacional (FestVoc) 2022. Neste ano, o evento chega à 20ª edição e tem como tema a fala de
São João Paulo II durante a 15ª
Jornada Mundial da Juventude: "Não tenhais medo, sede
santos!". Os participantes poderão se apresentar nas modalidades teatro, teatro mirim, música, música mirim, dança, dança mirim, desenho, fotografia,
fantasia, fantasia mirim e solidariedade. As inscrições on-line
vão até 28 de agosto. O link está
no site www.emfoco.org.br.

PEDIA
TRIA
EDIATRIA

Pronto Atendimento do Santa
Casa Saúde tem novo espaço
Localizado nas dependências da Santa Casa, o PAP fortalece a retaguarda
médico hospitalar de urgência e emergência para maior segurança da criança
A partir de 1º de agosto, aniversário de Piracicaba, o PAPPronto Atendimento Pediátrico do
Santa Casa Saúde Piracicaba passará a ocupar prédio próprio, em
amplas e modernas instalações nas
dependências da Santa Casa.
No novo espaço, a Unidade
atenderá todos os dias, em regime de plantão 24 horas, disponibilizando aos beneficiários
uma equipe completa com cerca
de 50 profissionais das áreas
médica, de enfermagem, nutrição
e higienização, para um atendimento ininterrupto, humanizado
e extremamente qualificado.
O novo espaço, marcado
pelo conforto, praticidade, comodidade e segurança, impressiona também pela beleza e ludicidade de forma a inserir a criança em um ambiente com o qual
ela se identifica e se sente mais
acolhida e tranquila. Dispõe de
consultórios médicos, espaço
para triagem, sala de isolamento, sala de urgência e emergência, sala de sutura, sala de inalação e sala de observação/repouso.
“No momento em que precisarem, nossos beneficiários terão
um serviço completo e muito bem
estruturado para melhor atendêlos”, considerou o médico Ruy
Nogueira (CRM 39.044), superin-

Divulgação

O PAP fica nas dependências da Santa Casa

tende do Plano. Ele revela que a
verticalização da assistência, ou
seja, a criação de redes próprias
de atendimento, permite ao Plano colocar em prática premissas
que promovam uma assistência
diferenciada e cada vez mais
próxima de seus beneficiários.
Dr. Ruy conta ainda que a
instituição do PAP atende ao planejamento estratégico traçado
pela operadora, que sempre traba-

lhou com foco na integração dos
serviços para que o Plano seja completo e capaz de promover o melhor
gerenciamento de cada um deles.
“A estruturação e localização do PAP foram idealizadas
de forma a oferecer ao cliente a
melhor experiência em atendimento pediátrico, com profissionais capacitados e ambiente
que favorece a oferta de todos
os serviços de forma fácil, rápi-

da e segura”, disse Dr. Ruy ao
citar a proximidade do novo espaço com os serviços que compõem
o atendimento de laboratório,
raio x, tomografia e radiologia.
“Estamos honrados e felizes por ofertarmos o que consideramos a melhor assistência pediátrica de Piracicaba e
região. Nossos beneficiários
merecem esse carinho e atenção”, disse o superintende.

PARAIBUNA (SP)

A agradável cidade de Paraibuna encravada entre morros

Hoje uma Estância Turística, a cidade de Paraibuna teve o seu
início em 1666, como ponto estratégico para os tropeiros na
época, tanto quanto para os turistas hoje em dia. Ao redor de
1835 tinham 34 fazendas cafeeiras no município. Já em 1960,
com a construção da Represa de Paraibuna e Paraitinga, começaram as grandes mudanças, até o Turismo Náutico dos
dias atuais. As atividades turísticas ganharam impulso, com
elas o bom artesanato e a excelente gastronomia, além da
prefeitura dispor de gentil equipe para ajudar no receptivo.
Paraibuna estará com um estande no Salão São Paulo de
Turismo, nos dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos
São Luís, na capital paulistana, onde espera a sua visita.

Graciosa equipe de Catanduva

A VEZ DE TTAPIRAÍ
APIRAÍ (SP)

S ANT
A BRANC
A (SP)
ANTA
BRANCA

Lugares agradáveis são fartos em Tapiraí (SP)

Eis um município cercado pela Mata Atlântica, com 80% de suas
terras tombadas pela “Área de Proteção Ambiental”. Tapiraí é
farta em belezas naturais, tendo rios com águas cristalinas e
inúmeras cachoeiras. A Unesco declarou Tapiraí “Patrimônio Natural da Humanidade”. Por sua vez, o governo paulista lhe conferiu o título de “Município de Interesse Turístico”. Por tudo
isso, você precisa visitar essa cidade, dona de diversos atrativos ligados ao Ecoturismo, bem como o seu forte artesanato.
Tapiraí terá o seu estande no Salão São Paulo de Turismo, dias
3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo.

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

Santa Branca (SP)

Eco Turismo, Turismo Cultural e Turismo Rural são três fortes apelos que têm levado muitos turistas a descobrir essa joia de cidade, já no Vale do Paraíba, a menos de 100 km da capital. Santa
Branca, já aprovada pelo grupo Técnico de Análise, tem o seu
processo na Assembleia Legislativa aguardando oportunidade
de ser aprovada como “MIT”. A cidade é cortada pelo rio Paraíba do Sul e abriga a represa que leva o seu nome. Destaque
para o boiacross, natação, pesca e trilhas. Na parte cultural são
inúmeros os eventos oferecidos. Saiba mais no estande de Santa
Branca no Salão São Paulo de Turismo dias 3 e 4 de agosto.
C ATANDUV
A NO S
ALÃO
ANDUVA
SALÃO
Também conhecida como “Cidade Feitiço”, slogan que lhe foi
dado devido à boa hospitalidade dos seus habitantes ao receberem com muito carinho os visitantes, Catanduva vem agora
para o turismo. O seu Turismo Cultural atrai muitos visitates,
com o maior acervo de obras de Benedito Calixto, ou a sua
Estação Cultural e suas exposições artísticas, ou o Centro Cultural, ou as diversas atividades artísticas sempre oferecidas na
cidade. Tem até um Engenho com antiquário com peças do século passado e diversas coleções (a de cachaça tem 3.200 diferentes embalagens). Saiba mais no estande de Catanduva no Salão
São Paulo de Turismo, dias 3 e 4 de agosto em nossa capital.

MO
TOR P
ARK EM TUITI (SP)
MOT
PARK

Motor Park

Inaugurado o primeiro parque temático de mobilidade do Brasil. Motor Park, o seu nome, foi pensado para receber toda
uma família, com as crianças podendo brincar em patinete,
bicicleta, skate ou carrinho de rolimã. Além da própria exposição, os adultos podem jogar em simuladores e podem fazer
teste-drive em 16 diferentes tipos de carros em três pistas existentes. Aberto somente aos finais de semana e feriados, das
10 às 18h, o Motor Park está a menos de 2 horas da capital, a
45 minutos de Campinas e a 10 minutos de Bragança Paulista.
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Carmen M.S.F Pilotto

Nossa amada Noiva da Colina
comemora 255 anos!
Será sempre eternizada pelos poetas
e escritores em versos e prosas

Ivana Maria França de Negri

VERSO

RIO DE

RUA DO PORTO

PIRACICABA
Esther Vacchi Passos
Eu quero
Nosso rio mais limpo
Sem cheiro de poluição
Aves em pedras sem limbo
Chegando a ser atração
Eu quero
Na piracema ver os peixes
Saltar em água límpida
E as borboletas multicores
Em volta de flores lindas
Eu quero
Carícias de sua brisa
Envolvendo-me em frescor
O véu branco da noiva deslizando
Unindo-se nas águas sem odor
Eu quero
Junto ao rio céu azulado
Sem poluição de queimada
Deixando o poeta inspirado
Fazendo versos para a sua amada.

ooOoo

TROVAS À
PIRACICABA

Aracy Duarte Ferrari
Ondas abundantes
Observadores atentos
Inspirados na quietude
Reflexões distantes.

Íntimo ardente
Noite enluarada
Avenidas luzentes
Árvores
resplandecentes...

LEMBRANÇAS DO BICENTENÁRIO
DE PIRACICABA
Ivana Maria França de Negri
Finalzinho dos anos dourados, 1967.
Eu, pré-adolescente, com doze primaveras incompletas. Os festejos do Bicentenário de Piracicaba, nessa época, me
marcaram profundamente.
Nossa Noiva da Colina era ainda
uma cidade interiorana onde quase todos se conheciam. Mas crescia muito
depressa sob o comando do dinâmico
prefeito Luciano Guidotti.
Não havia shoppings e os pontos de
encontros da juventude eram na saída
da missa da Catedral, em algum barzinho, como o Karamba´s Lanches, nos
cinemas como o Politeama, Palácio e
Broadway, na bombonnière do Passarela ou no Jardim da Cerveja.
Os Beatles eram os ícones, e o iêiê-iê e a Bossa Nova encantavam os
adolescentes.
O movimento "Paz e Amor" dos hippies, se alastrava, e aumentavam as comunidades que rejeitavam produtos industrializados, o consumismo desenfreado, pregando o fim das guerras e ampliação dos direitos.
Tempo de passar as férias escolares em Santos, descer a serra de fusca,
o que era uma aventura! Nem se falava em cinto de segurança e a criançada
se espremia no porta-malas que ficava dentro do carro. Uma festa!
As bebidas eram Crush e Cuba-Libre. Crianças não tomavam Cocacola, só em ocasiões especiais. Bebiam laranjadas e limonadas que suas
mães e avós preparavam, geralmente com as frutas colhidas frescas no
pé, do quintal das residências.
Nossa casa estava um alvoroço porque minha irmã mais velha, Maria
Graziela, aos 15 anos, tinha sido convidada para participar do concurso
que elegeria a Miss Bicentenário. O baile de gala seria no Clube Coronel
Barbosa, o top da cidade na época. Tempos de black-tie, smokings e
ternos feitos sob medida com coletes, camisas com barbatanas, abotoaduras e vestidos vaporosos, rendados e bordados. Os convites para os
bailes de gala pediam traje a rigor. E os que não estivessem de acordo
eram barrados nas festas.
Os penteados eram bem elaborados, coques, cachos, apliques e litros de laquê, que os mantinham firmes, duros, sem desabar. Os "play
boys" usavam cabelos bem compridos, uma afronta aos mais velhos, adeptos do corte quase zero dos barbeiros. Também havia os que usavam
topetes à La Elvis Presley.
As roupas seguiam o estilo da atriz Brigitte Bardot, tubinhos e
minissaias. Já para os rapazes, quem ditava a moda eram os Beatles, o
famoso quarteto de Liverpool, com blusas de gola rolê e terninhos de
pernas ajustadas.
Minhas tias, modistas finas - naquela época não havia muita opção
de roupa pronta para comprar - sempre a postos com suas fitas métricas,
tesouras, agulhas e linhas. Confeccionaram um lindo vestido para minha
irmã que foi aclamada pelos jurados como a mais bela, sendo eleita a
Miss Bicentenário de Piracicaba, recebendo o cetro, a capa e a coroa,
que seriam dela por cem anos!
Eu não podia frequentar os bailes por conta da pouca idade, mas
ficava "nos bastidores" participando de tudo. Para mim foi tudo muito
mágico!
O tempo passa célere, mas não apaga as lembranças que ficam
indelevelmente impregnadas em nossa memória. Saudades de minha mãe,
das minhas tias e de um tempo que não volta mais.
E Piracicaba, no auge dos seus 255 anos, continua sendo adorada,
cheia de flores e de encanto, com seu famoso rio que "joga água pra fora
quando chega a água dos olhos de alguém que chora de saudade"...

Francisco de A. Ganeo de Mello
(Buda)
Sou de Piracicaba
A "Atenas Paulista"!
Antes de prosseguir,
deixem-me explicar:
ter nascido em Piracicaba
me é motivo de grande orgulho
e é por isso que coloquei
aquele ponto de exclamação...

Uma estrela cadente
Risca, de repente
O firmamento
Para meu sobressalto.

Os pássaros chilreando
Recompõem a melodia.
A prosa, a poesia
Atingem o seu clímax.

Minha terra tem história
e seu folclore é muito rico.
Temos pintores famosos,
temos músicos e cientistas.
Temos praças bonitas,
Monumentos, casarões,
preciosas relíquias que contam
um pouco do nosso passado.

O rio circunda
A cidade e o coração.
As águas correm...
Rutilantes ao reflexo
da lua.
ooOoo

ORAÇÃO

A

PIRACICABA

Muita gente célebre
já passou por minha terra.
Tivemos um Thales de Andrade
um Miguel Dutra e um Mello Moraes...

Hugo Pedro Carradore
Bendita, oh! Terra Minha, de filhos ilustres
e tradições gloriosas,
Piracicaba, hino de amor, emoção e promessas ditosas...
Amo-te pelo esplendor de tua beleza,
pelo teu rio que serpenteia e cai em cachoeira de
espuma branca,
onde o arco-íris nasce num véu de tanta pureza.
Amo-te pelo riso de tuas crianças, pelo encanto de
tuas avenidas,
Pelas tuas paisagens e pelos teus amores.
Amo-te, pelas gotas de orvalho, lágrimas das noites
piracicabanas,
Caídas nas pétalas das tuas flores.
Amo-te, pelo sangue de teus filhos derramado,
mortos na luta de 32,
heróis venerados do berço pátrio.
Amo-te, quando levanto os olhos para o céu,
e vejo lá no alto do Bom Jesus, de braços abertos,
o Cristo abençoando teus filhos que penetram o
sagrado átrio.
Amo-te, pelo verde magnífico dos teus canaviais,
pela tua indústria, que é uma sinfonia de progresso.
Amo-te nos versos dos teus poetas
E na saudade de teu filho egresso.
Recebe, oh! Cidade terna, esta singela oração!
Mãe e noiva, que as palavras cheguem a ti, como a
serenata de um violão,
nas madrugas brindadas pelo beijo das estrelas.
Noiva eterna namorada, pelo teu resplandecente véu,
Que eu expire em paz, sob o teu sagrado chão, tendo
como mortalha o teu céu.
Amém.

Diz a lenda
que até um rio
já passou por minha terra!
(Minha terra teve um bosque
Onde cantou um sabiá!)...

ooOoo

1767
Esio Antonio Pezzato
O cocar na cabeça e nas mãos rija lança,
E um Paiaguá caminha esta tão fértil Terra.
O Salto regurgita em hinos de esperança,
No mato uma araponga estridulante berra.
Quebra-se a calmaria e tem final a dança.
Desconhecido olhar frente à paisagem erra.
Um destemido passo a mata adentro avança,
A tribo toda se une e arma-se para a guerra.
Sobre a calma do Rio as pirogas audazes
Chegam rapidamente à barranca portuária
Conduzindo em seu bojo homens fortes, capazes.

Leda Coletti

PROSA

MINHA TERRA

- "À margem, à direita!" A voz é poderosa.
E com forte comando e paixão visionária,
Neste chão planta os pés o Povoador Barbosa!

Lugar onde o peixe pára
deu nome à Piracicaba
terra de beleza rara
cuja fama nunca acaba.
Cana, salto, Agronomia,
orgulhos desse torrão,
riquezas em sintonia
pra oferecer ao povão.
Eterna noiva, seu véu
tão branco, cheio de bruma,
esparrama-se no céu
e no rio cheio de espuma.
Esta cidade bendita
com pôr do sol na colina,
é pra nós sempre bonita
seu doce encanto fascina.
Suas colinas, canaviais,
tremulam verde-esperança,
sussurrando nos seus ais
votos de paz e bonança.

NOTÍCIAS:
O jornalista e escritor, presidente do Instituto Histórico e Geográfico
de Piracicaba, Edson Rontani Júnior, lançou o livro “A Foto e a História – Piracicaba” no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. O local foi pequeno para abrigar centenas de pessoas que tiveram
de ficar do lado de fora. O livro é uma seleção de fotos de sua coluna
semanal na Tribuna Piracicabana, "A Foto e a História".

Alexandre Neder, Valdiza Capranico, Edson Rontani Junior
e Evaldo Vicente

A escritora e poetisa Leda Coletti
convida para o lançamento do seu
livro "Cirandando e Evocando Lembranças" no dia 6 de agosto na
Biblioteca Pública Municipal.

ESCRITOR:

CANTINHO INFANTIL

"Noiva eterna namorada, pelo teu resplandecente véu,
Que eu expire em paz, sob o teu sagrado chão,
tendo como mortalha o teu céu"
Hugo Pedro Carradore

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis

PALAVRA

DO

Hugo Pedro Carradore nasceu na
capital paulista em 21 de fevereiro de 1930. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, foi advogado, historiador, professor, folclorista, teatrólogo, poeta e contista, além de atuar como coordenador de programas culturais
e ser membro da Academia Piracicabana de Letras e do Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba. Recebeu durante sua vida
várias homenagens em reconhecimento ao seu trabalho, entre os
quais destaca-se o título de Cidadão Piracicabano, outorgado pela
Câmara de Vereadores de Piracicaba. Faleceu em 10 de Outubro de 2010, deixando um legado de centenas de livros, poemas, contos, crônicas e artigos sobre Piracicaba.

O livro "Arco, Tarco, Verva" de Cecilio
Elias Neto, traz explicações sobre o dialeto piracicabano que muitas e muitas
vezes ouvimos, repetimos e não sabemos
como surgiram.
Tem algumas palavras e expressões usadas
ainda hoje, outras nem tanto, e garante boas
risadas e muito conhecimento. Já ouviu algumas dessas, sabe o seu significado? "abafá"? "apitô na curva"? "Barbaridade?" "Malemá"? "Ô, ô"? , "Pisca"? , "Tora"? "Vorta e
meia"?.
Recomendamos!
Faixa etária: 10 a 99 anos

A Tribuna Piracicabana
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DIREITO DESPORTIVO: ESSE VAR...

DESAFIO

Dr. Jonas TadeuParisotto

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

"Os derrotados perdem por
causa dele e os vitoriosos ganham
apesar dele. Álibi de todos os erros,
explicação para todas as desgraças,
as torcidas teriam que inventá-lo
se ele não existisse. Quanto mais o
odeiam, mais precisam dele. ") Belíssimas palavras do saudoso escri-

tor uruguaio Eduardo Galeano sobre sua excelência: o Árbitro. Há
outras tantas palavras e adjetivos
assacados contra o árbitro, na
grande maioria impublicáveis, mas
o fato é que a arbitragem não está,
ainda, à altura do espetáculo e do
negócio chamado futebol, mas a
verdade tem que ser dita, já esteve
muito pior e a culpa não é totalmente deles! A vida do árbitro de
futebol como todos sabem, não é
fácil, treinamento físico e psicológico constantes são fundamentais,
bem como, o conhecimento das 17
regras do jogo e qualificação contínua e permanente. Muito embora
a profissão esteja regulamentada
pela lei federal nº 12.687/2013, na
realidade pouco ou nada mudou
desde então e os árbitros somente
prestam serviços às entidades de
administração do desporto, seja a
Confederação Brasileira de Futebol,
sejam as Federações Estaduais e
não são contratados com "carteira
assinada" e à disposição do empregador com salário garantido, férias, 13º terceiro, etc, tal qual a Lei
Pelé prevê em relação ao jogador
de futebol. O debate sobre a efetiva
profissionalização da arbitragem

vem se arrastando há anos e até
hoje não se chegou a uma conclusão, há os prós e também os contras, uns dizem que os árbitros com
carteira assinada seriam caros demais, outros que levar uma função
tão importante como "bico" num
espetáculo onde grandes somas e
investimentos estão envolvidos
também não é o cenário ideal. É
oportuno salientar que grande parte da arbitragem não leva a "profissão" como "bico" há dedicação
plena, com exclusividade e bons
ganhos, desde que se tenha foco na
atividade. Quando digo bons ganhos, estou me referindo aos grandes centros, já que os valores das
taxas de arbitragem dos campeonatos estaduais, por exemplo, são
definidos pelas respectivas federações, São Paulo é uma realidade e
Piauí, obviamente é outra. Também há a necessidade de ser esclarecido que nenhuma entidade
de administração do desporto tem
direito exclusivo de formar árbitros e qualificá-los, podendo qualquer entidade privada ou quem
detenha conhecimento ofertar e
ministrar cursos de formação de
árbitros, cabendo às entidades de

administração do desporto reconhecer e validar a formação. Em
Piracicaba, temos um dos maiores
e melhores cursos de formação de
árbitros do Brasil cuja excelência
e qualidade é reconhecida em todo
o Brasil, trata-se da AAPR-Associação de Árbitros de Piracicaba e
Região sob a presidência do ex árbitro Renato Aparecido Fazanaro
Canadinho que presta um relevante trabalho de formação e qualificação de árbitros através da Escola de Árbitros "João Paulo Araújo" há mais de 24 anos. Relembrando, o "VAR" faz parte das leis
do jogo e o seu uso é regulamentado pelo "Protocolo VAR" emitido
pela "The Internacional Football
Association Board-IFAB" ou "International Boad", que é a entidade que define as regras do Futebol
e decide sobre mudanças e interpretações das Leis do Jogo. Desde
a sua instituição o polêmico VAR,
volta e meia, está nos noticiários,
sobretudo no Brasil, sempre acusado de atrapalhar mais do que
ajudar e de tirar a dinâmica e o
"brilho" do futebol. Voltaremos ao
tema. Saudações XVzistas e Jus
Desportivas e até a próxima!

LANÇADO
Pablo Franco

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

Fala meus psicolindos!
Sempre venho falar por
aqui sobre psicologia do esporte, pensando nisso alguns esportes podem trazer vários benefícios que vão além do físico.
O futebol americano, por
exemplo, ajuda na disciplina, trabalho de equipe e respeito a hierarquia. A primeira qualidade
pela obediência que os jogadores
devem ter a tática do treinador.
O trabalho de equipe vem com
a ideia de que a equipe ganha os
jogos e não apenas o craque do time.
O respeito a hierarquia vem
em ouvir os líderes da sua posi-

ção, falar apenas com o árbitro
com o devido respeito e da maneira correta, como também o
respeito ao adversário que é apenas um adversário e não inimigo.
Pode parecer bem curioso,
mas isso muitas vezes não tem
nada da imagem que as pessoas
imaginam do esporte.
Pensando nisso venho aqui
fazer um desafio, já pensou em viver essa realidade? Já pensou
aprender esse esporte ou mesmo
colocar seu filho pra praticar?
Sim, é possível. Como?
Dia 07/08 domingo, teremos
seletiva para a temporada 22/23.
Serão selecionados atletas,
comissão técnica, flag masculino,
flag feminino e futebol americano.
A inscrição custa 15,00 e
será a partir no campo do educando pelo esporte.
Onde: Rua Benedito Bonzon
Penteado, 615. Perto da avenida
31 de março e da guarda civil.
Um grande abraço e até a
próxima coluna!

CRÔNICAS DO MORUMBI
Ricardo Flaitt

Ricardo Flaitt é jornalista,
blogueiro, assessor de
imprensa e comentarista
esportivo

Só a torcida pode salvar o São
Paulo através do sócio torcedor.
Não é novidade que o São Paulo é
um clube combalido financeiramente. Com dívidas que ultrapassam a marca de R$ 700 milhões,
acumulando déficits a cada temporada, sem conquistar grandes
campeonatos, longe dos holofotes
e, consequentemente, do interesse

de patrocinadores e investidores,
corre sério risco de "cruzeirar"
nos próximos anos. E futebol é,
cada vez mais, resultado da capacidade financeira para boas
contratações. Se não há dinheiro,
não existe milagre. Futebol é poderio financeiro bem aplicado em
boas contratações e estrutura.
Uma solução palpável para reverter esse quadro negativo do São
Paulo pode vir da torcida, a mesma quem vem dando shows de fidelidade, lotando o Morumbi e
mantendo o clube vivo desde 2017,
quando, por muito pouco, não se
afundou de vez caindo para a série
B do Brasileiro. A diretoria do São
Paulo poderia lançar a campanha
"DEMONSTRE SEU AMOR PELO
TRICOLOR, SEJA SÓCIO TORCEDOR", com uma meta inicial de
conseguir congregar 2% dos 20
milhões de torcedores do São Paulo em todo Brasil, somando novos

400 mil sócios aos atuais 40 mil
que já inscritos no programa.
Uma ação desta transformaria o Tricolor no clube com maior número de sócios-torcedores
do mundo, ultrapassando os 323
mil do Bayern de Munique, porém mais do que este título, o fato
é que geraria uma receita extra,
que deveria ser revertida exclusivamente diminuir a dívida do
clube. Novos 400 mil torcedores
(2% da torcida do SPFC) a R$ 18
reais, geraria uma receita mensal de R$ 7,2 milhões, totalizando R$ 86,4 milhões no ano.
O São Paulo, atualmente, não
se configura nem entre os 10 maiores clubes no programa de sócios-torcedores no Brasil, com 40
sócios, fica atrás de Ceará e Fortaleza... o que é inaceitável para um
clube com 20 milhões de torcedores, 3 títulos de Libertadores e 3
títulos Mundiais. Futebol é dinhei-

ro, e muito dinheiro. O Flamengo,
uma potência do ponto de vista de
mercado, compreendeu isso, penou por alguns anos, equilibrou
suas contas e hoje o resultado é
visível aos olhos de todos.
Ou a torcida do Tricolor se
envolve em uma grande campanha para salvar o clube, ou ficaremos patinando em um longo calvário disputando os meios de tabela. Evidente que essa soma não
seria suficiente para sanar todos
os problemas do SPFC, no entanto, seria um passo, meio a outras
ações, no sentido de começar a
ajustar o clube financeiramente.
Para quem viu o São Paulo da
década de 90 e nos anos 2000 jamais poderia imaginar chegar a este
ponto, mas se a torcida não se envolver, mais cedo ou mais tarde, o
São Paulo irá ruir, sem capacidade
de mínima reversão, com as suas
glórias, aí sim, ficando no passado.

ESPORT’S
Ronan Pinheiro da Costa

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado
por games

Essa semana no dia 26 de julho, tivemos o lançamento de um
novo jogo totalmente gratuito para
todos jogarem e o melhor de tudo
disponível na maioria das plataformas atuais (PC (Steam e Epic
Games Store), PlayStation 5,
PlayStation 4, Xbox Series X|S,
Xbox One com suporte à crossplay), com exceção dos mobiles, o
novo jogo grátis chama Multiversus e é o lançamento da Warner
Bros. Games, responsável por distribuir o jogo. O jogo em si é uma
plataforma de luta que permite que
os jogadores se juntem com seus

amigos usando alguns dos personagens mais icônicos da Warner
Bros e de outras séries, filmes e
animações., O jogador poderá inicialmente aproveitar 16 personagens, dentre eles temos, o Batman
da DC, Salsicha e Scooby Doo, Arya
Stark de Games of Thrones, Pernalonga dos Looney Tunes entre
outros. Porém no início do jogo só
tem à disposição 2 personagens
Salsicha e Mulher Maravilha, os
demais personagens precisam ser
destravados através de compras
dentro do jogo, usando o ouro do
jogo (moeda gratuita e conquistada durante as batalhas) ou Gleamium (moeda paga do jogo). A
Gameplay é bem similar com jogos
da franquia de Super Smash Bros
e Brawlhalla no qual o jogador possui diversos personagens consagrados da Warner Bros disponíveis para sua escolha, incluindo
até mesmo LeBron James. É válido lembrar que por mais que seja
gratuito, MultiVersus também
possui microtransações dentro do

jogo, assim como em todos os jogos atuais, que você pode comprar
itens, skins, liberar novos personagens, passe de batalha etc, a
princípio temos os pacotes de
Founder's Pack, que incluem alguns benefícios extras (cosméticos)
para os jogadores que realizarem
a compra, como 15 Fichas de Personagem para desbloquear personagens instantaneamente, 1 Estandarte Exclusivo (Raro) e 300 Gleamium (moeda do jogo). O pacote
mais barato custa R$ 119,99 e o
mais caro custa R$ 299,99, entregando muitas recompensas para os
jogadores. Mesmo assim, o foco do
jogo são as batalhas em 2D, no qual
essas recompensas não devem entregar vantagens de gameplay em
relação aos jogadores que jogarão
apenas a versão free to play. O site
da Epic Games Store essa semana
está entregando a todos de forma
totalmente gratuita e definitiva desde o dia 28 até o dia 04 de agosto, o
jogo para PC, Lawn Mowing Simulator, é um jogo de simulação rural

com foco no realismo no qual tudo
o que os jogadores precisam fazer é
cortar gramas (risos) para quem
gosta de uma novidade essa é para
vocês, mas não pense que o foco do
jogo é apenas isso, o jogo permite
além de cortar diversos tipos de
gramas, que você possa fazer verificação de solos, ajustar lâminas,
um ótimo passatempo para quem
busca algo novo e realista. Por fim,
a Amazon confirmou, nesta quinta-feira (28), os novos jogos grátis
que entram no catálogo da Amazon Prime Gaming a partir de
agosto. Desta vez, os assinantes
poderão resgatar seis títulos, com
destaque para StarCraft: Remastered, uma versão melhorada do
famoso RTS de ficção científica da
Blizzard e os demais jogos são: Zak
McKracken and the Alien Mindbenders; Beasts of Maravilla Island; Recompile; ScourgeBringer;
Family Mysteries: Poisonous Promises. Por hoje é só, fiquem ligados nas próximas colunas!! Winner, winner, chicken dinner!!!

- Óia nóis aqui de nooovooo.
- É bom demais voltar a falar
"cum tudo ocêis".
- O Nhô Quim no time dos
meninos perdeu de 5x0 para
o Audax e tá fora.
- Já era esperado isso, subiram muitos garotos para o
profissional e ficou desequilibrado o "quinzinho".
- É nessa hora que fez muita
falta o sub 17, pois poderia ter
ajudado com mais garotos.
- Denis Augusto e a rapaziada fizeram o melhor que deu
isso ninguém pode negar.
- O momento é de transição
e renovação, e toda mudança faz\ bagunça primeiro
para depois ir colocando tudo
no lugar.
- Agora com a notícia que o
sub17 já é realidade, e com
Leandrinho de treinador e
uma comissão técnica de
respeito vai começar a melhorar ainda mais.
- Já" to" até sabendo pois um
sabiá me contou que o sub15
já tá sendo planejado.
- E será também com gente
profissional ao extremo e do
bem, isso é o mais importante.
- Aqui na família "Passe de
Letra", vamos estar sempre
ao lado e do lado do NhôQuim, criticaremos quando
se fizer necessário, mas
apoiaremos incondicionalmente a todo o instante.
- Só não conseguimos estar
em todos os jogos pois temos que trabalhar.... rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrssrs.
- No profissional a alegria mes-

mo com a derrota tomou conta do coração do garoto Enzo.
- Marcar o primeiro gol como
profissional e ainda participar
de uma virada histórica é de
arrepiar.
- Mesmo com o sabor amargo
da derrota, após um feito tão
difícil o menino é só felicidade.
- O brilho no olhar ao falar o
que sente em vestir a zebrada ninguém por mais crítico
e sarcástico que seja conseguiu apagar do jovem atleta.
- Cléber teve a semana cheia
para corrigir erros de posicionamento, cobertura e minimizar ao máximo os erros
individuais.
- Junto com Ronaldo Guiaro, que é especialista do
setor, deram uma atenção
a amis em como protege
mais a zaga.
- No ataque vai tudo muito
bem obrigado, são nove gols
com o segundo melhor ataque, só ficando atrás do Desportivo (com O) que tem onze
tentos marcados.
- Já lá trás, a zaga do XV é a
segunda pior com oito gols
sofridos, um a menos que o
Rio Claro que já tomou nove.
- Entenderam o porquê da
preocupação do Gaúcho
com o sistema defensivo?
Algo vai mudar.
- Confio no trabalho atual, e
com certeza essa "renovação" veio tarde, mas veio e
isso é o que importa.
- Abraços aos "verdinhos"....
rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
- Até semana que vem, "eita
como nóis gosta desse time".
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Empresa investe R$ 6 milhões
em educação, cultura e esporte

Case Bosques do Lenheiro
faz apresentação
Divulgação

Só na área de educação, a empresa investirá em 2022 mais de
R$ 2,5 milhões em projetos que promovem a abordagem STEAM
Escolhida como cidade-piloto para implementação da Liga
STEAM, sigla em inglês para ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, uma estratégia
desenvolvida pela Fundação ArcelorMittal para a área da educação, a cidade de Piracicaba recebe neste ano projetos de formação, além de eventos e premiações
desta abordagem que atenderão
estudantes do ensino municipal,
estadual e docentes. Com 11 projetos nas áreas de educação, esporte, cultura e filantropia corporativa, a Fundação ArcelorMittal investe R$ 6.262.475,00 em
iniciativas que irão acontecer no
município ao longo de 2022.
Os projetos abrangem a formação de educadores, construção
de laboratório de robótica, programas que estimulam a inovação e a tecnologia, premiação de
projetos e eventos na área STEAM. “Um futuro sustentável passa pela garantia do acesso à educação de qualidade para todas as
pessoas. Acreditamos que a transformação pode ser impulsionada
a partir da construção coletiva e
do trabalho em rede. Nosso objetivo é promover práticas que potencializam o aprendizado, cada
vez mais próximo da realidade e
desafios que as novas gerações vão
encontrar”, afirma Herik Pires
Marques, Diretor Superintendente da Fundação ArcelorMittal.
Com 27 anos no município, a
ArcelorMittal Piracicaba é consi-

Divulgação

Crianças e adolescentes do Case BDL

Piracicaba foi escolhida como cidade-piloto para implementação da Liga STEAM

derada a capital do vergalhão, tendo a maior produção do produto
no país. Com mais de 500 empregados, a unidade consagra-se entre as grandes indústrias da região na geração de emprego e renda. Sua atividade social é considerada uma marca na cidade.
“Nossa parceria consolida-

da com o município, na atuação
de centenas de projetos nas últimas quase três décadas, reforça nosso compromisso com o desenvolvimento de uma cidade
mais sustentável e atrativa a
todos”, afirma Luis Augusto de
Arruda Penteado, diretor de
unidade negócio de Piracicaba.

Nos últimos cinco anos, a
ArcelorMittal Piracicaba,
atendeu, em parceria com a
prefeitura municipal, aproximadamente 170 mil pessoas
nos projetos desenvolvidos,
sendo estes de iniciativa da
Fundação ArcelorMittal Brasil e ArcelorMittal Piracicaba.

Para comemorar os 255 anos
de Piracicaba, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) apresenta hoje (30), às 9h30, no Engenho Central, coreografia de maculelê. A ação integra a 1ª Corrida
ESG, realizada pela Prefeitura
como parte da programação de
aniversário da cidade, e o projeto
Potinho Cheio, idealizado pela vereadora Alessandra Bellucci.
A apresentação contará com
a participação de crianças e adolescentes, entre 07 e 14 anos de
idade, atendidos no Case Bosques do Lenheiro. O maculelê
utiliza a dança com bastões, simbolizando uma luta contra guerreiros rivais. Os passos contemplam saltos, agachamentos e cruzadas de perna, enquanto as batidas dos bastões fazem o ritmo.
A 1ª Corrida ESG reverterá o
valor arrecadado para a compra
de ração encaminhada para líderes comunitários, famílias assistidas nas unidades dos Centros de

Referência de Assistência Social
(Cras), animais tutorados por famílias em situação de vulnerabilidade social, animais comunitários e também para a entidade Egrégora Servatvs. Haverá, também,
atividades como Petminhada,
agendamento para castração de
animais, apresentação de adestramento de animais, serviços de saúde, estrutura de educação de trânsito para crianças, entre outros.
O CASE — Desenvolvido pela
Prefeitura, por meio da Smads, em
parceria com Associação Atlética
Educando pelo Esporte, o serviço
visa a promoção da socialização e
aprofundamento dos relacionamentos, com a oferta de vivência
em espaços coletivos de diálogo,
respeito à opinião e a valores do
outro. No atendimento são trabalhados temas que contribuem
para o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos. As atividades são desenvolvidas nas unidades localizadas nos bairros Algodoal, Bosques do Lenheiro, Jaraguá, Jardim Itapuã, Jardim Oriente, Parque dos Sabiás e Parque Orlanda.
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A DMINISTRAÇÃO

Prefeito anuncia programa de
investimentos nos 255 anos
Além do projeto Decola Pira, programação dos 255 anos de Piracicaba inclui diversos eventos comemorativos no mês de agosto

Anúncio de obras, concurso de fotos, corrida, passeio ciclístico, palestras profissionalizantes, iluminação do elevador
turístico, apresentações musicais e de dança e campeonatos
esportivos. Essas são algumas
das atividades que integram a
programação oficial preparada
pela Prefeitura de Piracicaba
para celebrar o aniversário de
255 anos da cidade, que serão
completados na segunda-feira,
1º de agosto, data em que acontece no prédio do Centro Cívico, às 17h, cerimônia de apresentação do projeto Decola Pira
- Programa de Desenvolvimento do Município, que contempla
obras, ações e investimentos na
cidade, aliando inovação, tecnologia e sustentabilidade.
“Piracicaba está em
constante
desenvolvimento e nossos planos são
para que ela
cresça ainda mais, de forma inteligente, com planejamento em
todas as áreas, da saúde à educação, gerando trabalho e fazendo a economia local girar,
prospectando a cidade cada
vez mais para o mundo, atraindo investimentos e oferecendo qualidade de vida aos moradores”, afirmou o chefe do
Executivo, Luciano Almeida.

A campanha de aniversário de Piracicaba neste ano,
criada pelo CCS
(Centro de Comunicação Social), foi intitulada Nossa Terra,
Nossa Vida, com o intuito de valorizar as peculiaridades do município, segundo a diretora de
Comunicação da Prefeitura, Tássia Espego. “Piracicaba tem um
povo acolhedor, um rio que corta a cidade, recantos para respirar ar puro e, ao mesmo tempo,
tem a pujança de uma cidadesede de região metropolitana,
que não para de crescer”, falou.
Sob a mesma temática,
Nossa Terra, Nossa Vida, já
teve início nesta semana, como
parte da programação de aniversário, o 1º Concurso de Fotografia Instagramável realizado pela Prefeitura. O autor da
imagem vencedora em votação
pública ganhará um passeio de
balão pelo município. O prazo
para inscrever imagens é dia 1º
de agosto e o regulamento completo está no site da Prefeitura.
Também constam na programação de aniversário
dos 255 anos de Piracicaba diversos eventos
em diferentes espaços do
município, contemplando as várias regiões da
cidade. Estão agenda-

Fotos: Sabrina Franzol e Arquivo Prefeitura

Rio Piracicaba em visão noturna

dos entrega de matrículas de terrenos, pela Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento Habitacional de
Piracicaba), para moradores do Parque Orlanda, aula de yoga no elevador Alto do Mirante,
visita noturna no Museu

Histórico e Pedagógico Prudente
de Moraes, tour virtual, Noite da
Seresta, o 49º Salão Internacional de Humor
de Piracicaba,
entre outros.
Confira a programação completa abaixo.

Piracicaba completa 255 anos em 1 de agosto

A Tribuna Piracicabana
A18

Domingo, 31 de julho, e segunda-feira, 1º de agosto de 2022

PROGRAMAÇÃO: ANIVERSÁRIO DE PIRACICABA – 255 ANOS
- 1º Concurso de Fotografia Instagramável Nossa Terra, Nossa Vida
Fotos válidas postadas de 25/07 a 1º/08/2022,
às 23h59. Prêmio ao vencedor: um passeio de
balão pelo município com a Voe Adventure.
Regulamento no link http://www.piracicaba.
sp.gov.br/upload/kceditor/files/Regulamento_
Concurso_FotosPira255_OK.pdf
30/07
1ª Corrida ESG
Parque do Engenho Central
6h – Concentração
7h30 – Largada 10 km
7h40 – Largada 5 km
Com espaço de lazer, entretenimentos, alimentação e brinquedos infantis; apresentação do
cão Eagle - Divisão Especializada de Investigações Criminais, pelo investigador Marcelo Oliveira; Petminhada; Sorteio e distribuição de brindes para os participantes da Petminhada; show
do grupo Jeito Moleque.
Noite: Iluminação do Elevador Turístico
31/07
7h - Passeio Ciclístico
Saída: Bike Hotel. Roteiro: avenidas Renato
Wagner e Beira Rio; ponte do Morato; avenida
Cruzeiro do Sul (ida e volta); Parque do Engenho
Central; Ponte do Mirante; avenida Renato Wagner, avenida Limeira e finaliza no Bike Hotel.
Noite: Iluminação do Elevador Turístico
01/08
Programação Especial Educativa FM
6h às 8h - Programa Café com Viola especial,
com conto de "causos" e participações musicais ao vivo
8h às 9h30 - Jornal Notícias 105 – entrevista ao
vivo com o prefeito Luciano Almeida
9h30 às 12h - Bill Jr. Ao Vivo - Especial de Aniversário da Cidade
13h às 16h - Programa musical ao vivo com
convidados de Piracicaba
9h - Show Dog, exibição dos cães do Canil da
Guarda Civil, e apresentação da Banda da Guarda Civil
Praça José Bonifácio
Das 9h às 16h - 3º andar do Centro Cívico
Ciclo de palestras profissionalizantes
- Comunicação Assertiva
- Inteligência Emocional
- Como me tornar uma comerciante de rua
- Como me preparar para um processo seletivo
Link para inscrições:
http://semdettur.piracicaba.sp.gov.br/
17h: Prédio do Centro Cívico
Ato cívico e cerimônia de divulgação do projeto
Decola Pira – Programa de Desenvolvimento
do Município – anúncio de obras, ações e investimentos
19h: Biblioteca Municipal
Nhô Cine especial
Filme: Nhô Quim, o Caipira Centenário, de Bruna Epiphânio
De 01/08 a 07/08
Agosto Dourado: Semana de Aleitamento Materno - mês dedicado ao Agosto Dourado, promovido pelo Departamento de Atenção Básica
02/08
14h - Mamaço - ações sobre promoção, apoio
e manejo do aleitamento materno
Estação da Paulista
14h às 18h: Campeonato de Dominó
Mini Ginásio José de Oliveira Garcia Netto
19h30: Homenagem à dupla sertaneja Craveiro e Cravinho
Teatro Erotides de Campos
04/08
7h às 19h – Festival de Atividades Motoras
Sesi Vila Industrial
06/08
9h30 - Entrega de matrículas de terrenos, pela
Emdhap, para moradores do Parque Orlanda
Na sede da Emdhap, avenida Cristóvão Colombo, 1.900, Jardim Algodoal
10h às 18h – IX GP de Carrinho de Rolimã
Avenida dos Marins – próximo ao número 477
13h - Casa do Povoador – Apresentação de dança Coisa Pequena
15h - largo dos Pescadores - Apresentação de
dança Coisa Pequena
16h e 19h
Apresentação da OSP
Teatro Municipal Dr. Losso Netto
16h - Show Roberto Seresteiro
Parque da Rua do Porto
07/08
9h às 13h - Abertura – 37º Jogos Comunitários
Sesi Vila Industrial
08/08
Anfiteatro do Centro Cívico
Ciclo de palestras profissionalizantes
Das 9h às 16h - Empreendedorismo e passos

Campanha de aniversário dos 255 anos de Piracicaba foi intitulada Nossa Terra, Nossa Vida

para se tornar um Micro Empreendedor Individual
- Educação Financeira/Orçamento Doméstico
- Como me preparar para um processo seletivo
- Orientação vocacional para a busca do 1º Emprego
Link para inscrições:
http://semdettur.piracicaba.sp.gov.br/
09/08
19h - Lançamento do Projeto Pira Sem Fome –
do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba
Teatro Erotides de Campos, Engenho Central
19h às 22h - 12º Jogos Estudantis – Handebol
Juvenil
Em escolas particulares de Piracicaba
10/08
7h às 10h - Aula de Yoga
Elevador Turístico Alto do Mirante
19h às 22h - 12º Jogos Estudantis – Handebol
Juvenil
Escolas particulares de Piracicaba
19h às 22h - Aula de Fit Dance
Elevador Turístico Alto do Mirante
19h às 21h - Uma Noite no Museu
Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes
Rua Santo Antônio, 641, Centro
9h às 11h - Museu da Imagem e do Som de Piracicaba - Mostra Ecofalante
Filme Beleza Tóxica
Teatro do Engenho
13h30 às 16h - Museu da Imagem e do Som de
Piracicaba - Mostra Ecofalante
Filme PAJEU. Teatro do Engenho
11/08
9h às 11h - Museu da Imagem e do Som de Piracicaba - Mostra Ecofalante
Programa Curtas 1. Teatro do Engenho
13h30 às 16h - Museu da Imagem e do Som de
Piracicaba - Mostra Ecofalante
Filme Rolê, História dos Rolezinhos
Teatro do Engenho
19h às 22h - 12º Jogos Estudantis - Handebol
Ginásio Municipal José de Oliveira Garcia Netto
12/08
9h30 às 17h30 - Tour turístico com monitores do
curso de guia de turismo pela região da
Rua do Porto
13/08 - 9h às 12h - Ação Social Eldorado em parceria com Associação de Moradores do bairro
Avenida Romeu Ítalo Ripoli, 620 - Eldorado
9h30 às 17h30 - Simulador turístico
Casarão do Turismo
10h30 - Recital em homenagem ao Dia dos Pais,
com o maestro JJ. Ortiz
Auditório Helena Rovay Benetton, Museu Prudente de Moraes
14/08
9h às 14h - Festival de Quimbol - Sesc
9h30 às 17h30 - Simulador turístico
Casarão do Turismo
Tour turístico com monitores do curso de guia de
turismo pela região da
Rua do Porto
15/08
Concurso cultural de desenho Amor por Piracicaba, alusivo ao aniversário de Piracicaba
Direcionado a estudantes do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino
Produção dos desenhos em sala de aula: de 15
a 19/08

Iluminação do elevador turístico acontece dias 30 e 31 de julho e 1 de agosto

Julgamento dos trabalhos pela Equipe Gestora:
de 22 a 25/08
Divulgação dos trabalhos premiados: 31/08
Ciclo de palestras profissionalizantes
Local: 3º andar do Centro Cívico
Das 9h às 16h
- Criatividade e Inovação no Mundo do Trabalho
– Como me preparar para um processo seletivo
– Inteligência Emocional
– Empreendedorismo e passos para se tornar
um Micro Empreendedor Individual
Link para inscrições:
http://semdettur.piracicaba.sp.gov.br/

– Como me tornar um comerciante de rua
– Saúde mental e dicas para uma vida mais
saudável
– Como me preparar para um processo seletivo
Link para inscrições:
http://semdettur.piracicaba.sp.gov.br/
23/08 - 19h às 22h
12º Jogos Estudantis – Voleibol
Colégio CLQ – Reserva do Jequitibá

16/08
7h às 9h - Aula de Yoga
Engenho Central, próximo à passarela Pênsil
9h às 11h - Aula de Fit Dance
Engenho Central, próximo à passarela Pênsil
9h às 11h - Museu da Imagem e do Som de Piracicaba - Mostra Ecofalante
Filme Geração Z
Teatro do Engenho.
13h30 às 16h - Museu da Imagem e do Som de
Piracicaba - Mostra Ecofalante
Filme Mãe de todas as Lutas
Teatro do Engenho

25/08
19h às 22h - 12º Jogos Estudantis – Voleibol
Colégio CLQ – Reserva Jequitibá

17/08
9h às 11h - Museu da Imagem e do Som de Piracicaba - Mostra Ecofalante
Filme BR Acima
Teatro do Engenho
13h30 às 16h - Museu da Imagem e do Som de
Piracicaba - Mostra Ecofalante
Filme Lixo Mutante
Teatro do Engenho
20/08
8h às 12h - 12º Jogos Estudantis – Atletismo
Sesi Industrial
9h - Apresentação do coral Melhor Idade, da Estação Idoso
Estação da Paulista
9h30 - Apresentação cultural do Case Sabiás
Estação da Paulista
13h30 às 17h - Futsal Jogos Comunitários
Miniginásio José de Oliveira Garcia Netto
9h às 12h - Ação Social com famílias assistidas
pelo CRAS Jardim São Paulo
Case Jardim Itapuã – rua Garça, 465, Jardim Itapuã
21/08
7h - 12a Corrida Gazeta de Piracicaba
Largada do Engenho Central
8h - Futebol de campo Jogos Comunitários
Diversos campos da cidade
9h - Rota Afro – caminhada com saída do largo
Santa Cruz e chegada no
Centro de Documentação, Cultura e Política
Negra, no Engenho Central
15h - 100 Milhas Piracicaba
ECPA (Esporte Clube de Automobilismo Piracicabano)
Rodovia SP 135 – KM 13,5
Ingressos: R$ 30 (a doação de um litro de leite
ou um pacote de arroz dá 50% de desconto)
22/08
9h às 11h e das 14h às 17h
Festival de Tênis de Mesa
Ginásio Multidisciplinar Walter Ferreira da Silva
Ciclo de palestras profissionalizantes
Local: Anfiteatro do Centro Cívico
Das 9h às 16h
- Competências do profissional do futuro

24/08
19h às 22h - 12º Jogos Estudantis – Voleibol
Colégio CLQ – Reserva do Jequitibá

26/08
20h - Noite das Tradições com Seresta
Especial Parque do Mirante
Engenho Central
20h - 1ª ExpoPira - Engenho de Cores, Sabores
e Cultura
Sesc
27/08
9h às 16h - Ação Social em parceria com a Casa
do Hip Hop, no Cras Vila Sônia Encontro Piracicaba Colorida: da Pichação ao
Grafite
10h - 1ª ExpoPira - Engenho de Cores, Sabores
e Cultura - Sesc
13h30 - Futsal Jogos Comunitários – categorias sub 10 e sub 12
Miniginásio José de Oliveira Garcia Netto
19h - Abertura do 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba
Teatro Erotides de Campos
Abertura da mostra competitiva, mostras paralelas e 20º Salãozinho de Humor de Piracicaba.
Até 30/10.
Programação
completa
www.salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
19h - 1° Festival Cultural Zazá - Centro Cultural
Zazá
Show Roger Ramon, Samba e Prosa, aula de
zumba, afromix, apresentação de taekwondo e
roda de capoeira
Quadra Poliesportiva do bairro Mário Dedini
Rua Olga Pagoto Santiago
28/08
6h às 13h - Caipirandando
Ruas e avenidas da cidade, passando por pontos turísticos
29/08
Ciclo de palestras profissionalizantes
Anfiteatro do Centro Cívico
Das 9h às 16h - Empreendedorismo e passos
para se tornar um Micro Empreendedor Individual
– Comunicação Assertiva
– Como me preparar para um processo seletivo
– Inteligência Emocional
Link para inscrições:
http://semdettur.piracicaba.sp.gov.br/
9h às 16h - Comemoração - 65 anos do Museu
Prudente de Moraes
Na Praça José Bonifácio
30/08
14h às 19h - Concurso de Dança de Salão e
Baile de Aniversário
Clube dos Saudosistas
*Programação sujeita a alterações

Cerimônia de anúncio do Decola Pira será em evento no Centro Cívico
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Bebel reafirma que trabalha para Piracicaba
gerar oportunidades e qualidade de vida
Professora Bebel afirma que todas as ações do seu mandato na Alesp são focadas tanto na defesa da educação pública de qualidade
Neste primeiro de agosto,
quando Piracicaba completa 255
anos, a deputada estadual Professora Bebel (PT) reforça que,
através do seu mandato popular
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, continuará
trabalhando para que a cidade se
desenvolva tanto economicamente como do ponto de vista social,
distribuindo renda e propiciando
oportunidades a todos os integrantes da sociedade. Justamente por isso, a deputada Professora Bebel afirma que todas as ações
do seu mandato na Assembleia
Legislativa são focadas tanto na
defesa da educação pública de
qualidade como dos serviços públicos e em ações que beneficiam
a população, seja nos debates ou
através de propositura. “Piracicaba tem um povo trabalhador,
hospitaleiro, acolhedor e é preciso que consigamos, por meio da
educação pública e demais instrumentos, desenhar um futuro
de realizações para todos e todas, com emprego, renda e justiça social”, diz a parlamentar que
é nascida no distrito de Artemis
e está no seu primeiro mandato
de deputada e já teve sua candidatura homologada pelo PT para
disputar um novo mandato em
dois de outubro deste ano.
No atual mandato, dentro da

sua linha de pensamento e atuação, já protocolou 75 projetos de
lei, 13 projetos de decreto legislativo, sete projetos de resolução,
13 emendas à Constituição Estadual, 46 indicações, 24 moções,
112 requerimentos, 3.292 emendas e substitutivos, 10 pareceres
e cinco projetos de lei complementar, entre eles o que classifica Piracicaba em Município de
Interesse Turístico. Além disso,
a deputada tem uma forte atuação em plenário, fazendo o enfrentamento às propostas liberais
do governo estadual, como a que
impediu a venda do Instituto
Butantan, responsável por garantir a vacinação contra a covid no Estado de São Paulo.
Além disso, a Professora Bebel tem travado uma forte luta
em defesa da educação pública
de qualidade, dos serviços públicos, do funcionalismo estadual e
das minorias. “Fui a única deputada estadual da região que se
colocou contrária à concessão de
rodovias da região, com a colocação de praças de pedágios nas
SP-304, entre Piracicaba e Águas
de São Pedro, e São Pedro e Santa Maria da Serra, assim como
na SP-308, entre Piracicaba a
Charqueada. Estas praças de
pedágios só penalizam ainda
mais a população da região, seja

os trabalhadores que por elas
transitam, ou os produtos que
por elas circulam e encarecem ao
chegar à mesa das famílias. Também fui única deputada estadual da região que votou contrária
ao aumento do ICMS, quando o
então governador João Doria
propôs retirar subsídios de diversos produtos, muitos deles que
alimentam a população”, conta.
Recursos para a RMP - Defendendo o desenvolvimento da
região para garantir melhoria da
qualidade de vida, a deputada
Professora Bebel votou, na Assembleia Legislativa de São Paulo, pela criação da Região Metropolitana de Piracicaba RMP, que
abrange um total de 24 municípios, “mas alertei que é preciso
ter um projeto, com recursos e
financiamentos para que seja
instrumento de desenvolvimento econômico regional pujante, a
partir da vocação econômica de
cada município e das suas universidades, inclusive com o fortalecimento do turismo cultural, que é
imensamente rico na região”.
Para ela, como isso não ocorre, na prática a RPM continua
sendo um aglomerado urbano, e,
pior, vem sendo usada como trampolim para o governador do Estado, que é candidato às eleições deste ano, uma vez que não conta com

orçamento próprio para a implementação de políticas para o seu
desenvolvimento, com articulações entre os seus municípios. “A
expectativa é de que o futuro governador do Estado garanta os
instrumentos para que a Região
Metropolitana de Piracicaba possa atuar de fato e isso todos podem ter a certeza de que cobrarei e
trabalharei firmemente para que
se torne realidade”, declara.
Geração de emprego e renda - Para a deputada, o desmonte das
políticas públicas e os avanços sociais conquistados em 14 anos de
governos dos presentes Lula e Dilma Roussef foi praticamente total
ao longo dos últimos seis anos, nos
governos de Michel Temer e Jair
Bolsonaro. “Na realidade, em algumas áreas nosso país retrocedeu décadas. A carência da população é total, mas evidentemente a
necessidade de sobrevivência fala
mais alto. É preciso retomar uma
política de geração de emprego e
renda. É preciso retomar políticas sociais que permitam ao povo
alimentar-se e garantir às famílias o mínimo necessário a uma
vida digna. Precisamos fortalecer o SUS, porque a saúde pública – que foi essencial no combate
ao período mais agudo da pandemia – sofre com abandono e
cortes de verbas. O trabalho de

assegurar à juventude educação
pública de qualidade precisa ser
retomado imediatamente, porque
a cada dia em que a educação é
negligenciada, fica cada vez mais
comprometido o futuro do nosso
município, do estado, do país”, diz.
Mais de R$ 10 milhões para
Piracicaba -- Bebel conta que como
forma de ajudar entidades da cidade e da região metropolitana,
entre Prefeituras, hospitais, escolas, segurança pública, enfim, para
as mais diversas áreas. “Além de
garantir recursos através de emendas do meu mandato popular também tenho articulado com deputados federais do meu partido para
que destinem recursos para Piracicaba e suas entidades. Só para
se ter ideia, para Piracicaba, nesses quase três anos e meio de mandato, já garantimos recursos
para a Santa Casa de Piracicaba,
Hospital dos Fornecedores de
Cana, escolas estaduais, entre
elas a Professor Abigail de Azevedo Grillo, Dario Brasil, Affonso José Fioravante, assim como
para garantir mais segurança no
aeroporto Pedro Morganti, para
o Lar dos Velhinhos, para a construção da Delegacia da Mulher,
além de melhorias de unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital
Ilumina, entre outras. No total, o
montante viabilizado para a re-

gião metropolitana, certamente,
passa dos R$ 10 milhões”, ressalta.
Novo presidente precisa respeitar e servir ao povo -- Para a
deputada estadual Professora Bebel, o próximo presidente da República precisa, em primeiro lugar,
respeitar e servir ao povo. “Precisa revogar a Emenda Constitucional 95, acabar com o teto de gastos e voltar a investir em políticas
públicas. Precisa rever programas
de privatização de empresas e serviços públicos. Precisa revogar ou
as antirreformas impostas por
Michel Temer e Jair Bolsonaro,
como a reforma trabalhista, reforma da previdência, retirar o projeto de reforma administrativa,
valorizar os servidores públicos e
investir na extensão e melhoria
dos serviços públicos. Retomar as
obras de infraestrutura em todo
o país. Aprofundar parcerias com
estados e municípios e, assim,
avançar no regime de colaboração entre os entes federados, previsto na Constituição, em benefício do povo brasileiro. Precisa retomar a posse sobre nossas reservas de petróleo e gás, investindo
esses recursos na educação e na
saúde e retomar o projeto de organização do sistema nacional
articulado de educação. Trata-se
de reconstruir o nosso país”, enfatiza a deputada Professora Bebel.
Fotos: Divulgação

A defesa dos servidores públicos e dos serviços públicos é
uma marca do trabalho da deputada estadual Professora Bebel

A deputada Bebel critica os desmontes dos avanços obtidos
nos governos dos presidentes Lula e Dilma Roussef

A deputada Professora Bebel percorrendo escolas
e defendendo a educação pública de qualidade

A Professora Bebel tem feito do seu mandato
um instrumento de transformação social

A deputada Professora Bebel posa para foto na
ponte Pênsil, um dos cartões postais de Piracicaba

Na Assembleia Legislativa, a deputada Bebel apresenta projetos e tem
fortes embates com o governo estadual na defesa do povo paulista

Na Assembleia Legislativa, a deputada Bebel votou
pela criação da Região Metropolitana de Piracicaba

Nas ruas, a deputada Bebel recebe o carinho da
população piracicabana que reconhece o seu trabalho
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SONETOS

CAIPIRACICABANOS

Uma homenagem a Piracicaba de A Tribuna Piracicabana, que completa
48 anos de circulação diária neste 1º de agosto, com a produção de
sonetos do mais brilhante dos poetas da cidade: Esio Pezzato, o Esiopoeta
Um declamador que não acompanha os ponteiros do relógio, pois se encanta quando declama; militante na imprensa local há mais de
50 anos e autor de 16 livros; membro das Academias Piracicabana de Letras e Maçônica de Letras; professor e trabalha na Secretaria
da Ação Cultural (Semac), além de ser o presidente do Codepac de Piracicaba e - não precisaria citar porque todos sabem - poeta. É Esio
Pezzato, já sinônimo de poesia na cidade (Esiopoeta), que faz uma homenagem aos 255 anos de Piracicaba com sonetos que chamamos de
"Sonetos Caipiraciabanos", apaixonados pela Noiva da Colina. "São todos do mesmo tema", garante Esio, um vulcão de sonetos.
Eis a minha cidade

Paixão Caipira

Painel Ribeirinho

Eis a minha cidade! A de fulgor e encanto,
Por Brasílio aclamada a "Noiva da Colina"
A que Newton cantou feliz "adoro tanto",
E Archimedes pintou numa paixão divina.

Rua do Porto. Quando este Recanto fito,
Sinto no coração um quê sagrado e santo.
Definitivamente este Solo bendito
Faz que meu peito expluia em delírios e encanto.

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

Eis a minha cidade! Aqui meus sonhos planto
Para frutos colher na estrofe purpurina.
Para de Ernst ouvir, num sonho sacrossanto
O seu nome tocado em suave ocarina.

Maravilhas sem fim de tão belo recanto,
São belezas sem par na tela do Infinito.
Súbito, a inspiração transmuda a voz em canto,
E penso ser Ramsés frente ao Nilo, no Egito!

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

Eis a minha cidade! Hoje tão maltratada,
Forasteiros cruéis agem na madrugada
Num desmando feroz que o tempo nunca vence-o.

Pirâmides de orgulho atufam minha Lira!
E com versos de brasa acendo a flâmea pira
Para louvar aos Meus sem cometer enganos!

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

Eis a minha cidade! E na paixão mais pura
Quero ter na hora extrema a suprema ventura
De seu nome cantar ante o vir do silêncio!

E frente a esse painel de recônditos brilhos,
Uno-me a tantos mais, teus adorados filhos,
Pois somos todos nós, Caipiracicabanos!

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

04.07.2007

24.09.2008

29.09.2008
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Tesour
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esouro
Paulista

Bucolismo Caipira

Manhã Caipira I

Instantâneo V
esperal
Vesperal

Contemplo este painel que em brilhos fere a vista!
Cintilação de luz divina e contagiante!
Nosso lendário Rio em marulhar vibrante
É uma paixão maior de beleza e conquista.

No céu há um festival de lusco-fusco de ouro.
- Parece que um pintor, a espanejar estrelas
Borrifa com pincéis emolduradas telas
A fim de esparramar esse belo tesouro.

Principia a clarear. A luz a treva cobre
E, fulmíneo, febril, forte, fosforescente,
O Sol, como um Tritão em brilhos surge sobre
A fria madrugada irrompendo o Oriente.

Contemplo, no horizonte, o sol em raios d´ouro
Iluminando a terra em meios-tons de ocaso,
Enquanto o velho Rio em seu ancoradouro,
Lança cristais de luz em tochas ao acaso.

Vê-lo uma vez somente e o pensamento amante
Eleva-se até Deus, que dele foi o Artista.
Seu eterno esplendor é um tesouro Paulista
Que está no coração de cada Bandeirante!

O ouro em pó brilha no ar. E fico doido a vê-las
Buscando em ânsia achar algum ancoradouro
Para, numa bateia abrir-se em facho louro
E as cores explodir das puras aquarelas.

O espetáculo lembra o referver do cobre!
Há uma explosão da luz brilhante, reluzente.
As aves, em zunzuns num canto vário e nobre,
Por entre capinzais cantam continuamente.

Entre palpitações mil sonhos extravaso
Enquanto d´aves ouço os pios num estouro.
Verão, forte calor. A noite em seu atraso
Num puro frenesi espalha esse tesouro.

Meu velho Paiaguá guarda tantas histórias!
Conquistas imortais recobertas de glórias,
Tanta vida esquecer, não haverá quem finde-a!

As sombras vão chegando. Aves, em bandos vários,
Reproduzem nos céus fantásticos cenários
Em ziguezagues tais que se embaralha a vista.

Do Rio a água se agita em fachos cristalinos.
Em santas oblações há sonoros arpejos,
Há rebrilhos da vida em solos de violinos.

Árvores espectrais deitam sombras no Rio.
Um velho pescador vem trazendo seu barco
Na ânsia de ir se encontrar com familiares seus.

E ao contemplar seu Salto extasiado de encanto,
Das pedras cuido ouvir magoado e triste canto:
- É o cântico de amor de melancólica índia!

A ouvir da Catedral os sinos, me arrepio.
E cuido ouvir no céu d'uma araponga um pio,
Enquanto atrás da serra o sol abaixa a crista.

E, à luz do Sol mais forte em constantes desejos,
Na ânsia de mais viver, na glória dos meninos,
Ao novo alvorecer lanço milhões de beijos.

Anoitece por fim. N´alma sinto arrepio.
Enquanto o Rio lerdo ao longe faz um arco,
Vejo no céu brilhar milhões de olhos de Deus!

16.09.2008

24.09.2008

14.12.2009

29.09.2008
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Painel Caipira I

Parque da ESALQ

Painel do entardecer

Madrugada Piracicabana

Contemplo, no horizonte, o céu todo estampado
De violáceos vergões. É inverno. Venta. É agosto.
Pálido, o Sol é um Rei vencido e destronado,
Mas surge a Lua cheia e lhe arrebata o posto.

Fazenda São João. Escola Agronomia.
Nos verdes campos onde os meus passeios faço,
Vou colhendo sem pressa as flores da Poesia
Enquanto o olhar se perde, em êxtase, no espaço.

A tarde cor de cobre o largo espaço tinge.
Eu, poeta caipira em êxtase a contemplo.
Qual Artista construiu esse tão belo Templo?
- Sem resposta meu verso ecoa no laringe.

Enquanto a noite vai tecendo seus mistérios
De sombras espectrais de fátua densidade,
Muitos irão passar em velhos cemitérios
A noite virginal dentro da Eternidade.

Brilham faíscas e o céu fica todo estrelado.
Em delírio, fitando esse dossel exposto,
Lanço para o Infinito os olhos e extasiado
Sinto placas de luz moldando-se em meu rosto.

Verdes de verdes mil! Fantástica magia!
Estupor! Frenesi! Prazer! E passo a passo
Na mistura do encanto há um sonho que alumia
A alma que sente o ardor de caricioso abraço.

Nuvens formam no céu a colossal Esfinge,
Mostra do Deus maior, um panteísta exemplo.
Vejo um enorme altar no centro desse Templo
E mil astros brilhando igual vibrante impinge.

Corujas nos mourões em aziagos saltérios
Gemem as guturais estrofes de saudade.
A lua em seu dossel lança raios cinéreos,
E o Rio rola manso e acalanta a cidade.

Lerdo, cordeia o Rio. O silêncio é profundo.
Na mansidão sem fim há espasmos e arrepio.
De tais cintilações me abasteço e me inundo.

Trinados vão ao céu, há delírios alados,
Sombras mancham a terra e os musgos esverdeados
Parecem pintalgar esperanças sem fim.

Distante dessa luz - a soberana Lua!
Trazendo a larga Noite e fustigando em tudo
Sombra mata borrão desse painel imenso.

Com passo taciturno erro no meu destino.
Vou à Rua do Porto e o Elias da Ilusão
Saltitante parece um ágil bailarino.

Como audazes leões de tais alegorias,
Guardando com furor a alma de nosso Rio,
Vislumbro, em sentinela, os Bonecos do Elias.

E nesse divagar eu fantasio tudo,
Chegando a imaginar nesse passeio, mudo,
Ver Luiz de Queiroz passar perto de mim.

De joelhos trago em transe, a alma no peito nua.
Penso doido cantar, porém o verso é mudo,
E no silêncio penso e tão-somente penso.

Em mistérios me enfurno enquanto a bruma desce,
A Inhala Seca desce a Rua do Sabão,
E uma índia sai do Salto e ao céu lança uma prece.

11.11.2005

14.12.2009

18.09.2008

24.09.2008

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

Painel Caipira II

Velho FFantasma
antasma

Alvorada Caipira

Poder nefasto

Rua do Porto. Em tudo há um misticismo denso.
O Rio em mansidão corre em silêncio... O Rio
Parece carregar num lúcido amavio
O olhar de um pescador em seu silêncio imenso.

Eis o Engenho Central. Espectro de um passado
Que outrora alavancou esta nossa Cidade
Com fainas de progresso e de prosperidade
Num insano labor ferrenho e adocicado.

Um novo dia surge. A Leste o Sol irrora
Em eflúvios de luz. Sombras claras, compridas,
Atapetam o chão para passar a aurora
Que vem nos abraçar e à Vida dar mais vidas.

A gana do Poder enraivece as pessoas!
Agem sordidamente, atacam desafetos,
Tira de nós o Humor, as Poesias, as Loas,
Sepultam a Paixão, matam nossos projetos.

Olhando o casario à beira d'água, penso
Num velho Povoador que aqui chegou, num frio
E lacerante inverno, e ouço, como em cicio,
O sonho de um Tupi em seu viver intenso.

Eis o Engenho Central, a Beira-Rio armado,
Sonhos acumulando em luz e claridade;
Vomitando a garapa, o álcool em densidade,
E sacas, aos milhões, de açúcar refinado!

Límpido, o céu azul a imensidão explora:
Há brilhos de cristais em gotas coloridas.
Luzes, cores, mil sons... Logo o orvalho evapora
E o soberano Sol traz explosões suicidas!

A gana do Poder afunda nas lagoas
Todos os corações que dançam irrequietos.
Escarra ódio, bufa a ira, entreva as coisas boas,
E, gane gutural, tais cães em seus dialetos.

E penso distinguir entre tantos fulgores,
Num delírio infernal nas misturas das cores,
Os Dutras a pintar maravilhosas telas.

É um fantasma imponente a refletir no Rio
Janelas e vitrais quebrados, retorcidos,
Numa visão de horror que provoca arrepio.

O homem trabalhador vai para a sua messe
E como Prometeu no Cáucaso, em su'ânsia
Acorrentado, sonha e faz a sua prece.

A gana do Poder tem balas na garrucha!
É imperativa voz que põe bruxos devassos
A arquitetar a infâmia, expele sânie e urina.

Numa pedra do Salto e Lagreca me encanta!
E ouço uma voz febril: é Cobrinha que canta
Lindas canções de amor sob um luar de estrelas.

Eis o Engenho Central que se estende em destroços:
Tens apenas por glória - os dias já vividos,
Por presente, a sangrar, avermelhados ossos!

Em tudo jorra a luz... De distância em distância
O milagre da Vida em glórias acontece
Enquanto pingam mel as flores em fragrância.

Porém, quando passar o efeito dessa bruxa,
A Paixão, a Poesia e o Humor em novos passos
Voltarão a brilhar na Noiva da Colina!

22.09.2008
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Crepúsculo Piracicabano I

Sensação Divina

Entardecer Piracicabano

Painel Crepuscular

A tarde vem pintando o céu com tintas d´ouro!
É um festival de luz que tem forma imprevista.
- Duvido que na terra um só pintor exista
Que consiga transpor à tela esse tesouro.

No céu há um festival de lusco-fusco d´ouro.
Busca a treva vencer um pálido clarão.
Sensitivo ao momento eu busco inspiração
Vendo o Rio estender-se ao largo ancoradouro.

Fagulhas de ouro em pó iluminam o espaço,
E um sol tremeluzente arqueja no horizonte.
A minúcias atento, o olhar oblíquo e lasso,
Contemplo esse painel com a luminosa fronte.

O ocaso pinga luz em labaredas quentes.
Num brilho sem igual às nuvens arruivadas
Passeiam pelo espaço em convulsões frementes
Pintando a terra toda em sombras matizadas.

A Beira-Rio sobre o largo ancoradouro,
Contemplo esse painel que me ilumina a vista.
Meios tons, sombra e luz, há um duelo de conquista
E a treva vence a luz enquanto sonhos douro.

O sol agonizante ainda parece um touro
Em sua luta insana a brilhar num desvão.
Mas aos poucos a treva - igual mata borrão,
Vence e tritura a luz que morre em seu desdouro.

Pois o comum transeunte em seu lânguido passo
Não vislumbra essa luz fulmínea, esse desponte
Das vibrações de Deus e em seu lerdo compasso,
Abaixa seu olhar, fecha-se atrás de um monte.

Piados de inhambus e rolas assustadas
Preludiam a noite entre moitas silentes.
Às luzes dando adeus às cores desmaiadas,
O céu vai negrejando em sombras esmaecentes.

A passos lerdos sigo. O espetáculo imenso
Entra em meu coração, fere minha retina
E em êxtase maior em coisas santas penso.

No entanto o espaço aberto, em mil iluminuras
Pinga estrelas sem fim no imenso Firmamento
E faz brilhar a lua encerrada em ternuras.

Sinto palpitações ao ver tais aquarelas!
O espetáculo rubro incendeia o poente
Enquanto uma araponga estridula harmonia.

Anoitece de vez. A branda aragem fina
Sobre as águas valseja e forma as ondas mansas
Que em espelhos nos mostra uma imagem tremida.

Num instante, porém, e outra luz me ilumina:
E outras doidas paixões deixam meu sonho denso:
E a lua sangra luz na Noiva da Colina.

Em tudo sinto as mãos de um Deus onipotente,
Que fez a treva e a luz num único momento,
E em toda a Eternidade Ele se faz presente.

Ah, soubesse pintar essas visões tão belas!
Se o espírito de um Dutra entrasse-me na mente...
- Só me expresso, porém, em pálida poesia...

Estonteante de luz da lua peregrina
Entre estrelas passeia e em frenéticas danças
Tudo no Rio tem a imagem refletida.
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Visão Ribeirinha

Outono a Beira-Rio

Crepúsculo Piracicabano II

Festões de luz

Rua do Porto. Aqui o Piracicaba vibra.
Garças, biguás, martins, buscam o seu almoço.
Os cardumes febris pulam em alvoroço,
Sobre as pedras do Salto um homem se equilibra.

O outono vai tingindo as folhas de amarelo.
Há misticismos no ar. Pálido, o sol esmaece.
Sobre as águas do Rio a lembrar um castelo,
O Engelho mais formoso e trêmulo aparece.

Aleluia do sol sangrando raios de ouro
Atapetando o céu de fagulhas brilhantes.
O ocaso em oração freme ao rubro tesouro
Emanações de luz de variadas cambiantes.

Na mente o pensamento é somente faísca
Que procura acender o facho da razão.
A palavra qual fogo, indômita rabisca
Uma ideia qualquer buscando inspiração.

Um jovem nadador quer mostrar sua fibra
E nas águas mergulha... Há bem próximo um poço.
Ele, com destemor, com músculos de moço
Em braçadas febris sobre as águas se libra.

Com passos de caipira e meus sonhos revelo:
Pudesse eu retratar esse painel, pudesse
Eu, numa enorme tela e em delírio mais belo
Captar toda essa luz de mãos postas em prece!

À luminosidade o largo ancoradouro
Sobre o Rio reflete incendidos diamantes.
A ramagem debrua um estilete louro
Onde os olhos de Deus refletem-se constantes.

De repente uma luz muito distante pisca
E em busca dessa luz permeia a imensidão.
Vem um perfume bom, uma essência de almíscar
E o pensamento explode arrebentando o chão.

O Poeta contempla essa visão divina
Que esparge luzes sobre a Noiva da Colina
E em transe teço um verso e em transe me comovo.

Mas condenso a palavra, amoldo-a em versos, prendo
Num longo alexandrino o meu louco desejo
E sinto a inspiração como ferro fervendo

Revoadas e zunzuns das aves tagarelas
Põem musicais no espaço e entre delírios tantos,
Os meus olhos na luz miram tais aquarelas.

Na terra árida e seca explode a Primavera,
Nos troncos podres, nus, a vida multiplica
E há misticismo no ar que alma jamais traduz.

E o sobrenatural de súbito acontece:
O velho Povoador murmura antiga prece,
E Santo Antônio surge e abençoa este Povo.

Prender-se na minh´Alma igual preciosa gema,
E ofertar nesse outono o meu ardente beijo
A esse postal de luz nas rimas de um poema!

A cidade anoitece entre belos encantos,
E ao mirar cenas tais tão líquidas e belas,
Dentro da mente teço em preces, os meus cantos!

Da palavra esverdeada explodem flores de hera,
A água passa a correr em cristalina bica,
E o céu antes nublado arde em festões de luz!

11.04.2010

03.05.2010

23.07.2010

10.09.2010
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Divino

A morte do Povoador

Contemplação

Primavera Caipira

O Espírito Encarnado, o Espírito Divino,
Ao povo que ora em crença a sua bênção lança.
Há misticismo no ar, há um hino de Esperança,
O lábaro flameja em luzes, purpurino.

O velho Povoador já com as vistas cansadas,
Relembra o Rio, o Salto, as formosas colinas,
Sua desobediência escondida em surdinas,
Quando aqui decidiu pôr as suas pegadas.

A distância contemplo o contorno da Serra
Onde se deita o Sol apagando arandelas.
E logo a noite traz a lua cheia que erra
Mostrando ao seu redor um carrossel de estrelas.

Setembro. A primavera esgarça as suas flores
Perfumando jardins da Noiva da Colina.
Espetáculo tanto é recheado de cores,
Numa explosão de luz que estonteia a retina.

O fiel abre a boca e solta à voz num hino.
As reverberações de luz tingem a aliança
Que Deus com o homem fez. É o mistério que avança
Os séculos sem fim de um sagrado destino.

A viagem recorda... As canoas pesadas
Descendo o Tietê com águas cristalinas,
E eis o desconhecido, e as gentes assassinas,
Os índios se ocultando e tramando ciladas...

Assim o largo espaço abre-se em passarelas
E em miríades de luz põe brilhos sobre a terra.
Nas noites hibernais límpidas, claras, belas,
O Cruzeiro do Sul brilho maior descerra.

Nesse êxtase sublime a glória purpurina
Deixa a rosa sangrando em cálidos amores.
Delírio. Frenesi. E a Noiva se ilumina
Exótica e feliz em tantos esplendores.

Um pombo alvinitente é o Espírito que voa.
Sua sombra reflete um Deus ainda mais puro
Numa mesma razão que seu cântico soa.

Valeu a pena, pensa, em seu sonho profundo...
Intempérie venceu e agora, num segundo,
Antes de ir residir no azul da Eternidade,

Em êxtase maior com meus olhos contemplo
Via Láctea estender-se em milhões de anos-luz
Sobre nós colocando a abóboda de um Templo

As carícias de luz beijam bocas vermelhas,
A saliva da rosa adoça favos flavos
Em revoadas de luz de milhares de abelhas.

É o Pai unido ao Filho e ao Espírito Santo,
É o louvor da Trindade a pôr luz sobre o escuro,
Eis a Fé que convoca a Esperança num canto.

Com lágrimas no olhar vislumbrando o futuro,
Barbosa os olhos fecha... Está certo e seguro
Do porvir que terá esta sua Cidade!

Onde o Grande Arquiteto e Senhor do Infinito
Paira acima de tudo e firme nos conduz
Para um Amor maior, mais puro e mais bendito.

Gotas grossas de mel numa paixão imensa
Sobre os lábios da Noiva exortam uma crença
E na paixão de amor, ajoelham-se escravos.

15.04.2010

03.05.2011

23.07.2010
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Batismo

Painel noiva colinense

O cocar na cabeça e nas mãos rija lança,
E um Paiaguá caminha esta tão fértil terra.
O Salto regurgita em hinos de esperança,
No mato uma araponga estridulante berra.

Essa beleza pura, exótica e tamanha,
Que magnetiza em luz olhares a distância,
Veia aorta a sangrar da terra em sua entranha,
Exala o azul da vida em cores de fragrância.

Lusco-fusco. No espaço as nuvens arruivadas
Pelos fachos de luz que o sol ainda golfeja,
Refletem mil painéis de telas esmaltadas
Num cromatismo etéreo e de paz benfazeja.

Quebra-se a calmaria e tem final a dança.
Desconhecido olhar frente à paisagem erra.
Um destemido passo a mata adentro avança,
A tribo toda se une e arma-se para a guerra.

Essa beleza em brilho é fruto da montanha!
Vem das Minas Gerais, vem da rara abundância
Dos Rios Jaguari e do Atibaia e ganha
O belo Porto antigo e segue imerso em ânsia.

Extasiado contemplo essas telas pintadas
Pelo Pintor maior que mil cores bafeja
Sobre o etéreo dossel que as cores concentradas
- Fagulhas de ouro em pó! - sobre a terra despeja.

Sobre a calma do Rio as pirogas capazes
Chegam rapidamente à barranca portuária
Conduzindo em seu bojo homens fortes, audazes.

Glória nobre de um Povo é pura idolatria,
Delírio singular que enobrece e extasia,
É paixão singular que brota e não se acaba.

Sinto o sopro de Deus sobre a densa ramagem
E pareço fitar um oásis no deserto
Enquanto os ventos bons entre as roseiras agem.

- "A margem, à direita!" A voz é poderosa.
E com forte comando e paixão visionária,
Neste chão planta os pés o Povoador Barbosa!

Em tuas águas, Rio, eu recebi num trismo,
Do Espírito Encarnado o mais puro batismo,
Meu velho Rio amado, oh! Meu Piracicaba!

Respiro um cheiro bom de alecrim e canela,
E frente a esse cenário imenso, largo e aberto
Cuido em tudo ver Deus da terra sentinela.

15.04.2010

31.05.2010

ooOoo

Pátria Caipira

(Para Thaís, Thalles e Esio, meus Filhos)
Pátria é o foco da luz, solo denso e sagrado
Onde plantamos pés e pendemos em frutos.
É nossa rude voz num canto apaixonado,
E fincamos raiz e tecemos tributos.
Pátria é onde brilha o sol nas horas, nos minutos,
É onde colhemos mel mais puro e adocicado.
Nosso sonho febril, nossos modos astutos,
Doce sabor do sal e torrão abençoado.
Pátria é o canto maior de interesse supremo,
As horas de viver o sonho mais extremo,
Os dias do porvir e um sonho soberano.
Pátria é esse Rio em luz a causar sobressalto,
Piracema a luzir nas encostas do Salto,
É a glória de cantar: - sou piracicabano!

23.07.2010
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Manhã Caipira II

Soneto da Seresta

Sob o frio de julho antecedendo a agosto,
Quando o vento feroz blasfemava e gemia,
O arguto Povoador firma-se em nobre posto
E passa a comandar gente rude e bravia.

As velhas chaminés do Engenho centenário
Parecem fumegar nessas manhãs de frio.
Como floco de espuma atapetando o Rio,
A fria cerração toma um aspecto vário.

À Beira-Rio, sob as noites estreladas,
Em que a lua flutua e fosfórea flameja,
Almas sentimentais, de amores encantadas,
Soltam a voz no céu de forma benfazeja.

Com chicote nas mãos (a mostrar nisso gosto)
Conduz a multidão com sua valentia.
Tem firmeza na voz, duras feições no rosto,
E manda aqui construir igreja e moradia.

Uma garça arrepiada embeleza o cenário.
Há impressão que a água ferve em mágico cicio.
Sobre o Salto a neblina escorre em amavio,
Na copa dos bambus estridula um canário.

Ao mágico violão, Beluco traz dobradas
Emoções a noss´alma ebriante e sertaneja.
Entre luzes Bolão põe luz nas madrugadas,
Fábio revive um sonho e em delírios valseja.

Barbosa com poder e rigidez imensa,
Manda que o ímpio se ajoelhe e que teça uma crença
E com força conduz a grande turba insana.

A caipira manhã os corações aquece.
Fumegante e imponente as chaminés do Engenho
Quais turíbulos vão abençoando na prece

Outros fulguram mais na Noite da Seresta.
Cobrinha e Alexandrino e Penezzi na prece,
Num coro celestial brilha na mesma festa.

Mal sabe ele, porém, que em séculos futuros,
Será de homens viris, audazes e seguros,
Toda a população caipiracicabana!

Os rudes corações que andam pelas encostas.
Olhando essa visão de lírico desenho,
De joelhos vou ao chão e rezo de mãos postas.

E entre outras vozes mil a noite se ilumina.
E no instante de luz outra glória acontece:
Frei Marcelino canta a Noiva da Colina!

15.04.2010

19.09.2010

12.06.2010

12.10.2010
ooOoo

Lar

(Aos de Casa)

Pátria é colo de Mãe, é abraço forte e amigo
De Pai, é atravessar a rua conhecida,
É achar em qualquer casa um poderoso abrigo,
E encontrar no jardim, a roseira florida.
Pátria é a amizade pura, adorada e querida,
É à mesa um bom café, bolo, doce de figo,
A conversa informal, a breve despedida,
E o passo desviar da trama e do perigo.
Pátria é o doce sonhar com um breve retorno,
É poder assar pão no mesmo velho forno
É ver roupa quarando ao vento no quintal.
É a Sagrada Família, a Mãe e o Pai por perto,
É a foto na parede, o riso franco e aberto,
É poder saborear a vida ao natural.

30.07.2010
30.10.2010
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Enchente

Nosso Rio

O Piracicaba

O Rio embrutecido, águas espadanando
Numa concentração de fogos de artifício,
Ronca e berra bravio e, livre de comando
Em seu bojo carrega as armas do suplício.

Nosso Rio - fulgor de maravilha e encanto
É jugular de Deus a correr sobre a terra.
Apoteose divina onde o medo e o quebranto
Entrelaçam as mãos na paixão que se aferra!

O Rio é colossal. Sua beleza rara
Causa forte estupor àquele que o conhece.
No Salto a água em vulcões o precipício encara
E rola espadanando os murmúrios de prece.

Diluvianos marnéis descem do precipício
Cavando socavões e casas arrastando.
Parece que é o dilúvio em seu trágico início
O Rio embrutecido, águas esborrifando.

Nas pedras a água bate em sonoroso canto
E infrene o Salto explode em saraivas de guerra.
Minúsculos cristais nas auréolas de um santo,
Que transfeita em neblina entre as ramagens erra.

Este Rio contém a transparência clara
De amores e paixões onde tudo acontece.
É nosso autorretraro, é a nossa própria cara,
Nossa crença de amor, nossa divina messe.

A água barrenta invade as casas e avenidas,
Aranhas e escorpiões saem de suas tocas
Passeiam urubus sobre manjar funéreo.

Aqui, antigamente, o Paiaguá vivia,
E ao descambar o sol, e ao nascer outro dia,
Era o Rio o seu Lar, e a Terra a sua Pátria.

É delírio maior exaltá-lo em meu canto!
É pura a inspiração para, cheio de encanto,
Em êxtase cantá-lo o quanto devo e posso.

Negra visão de horror: as casas imergidas
Colocam aflição e dor em nossas bocas,
Fazendo do cenário um negro cemitério.

E essa imensa paixão é o delírio de um Povo
Delírio sem igual que é mais forte e é mais novo,
E não existe um só que aqui não idolatre-a.

A esta oração de amor sempre que eu o contemplo
Julgo vê-lo e equiparo-o ao mais suntuoso Templo
Pois, presente de Deus, esse Rio é só nosso!

19.05.2011

25.01.2012

26.01.2011
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Painel Caipira III

Manhã Ribeirinha

Glória interiorana

Fevereiro. Noite de lua cheia

Sobre o espumante véu do tenebroso Salto
Provenientes de Itu, no inverno rigoroso,
Com ordens de Barbosa, homens em sobressalto
Contemplam o painel sob o sol preguiçoso.

As velhas chaminés do Engenho centenário
Nesses tempos de inverno e rija ventania,
Recordam as manhãs onde a neblina fria
Amalgamava o céu de um lírico cenário.

Nos densos canaviais espadas de esmeralda
Apontam para o céu as lancinantes setas.
Lembram os canaviais esverdeada grinalda
De uma esperança presa em ambições concretas.

Esta lua que brilha em esplendor profundo,
Reflete sobre o Rio a sua majestade.
É prata refinada a mostrar para o mundo
Todo o imenso fulgor desta nossa Cidade.

Na espreita um Paiaguá pressente haver o assalto
Do homem branco que chega a brilhos, poderoso.
Arco e flecha nas mãos, escalando o morro alto,
Pronto para atacar queda-se à espera, cioso.

O orvalho gota a gota em cada ramaria
É diamante luzindo em sonho imaginário.
Cristalino cristal que um mestre lapidário
Busca o sonho esculpir em sua fantasia.

Vento fino assobia e no espaço desfralda
Num frenético baile as lanças irrequietas.
Nas plantações sem fim cada touceira espalda
Doces gomas de mel de doçuras repletas.

Os barcos em balé na valsa do segundo
Vão e vêm, vêm e vão, no baile da saudade.
Nessa fulguração de mil sonhos me inundo,
Bate meu coração com força e densidade.

As pirogas cortando a água barrenta e fria,
Embicam-se na rampa e homens fortes e rijos
Entram na terra firme e de beleza rara.

É rotina frequente essa manhã caipira,
O Rio em mansidão, preguiçoso espumeja
Um azulão solfeja uma empírica lira.

E com facão às mãos, o rude bóia-fria
Num insano labor - na frenética luta,
Deita feixes ao chão de açucarada cana.

Este Piracicaba ao luar se faz lindo...
Junto ao Salto há explosão de mil peixes brilhantes
A provocar em fúria o som da Piracema.

Forte ecoa no céu um nome em sinfonia:
"Piracicaba!" e a luz clareando esconderijos,
Ilumina o lugar aonde o peixe para!

Assim Piracicaba amanhece em seus cantos.
O sol reflete luz, toda a cidade beija,
E a Noiva da Colina exsurge em mil encantos.

A garapa a escorrer é o sangue da poesia,
E a usina a trabalhar de forma ininterrupta
Para a Cidade traz a glória interiorana.

Coloridos cristais num frenesi infindo!
Diamantes a brilhar em glórias coruscantes,
Que tais visões traduzo em rimas num poema.

04.11.2010

02.05.2011

16.05.2011

11.02.2012

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

Saudade Caipira

Catedral

Inexistência

Paixão de fogo

Saudade - chama acesa a lamber uma ausência
Provocando a ilusão e uma torpe mentira.
Verdade que provoca angústia na existência,
E faz o coração ter ímpetos de lira.

Mostrando majestade e imponência divina,
A nossa Catedral de Cristo mostra a glória.
Nosso Templo de fé é a Caipira Sistina
Onde um frei camponês tem crença inflamatória.

Não existe por certo e não creio que exista
Outra paixão maior e de beleza tanta:
Ver o Piracicaba estender sua manta
Bordada de cristais que, ao sol, ferem a vista!

Procuro decifrar nas belezas que vejo,
Toda a paixão de fogo em luz que nos irmana.
É uma explosão genuína e grave e soberana,
Que aos nossos corações traz amor e desejo!

Um vazio a tocar em firme consistência,
Uma canção que trai a febre que delira.
Silêncio a perpetrar em fúnebre regência,
A orquestra que tremula às chamas de uma pira.

Reduto de paixões fere nossa retina
E as vibrações de Deus queimam nossa memória.
É onde ordeira e fiel a Noiva da Colina
Brada hosanas de luz em prece Serafina.

É delírio sem par, nesse rincão Paulista,
É visão que entorpece e em frêmitos encanta.
Quem seus sonhos de amor nesta Cidade planta,
Sabe o que é ser Caipira e se torna um bairrista.

Esse louco pensar, essa doidice insana
Faz o lábio cantar uma prece em ensejo.
E o vendaval em ritmo e em modo sertanejo,
Faz a alma nessa luz, ser piracicabana!

E pressentir que o canto ainda era necessário,
Porém, vazia está a gaiola onde o canário
Cantava as tradições de um povo e seu folclore.

Na proporção sublime é o esplendoroso Templo
Onde o Rei Salomão rendeu as suas graças
E onde o Eterno habitou em Seus sonhos supremos.

E aos seus olhos em luz aparece o Mirante,
E o Engenho Central refletindo brilhante,
A sua magnitude empoeirada de glória.

Por isso estou aqui, olhando o nosso Rio,
E, contemplo feliz nosso Salto e o Mirante,
Nossa Rua do Porto em eterno cicio.

E a essa ausência não há pintassilgo que trine:
É saudade que clama a ausência de Chiarini,
De Guerrini, Maynard, Iglésias, Carradore.

Contritos nessa fé mostramos tal exemplo:
Na Ceia do Senhor erguemos nossas taças,
Comemos de Seu corpo e Seu sangue bebemos!

Piracicaba tem o brilho da Beleza,
Jóia rara a luzir no Altar da Natureza:
- Somos um povo forte e amamos nossa História.

Desfraldo para o céu a minha alma caipira,
E canto com a voz mais pura e mais vibrante:
Sou piracicabano e sou mais um Caipira.

05.11.2010

02.05.2011

19.05.2011

02.06.2020
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Poetisas

Cena Ribeirinha

Noit
e na FFazenda
azenda dos Brunelli
Noite

Nosso Eterno Rio Piracicaba

Carla, Ivana, Ivani, Leda, Cármen, Marisa,
Myria, Shirley, Raquel, Sílvia, Cecília, Helena...
E outras mais, tantas mais... Junto à brisa serena
Tecem inspirações junto à serena brisa.

Imóvel a espreitar apetitoso almoço,
Sobre a margem do Rio a garça é uma escultura.
Com magnético olhar, longilíneo pescoço,
De Rugendas recorda uma grácil gravura.

Inverno. O sol mais cedo oculta-se entre brumas
E acende logo a noite o desfilar de estrelas.
No dossel do Infinito atento fico a vê-las,
Enquanto a lua brinca esconder-se entre espumas.

Eu fico olhando o Rio, em sua alta imponência,
Em borbotões jorrando a sua água para o alto.
Magnetismo que vibra em forte efervescência,
Que causam convulsões às pedras de basalto.

E cada alma sublime evoca a cantilena
Dos amores sem fim de maneira precisa.
Cada alma evoca a luz, cada alma - poetisa! Poetiza o sublime e o amor, no céu, acena.

Refletindo no espelho o seu pálido emboço,
Raro ataque prepara em inquieta lentura.
Mas ágil como o vento e num rápido esboço,
Seu bico as águas fere em terrível ternura.

Na casinha distante alambreando arandelas,
Luzes em procissão dão sombras às anhumas.
Mariposas febris em seus voos de plumas
Ágeis cortam o céu e não deixam sequelas.

É o sobrenatural de eterna persistência
Essa volúpia insana a rugitar o assalto
Das águas para o céu em sublime frequência,
De abismos colossais no esplendor de seu Salto!

Glória ao Sublime Deus que as fez cantar em versos,
Modelando em canções dos timbres mais diversos
Conquistam nosso ser no sonho que seduz.

Nervoso, espadanando em aleivo constante,
O peixe, preso ao bico, é presa suculenta
Enquanto voa a garça e alcança o ipê florido.

Uma coruja pia, um urutau desperta
De seu dia de sono, erram os vagalumes,
E a lua agora brilha e põe clarões por tudo.

Rio Piracicaba - eterna é a sua glória!
Guardas deste São Paulo a imensa trajetória
Do Bandeirante audaz que ao pôr os pés aqui,

Poetisas que eu amo! A vós de almas inquietas
Há um séquito de amor de todos os Poetas
Que aplaudem com prazer vossos fachos de luz!

E o peixe à luz do sol rebrilhando a diamante,
À formidável garça, estático alimenta
No silêncio da morte e sem causar ruído.

A noite está mais fria. O corpo quer coberta.
O vento faz soprar excêntricos perfumes,
Em delírio contemplo em êxtase, isso mudo.

As Colinas povoou de forma peremptória.
E gravou neste solo a colossal história
Que o "filho ausente sente a suspirar por ti!"

09.11.2010
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09.05.2011
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Alvorada Caipira

23.05.2011
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26.01.2021
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Amanhecer na Noiva da Colina Entardecer na Noiva da Colina

Manhã da Noiva da Colina

Sangra o sol no Oriente em labaredas de ouro!
- Sublime festival que traz um novo dia! O céu abre sua arca onde fulge o tesouro
Dessa festiva luz que o áureo espaço alumia.

Entre a neblina densa, alacreada, espumante,
Mornos raios de sol fulminam densas setas.
O espetáculo lembra intrínseco diamante
Triturado na luz de irradiações inquietas.

Enquanto pinga o sol nas fímbrias do horizonte
Fagulhas de ouro em pó, densas nuvens douradas
Despejam sobre a terra as sombras desmaiadas
Desenhando em painéis brutal rinoceronte.

Ao fulgor da manhã, do sol que brilha intenso,
Extasiado contemplo o majestoso Rio.
É delírio, é paixão, é lúcido amavio
Que meu olhar se queda ante delírio imenso.

Com a palheta nas mãos e Deus - na fantasia
Vai borrando de luz o Dia nascedouro.
Tudo transfixa a cor, à sublime magia,
Enquanto pelo céu, de brilhos há um estouro.

A luz fumega e freme e de um ponto distante
Parece condensar labaredas secretas.
Sobre o Rio a manhã renasce causticante
Num delírio triunfal de mil luzes diretas.

Na distância da Serra há um colossal remonte:
As trevas em conflito à luz em barricadas.
Em duelo sem igual, em marchas cadenciadas,
Cuidam vencer o dia atravessando a ponte.

À sobrenatural visão em sonhos penso
Ouvir a voz de Deus em doce murmurio;
E anjos num canto sacro, em mágico cicio,
E um turíbulo brilha enquanto esparge incenso.

E tudo se ilumina; as pedras, os cascalhos,
A cachoeira a fremir em lúcidos cocares,
As aves em revoada, a árvore ao pé da serra,

De súbito contemplo, em doido sobressalto,
Essas chusmas de luz que atapetam o espaço
E fazem rebrilhar a ouro líquido o Salto.

Nesse crucial abismo entre as trevas e as luzes,
De um lado brasas, de outro, explosões de arcabuzes,
Sinto o denso equilíbrio a arder em jubileus.

O coração palpita em êxtase profundo!
Dessa visão do céu o meu olhar inundo
Enquanto a luz do sol vagarosa se inclina.

Tudo vibra e palpita e há pios e farfalhos.
A Natureza explode em cores pelos ares,
- Deus descansa a palheta e em transes beija a Terra.

As nuvens cor de fogo esgarçam a neblina,
E em lírico fulgor abre ao sol o regaço
O níveo tafetá da Noiva da Colina.

E nesse altar de fogo em sombras e fumaças,
Surge o Grande Arquiteto a pairar sobre as massas:
Que a humana voz passou denominá-Lo Deus!

E na paisagem pinta as miragens da sombra
E tudo borra em cor e isso tudo me assombra
Nessa manhã de sol na Noiva da Colina.
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Esta velha rua

Dança do Destino

Crepúsculo

Quando por esta Rua o lerdo passo ponho,
E fico contemplando este Piracicaba,
A alma em êxtase vibra e entre delírios sonho
E esta paixão maior no peito não se acaba.

Na sombra do passado existe a luz fremente
Que nosso ontem clareia em luminosidade.
- Um passo para a frente e a luz incandescente
Seu foco na distância enevoa em saudade.

Feliz quando contemplo à meia-luz do Ocaso
O Rio a deslizar em explosões vermelhas.
O Sol, como um Tritão vencido pelo acaso
Vai debruando na tarde aos milhões, as centelhas.

O Rio colossal onde o abismo medonho
Armadilhas esconde, onde o velho emboaba
O seu tesouro busca e onde alegre e risonho
Descobre a sua luz e constrói sua taba!

E preso, o coração, na sensibilidade,
A luz é uma lembrança às vezes displicente.
Faz sorrir, faz chorar, traz luar, claridade,
Traz ilusão, traz sonho e tudo num repente.

Oh, Rio de uma vida, ao certo tu espelhas
Esse fogo de luz onde o sonho extravaso,
Ou lembras tu, meu Rio, as cantigas mais velhas
Que clarearam-me a infância em assombroso caso...

Com meus olhos assim e tudo sondo e absorto
Eu vejo o ancoradouro - antigo e velho porto
Que a frota recebeu do velho Povoador.

Essa luz que clareia é a mesma luz que nega:
Não apaga o passado e mesmo à fé mais forte
Esquecê-la é demais e ninguém a renega.

Que o crepúsculo ao fogo em profusão se nutra,
Pois cuido ver Pacheco, Hugo e Adâmoli à toa,
Extasiados olhando o Rio junto a um Dutra.

E num misto de sonho e na glória suprema,
Fez aqui a primeira estrofe de um poema
E onde cantou sorrindo os seus versos de amor!

Do passado a lembrança é uma vontade viva.
Se às vezes lembra a vida, às vezes lembra a morte,
- Essa luz imortal faz nossa alma cativa.

E tudo se mistura em murmúrios de prece,
Erotides na flauta executa uma Noa,
No silêncio sem fim finda a tarde... Anoitece.
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Glória eterna

Em silêncio

Este Rio

Silêncio vesperal

É glorioso o prazer que dentro d'alma sinto
Quando, ao te visitar, de maneira imprevista,
Com meu olhar te vejo e me sinto um artista
E em delírios de amor, com palavras te pinto.

Em silêncio contemplo essa beleza imensa
Que fulgura ao olhar deste Poeta caipira.
E dos lábios murmuro uma suave crença
Enquanto ao derredor tudo canta e suspira.

Quando vejo o esplendor deste sublime Rio
- Veia aorta do céu a correr livremente! No coração eu sinto um supremo arrepio
Como se água a correr, me fosse o sangue ardente

No silêncio da tarde o calor sufocante
Deste verão que queima, arde, sufoca, vibra...
Um sol de fogo brilha e no céu se equilibra,
E tudo em derredor é brasa, é luz vibrante.

E te decifro assim, em cada labirinto
Que se oculta em mistério à minha própria vista.
Por isso te amo assim dentro dessa conquista,
Por que assim eu te amei seguindo o próprio instinto.

No peito o coração toma a forma de Lira
E tece a esta visão, versos em recompensa.
E tudo brilha em luz e isso tudo me inspira,
Enquanto o Salto ruge em sua forma intensa.

A correr em meu corpo em suave alvedrio,
Numa paixão de ferro em brasa incandescente.
Pois Ele é minha vida, é meu torrão bravio,
É a alma do índio Tupi nessa dança fremente.

Sob este fogo ardente o corpo sente a fibra
Da morna lassidão que chega ebricitante.
Dormência, mansa calma, agudez... nesse instante
Uma ave doce e inquieta entre a paisagem libra.

E quando em alegria em luz eu te contemplo,
Rogo à glória maior do Supremo Arquiteto
Que te erigiu à sombra onde existiu outrora

Das matas em silêncio ouço pios, pipios,
Como mistérios do ar excêntricos perfumes
Emanam do vapor das flores, das abelhas.

Vives dentro de mim! Corres em minhas veias,
Penetras em minh'alma, o espírito endoidece,
És tu, meu velho Rio, adarvado de ameias,

Eu contemplo isso tudo... a mansidão da tarde,
Que enche de meios-tons o imenso céu aberto,
Enquanto, entre bemóis, as aves, em alarde,

Do velho Salomão o seu sublime Templo.
Pois tu, somente tu, sendo Justo e correto
Deu a Piracicaba esse fulgor da aurora!

E pássaros em voo em brilhos luzidios,
E ao longe cuido ver milhões de vagalumes
Iluminando a noite em suaves centelhas.

A correr, a correr num sonho doido, insano,
A galopar em fúria e rezas uma prece
Quando beijas o chão caipiracicabano!

Tecem em doce calma a calma melodia...
O Rio além se perde e meu olhar incerto
Contempla a ode feliz desse final de dia.
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Brilho eterno

Rio eterno

Matinal

Noite a Beira Rio

... E quando a inspiração dentro do peito brilha
Meus versos alinhavo em sensação estranha.
Mais pareço a tecer a teia igual a aranha
Que vai bordando à luz do sol, sua armadilha.

Arde em meu coração a chama ígnea e sagrada
Quando vejo este Rio a pulsar flamejante.
Impotente a alma fica assim apaixonada,
Dessa força de Deus a uivar altissonante.

Amanhece. A festiva aleluia do dia
Pinta a manhã que nasce em mil cores festivas.
As aves em bemóis, em doce sinfonia,
Deixam essa visão de mil cores cativas.

Essa lua no céu a refletir no rio
Traz uma acinzentada e bela claridade.
Esses raios de luz me causam calafrio
- É coberta de névoa a cobrir a cidade! -

Assim a inspiração - verso após verso trilha
Desconhecida estrada onde enorme montanha
Oculta o seu mistério e se oculta e se entranha,
E ao peregrino mostra a sua maravilha.

Tudo vibra, tem luz, tem vigor e o constante
Da música a tocar de maneira sagrada...
Mais parece que o Rio é o enamorado amante
Que aos roncos d´água tece uma áurea ária encantada.

A paisagem se mostra - é uma fotografia
Cheia de meios-tons, cheia de cores vivas.
O espetáculo assim eu transformo em poesia
E as rimas surgem como as forças radioativas.

Transeuntes vão aqui e ali - há vozerio
De sorrisos na noite em morna suavidade.
De repente o silêncio, um enorme vazio,
Parece o céu entoar rapsódias de saudade...

E em versos vou traçando o emaranhado todo
Para construir meu verso à luz que brilha tanto,
Não mostrando, porém, sua forma de lodo

Esse cocar de luz translúcido - diadema
Na fronte do Tupi grava um longo poema
Com rimas de cristais que à beleza se inclina.

O sol mostra seu disco - é uma hóstia sacrossanta
E a natureza em febre em harmonias canta
E comunga o visão de tão linda miragem.

E vou pinçando, lerdo, os passos na calçada,
E o rio rola manso em muda madrugada
E as águas em tropel despencam pelo Salto.

Onde tudo moldei de maneira indiscreta.
Mas ao fim da jornada eu só desvendo o canto
De tudo o quanto usei na Arte de ser Poeta.

E a essa força maior de um Supremo Arquiteto
Esse Rio de luz é o brilhante projeto
Com que Deus enfeitou a Noiva da Colina.

E o transeunte nem pensa e sequer imagina
Esta linda visão da Noiva da Colina
E ele anônimo segue a sua errante viagem...

Deus respira feliz, em calma doce e imensa!
Abro os braços ao céu e imerso em terna crença,
Meu coração em fogo arremesso para o alto!
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À Beira-Rio

Declaração de amor

Gosto de contemplar essa beleza tanta
Que a meus olhos se mostra em desfile de gala.
O Rio, o Salto, o Engenho, o Mirante que encanta,
E a sensação de paz que tanto a alma me embala.

Quando à distância vejo o esplendoroso Salto,
- Águas a espanejar miríades de estrelas! Meu rubro coração eleva-se para o alto,
E emanações de Deus sinto que posso vê-las!

Essas belezas tais e o turista se espanta
E chega, na emoção, perder a própria fala.
Meu coração poeta explode a voz e canta,
E uma essência de paz brota de cada vala.

Translúcida visão - e caminhando pelas
Matas cheias de luz, é imenso o sobressalto:
O Mirante flutua em leves passarelas,
E o respirar de Deus toma-me num assalto.

O alecrim perfumado, o cheiro de canela,
Flamboyant a florir suas variadas flores,
Pássaros a cantar nessa visão tão bela...

Feliz os passos ponho e onde outrora a beleza
Imortal dos Barões e o fantástico Engenho
Eu tento decifrar na bela Natureza

Tudo me encanta e traz sorrisos à minh'alma!
E um poema sagrado explode a rima em cores,
Eu, meus olhos descanso e decanto essa calma.

Esses sonhos azuis na paz que não se acaba.
Por isso trago aqui meu coração e venho
Dizer que te amo além, doce Piracicaba.
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Sombra do Passado
Venho te visitar, velha casa, onde outrora
O Povoador Barbosa arquitetou seu plano
De construir aqui - com fulgores da aurora,
Este marco maior do piracicabano!
Deixo as portas de par em par abertas, fora
Fica o calor do sol, o Rio soberano,
Aves em sinfonia, um sonho em luz que irrora,
Uma festa de cor, um delírio, um arcano...
Mistérios mil aqui, ali... olhando em volta
Há nuvens de mistério, enquanto o belo Rio
Embeleza a cidade e inspirado se solta...
Estupor, frenesi, delírios mil - em tudo
A sombra do passado é lúcido arrepio,
Que este Panteon contemplo e fico mudo, mudo.
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