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vor do governo enquanto seu
partido, na Câmara, vota sempre
contra o prefeito nas sessões à noite. Coisas normais em política.

MAJORITÁRIOS
Os candidatos a presidente, a
governador e a senador — os chamados majoritários — não estão
bem servidos de “cabos eleitorais”
nessa campanha de 2022, pelo
menos nos ares da chamada direita. É que os candidatos deputados federais e estaduais, na
maioria, divulgam seu trabalho
aos seus eleitores e deixam em
aberto os nomes deles, ou seja, a
opção fica para cada cidadão. O
Brasil está dividido? Só as urnas
darão o resultado final, já que as
pesquisas registram momentos e
certa quantidade de amostragem.
VIVIANI
Aposentado, o ex-prefeito Benedicto Viviani, de Charqueada,
não desiste da política. Sempre
antenado com as lideranças estaduais, Viviani acompanha a coluna do Capiau e, de vez em quando,
vê que o Caldeirão Político vai ferver. Mas está em fogo brando.
KIM
O deputado Kim Kataguiri
estará em Piracicaba na sexta, 8.
Um dos mais jovens deputados federais do Brasil, está com 26 anos,
e pertence ao União Brasil. Nasceu
em Salto e cursou o Colégio Técnico
em Limeira, depois foi para São
Paulo. É um dos fundados do Movimento Brasil Livre e começou a
vida partidária no Democratas,
pelo qual foi eleito em 2018 e foi o
quarto mais votado da legenda.
CHUMBO
Chumbo trocado não dói. O
vereador Laércio Trevisan Junior
disparou, no final de semana, comentários ardidos contra o prefeito Luciano Almeida (União Brasil).
As críticas são no sentido de que a
atual gestão está fazendo "mais do
mesmo" em relação à gestão anterior e sugere que o prefeito reveja o
apoio à secretaria Nancy Thame
(PV), que trabalha de dia em faEdição: 16 páginas

HUBS – I
O Hub Piracicaba, criado no
Parque Tecnológico, se tornou
uma plataforma pública de sucesso, que nasceu para apoiar as startups ligadas ao Agro. O Nagi Hub,
localizado na Fumep, foi criado para
fomentar o desenvolvimento tecnológico no segmento industrial.
HUBS – II
Agora já existem negociações
para criar um novo Hub, para incentivar a inovação e pesquisa na
área de Saúde, mas o processo ainda acontece sob sigilo absoluto (ou
quase). Melhor para Piracicaba que
vai fortalecendo o seu ecossistema de inovação, baseado no alinhamento de startups, instituições de ensino e da indústria local.
HUBS – III
Quem tem se destacado neste
processo é Pedro Chamochumbi,
agente de inovação da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdettur) e
gestor do Hub Piracicaba. Além do
conhecimento técnico, ele tem chamado a atenção pela capacidade de
inspirar e motivar aqueles que estão em busca de conhecimento tecnológico. Isso ficou evidente na inauguração do Nagi Hub na Fumep,
em cerimônia no último dia 28.
HUBS – IV
Ponto para o secretário da
Semdettur, José Luiz Guidotti Júnior, que teve a sensibilidade de
convidar o jovem Pedro para integrar a Pasta no início deste mandato. Lembrando que a experiência de Piracicaba na área dos Hubs
e do ecossistema de inovação já está
sendo compartilhada com outros
municípios que integram a Região
Metropolitana de Piracicaba (RMP).
HUBS – V
Aliás, esse segmento de tecnologia e inovação tem sido a menina
dos olhos do prefeito Luciano Almeida. Ele sempre ressalta que o
resultado que está sendo colhido
agora foi plantado em 2005, quando ele, na época secretário de Indústria e Comércio, deu os primeiros
passos rumo à criação do Parque
Tecnológico de Piracicaba. Seria,
então, essa uma “herança bendita”?
A Tribuna

SANTISTAS
O presidente do MDB de Piracicaba, André Augustini, esteve,
segunda-feira, 1o, com o governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), durante a visita que
o chefe do Executivo paulista fez
à cidade, por ocasião dos 255
anos de fundação. E ambos se
cumprimentaram, alegres, falando de política e futebol.

Santistas, Rodrigo e André
mostram que é bom viver em
paz, pois a torcida do time do
Rei Pelé realmente é pacificadora. Ou o Capiau está errado? Com isso, o piracicabano
André vai caminhando pelos
caminhos da política e as eleições de 2024 estão chegando, pouco mais de dois anos.

CRAVEIRO E CRAVINHO - Show Piracicaba que eu Adoro Tanto foi em comemoração
aos 255 anos da cidade e teve homenagem especial à dupla Craveiro e Cravinho. A3

Educação inicia entrega de
4 mil laptops para alunos
Equipamentos serão utilizados pelos 18 mil alunos matriculados no Ensino
Fundamental da rede municipal; investimento é de mais de R$ 8 milhões
A Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, iniciou a
entrega dos 4 mil laptops educacionais às unidades escolares da
Rede Municipal de Ensino em
evento, ontem, 3, na Escola Municipal Professora Elizabeth Consolmagno Cruz, no Kobayat Líbano. A ação marca o novo momento da educação da cidade.
Com um investimento de
mais de R$ 8 milhões, os equipamentos chegarão ainda neste mês de agosto a todos os 18
mil alunos matriculados no
Ensino Fundamental da Educação de Piracicaba, incluindo a
tecnologia, os equipamentos eletrônicos e novas formas de aprender dentro das salas de aula.
Por meio da utilização de
ferramentas tecnológicas, como
os laptops, a SME busca incentivar e promover uma educação de
qualidade aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.
Além da formação STEAM,

que já está acontecendo com apoio
da empresa ArcelorMittal, a SME
também trabalha para ofertar formação de nível internacional com
o Google para todos os profissionais da Educação de Piracicaba.
Participaram do evento,
além do prefeito Luciano Almeida e do secretário municipal de Educação, Bruno Roza,
os vereadores Acácio Godoy,
Anilton Rissato e Thiago Ribeiro, bem como supervisoras, formadoras e funcionários da SME.
Felizes com a nova ferramenta, os alunos Adriele Tereza Mendes da Silva, do 5° ano C, e Rafael
Henrique Pereira da Silva, do 5°
ano D, representaram todos os
mais de 600 estudantes da Escola
Municipal Professora Elizabeth
Consolmagno Cruz e agradeceram
pelo importante dispositivo. “Estamos vivendo na era digital e a
chegada desse equipamento nas
escolas permite que nós, estudantes e professores, possamos estar
sempre conectados e com as in-

formações disponíveis online,
construindo e ampliando nossos
conhecimentos”, pontuaram.
A coordenadora pedagógica
Hérika Machado é professora certificada do Google For Education
e relatou o benefício do uso das
tecnologias Google no ensino.
“Esse processo já faz parte do diaa-dia deles, sendo uma geração dos
nativos digitais e as escolas precisam se apropriar dessa linguagem
e dessas ferramentas para transformar o ensino, já que, para muitos deles, o único lugar que eles
terão acesso a esta tecnologia será
nas escolas”, destaca Hérika.
Contente com a nova ferramenta, a diretora da unidade, Juliana Morato Rosada Possignolo,
destaca o trabalho que realizarão
com os equipamentos. “Esperamos ansiosamente começar a desenvolver um trabalho com o uso
das novas plataformas e de todas
as ferramentas disponíveis nos
laptops. A nossa equipe está animada e os alunos ainda mais.”
“Temos hoje os nativos digitais, crianças com contato e domínio de ferramentas tecnológicas desde os primeiros anos de
vida. Temos, portanto, uma versão atualizada de pequenos, que
precisa de acesso às melhores ferramentas para enfrentar os desafios futuros. Em nossas escolas, todos os alunos terão contato e farão uso das melhores tecnologias disponíveis hoje no mercado, de maneira igualitária e justa”, pontua o secretário municipal de Educação Bruno Roza.
O prefeito Luciano Almeida
destacou o incentivo que a gestão
tem ofertado para garantir as novas formas de ensino aos alunos

da Rede. “O nosso principal objetivo é garantir o acesso a todos os
alunos às melhores tecnologias
disponíveis no mercado e assim
incentivar um salto na nossa
educação. Com o comprometimento dos nossos professores e
as novas tecnologias, nossos alunos terão o melhor. É apenas o
começo de uma série de iniciativas que levam à informatização
do ensino em Piracicaba”, conclui
o chefe do Executivo Municipal.
LAPTOPS PARA PROFESSORES – O prefeito Luciano Almeida reforçou, ainda, o
anúncio feito na última segunda-feira, dia 1°/08, durante
evento Decola Pira, sobre a
aquisição de laptops educacionais para os professores da
Rede Municipal de Educação.
Além dos 4.000 laptops educacionais adquiridos para uso dos
alunos de Ensino Fundamental da
Rede, serão comprados mais
3.000, os quais serão entregues
para uso de cada professor efetivo
da Rede, além dos coordenadores
e diretores das 124 unidades escolares municipais de Piracicaba.
O aviso do pregão eletrônico n°350/22 para a aquisição
dos equipamentos foi publicado na última sexta-feira, 29/07.
O pregão está marcado para o
dia 12/08 com abertura às 8h e
com início de disputa previsto
às 9h. A validade da ata de registro de preços é de 12 meses.
Junto com os laptops, os professores vão receber treinamento
técnico e pedagógico do setor de
informática da Secretaria Municipal de Educação, além da formação do Google for Education que
está sendo contratado pela pasta.
Divulgação

SHOW SURPREENDENTE
O ex-vereador Marcos Abdala
e sua esposa Cida Abdala,
com João Franco (Cravinho) e
Sebastião Franco (Craveiro),
num registro de sarau sertanejo. E, terça (02), no Teatro
do Engenho, foi “um show surpreendente, espetacular, muito bem organizado”, como con-

tou Abdala, feliz por ter participado. Mais de 400 pessoas,
com uma centena ficando fora
do prédio. “É a certeza de que,
aos 91 anos (Craveiro) e aos
88 (Cravinho), a dupla sertaneja é a síntese da grandeza
da alma cabocla em Piracicaba, em São Paulo e no Brasil.
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Viciados em Internet
José Renato Nalini

O

Brasil registra
um número incrível de mobiles, estes aparelhos eletrônicos quais celulares, smartphones, tablets, notebooks, computadores pessoais,
tudo isso que permite
conectividade permanente. Como
somos quase duzentos e catorze
milhões de habitantes, muitos de
nós possuímos não apenas um,
mas vários desses aparelhos.
Reconheço a importância deles. Permitem comunicação instantânea e para qualquer parte do planeta, com os seres queridos. Familiares e amigos. Avós podem
conversar com seus netos, embora o Atlântico os separe. Ganha-se
tempo e economizam-se recursos
com o anywhere office. Hoje trabalha-se em qualquer lugar, sem a
necessidade da presença física.
Só que nem tudo é benéfico.
O mau uso se tornou sintoma de
uma grave pandemia. Razão tinha Aristóteles quando dizia que
virtude e vício eram apenas polos
contrários. Quem abusa de seus
mobiles tende a se tornar doente.
Nem sempre se dá conta disso.
O espetáculo rotineiro é sintomático dessa enfermidade coletiva. Metrô e ônibus ocupados
por pessoas curvadas e atentas
às telinhas. Os restaurantes têm
suas mesas a servir comensais

que não conversam
entre si. Só mandam
mensagens, recebem
whatsApp, riem com
os tik-toks, consultam
o Google, que substituiu as extintas enciclopédias, o Instagram,
Facebook e Linkedin.
Namorados já não
se afagam. Mandam
mensagens, embora estejam um
diante do outro. Cada um ligado
ao seu objeto mais precioso. Não
é uma questão que afeta apenas a
juventude. Conheço um porteiro
de prédio que não levanta a cabeça de seu celular e todos os que
chegam ao edifício têm da acionar a campainha para que abra a
porta. Crianças parecem já nascerem com chip. Sabem ligar as
telas, conhecem o clique preferido. Fazem birra quando os pais –
ou a babá – tira o celular.
Há coisas mais graves. Como
o vício chegou antes ao Primeiro
Mundo, ali já ocorreram até tragédias. Jovens obcecados por games ficam sem comer e fanáticos, mergulham no virtual. Esquecem-se ou se recusam a viver
de verdade. Na Inglaterra, a mãe
que jogou o computador do filho pela janela foi surpreendida
com o ato insensato logo em seguida: frustrado, o jovem também se atirou e praticou suicídio.
O veículo do afeto e da aproximação, é também o motor da
crueldade. O bullying eletrônico

Hoje trabalha-se
em qualquer
lugar
lugar,, sem a
necessidade da
presença física
também causa depressão e suicídio. Aos poucos, as pessoas deixam de conversar, começam a
abreviar suas mensagens, o mundo das redes sociais cria uma
nova forma de se exprimir, praticamente onomatopaica. São os
kkk, os rs, os e-moji, as invenções
que empobrecem o vernáculo e
transformam os humanos em autômatos, verdadeiros robôs.
Ninguém imagina voltar a viver num planeta sem internet. Ao
contrário, anuncia-se a vinda gradual de novidades alucinantes.
Será que elas amenizarão o clima
caótico das polaridades que se agridem? Ou frearão as fake News, tão
nocivas para a convivência?
As discussões ganham tonalidade extremamente agressiva.
Parece que “falar com a telinha”
afasta os freios inibitórios. Como
não se encara fisicamente o contendor, o usuário se torna destemido. Destemperado. Violento
ao escolher palavras que ferem.
E 97% dos brasileiros estão conectados nesta verdadeira pugna eleitoral. Ainda não há vacina para a agressividade difusa
que habita as redes sociais.
A criatividade humorística
já mostrou uma das profissões

Coluna Espírita
do futuro: o cuidador de um viciado em internet. Alguém que
fará tudo por ele. A cena final é
hilariante. Mas há um problema sério e que vai trazer aborrecimento para muitas famílias.
Os jovens que se curvam para
olhar a telinha comprometerão
sua coluna cervical. Prevê-se estrondoso aumento de RPG –
Reeducação Postural Global, Pilates, Fisioterapia, inclusive cirurgias corretoras. Não se estranhará, daqui a algum tempo, encontrar jovens com placas metálicas
na nuca ou colares ortopédicos
que obrigam a postura ereta.
O sistema escolar, sempre
superado e desatento ao que
ocorre no mundo real, vai demorar para incluir em seu estudo
integral, técnicas de temperamento dessa submissão mental
à tecnologia. Esta é amiga da humanidade, mas quando não se sabe
utilizá-la com lógica e bom senso,
pode ser insidiosa inimiga, que acaba sacrificando as exuberantes
potencialidades dos racionais.
Reflitamos e respondamos: somos senhores ou escravos da internet?
———
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

Casa da Mãe Joana (final)
José Maria Teixeira

O

corre que em 2019, o
Congresso afrontando a
Constituição aprovou a
criação de um novo tipo de emenda, chamado emenda de relator.
Este tipo de emenda permite
a identificação do órgão orçamentário, da ação que será desenvolvida e até do favorecido pelo dinheiro. No entanto, o deputado
que indicou a destinação da verba fica oculto. O dinheiro é repassado na figura do relator do
Orçamento, que varia ano a ano.
É este tipo de emenda, emenda de relator, pelo qual se opera
o jogo dos interesses não públicos. Eis o grande perigo: poder
dispor do poder do Estado segundo seus particulares interesses.
Senador denuncia Pacheco, Alcolumbre e Marcos Do
Val no STF por corrupção.
A ministra Rosa Weber, do
Supremo Tribunal Federal, encaminhou para a ProcuradoriaGeral da República a notícia-crime protocolada por Alessandro
Vieira (PSDB-SE) contra os senadores Rodrigo Pacheco (PSDMG), Davi Alcolumbre (União
Brasil-AP) e Marcos do Val.
Alessandro Vieira ainda protocolou uma representação no Conselho de Ética do Senado Federal
contra os três parlamentares por
quebra de decoro. A justificativa
para as ações foi uma declaração
do Val para o jornal O Estado de
S.Paulo, na última semana.8 de
julho. de 2022 — Marcos do Val
(Podemos-ES) deu a declaração em
entrevista a 'O Estado de S. Paulo'.
Na entrevista, o senador disse
que recebeu R$ 50 milhões em
emendas do chamado "orçamento
secreto" por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à Presidência do Senado, em fevereiro de 2021.
Após a entrevista ter sido
publicada, afirmou que não

houve promessa de verba
para votar em Pacheco.
Então se pergunta: onde os
princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a administração
publica? Nada disso importa?
Sim. Tudo importa. Porem,
nao na casa da mãe Joana.
No documento, ele acusa o
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o senador Davi
Alcolumbre (União Brasil-AP) por
prática de corrupção ativa, e o
senador Marcos do Val (Podemos-ES) por corrupção passiva.
Segundo afirma Gil Castello
Branco da Associação Contas
Abertas: - "As emendas de relator constituem o mais promíscuo instrumento, das últimas
décadas, na barganha política
entre o Legislativo e o Executivo.
Nunca vi um instrumento tão
ruim. É um jabá orçamentário".
.O Congresso Nacional impôs
ao Executivo a reserva de R$ 19
bilhões para emendas do orçamento secreto em 2023 e articula
o resgate da regra que obriga o
pagamento dessas verbas conforme a indicação dos deputados e
senadores. A estratégia mantém
o esquema atual de liberação de
verbas sob controle dos parlamentares no ano que vem.
Isso significa que esse dinheiro poderá ser destinado à
base política de um parlamentar
sem que ele seja identificado.
Embora haja outros fatos ocorridos e em andamento tanto na
Câmara como no Senado, o fato do
orçamento secreto é por si só suficiente para demonstrar o desinteresse e possíveis falcatruas com a
causa pública por prevaricação e
outros meios. Prova dessa assertiva é que ha mais de uma centena
de pedido de impeachment de competência exclusiva da Câmara contra o presidente da República por

Sabe-se que há
uma força do mal
operando nas
duas casas
legislativas
crime de responsabilidade o qual
por estatística deve ocorrer um a
cada mês e o presidente da Câmara, Sr. Artur Lira, permanece em
absoluto silencio a respeito. Por que
será? No Senado a luta para vencer a resistência do presidente Sr.
Rodrigo Pacheco para instalar a
CPI, comissão parlamentar de inquérito sobre a pandemia que só
ocorreu por imposição judicial. A
pergunta é a mesma. Será por que?
Concluída com denodo cientifico,
seu relatório está destinado às calendas gregas. Alias, a PGR (procuradoria geral da republica), sob
a presidência do Sr Augusto Aras,
em 22/07 pediu ao STF (supremo
tribunal federal) o arquivamento
do referido relatório. Será por
que? Deixar para as calendas gregas” significa “deixar para uma
data muito distante, é adiar a
solução de alguma coisa para um
tempo que nunca há de vir. Um
fato já destinado às calendas pelo
presidente do Senado é a CPI da
educação a ser instalada só depois das eleições. Aguardem.
Sabe-se que há uma força do
mal operando nas duas casas legislativas. Não se trata de força
oculta, mesmo porque incorporada em seus membros forma o
já famigerado centrão. Pelos feitos sabe ser esse grupo que alinhado com o presidente Bolsonaro aberta ou sorrateiramente
faz e desfaz nas duas casas tornando-as casa da mãe Joana.
O povo tem razão. A Câmara
e o Senado sofreram uma mudança planejada com um objetivo claro e inquestionável, isto é, usar
essas duas casas como apoio para
alcançar um segundo mandato.

Vem daí o empenho aberto do Sr.
Jair Messias Bolsonaro para eleger tanto o presidente da Câmara
quanto do Senado. É o que tem
levado esses Sr. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco a tergiversar ou ainda prevaricar no cumprimento de
suas funções para blindar o Bolsonaro pretendente a um segundo mandato. À essa dupla juntese o Sr. Augusto Aras, presidente
do Ministerio Publico Federal, indicado a dedo, contrariando a
norma pré estabelecida, isto é, a
indicação não foi de um entre os
três primeiros votados e indicados pela categoria. Está montado
o esquema de defesa e apoio para
a reeleição do Sr. Bolsonaro, dentro da Câmara e do Senado acresça-se o Ministerio Publico agora
também casa da mãe Joana.
Porem, tudo leva crer e acredita-se que a sociedade civil como
um todo acordou. A recusa do Ministro Edson Faquin do TSE, Tribunal Superior Eleitoral ao convite
do Presidente da Republica para se
reunir com os embaixadores foi um
solene basta a Bolsonaro. O ministro entendeu definitivamente qual
o seu papel na defesa da democracia e como exercê-lo. Essa postura
motivou a manifestação das demais
instituições e autoridades em defesa da democracia Então acabou o
passar a mão na cabeça e entrar em
bola dividida. Nada de reunião de
cá reunião de la para explicar e entender o obvio, isto é, o funcionamento perfeito do sistema de urnas
eletrônicas desde de 1996 sendo
considerado modelo até mesmo
pela maior democracia do mundo.
Com medidas claras e destemidas o povo brasileiro é capaz. Em 02 de outubro próximo
restaurara a Câmara Federal e
o Senado como casa do povo não
mais casa da mãe Joana.
———
Jose Maria Teixeira,
professor
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É com satisfação que cumprimento este valoroso matutino, que leio diariamente,
com muito gosto, que é A Tribuna Piracicabana. E daqui
envio um forte abraço a esse
verdadeiro guerreiro, valente e
destemido Evaldo Vicente,

que é o timoneiro deste veículo de comunicação, há 48
anos, comemorados em 1º de
agosto de 2022. Este jornal é
um exemplo de dignidade,
pluralidade de pensamento e
de expressão. Parabéns meu
caro, vida longa à A Tribuna.
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Em 28/07, a Gazeta de Piracicaba publicou carta subscrita por 227 Delegadas e Delegados de Polícia inativos do
Estado de SP, pedindo "a reversão da odiosa cobrança de
16% sobre os proventos dos
aposentados e pensionistas,
submetidos a um escorchante confisco". Ano passado,
utilizei esse espaço da Tribuna para manifestar a minha
indignação com os descontos
que os servidores públicos estaduais, aposentados e pensionistas, estão sofrendo,
após João Doria aprovar a malfadada Reforma da Previdência na Assembleia Legislativa
em 2020, com o voto decisivo

dos deputados Roberto Morais
e Alex de Madureira a favor do
projeto. É injusto, cruel e sórdido que depois de uma vida
inteira dedicada ao serviço
público, estejam todos os aposentados de SP sendo ultrajados em seus vencimentos
mensais, num momento delicado de suas vidas. Os delegados e delegadas de polícia
fizeram sua parte em protestar: aguardamos agora outras
categorias se manifestarem.
Esperamos que o atual governador tenha solidariedade e empatia com a categoria, o que faltou a João Doria,
de triste lembrança (Oswaldo Cella, aposentado).

Qual o destino das almas
dos abortistas?
Alvaro Vargas

U

m episódio ocorrido em
abril de 2021 na Argentina chamou a atenção da
sociedade. Tratou-se de uma jovem líder do movimento próaborto na província de Mendoza. Ela faleceu após se submeter
à interrupção voluntária da gravidez em um hospital público gerando repercussões nas redes
sociais de grupos contra e a favor do aborto. Embora permitido naquele país, no Brasil o aborto é criminalizado, excetuandose os casos em que existe risco de
vida para a gestante, ou quando
a mulher é vítima de estupro. Recentemente, o STF permitiu a interrupção de gravidez de feto
anencéfalo, o que é lamentável,
pois segundo a ótica cristã, o aborto provocado é um infanticídio.
Mesmo que ideologias materialistas o possam defender, esse ato
traz sérias consequências morais
e físicas para a mulher e todos
aqueles que participam direta ou
indiretamente desse crime.
O Espiritismo esclarece que
toda ação praticada gera uma
reação com reflexos em nosso
corpo físico e em nosso perispírito. Pode ter sido este o caso da
jovem militante argentina. Excetuando-se o aborto natural, que
por não ser intencional e não deixar sequelas no psiquismo da
mulher, o aborto provocado gera
um sentimento de culpa com sérios problemas de ordem emocional. Ninguém fica isento do crime de destruir uma vida, mesmo no útero materno. O corpo
físico é um empréstimo de Deus
e somente Ele pode dispor de nossa vida. Desta forma, segundo a
lei de causa e efeito, a mulher que
praticou o aborto levará a marca
de seu delito no perispírito, podendo permanecer um tempo
considerável no Umbral, até arrepender-se do delito praticado.
Após recuperar-se, poderá reencarnar com possíveis problemas
de ordem sexual e dificuldades
em engravidar, como uma expiação necessária para a sua reeducação, aprendendo a respeitar
a vida humana. Felizmente, não
existem crimes sem remissão.
Todos podem saldar os seus débitos perante a justiça divina e
serem felizes, mesmo que para
isso sejam necessárias várias
reencarnações expiatórias.
No caso do profissional abortista, o mesmo pode ser considerado como um criminoso em série, e as consequências desse crime são muito dolorosas. O espí-

A

O corpo físico é
um empréstimo
de Deus e
somente Ele
pode dispor
de nossa vida
rito André Luiz (Nosso Lar, cap.
31, Chico Xavier), registrou no
mundo espiritual, um espírito
feminino, cujo perispírito assemelhava-se ao de uma vampira.
Desesperada, desejava adentrar
na cidade Nosso Lar. Gritava por
socorro e exigia que lhe dessem
abrigo, reclamando o paraíso dos
eleitos. Um médico espiritual que
assessorava André, mostrou-lhe
58 pontos escuros no perispírito
da mulher, os quais representavam as crianças abortadas. Em
cada mancha, era possível visualizar a imagem mental das crianças aniquiladas por golpes e
asfixia. Naquela infeliz, a hipocrisia ainda estava presente, emitindo forças destrutivas, o que a
impedia de entrar na cidade, pois
apenas os doentes que reconhecem o seu mal e tentam curar-se
podem ser atendidos. Ao informarem a mulher que ela era abortista e havia tirado a vida de crianças nascituras, ela retirou-se
dizendo impropérios e acusações.
Uma reencarnação na Terra é uma sublime oportunidade
de aprendizado. Deus nos concede o melhor possível para evoluirmos, tanto no aspecto intelectual como moral. Os nossos
problemas decorrem de não respeitarmos as Suas leis, praticando iniquidades. Mesmo que o
materialismo e consumismo estejam muito presentes em nossa
sociedade, necessitamos desenvolver o senso moral e ético, respeitando a vida humana. O aborto é um crime hediondo, e não
podemos nos evadir das consequências desse delito, sob pretextos ideológicos. Somos os
únicos responsáveis pelas más
colheitas provocadas pelos nossos equívocos. Jesus estabeleceu
com a sua Boa-nova os ensinamentos necessários para sermos
felizes. Quando aprendermos a
vivenciá-los, estaremos com a
consciência tranquila, e cada
etapa no processo de desencarnação e reencarnação serão
momentos abençoados e gratificantes de nossas existências.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Em busca de justiça

Constituição
dá a todo brasileiro o direito da ampla defesa,
nossa carta magna limita a todo cidadão
seus direitos e deveres,
permite que se faça
justiça dentro da lei.
Mas como lutar contra um sistema que criminaliza alguém pela cor da pele,
religião ou classe social?
- Nos presídios estão os
brancos ou negros?
- Ricos ou pobres?
- Escolarizados ou analfabetos funcionais?
A verdade é que "a elite do
atraso" não aceita um pobre se
tornar advogado, médico, engenheiro, principalmente se
ocupar espaço que outrora era
da "família tradicional".
Senti isso na pele, quando
candidato à Prefeitura Municipal de Piracicaba, as inúmeras ameaças, ilações, mentiras, fake news, feitas sob medida no interesse espúrio de
pessoas malignas. Acusado de
inúmeros crimes, nada provado, mas o lawfare tem por objetivo manchar, não provar.
Toda manipulação feita
com objetivo de sujar a todo
custo meu nome a cada dia se
mostra a serviço de quem e de
qual grupo, serve de lição para
quem "vem debaixo" e quer
ocupar "espaço de poder".

Desconsiderando o princípio do contraditório e da ampla
defesa, que, em direito processual, é um
princípio jurídico
fundamental do processo judicial moderno, se criam "Savonarolas" para perseguir a todo custo
quem se teme politicamente. "A injustiça que se faz
a um é uma ameaça que se faz a
todos" (Barão de Montesquieu).

(...) todos
anseiam por
"prender", "calar"
ou "apagar" quem
lhe for contrário
Das inúmeras e frustradas
tentativas, do corrupto ao condenado, todos anseiam por
"prender", "calar" ou "apagar"
quem lhe for contrário.
O que não se pesou é a possibilidade desses "ovos de basilisco" chocarem monstros incontroláveis, que atropelam o devido
processo legal, não por justiça,
mas por ódio, rancor e vingança.
Essas três últimas palavras
nos fazem concluir que "eles" já
são os derrotados, pois ódio, rancor e vingança nada constroem.
———
Francys Almeida,
advogado (e-mail:
evfrancys@hotmail.com)
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ELES ESTÃO DE VOLTA
O algoz de Dilma Rousseff,
Eduardo Cunha, presidente do
Congresso Nacional, condenado a 15 anos e 11 meses, direitos políticos cassados, conseguiu no TRF/1.a Região, a suspensão dos efeitos punitivos e
quer disputar a eleição. Recorda aqueles 51 milhões de reais,
em espécie, no apartamento do
ex-ministro Geisel Vieira Lima?
Condenado, conseguiu liberdade condicional. Romero Juca,
líder de governo, ministro do
Planejamento, caiu por causa
de escândalo (Transpetro), não

se reelegeu em 2018 e agora é
líder nas pesquisas em Roraima por vaga no Senado. Outros mais fazem o mesmo. E,
assim caminha a humanidade.
PONTO FINAL
Amanhã, sexta-feira, 5 de
agosto, termina o prazo para
partidos e federações deliberarem sobre coligações e escolher
candidatos para as eleições. Até
o dia 15 de agosto, os indicados
devem requerer registro, e dia
16 começa a propaganda eleitoral no rádio e na televisão com
duração até 1 de outubro.

I NSTITUTO F ORMAR

Aprendizagem profissional
beneficia jovens e empresas
Divulgação

A aprendiz Larissa na sede do Instituto Formar

As empresas em todo o mundo estão cada vez mais viabilizando práticas sustentáveis determinadas pela sigla ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), ou seja, Ambiental, Social e Governança Corporativa, uma diretriz implementada dentro da cultura das organizações privadas e públicas.
Dentro da sigla ESG, o trabalho desenvolvido pelo Instituto
Formar se encaixa na letra S, o
Social – diretiva que compreende
o desenvolvimento e a jornada dos
colaboradores, a diversidade e a
responsabilidade social com investimento em temas que envolvem a
comunidade local, como por exemplo, a contratação de aprendizes
por meio da Lei da Aprendizagem
sancionada no ano de 2000.
Parceiro de mais de 60 empresas em Piracicaba e região, o
Instituto Formar, há 56 anos abre
as portas do mundo do trabalho
para jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. “Para
muitos desses jovens, a aprendizagem profissional será talvez a
única chance que eles terão de
transformar suas vidas e de terem
a possibilidade de uma carreira
profissional dentro do ambiente
corporativo, e centenas de empresas já entenderam que este caminho é fundamental tanto para o
jovem, quanto para as próprias
empresas”, pontuou o gerente administrativo do Instituto Formar,
Fábio do Amaral Sanches.
No Brasil, a contratação de um
jovem aprendiz é obrigatória para
empresas com mais de sete colaboradores e a inclusão dos jovens
no mundo do trabalho é uma ques-

tão cada vez mais urgente e necessária que traz inúmeros benefícios
tanto para os jovens, quanto
para as empresas e a sociedade.
As vantagens em ter um
aprendiz na empresa vão além
da transformação da vida do jovem e de sua família. A contrapartida também é uma realidade e, empresas inclusivas são
cada vez mais admiradas tanto
pelos funcionários, como no cenário externo que cada vez mais
acredita em organizações que
fazem o investimento social, que
passam a ter sua imagem e marca ligadas ao que há de mais positivo e relevante no mercado.
Atentos ao que há de mais atual
no mundo do trabalho e sempre na
vanguarda, o Instituto Formar hoje
oferece oportunidades para aprendizes atuarem nos segmentos: Administrativo, Varejo e Comércio e o
mais novo curso, Produção.
Com isso, empresas localizadas em Piracicaba dos setores industrial, varejo e comercial têm
no Instituto Formar uma rede de
apoio pedagógico, técnico e psicológico para preparar e oferecer a
possibilidade do jovem começar
os primeiros passos em uma carreira profissional e da empresa
também aderir a aprendizagem
como parte fundamental do desenvolvimento responsável nas
diretrizes das organizações.
SERVIÇO
Contrate um(a) aprendiz do
Instituto Formar. Rua Gonçalves Dias, 788 – Bairro Piracicamirim. Fone/WhatsApp:
(19) 3437-8888. E-mail:
contato@institutoformar.org.

Teatro lota: Craveiro e Cravinho
fazem show, com homenagens
Piracicaba que Eu Adoro Tanto fez parte das comemorações dos 255 anos
da cidade e aconteceu terça (02); é o reconhecimento à dupla mais famosa
Como parte das comemorações do aniversário de 255 anos
de Piracicaba, o show Piracicaba
que Eu Adoro Tanto, da dupla
Craveiro e Cravinho, bateu recorde de público e lotou o Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho), na noite de terça (02). No
show, a dupla apresentou clássicos da música sertaneja, do cururu e contou histórias. Após o
show foi descerrada placa em homenagem à dupla, no hall de entrada do Teatro do Engenho.
Com o nome de batismo Sebastião Franco e João Franco,
filhos de violeiro e catireiro, a
dupla que começou a cantar ainda criança nas fazendas próximas a sua cidade natal – Pederneiras -, mantém até hoje o sucesso do autêntico estilo caboclo,
comprovado pelo troféu Galo de
Ouro pelos 30 anos que permaneceu na gravadora Chantecler,
somando 24 álbuns na carreira.
“Eu me sinto feliz, como se
eu estivesse voando… É um acontecimento raro, difícil de realizar,
não estávamos preparados para
este tamanho de evento. Foi uma
alegria muito grande, um marco
na carreira do Craveiro e Cravinho. Parabéns à Cultura, nosso
agradecimento à Secretaria. Que
Deus abençoe!”, agradeceu Craveiro, 91 anos, em nome da dupla.

Craveiro e Cravinho começaram a se apresentar no início
dos anos 1950, na Rádio Cultura de Pederneiras, mudando-se
logo depois para Piracicaba, onde
ingressaram, em 1958, na Rádio
Difusora de Piracicaba, com programas exclusivos, liderando a
audiência da emissora. Atualmente, a dupla apresenta um
programa na Rádio Educadora
de Piracicaba, no ar desde o ano
de 1998, e faz shows por todo
Brasil, sempre divulgando a boa
moda raiz e a cultura sertaneja.
De acordo com o secretário
de Esportes e interino da Ação
Cultural, Hermes Balbino, foi
uma honra e privilégio a presença de Craveiro e Cravinho para
as comemorações do aniversário da Cidade. “Só temos que
agradecer a presença desta dupla que dignifica a cultura piracicabana, e que mesmo depois de
tantos anos de sucesso ainda
mantém a cultura raiz que vem
agradando todas as gerações.
Parabéns a estes dois grandes
artistas”, ressaltou Balbino.
HOMENAGEM – Após o
show aconteceu o descerramento
de placa em homenagem à dupla,
criada pelo artista plástico Palmiro Romani. De acordo com o artista, a confecção demandou muito estudo. “Quando me pediram

Isabela Borgese

A dupla Craveiro e Cravinho ganhou uma placa
em sua homenagem no Teatro do Engenho

para fazer fiquei com um ‘gelo na
barriga’ porque eles são eternos,
e o trabalho seria pra sempre. Então, eu comecei a estudar, a observar como a dupla empunhava
a viola. E me chamou a atenção
que a viola deles era verde e amarela; mas, na verdade, a viola era
do Tonico & Tinoco, então foi
mais emoção. Eu quis desenhar
a foto deles colados na viola, mas
eu tremi para fazer, foi um trabalho contemporâneo, totalmente novo, mas que vai ficar para

sempre em homenagem a estes
dois grandes ícones da música
sertaneja”, explica Romani.
Marcaram presença no
show várias autoridades, entre
elas o secretário de Governo,
Carlos Alberto Lordello Beltrame, o secretário de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras e interino da Ação Cultural, Hermes
Balbino, a diretora de Turismo,
Rose Massarutto, e o procuradorgeral do município, Guilherme
Mônaco de Mello, entre outras.

R ECONHECIMENTO

"Prêmio Contabilista do Ano" é entregue a três profissionais
Três profissionais da contabilidade foram homenageados na
noite desta terça-feira (2) com o
prêmio “Contabilista do Ano”, durante solenidade promovida no
salão nobre “Helly de Campos
Melges”, da Câmara Municipal de
Piracicaba (SP). Proposto pelo vereador Pedro Kawai (PSDB), por
meio do requerimento 483/2022,
o evento homenageou os contadores Luiz Angelo Sabadin, Silvino José Hummel e Breno Brossi,
que foi representado por Sérgio
Valdir Canale. O prêmio foi instituído no Legislativo por meio do
decreto legislativo 47/2017.
Ganhador do prêmio em
2019, o presidente do Sincop (Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região) - que representa
7500 associados na sua área de
abrangência -, Danilo Vendemiatti, enalteceu as qualidades dos homenageados. “Expresso a felicidade de estar presente e poder entregar essas homenagens a esses
profissionais da nossa área”.
Um dos momentos mais desafiadores para os profissionais da
contabilidade ocorreu em 2020,
quando surgiu a pandemia A opinião é de Luiz Angelo Sabbadin,
um dos homenageados da noite,

que relatou as dificuldades enfrentadas pela categoria devido
aos decretos que eram assinados nas três esferas públicas.
“O contabilista foi muito acionado, pois diversas vezes teve que
fazer a ponte entre o seu cliente e
tudo o que estava acontecendo no
mundo, principalmente as questões
legislativas. Acompanhávamos os
decretos municipais com certa ansiedade por causa das restrições
sanitárias”, detalhou Sabbadin.
Para o vereador Pedro Kawai,
os profissionais da contabilidade
“carregam com muita sensatez
toda a economia da nossa cidade.
O que seria de nós se não tivéssemos o apoio dessa categoria? E hoje
acontece uma solenidade só para
vocês”, frisou o parlamentar.
HOMENAGEADOS: Breno Brossi, 51, formou-se técnico em
contabilidade em 1988 pelo Colégio
Piracicabano. Iniciou na atividade
contábil em janeiro de 1990 na Indústrias Marrucci Ltda. É sócio fundador do escritório contábil Nove
de Julho desde agosto de 1994.
Luiz Angelo Sabbadin, 39, é
diretor-executivo comercial da
Semcon Contabilidade. É advogado, contador, especialista em
direito tributário com pós-gra-

Davi Negri

Iniciativa é do vereador Pedro Kawai e a solenidade foi na terça, 2

duação na área de finanças. É
diretor regional do Sescon-SP
(Sindicato das Empresas Contábeis do Estado de São Paulo).
Silvino José Hummel, 60, é
graduado em ciências contábeis
pela Faculdade de Ciências Contábeis de Rio Claro (SP) e pós-graduado em MBA em auditoria e
direito tributário pelo Centro de
Ensino Educacional de Goiânia.
Atua como contador e empresário contábil há 42 anos no escritório contábil Silvino Seu Lar.
A mesa diretiva dos trabalhos

foi composta pelo presidente da
Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) Marcelo
Delfini Cançado; Reinaldo Pousa,
presidente da CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas de Piracicaba);
Fernanda Dalpicolo, presidente da
OAB local; Sérgio Furtuoso, superintendente administrativo e operacional da Cooperativa Unimed;
Danilo Lucas Coimbra Vendemiatti, presidente do Sincop (Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região) e pelo autor da solenidade, o vereador Pedro Kawai.

P IRACICAMIRIM

Arrastão da Dengue recolheu 4,11 toneladas de inservíveis
No sábado, 30, as equipes
do Arrastão da Dengue recolheram 4,11 toneladas de inservíveis na região do Piracicamirim, percorrendo os bairros
Maracanã, Vila Prudente, Jardim Bandeirantes, Parque Prezotto, Jardim Pombeva e Jardim São Simão. A ação foi realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio do Plano Municipal de Combate ao Aedes
(PMCA), ligado ao Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ), da
Secretaria Municipal de Saúde.
O objetivo é o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana.
PRÓXIMO – No sábado,
6, o Arrastão da Dengue ocorrerá das 8h às 14h, na região
da Paulista, tendo como concentração a Estação da Paulista. A orientação é para que os
moradores deixem nas calçadas qualquer material que pos-

Divulgação

Arrastão da Dengue vai passar pela região da Paulista no próximo sábado, 6

sa acumular água. Não serão
recolhidos entulho, lixo doméstico e galhos de árvores.
De acordo com o banco de

dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 02/08 de
2022, foram 6.101 notificações
de dengue, com 1.444 casos po-

sitivos e um óbito pela doença.
No mesmo período de 2021, foram 13.321 notificações, com
5.301 confirmações e um óbito.
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Museu Prudente de Moraes abre
as portas para visita noturna

Semae executa obra que
vai beneficiar mais de
11 mil moradores da região
Divulgação

Evento “Uma Noite no Museu” integra programação de aniversário
de Piracicaba e do Museu Prudente e será na próxima quarta-feira, 10
O Museu Prudente de Moraes abre suas portas para uma visita noturna no dia 10, das 19h
às 21h. O evento, intitulado Uma
Noite no Museu, integra a programação do aniversário de 255
anos de Piracicaba e dos 65 anos
do Museu e é gratuito. Na mesma noite, haverá atividade para
crianças de 6 a 12 anos, comandada pelo contador de histórias
Evair Sousa. Para esta ação há
12 vagas e é preciso se inscrever.
A criança precisa estar na companhia de um responsável.
Evair Souza vai contar às crianças a história de Piracicaba e
suas lendas durante o passeio pelos corredores do Museu, onde há
fotos, pinturas do início do século
XX e objetos históricos, tornando
a narrativa mais lúdica e imersiva. As lendas trabalhadas serão

Divulgação

da Inhala Seca, A índia e o filho
do pescador, Capitão Nhô Lica e a
Lenda da Cobrona. Essas histórias fazem parte do imaginário infantil piracicabano e contribuem
para a manutenção do folclore.
Após a visita,as crianças participarão de oficina de desenho e
pintura, instigando os participantes a registrarem os momentos vividos dentro do Museu e suas visões acerca das lendas contadas.

Instalação de adutora de água tratada será finalizada em outubro

SERVIÇO
Uma Noite no Museu. Visita
noturna ao Museu Prudente
de Morais. Dia 10/08, quartafeira, das 19h às 21h. Gratuito. Informações: (19) 34223069. Email: mprudentede
moraes@piracicaba.sp.gov.br.
Acesso a pessoas com deficiência motora, dificuldades
de locomoção e ostomizados.

Visita guiada para crianças será comandada
pelo contador de histórias Evair Sousa

M OÇÃO

Fotógrafo recebe homenagem por 35 anos de atuação
O fotógrafo Claudio Franchi
foi homenageado, nesta quartafeira (2), com a moção de aplausos
30/2022, de autoria do vereador
Aldisa Vieira Marques, o Paraná
(Cidadania), em solenidade realizada na Sala da Presidência. Com
35 anos de atuação, o profissional
se destacou na cidade pelas imagens e coberturas fotográficas de
casamentos e eventos sociais para
catálogos, books e editoriais.
“Nosso amigo Claudio congrega na Assembleia de Deus
Madureira e tenho visto o lindo
trabalho que ele faz e através disso fizemos uma grande amizade”, disse o vereador Paraná. “Tivemos a ideia de fazer uma homenagem, que é pequena, mas do
fundo do coração para ele e para
a linda família. Este é o papel
do vereador, falam que o vereador só faz homenagem, mas
não sabem a alegria de quem
recebe e do vereador também”.

Claudio Franchi nasceu em
Piracicaba, em 1971, é casado
com Karla Franchi, com que tem
três filhos, Leonardo, Helena e
Laura Franchi. Ele é proprietário do Studio A Marketing Digital desde 1987. Na carreira,
Claudio Franchi também trabalhou como repórter fotográfico
no extinto jornal “O Diário”.
Promoveu várias exposições fotográficas, como a realizada em 2010, com a mostra
“Qualidade de Vida Transformando Vidas”, em que retratou os corredores com deficiência física na Corrida de São
Silvestre. As fotos foram expostas no Shopping Piracicaba,
na Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), na Casa
do Médico, entre outros locais.
Claudio Franchi também se
destacou no segmento focado em
retratos e vídeos de celebridades
eclesiásticas, como pastores e bis-

Assessoria Parlamentar

Receitas do Refis são motivos de
questionamentos na 31ª ordinária

O vereador Paraná homenageou o fotógrafo Claudio Franchi

pos evangélicos. Atualmente, ele
ainda exerce a profissão de jornalista profissional, com registro
na DRT, além de atuar também
como repórter investigativo.
“É uma alegria imensa este
reconhecimento”, afirmou o ho-

menageado “Dá um gás para a
gente fazer mais 35 anos de um
trabalho sério, de qualidade, que
deixou marcas na cidade. São
coisas que nos incentivam a continuar e ver que o devemos fazer
sempre as coisas certas”.

Centro Cultural Zazá oferecerá aulas de balé a partir do dia 16
Centro Cultural, Jorge Alexandre,
o espaço beneficia cerca de 200
pessoas com cursos de esportes,
zumba e ritmos, oferece gratuitamente aulas de taekwondo, com o
mestre Valter Berto Junior; zumba e ritmo com o professor Jorge
Alexandre, e capoeira de Angola
com o trainee Fábio Lima, do grupo Toca - Mestre Limãozinho.
Além dos cursos tradicionais e de
garçom com técnicas específicas
de restaurante, com Rômulo Corsi, desde o dia 1º deste mês.
SERVIÇO
Aulas de balé no Centro Cultural Zazá. Início: 16/08. Toda
terça-feira, das 9h às 10h e
das 10h às 11h. Gratuito. O
Centro Cultural Zazá fica na
rua Jacinto Roberto Penedo,
190, Mário Dedini. Informações: (19) 99876-6568.

Divulgação

Luiz – Cássio Fala Pira (PL) –
por meio do requerimento 553/
2022 – cobra da Prefeitura a colocação de cascalhos em toda a
extensão da Estrada Municipal
Francisco Fillet, no bairro Campestre. O parlamentar argumenta que enviou recentemente a indicação 1517/2022, propondo melhorias à referida via.
Além desses pedidos, o plenário apreciará outros 32 requerimentos, além de um projeto de resolução 8/2022, que
altera e acrescenta dispositivos
na resolução 16/93, que dispõe
sobre o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Piracicaba.
Os trabalhos camarários
têm início às 19h30 e podem ser
acompanhados de modo presencial no plenário “Francisco Antônio Coelho”. Haverá transmissões simultâneas pela TV Câmara – canal 11.3 UHF – 4 da Claro
/ NET e 9 da Vivo Fibra, além
dos perfis do Legislativo no Facebook e Youtube. As rádios Câmara
Web e Educativa FM - 105,9MHz iniciam as transmissões às
19h30 e 20h05 respectivamente.

Prefeitura abre as inscrições
na oficina Jovem Cineasta
As turmas serão divididas para crianças de 5 a 8 e dos 9 aos 15 anos

Após solicitação de Kawai, estrada é recapeada
wai formalizou o pedido à Secretaria Municipal de Obras (Semob) para providências urgentes, por meio da indicação 1108/
2022, a fim de se garantir maior segurança para ciclistas, motociclistas e motoristas que se
servem da estrada diariamente.
Nesta semana, o parlamentar voltou ao local para conferir
a execução da obra e verificar a
qualidade dos trabalhos realizados. Ele ficou satisfeito com o resultado. Segundo Kawai, “ainda
seria necessário melhorar o acostamento em alguns trechos, mas
o que foi realizado já atende à
solicitação dos moradores”.

As receitas arrecadadas pela
implantação do Refis – Programa de Regularização Fiscal – instituído pela Prefeitura Municipal
de Piracicaba (SP), atendendo a
Lei Complementar 428/2021 –
estão sendo questionadas pelo
vereador Pedro Kawai (PSDB) no
requerimento 538/2022, a ser
apreciado na noite de hoje, 4, durante a 31ª reunião ordinária. O
Refis permite que os contribuintes em débitos com a Prefeitura
possam parcelas suas dívidas.
Kawai indaga a Administração Municipal sobre os acordos que foram pactuados até a
data de recebimento do requerimento, proposto pelo parlamentar. Além disso, questiona
quais os valores correspondentes para pagamentos à vista.
Outra observação do vereador é quanto aos valores que já
estão no caixa da Prefeitura. “O
Executivo Municipal promoveu
algum investimento no município?
Se sim, quanto já foi gasto e qual
foi a finalidade do investimento”.
MANUTENÇÃO DE ESTRADA – O vereador Cássio
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Após meses convivendo
com deformações e buracos na
rodovia municipal PIR-330, que
dá acesso aos bairros históricos de Santana e Santa Olímpia, os moradores finalmente
podem trafegar com maior segurança, pois os trechos mais
perigosos foram recapeados.
Um dos parlamentares que
solicitou a manutenção foi o vereador Pedro Kawai (PSDB),
que, em março deste ano, esteve no local a pedido de uma comissão de moradores e registrou o estado de conservação em
que a rodovia se encontrava.
Naquela oportunidade, Ka-

Feliz a fim de regularizar o abastecimento. o booster é uma instalação de bombeamento para fazer
com que a água chegue com pressão e de maneira mais rápida em
imóveis localizados em regiões
mais altas ou distantes em relação ao ponto de distribuição.
Com a obra, o booster irá abastecer primeiro o reservatório
para depois abastecer os imóveis.
Outras regiões da cidade
também contam com esse sistema, como Canal Torto, Damha,
Formigueiro (Mato Alto), Hyundai, Jardim Unimep, Reserva do
Engenho, Morada do Engenho,
Paineiras, Santa Izabel, São
Francisco, Uninorte, Villa
D’Itália, Tupi, Volta Grande, Algodoal e Bosque de Piracicaba.
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Mantido pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Semac), o Centro Cultural Zazá oferecerá gratuitamente, a partir do
dia 16/08, aulas de balé toda as
terças-feiras para alunos de cinco aos 15 anos, ministradas voluntariamente pela professora
Marília Mascarenhas. As turmas
serão divididas para crianças de
5 a 8 anos, das 9h às 10h, e no
horário das 10h às 11h para alunos dos 9 aos 15 anos de idade.
“O balé clássico é uma atividade física ligada à arte. Além
de ajudar a desenvolver a coordenação motora, força e flexibilidade, também trabalha musicalidade, o desenvolvimento
para a dança e o contato direto
com a arte”, afirma Marília.
De acordo com o diretor do

O Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto) realiza obra
de implantação de 1.250 metros
de adutora de água tratada com
300 milímetros de diâmetro de
ferro fundido nas regiões dos
bairros Monte Feliz e Água Branca. A adutora, com investimento
de R$ 1,9 milhão, será implantada a partir do booster (instalação de bombeamento) da rua
Edne Rontani Bassete até o reservatório de água localizado na
rua Judith Santos Coelho. A obra
deve ser finalizada até outubro
deste ano e vai beneficiar cerca
de 11 mil moradores dos bairros
com melhoria no abastecimento.
BOOSTER - Em 2020 o Semae investiu R$ 94 mil na instalação do booster, no bairro Monte

Assessoria Parlamentar

Pedido foi feito por indicação, protocolada por Kawai (PSDB), em março

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), realizará gratuitamente, aos sábados, de 13/08 a 1º/11, a oficina
sobre cinema e audiovisual Jovem Cineasta, direcionada para
jovens de 12 a 17 anos, no Engenho Central, Armazém 8A (ao
lado da Casa do Artesão). As inscrições devem ser feitas com antecedência e os interessados podem escolher entre os horários
das 9h às 12h ou das 13h às 17h.
Os alunos terão a oportunidade de fazer filmes de aproximadamente 15 minutos, que serão
exibidos para a população na mostra de cinema organizada pela produção da Frame 7 Cinema. As aulas da oficina abordam todas as
fases de um projeto audiovisual e
os alunos aprendem de maneira
prática a desenvolver roteiros cinematográficos, elaborar um planejamento estratégico, gravar, editar
e criar um plano de divulgação.
De acordo com Beatriz Ferraz, da Frame7cinema, o processo

de aprendizado e produção de um
filme exercita e desenvolve habilidades, como empreendedorismo, proatividade, trabalho em
equipe e promove o desenvolvimento das relações interpessoais.
“O programa da oficina Jovem Cineasta abrange tópicos,
como estudo de linguagem cinematográfica, roteiro técnico,
storyboard, decupagem, direção
de fotografia de cinema e iluminação, produção, equipamentos
e suas funções, filmagem e edição de material audiovisual, entre outros”, explica Beatriz.
SERVIÇO
Oficina Jovem Cineasta, sobre cinema e audiovisual. Aos
sábados, de 13/08 a 01/11, no
Armazém 8A (ao lado da casa
do artesão), no Engenho
Central (Av Dr. Maurice Allain,
454). Horários das 9h às 12h
ou 13h às 17h. Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/
1nVisQ3nUYJoTBawVfhnNBW
ha256nNTK9Ml1NUcEgvKQ/
edit ou frame7cinema@gmail.com
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Palestra aborda 100 anos
da inauguração da Estação
Fabrice Desmonts

R ODOVIAS

Dirigir em trechos de serra exige
ainda mais atenção, alerta Artesp
Primeiro semestre de 2022 apresentou diminuição no número
de acidentes nesses segmentos da malha rodoviária concedida

Objetivo foi promover o resgate histórico do local centenário

"Os 100 anos de inauguração da Estação da Paulista e sua
importância histórica, social e
cultural" foi o tema de palestra
promovida pela Escola do Legislativo nesta terça-feira (2). O encontro teve por objetivo promover o resgate histórico do local
centenário, desde a construção,
em 1922, até os dias atuais, e foi
transmitido ao vivo no canal da
TV Câmara no YouTube.
Como facilitadores, estiveram Edilson Rodrigues de Morais
e João Umberto Nassif. Edilson é
jornalista, com 26 anos de experiência em jornais, revistas, rádio
e assessoria de comunicação;
como escritor, publicou as biografias de monsenhor Luiz Juliani,
de monsenhor Jorge Simão e do
fotógrafo Francisco Camargo,
bem como o livro digital “Centenário da Estação da Paulista”.
João Umberto Nassif, por sua
vez, é bacharel em Direito e em
Comunicação Social; foi colaborador no jornal “O Diário” de Piracicaba, jornalista no “A Tribuna Piracicabana” e radialista na
rádio Educadora de Piracicaba,
onde apresentou o programa “Piracicaba Histórias e Memórias”;
foi, além disso, autor dos livros
“Paulistenses” e “Morar 60
Mais”. Ele é ainda conselheiro do
Icen (Instituto Cecílio Elias Netto) e associado do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e acadêmico titular da Academia Piracicabana de Letras.
Para mediar, esteve o coordenador da Escola, vereador Pedro Kawai (PSDB), que trabalhou
como diretor da Estação da Paulista de 2006 a 2012. Atualmente,
o parlamentar também integra a
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piracicaba e preside a comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas.
De acordo com Nassif, há 100
anos, o crescimento das ferrovias
nacionais foi motivado pela produção do principal produto econômico do país naquele período, o
grão de café. Em Piracicaba, a agricultura local era predominantemente de cana-de-açúcar. “Nós
chegamos a ter 110 sacas de cana
estocadas na Estação da Paulista,
o que mostrava que a produção era
grande, mas os caminhões da época, na atualidade, seriam verdadeiras piadas. Era preciso ter um
transporte compatível”, explicou.
Para que a estação fosse construída de fato no município, o jornalista ressaltou que foi necessária “muita briga” e influência política. Nassif destacou ainda que
a linha deveria ter se estendido

até a cidade de Bauru (SP), mas
não aconteceu. “Jocosamente,
quando o sujeito estava revoltado com alguma situação relacionada a Piracicaba, ele fazia a piada de dizer que a cidade era um
fim de linha. Essa era a forma
dele dizer que isso aqui era o fim
do mundo, porque realmente a
linha terminava aqui”, contou.
No final do século XIX, Edilson Rodrigues destacou que Piracicaba já conhecia o trem. “Foi
nessa época que a locomotiva da
Ituana chegou, no ano de 1877,
onde ficou até o momento em que
começou a desagradar a sociedade, pois atrasava demais, sem
qualquer pontualidade e com o
problema de que as cargas e até
mesmo as bagagens se perdiam
ou eram extraviadas”, disse.
Segundo Edison, foram essas
condições que fizeram com que o
então vereador Paulo De Moraes
solicitasse que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro viesse
para a cidade de Piracicaba. “Essa
era uma empresa respeitada não
somente no meio empresarial, mas
no meio político, pois investia no
trabalhador e fazia grandes investimentos na construção de
novas linhas”, informou ele.
Foi a partir da década de 1970
que, de acordo com Pedro Kawai,
as linhas ferroviárias como um
todo no país pararam de expandir. Para Nassif, isso se justificou
por múltiplos fatores, como por
exemplo a existência de modais
de transportes mais modernos.
“O único trem de passageiro que
dá lucro é o metrô, o trem para
passageiros não dá lucro, tanto
que o último trem que chegou a
Piracicaba, transportava apenas
15 ou 16 passageiros”, disse.
Embora o trem fosse muito
lucrativo para a locomoção de
cargas pesadas, outro fator que
contribuiu para o seu desuso foi
a baixa segurança em que eram
transportadas as cargas. “As empresas começaram a optar por
meios de transportes mais confiáveis, mesmo que se pagasse um
pouco mais por isso”, disse.
De 1995 a 2005 a Estação da
Paulista ficou fechada e em desuso. Pedro Kawai comunicou
que foi necessária uma mobilização dos moradores do bairro da
Paulista, para que fosse possível
o seu restauro, que deu início em
2006. Hoje, o local funciona
como um Centro Cultural e espaço de lazer. “Nós aproveitamos a
data histórica dos 100 anos para
valorizar a história da Estação e
valorizar aquilo que veio antes
de nós”, pontuou o parlamentar.

E SPORTES

Seame retoma parceria com a Selam
Uma reunião entre as equipes do Seame (Serviço de Apoio
ao Adolescente com Medida Socioeducativa) e da Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras de Piracicaba), na terça-feira, 2, definiu
o restabelecimento de parceria
entre as duas instituições.
Entre as ações aprovadas
durante o encontro, está o encaminhamento dos adolescentes para participação nos polos
de atividades descentralizados
no município, em processo que
será desenvolvido sob a coordenação dos orientadores de
medida e técnicos da Secretaria.
O encontro contou com a presença da coordenadora do Seame, Maisa Santiago, e orientadoras de medida; do secretário da
Selam, Hermes Balbino, e dos seus

assessores Maria Angélica Gonçalves da Silva, a Branca, e o professor Ronaldo José Lucentini.
Para a coordenadora do Seame, Maisa Santiago, o resgate
da parceria é muito importante,
pois permitirá a inserção dos
adolescentes atendidos em atividades esportivas e motoras, o que
impacta muito positivamente no
seu processo de socialização.
O Seame (Serviço de Apoio
ao Adolescente com Medida Socioeducativa) é executado por
meio de parceria público-privada entre a PASCA Piracicaba e a
SMADS (Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social de Piracicaba). Mais informações sobre o Serviço podem ser obtidas pelo telefone/
Whatsapp (19) 99341.3782 ou
pelo e-mail: seame@pasca.org.br.

As rodovias em trechos de
serra do estado de São Paulo apresentam diferentes características,
que exigem dos motoristas cuidados redobrados. Algumas das
particularidades desses trechos
que aumentam as dificuldades
para os motoristas são as sinuosidades, alta incidência de chuvas e ocorrência de neblina. Devido a essas características, esses
trechos têm limites de velocidade
reduzidos. Atualmente, na malha
rodoviária concedida existem
quatro serras importantes, que
levam ao interior e ao litoral paulista, administradas pelas concessionárias ViaPaulista, Ecovias,
Tamoios e Rodovias do Tietê.
No primeiro semestre deste
ano, estas quatro concessionárias tiveram uma queda no número de ocorrências de acidente nos
trechos de serra. De acordo com
o Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP, foram
identificadas 33 ocorrências de
janeiro até junho deste ano, uma
diminuição de 60,7% de acidentes, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 84 acidentes. As
concessionárias realizam o monitoramento constante e frequente
dos trechos de serra e, sempre que
identificam a necessidade, realizam operações especiais e reforçam a sinalização para garantia
da segurança viária no trecho.
As concessionárias Ecovias
e Tamoios, responsáveis pelos
sistemas que levam aos litorais
Sul e Norte do estado, respectivamente, apresentam uma alta
incidência de neblina nos trechos
de serra, e por conta disso, im-

plantam diferentes medidas de
segurança. A Ecovias, quando
identifica neblina forte e visibilidade abaixo de 100 metros no
Sistema Anchieta-Imigrantes
(SAI), aciona a Operação Comboio, implantada com a participação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Durante esta operação, a concessionária reúne de
250 a 500 veículos que são escoltados por viaturas da PMRv até
um ponto onde a visibilidade permita que sigam sem esse apoio.
A concessionária Tamoios,
que já teve mais de 840 mil veículos utilizando o novo trecho de
subida da Rodovia dos Tamoios
(SP-099) desde a sua inauguração, em março deste ano, veicula
mensagens nos painéis eletrônicos instalados ao longo da estrada e orienta os motoristas pela
Rádio Web Tamoios - que pode
ser acessada no link https://www.
concessionariatamoios.com.br/radio - e no Twitter @Tamoios099.
Nas rodovias do interior paulista que atravessam trechos de
serra, as orientações de segurança não mudam muito. A concessionária ViaPaulista, responsável
pela operação da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), que atravessa trecho de serra em Ribeirão Preto, reforça a sinalização e o monitoramento das pistas, além de promover ações educativas. A concessionária utiliza displays móveis
para destacar os limites de velocidade, proibição de obras e operações na malha durante o período
noturno, reforço no monitoramento e fiscalização por câmeras e
campanhas educativas com o “Serra Segura” e “Acorda Motorista”.

Divulgação

Dentre as particularidades dos trechos está a ocorrência de neblina

DICAS DE SEGURANÇA
- Antes de trafegar na rodovia, verifique sempre as condições do veículo (nível de óleo e água, pneus, freios, funcionamento dos faróis e luzes de freio, etc.);
- Mantenha velocidade respeitando as sinalizações de regulamentação da via;
- Em trechos de descida acentuada, utilize adequadamente
os freios do veículo e, se possível, acione o sistema freiomotor, desça engrenado;
- Mantenha distância segura do veículo à frente para que, se necessário, tenha tempo hábil para frear ou parar em segurança,
sem se envolver em acidentes. Se estiver conduzindo veículo pesado, aumente a atenção e mantenha distanciamento dobrado;
- Em situações de neblina utilize somente os faróis baixos do veículo. O uso de farol alto prejudica a visibilidade do próprio condutor.

A concessionária Rodovias do
Tietê, que administra parte da
Rodovia Marechal Rondon (SP300), que inclui o trecho de serra
que passa por Botucatu, realiza
monitoramento constante desse
segmento e, em caso de ocorrência climática mais acentuada, aciona operação especial para garantir a segurança dos motoristas.
Cabe destacar que entre os
meses de junho e outubro época de inverno e dos dias
mais frios do ano - há maior

incidência de neblina, fenômeno que prejudica a visibilidade
e deixa a pista mais úmida, o
que pode ocasionar acidentes.
“Os motoristas devem estar
atentos a todo momento nas
rodovias, mas principalmente
nos trechos de serra. Mantenha distância do veículo à frente, fique atento às curvas acentuadas e, em caso de neblina,
mantenha o farol baixo” orienta Walter Nyakas, Diretor de
Operações (DOP) da ARTESP.
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Nova Carreira Docente valoriza progressão acadêmica na rede
Professores, diretores e supervisores que possuírem os títulos
acadêmicos de mestrado e doutorado que migrarem para Nova
Carreira Docente terão incrementos salariais de 5% e 10%. Esses
adicionais, que incidirão sobre o
salário referencial do servidor,
passarão a ser pagos a partir da
apresentação da titulação.
Promover a valorização do
servidor e o estímulo ao desenvolvimento profissional e acadêmico é uma das diretrizes da educação paulista. Por isso, a Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo (Seduc-SP) inovou na
forma de reconhecer profissionais com títulos acadêmicos.
Na Nova Carreira, para mestres, por exemplo, o salário inicial
dos professores em jornada de

40h será de R$ 5.775, uma diferença de R$ 775, em relação ao
inicial de um professor sem mestrado. No topo da carreira, ele poderá chegar a receber R$ 13.650.
Já para quem possuir título de
doutor, na mesma jornada, os salários começam em R$ 6.050 e
podem chegar a R$ 14.300. Ainda
com base na legislação que regulamenta o modelo, os critérios de elegibilidade de pesquisas e títulos de
mestrado e doutorado serão definidos de forma objetiva, em ato a
ser editado pela Seduc-SP.
A iniciativa de individualizar a forma de remuneração,
nesses casos, se dá com o objetivo de incentivar e potencializar
o desenvolvimento acadêmico
dos servidores da rede estadual,
além de reconhecer o investimen-

to dos professores no âmbito da
sua qualificação. A doutora e supervisora de ensino da rede, Fabiana Oliveira analisa que a migração para a Nova Carreira é
uma possibilidade de garantir
um subsídio ainda mais atrativo
e se sentir mais valorizada.
“Trabalhei e me esforcei muito para o desenvolvimento da tese
do meu doutorado, foi uma dedicação acadêmica de cinco anos,
estudando à noite. Por isso, quero que esse título tenha uma valorização. E, agora, saber que ele
poderá ser valorizado, que o estado pode reconhecer o meu empenho e título é animador. Se eu
migrar, passarei a receber, após
30 dias, um percentual de 10%
sobre o meu salário. Além disso,
vou evoluir para uma das últimas
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referências. Na minha opinião,
passou a ser justo”, afirma.
Com base nas informações da
Coordenadoria de Gestão e Recursos Humanos (CGRH) da SeducSP, quem já apresentou a titulação e teve a evolução acadêmica na carreira atual, caso opte
pela migração, poderá levá-la
para a Nova Carreira e também
terá a possibilidade de apresentar novamente o título para garantir o incremento percentual.
ADESÃO - A Nova Carreira,
implementada por meio da Lei Complementar nº 1.374, estabelece um
período de 24 meses para adesão,
que deve ser realizada via Secretaria
Escolar Digital (SED). Vale salientar que a migração é opcional e estará disponível para os mais de 200
mil servidores até junho de 2024.

Divulgação

Sema abre vagas para
engenheiro e tratoristas
Com o objetivo de recompor o
quadro de servidores, a Secretaria
Municipal de Administração (Semad) está com o edital 6/2022
aberto para contratação de um
engenheiro agrônomo e dois tratoristas para a Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), além de demais áreas.
Com 14 programas em desenvolvimento pela secretaria, como
o de agricultura urbana, Patrulha
Agrícola, PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), Varejões Municipais, compras públicas da agricultura familiar, entre outros, a
secretária da Sema, Nancy Thame, destaca a importância destas
e futuras novas contratações para
a concretização dos trabalhos.
“A Sema teve 17 servidores
exonerados e aposentados desde
2016, sem a devida reposição das
vagas, portanto, estamos felizes
com essas novas oportunidades
para preencher e fortalecer a equipe de servidores, que estão foca-

dos no desenvolvimento de diversos programas que auxiliam a população piracicabana e pequenos
agricultores”, enfatiza Nancy.
EDITAL 6/2022 – Além de
uma vaga para engenheiro agrônomo e duas para tratoristas, o
edital 06/2022 também oferece os
cargos: lubrificador (1), mecânico
(2), merendeiro (1), bilheteiro (1),
operador de luz (1), analista programador (1) e engenheiro eletricista (1). Todos os cargos são para
o regime estatutário, com carga horária de 40 horas semanais. A referência salarial varia de R$ 2.342,74
a R$ 6.680,54. As inscrições podem
ser realizadas de 15 de julho a 22 de
agosto, exclusivamente pela internet
pelo site www.vunesp.com.br.
A abertura dos concursos realizados pela Prefeitura é noticiada no Diário Oficial do Município,
site da Prefeitura (www.piracicaba.
sp.gov.br), no botão Concurso Público no cabeçalho do
menu e no site da Vunesp.

NÃO VIRALIZE A IGNORÂNCIA, CONHEÇA!
A equipe do projeto Não Viralize a Ignorância, Conheça!
em mais uma atividade na
Fundação Casa. Embora a
atuação na entidade ligada ao
Governo do Estado de São
Paulo ocorra desde 2019,
neste ano, a pedido da direção, o projeto passou a desenvolver atividades uma vez
por mês com o intuito de atuar na prevenção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A coordenadora,
Denise Paulino Franco Araújo, destaca a atuação constante, como um objetivo de

criar um vínculo maior de
confiança com os adolescentes que estão na Fundação
Casa. “É uma relação que
constrói um laço maior, o que
amplifica o entendimento da
mensagem”, disse. O presidente da Caphiv (Centro de
Atenção HIV/Aids e Hepatites
Virais), Paulo Soares, destaca
a boa relação entre a entidade
com os órgãos governamentais. “Sempre mantemos um
entendimento de que a partir
desta parceria conseguimos
chegar em públicos que são
mais vulneráveis”, salienta.
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‘M AMAÇO ’

Ação reúne 200 mães em amamentação
simultânea na Estação da Paulista
Evento realizado na terça, 2, integrou atividade da 6ª SMAM; prefeito Luciano Almeida participou do evento
Duzentas mães e nutrizes
participaram do Mamaço – tradicional encontro de amamentação simultânea para incentivar o
aleitamento materno mostrando
os benefícios potenciais da alimentação natural na vida do bebê e
em alusão ao Agosto Dourado –
realizado na tarde de terça-feira,
2, na Estação da Paulista. O evento faz parte das comemorações
dos 255 anos de Piracicaba e integra a 6ª Semana Municipal de
Aleitamento Materno (SMAM),
promovida pela Secretaria de
Saúde, por meio do Comitê Municipal de Aleitamento Materno e
Alimentação Complementar Saudável e demais parceiros. A atividade teve a presença de diversas
autoridades locais, entre elas o
prefeito Luciano Almeida, a primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Andréa Almeida, e o secretário
de Saúde, Filemon Silvano.
Além do Mamaço, as mães e
crianças também tiveram um momento de descontração por meio
de ações como a Dança Materna,
da professora Samira Lopes, licenciada em dança para gestantes,
mães e bebês de colo/engatinhantes e, para as crianças, atividades
lúdicas, um pula-pula, além de
bolo e kits lanche oferecidos pelas
entidades parceiras da SMAM.

Para a auxiliar de enfermagem Lou Francini Ibiapino das
Chagas, o Mamaço reforça aquilo que ela recebeu de informação junto ao PSF Monte Líbano
2. “Sempre ouvi histórias de
mães que não conseguiam amamentar, mas hoje vejo que se a
mãe não enfrentar as dificuldades, ela não amamenta. Eu sempre quis amamentar e realizei
meu sonho, amamentei minha
primeira filha até os dois anos e
a segunda, hoje com um ano, ainda amamento. Cheguei a amamentar as duas simultaneamente durante três meses”, disse ela
junto da filha mais nova Luana.
Conforme o prefeito Luciano
Almeida, as atividades da SMAM
são muito positivas. “Eu não tinha muita informação sobre o assunto, mas agora, com estas atividades e visibilidade sobre o
tema que acontece neste mês, tenho obtido muitas informações
importantes, inclusive que Piracicaba tem 50% dos seus bebês amamentados até os seis meses de idade, acima do indicador nacional
que é de 45,7%. Vamos seguir apoiando e incentivando este trabalho
e queremos que as mães procurem
os serviços e ações da Prefeitura
para termos cada vez mais crianças mais saudáveis”, disse.
O pediatra e coordenador do

Pacto para Redução da Mortalidade Materno-infantil de Piracicaba, Rogério Tuon, reforça a importância do aleitamento materno. “Estamos com um indicador
positivo junto a rede pública, nas
unidades de saúde de família,
com 50% dos bebês atendidos recebendo leite materno, pelo menos até os seis meses de idade. A
Organização Mundial da Saúde
prevê que atingiremos o índice de
50% até 2025, e isso já temos e
vamos fazer de tudo para mantêlo e ampliá-lo, já que a meta para
2030 é ter até 70% destes bebes
amamentando, pelo menos até os
seis meses de idade”, reforçou.
Filemon Silvano, secretário
de Saúde, enalteceu o trabalho de
toda a equipe da Saúde e da organização da Semana, pelos eventos já realizados. “É um trabalho
incrível que todos estão fazendo
e a população está participando
em grande número. O leite materno é importante, mas o trabalho realizado com as mães antes,
durante e depois do parto é primordial para que os bebês sejam
amamentados e nossa rede tem
dado esse apoio com maestria.
Agradeço também os parceiros
destas atividades, pois sem vocês nada seria possível”, disse.
Também estiveram presentes o diretor do HFC, José Co-

Isabela Borgese

Mamaço reuniu mães, gestantes e nutrizes de todas as USFs da cidade

ral, do presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Youssef, do
presidente do Conselho Municipal de Saúde, Milton Costa, do
superintendente da Santa Casa
Saúde, Ruy Nogueira da Costa
Filho, diretora da DRS-X Regiane Portes, e da presidente do
Comitê Municipal de Aleitamento Materno, Andresa Nuñez

Garcia Mendes, que representou
toda a organização do evento.
Incentivam as ações da 6ª
SMAM as secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), de
Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), Ação Cultural (Semac), Educação, Trânsito (Semuttran), ONG MamA-

ção, 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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AT O
ANDIDA

À REELEIÇÃO

Acipi recebe visita do
governador do Estado
Comunicação Acipi

I NST
AGRAMÁVEL
NSTA

Concurso de fotografia tem
mais de mil fotos inscritas
Agora, o júri de seleção escolherá as dez imagens finalistas, que irão para votação pública

Visita do governador Rodrigo Garcia ocorreu na segunda-feira, 1o

Na noite da última segundafeira (1), a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) recebeu o governador do Estado de São Paulo e candidato à
reeleição, Rodrigo Garcia. O intuito, assim como ocorreu com
outro candidato, é que a entidade seja um meio de interlocução
desses representantes, na RMP
(Região Metropolitana de Piracicaba), com as autoridades, a classe empresarial e a população.
“É um prazer recebê-lo na
casa do empresário, ainda mais
num dia tão especial como hoje
em que comemoramos os 255
anos da nossa Piracicaba. Recentemente, tivemos grandes investimentos anunciados para o município, que somados ultrapassam os R$ 3 bilhões. Além disso,
estamos sendo agraciados com
a empresa de ícones do empreendedorismo brasileiro e que levam o nome de Piracicaba para
mundo. Todos esses fatos exemplificam a grandeza e a importância dessa que, agora, é a cidadesede da RMP”, disse o presidente
da Acipi, Marcelo Cançado.
Cançado lembrou que, apesar
de apartidária, a Acipi está de portas abertas para ouvir os candidatos. “Este foi mais um importante momento para aproximarmos os nossos associados dos candidatos e escolhermos, entre eles,
o futuro governador. Estamos
sempre à disposição para receber
novas propostas e ouvir ideias de
pessoas que poderão representar
os cidadãos”, apontou Cançado.
A Acipi entregou a Garcia um
documento contendo relatos e demandas do poder público e entidades de classe. “Pensando em
caminhos para ajudar na construção de um plano de governo consistente e alinhado às demandas
regionais, elaboramos o documento que foi entregue ao governador
nesta noite. Trata-se de um documento vivo, intenso e que se propõe ao diálogo para que possamos
unir esforços para o desenvolvimento dos 24 municípios integrantes da Região Metropolitana
de Piracicaba”, explicou o vice-presidente Jorge Aversa Junior.
A iniciativa da Acipi contou
com a colaboração da Coplacana
(Cooperativa dos Plantadores de
Cana do Estado de São Paulo),
Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras), Prefeitura de Piracicaba,
Diocese de Piracicaba, Igrejas Evangélicas, Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Piracicaba,
Hospital dos Fornecedores de Pi-

racicaba, prefeituras da RMP e associações comerciais da RMP.
A Região Metropolitana de
Piracicaba (RMP) foi institucionalizada em agosto de 2021, pela Lei
Complementar Estadual nº 1.360.
Juntos, os 24 municípios somam
cerca de 1,56 milhão de habitantes
(3,25% da população paulista) e
aproximadamente 950 mil eleitores. Tem participação de 3,42% no
Produto Interno Bruto (PIB) estadual e se destaca como importante
polo regional de desenvolvimento
comercial, industrial e comercial.
Após a entrega do documento ao governador, o prefeito de
Piracicaba, Luciano de Almeida,
também participou do encontro
e enfatizou a relevância de Piracicaba para o interior de São
Paulo. “Estamos trabalhando
fortemente em projetos para a
Região Metropolitana, pensando regionalmente e agindo localmente. E presença do governador, especialmente nesta data
tão especial, só enfatiza a pujança da nossa terra”, explicou.
PALAVRA DO GOVERNADOR - Rodrigo Garcia aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância da Acipi
para os setores do comércio, indústria e serviços de Piracicaba.
“Sei que a Acipi é a maior associação comercial do Estado de São
Paulo em número de associados.
Isso mostra o envolvimento dos
associados e empreendedores com
o associativismo, em prol do desenvolvimento local e regional.”
Garcia falou ainda sobre alguns pilares do governo estadual, como políticas públicas para a
população em situação de vulnerabilidade, legislação tributária e
educação. “Hoje são mais de quatro milhões de pessoas pobres e
extremamente pobres no Estado
de São Paulo. Temos urgência em
políticas públicas para que recuperemos essa camada da população, gerando emprego e renda.
Para continuar inovando, para
continuar captando esse espírito
de São Paulo e seguir traduzindo-o em ações concretas.”
“Na minha opinião, um dos
grandes desafios do Estado de São
Paulo é a Educação técnica. Avançamos muito com a ETEC´s, mas
ainda há um longo caminho para
beneficiarmos mais alunos. E isso
só será possível com parcerias, inclusive com a iniciativa privada.
Isso vai mudar o Estado nos próximos anos. A geração de emprego também é um grande desafio e
economia criativa está aí para gerar vagas. É óbvio que dependemos da economia nacional, mas é
possível fazer muito como Estado”, concluiu o governador.

O 1º Concurso de Fotografia
Instagramável Nossa Terra, Nossa Vida, realizado pela Prefeitura
de Piracicaba, por meio do CCS
(Centro de Comunicação Social),
em comemoração ao aniversário
de 255 anos de Piracicaba, teve
mais de mil fotos inscritas. Agora, o júri de seleção escolherá as
dez imagens finalistas, que irão
para votação pública no site da
Prefeitura entre 10 e 17 de agosto. O autor da imagem com mais
votos ganhará um passeio de
balão com a Voe Adventure.
As inscrições para o concurso terminaram no dia 1º de agosto, às 23h59. Para validar a inscrição era necessário publicar no
Instagram, no feed do participante, uma imagem que retratasse espaços/ambientes de Piracicaba e marcar a #euamopira e
o perfil @prefeituradepiracicaba.
Entre as fotos inscritas estão
imagens de diversos pontos turísticos do município, tanto diurnas quanto noturnas, como o Engenho Central, a Rua do Porto, o
largo dos Pescadores, o elevador
Alto do Mirante, a Casa do Povoador e o bairro Monte Alegre. Há,
ainda, fotografias da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz), da praça José Bonifácio, do Cemitério da Saudade,
da rua Luiz de Queiroz, entre ou-

C OMÉDIA

Reprodução/Internet

Fotos do concurso devem ser referentes ao tema Nossa Terra Nossa Vida

tras. Tem também o amanhecer e
o pôr do sol e imagens que remetem a esportes, gastronomia e
vida animal no município.
“Ficamos muito felizes com
a expressiva participação das
pessoas. Recebemos mais de
1.000 imagens, isso demonstra
o amor e o orgulho que o piracicabano tem da sua terra, cada

um com um olhar, uma perspectiva, mas todos com o real sentimento de pertencer a essa cidade cheia de encantos”, falou
Tássia Espego, diretora do CCS
da Prefeitura e integrante do
júri de seleção ao lado dos fotógrafos piracicabanos Isabela
Borghese e Antonio Trivelin.
Conforme o regulamento

do concurso, os critérios a serem utilizados para a seleção
das dez imagens finalistas são
composição artística da foto em
relação ao tema, criatividade e
nitidez. Após a votação pública, o
nome do vencedor será anunciado até dia 19 de agosto, também
no site da Prefeitura e nas redes
sociais online do Executivo.

DE AÇÃO

Estreia "Trem-Bala", com Brad Pitt e Sandra Bullock
Além do eletrizante "TremBala", chega também as salas do
Cine Shopping Piracicaba a nova
comédia topmântica nacional "O
Palestrante", protagonizada pelo
humorista Fábio Porchat.. Tem
ainda a pré-estreia do longa de terror "X - A Marca da Morte".
TREM-BALA (Bullet
Train) é o novo grande filme de
suspense e comédia de ação protagonizado pelo astro Brad Pitt,
com participação especial de
Sandra Bullock. O filme é uma
adaptação do romance japonês
escrito por Kotaro Isaka intitulado "Maria Beetle" (publicado
em inglês como "Bullet Train").
A movimentada trama, quase toda ambientada em um trembala japonês, traz Brad Pitt no papel de Ladybug -- ou Joaninha, um
assassino experiente, mas azarado, que está quase desistindo de
sua carreira após diversas missões
saírem dos trilhos. Mas é puxado
de volta por sua treinadora chamada Maria Beetle (interpretada
por Sandra Bullock) para colocar
uma maleta em um trem-bala que
ia de Tóquio a Kyoto, com apenas
algumas paradas no meio. Só que
mais uma vez os planos de Ladybug não saem como esperado,
quando ele encontra outros assassinos concorrentes que possuem
objetivos conflitantes. A bordo do
trem mais veloz do mundo, Ladybug terá que correr contra o tempo, pois uma bomba está programada para explodir e ele ainda
precisa descobrir como escapar. A
questão é: quem sairá vivo do trem
e o que os espera na estação terminal? Cheio de adrenalina, ação de
primeira classe, boas cenas de luta
e momentos cômicos, o filme teve
75% de aprovação da crítica em
avaliação da renomada plataforma Rotten Tomatoes. Dirigido pelo

brilhante David Leitch dos dois
"Deadpool", o filme reune um elenco estelar. Além dos famosos Brad
Pitt e Sandra Bullock, o elenco tem
ainda em papéis de destaque, Joey
King (como Prince, uma assassina posando como uma colegial),
Aaron Taylor-Johnson (como
Tangerine, um assassino britânico), Brian Tyree Henry (como Lemon, um assassino negro) e o rapper porto-riquenho Bad Bunny
(como Wolf, um assassino mexicano que quer se vingar de Ladybug). Dois detalhes curiosos sobre
a produção. O primeiro é que Sandra Bullock só se juntou ao elenco
para substituir Lady Gaga, que
teve que desistir devido a conflitos de agenda, pois na época estava filmado o drama biográfico
"Casa Gucci". E o segundo mostra que o astro Brad Pitt,, atualmente com 58 anos, realizou 95%
de suas acrobacias no filme.
O PALESTRANTE é a mais
nova comédia romântica nacional
que chega aos cinemas trazendo
o humorista Fábio Porchat assumindo o papel de um falso palestrante. A direção é de Marcelo Antunez e o roteiro escrito por
Claudia Jouvine Porchat.
Na divertida trama, Porchat
interpreta Guilherme, um contador completamente frustrado que
não consegue enxergar um futuro na profissão. Além disso, sua
noiva Luciana (interpretada por
Letícia Lima) o troca por outro levando tidas suas coisas. Durante
uma viagem, ele tem a ideia de assumir a identidade de outra pessoa. Porém, ele não sabia que o
nome escolhido é o mesmo de um
palestrante motivacional. Agora,
para não estragar o próprio plano
de troca de identidade, ele vai ter
que fingir ser o palaestrante. Mas
será possível deixar o pessimismo

Fotos: Divulgação

Nesta cena de Trem-Bala, Brad Pitt trava uma luta brutal com
um assassino mexicano interpretado pelo rapper Bad Bunny

Fábio Porchat e Letícia Lima na comédia O Palaestrante. Humorista
interpreta um falso plaestrante para tentar mudar de vida

de lado e assumir uma figura otimista e motivadora?. Além de Porchat, estão também no elenco Dani
Calabresa, Evandro Mesquita,
Antonio Tabet e Otavio Muller.
X - A MARCA DA MORTE é mais um filme de terror que
chega para os fãs do gênero. O
filme terá sessões de pré-estreia,
já que seu lançamento oficial será
no próximo dia 11; Dirigido por
Ti West, a trama se passa em 1979,

quando um grupo de jovens cineastas tem a id[eia de fazer um filme erótico na zona rural. Decidem iniciar as gravações em uma
fazenda que pertence a um casal
de idosos solitários. No entanto,
quando os proprietários descobrem sobre o filme, uma perseguição sangrenta se inicia. No
elenco figuram Mia Goth, Janna
Ortega, Martin Henderson, o rapper Kid Cuti, entre outros.
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Prefeitura inaugura PetPira
no Parque da Rua do Porto

Depois de dois anos, guard-rail
é instalado no bairro Maracanã
Divulgação

Aberto ao público, o espaço é voltado para o lazer e recreação de pets
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema),
inaugurou ontem, 3, o PetPira, o
primeiro espaço para recreação
de pets na cidade. Localizado no
Parque da Rua do Porto, próximo ao Marco da Paz, o ambiente
é aberto ao público e vai funcionar diariamente, das 6h às 21h.
Estiveram presentes na inauguração o prefeito Luciano Almeida; o titular da Sedema, Alex
Gama Salvaia; o coordenador do
Núcleo de Bem-Estar Animal,
Matheus Santos; o responsável
pelo manejo de animais do NBEA,
Oliveiros Barone Castro; os vereadores Laércio Trevisan Jr. e
Alessandra Belucci e o diretor da
Ambiental Piracicaba, Luiz Nunes, que doou os equipamentos.
A ideia do PetPira é oferecer
um espaço destinado ao lazer e
recreação dos pets, visando o bemestar e a convivência entre eles. O
equipamento, inédito na cidade,
conta com cerca de dez aparelhos,
dentre eles, rampa, salto simples,
túnel, gangorra, túnel fechado,
pneu, salto em distância, slalon,
passarela, salto duplo e módulos.
O prefeito salientou que contar com parcerias, seja da iniciativa privada ou da sociedade civil, é
sempre uma boa ação. “Os melhores projetos são os que fazemos em
parcerias, quando unimos forças,
a sociedade organizada, as estruturas, sempre garantiremos bons
resultados. E quando vemos projetos que são bons, alcançamos
resultados como este. Então, essa
é uma iniciativa muito bacana,
de criar esse espaço onde a população pode trazer seu animal.
É um passo a mais para que o
município conquiste uma política
pública séria voltada ao bem-estar animal”, destacou Almeida.

Isabela Borgese

Em 2020, o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (PP),
encaminhou pedido de instalação de equipamento em ribanceira

Após encaminhar pedidos
desde 2020 ao Poder Executivo,
o presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, vereador
Gilmar Rotta (PP), teve o ofício
12/2022 atendido pela Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (Semuttran), em
que solicitava a instalação de
guard-rail no bairro Maracanã.
Os pedidos haviam sido encaminhados após moradores do
bairro procurarem o gabinete pela
primeira vez em 2020 para solici-

A vendedora agropecuária Marcela Sgarioni decidiu levar a sua cachorrinha, Julie para conhecer o espaço

O diretor da Ambiental Piracicaba, Luiz Nunes, fez a doação como pessoa física. “Gosto de
ser solidário com a causa animal
e acho importante esse método
de trabalho que une forças, pois
assim, tudo fica mais fácil. Então, quando soube da ideia de
montar esse espaço, eu decidi
fazer a doação de todos os equipamentos”, contou Nunes.
“Essa inauguração é também
um dos efeitos da mobilização
que nós fizemos pro evento da 1ª
Corrida ESG, que aconteceu no
último sábado, 30/07. Em uma
das reuniões com os patrocinadores da corrida, comentamos
sobre a ideia de criar esse ambiente e, então, o Luiz decidiu fazer essa doação para a cidade”,
destacou Salvaia, ressaltando

ainda que há a intenção de buscar mais parcerias para construir
o PetPira em diversos pontos da
cidade. “Tivemos a informação
de que outras empresas gostaram
da iniciativa e, por isso, futuramente outras doações de equipamentos como esse para o município poderão acontecer”, disse.
O Núcleo de Bem-Estar Animal levou dois cães, Timbô e LeClerc, que foram resgatados em
situação de rua, para apresentar os equipamentos. Segundo o
coordenador do NBEA, Matheus Santos, a inauguração do
PetPira é um momento importante para a causa animal.
“Acompanhamos de perto todo
o trabalho do Executivo e do Legislativo, atuando para que a
causa animal tenha seus direi-

tos garantidos e conquiste melhorias. Os animais que estão
aqui hoje, vieram de situação de
rua e que, graças ao adestramento, ao manejo adequado, hoje
têm um comportamento dócil e
adequado. E criar esse parque é
justamente para conseguir fazer
com que as pessoas tirem os animais para passear, brincar, adestrar e, assim, garantir o bemestar deles”, complementou.
Logo no primeiro dia, a vendedora agropecuária Marcela Sgarioni decidiu levar a sua cachorrinha Julie para conhecer o espaço e
brincar. “Ela curtiu bastante o
parque, brincou muito junto das
crianças. E é legal ver esse espaço
novo, porque nem só os animais
vão se divertir, mas as pessoas,
as crianças também”, destaca.

ANIVERSÁRIO

tar a instalação do equipamento na
rua Bento Ferraz de Arruda, entre
as ruas José de Campos Camargo e
José Batista Carvalho Neto. Segundo os munícipes, a instalação era
necessária pois o local se trata de
uma ribanceira, onde já aconteceram quedas, o que traz preocupação aos moradores e motoristas.
A equipe da Semuttran realizou a instalação do guardrail na rua, impedindo que haja
acidentes graves e preservando a segurança da população.

Álbum de Família

Ronderson Batista Santos, o Mineiro Encanador,
completa mais um aniversário hoje e, feliz com a
comemoração, recebe
abraços da família e dos
amigos, aos quais se inclui toda equipe de A Tribuna Piracicabana. Profissional respeitado, sempre
brincalhão, Mineiro fez
história em Piracicaba.
“Só não quero saber mais
de candidatura a vereador, nem a nada, porque
fiquei decepcionado com
esse setor”, afirma, com
a certeza de que continua
trabalhando em favor da
comunidade independente de votos. E com suas lives para mostrar o seu produto e seu trabalho de encanador e também dos
materiais fornecidos pela Casa São José. Parabéns, Mineiro.
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Bairro Castelinho terá
Pet Parque público
Área verde na rua Prof. Hildebrando Seixas Siqueira receberá equipamentos
voltados à diversão animal que poderão ser utilizados gratuitamente

A reforma das telas do alambrado de um antigo campo de futebol, com quase 600 metros
quadrados, localizado no final de
uma área verde que dá frente
para a rua Prof. Hildebrando Seixas Siqueira, no bairro Castelinho, segue em ritmo acelerado.
O local, que foi visitado na tarde
desta terça-feira (2) pelo vereador Gilmar Rotta (PP), será o
primeiro "Pet Parque" público de
Piracicaba, resultado de uma
parceria entre a Associação de
Moradores do Bairro Castelinho
e a Prefeitura, e que contou com
a intermediação do parlamentar.
"É como se fosse um parque
de diversão para os Pets. Todo
mundo vai poder usar, é um espaço público", diz Fabrício Bassa,
presidente da Associação de Moradores do Bairro Castelinho, entidade que fará a reforma e a instalação de todos os equipamentos no parque e que ficará responsável pela gestão do espaço.
"Nós fomos procurados pelo
Fabrício e por outros membros da
Associação, e eles demonstraram
interesse em criar um espaço em
que a população de Piracicaba pudesse trazer seus animais de estimação para passear e brincar de
forma mais livre, e nós levamos
essa proposta ao secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente, Alex Gama Salvaia", disse
Gilmar Rotta, presidente da Câmara Municipal de Piracicaba. O

parlamentar ainda ressaltou que
o projeto poderá servir de modelo
para outras áreas na cidade.
Segundo Fabrício Bassa, o
projeto foi concebido após uma visita à cidade de Indaiatuba, também no interior paulista, e busca
dar novos usos e significados ao
espaço do bairro Castelinho:
"Essa área estava praticamente abandonada, o campo de futebol estava inservível, com o alambrado todo arrebentado, e aqui é
uma área muito nobre, de fácil
acesso, muito boa e plana. A gente sentia que ela estava pronta
para a gente fazer alguma coisa
útil, e daí nós fomos visitar o Parque Pet de Indaiatuba e surgiu a
ideia de fazermos algo assim aqui
também em Piracicaba", lembra.
De acordo com Bassa, serão
instalados brinquedos, equipamentos de agility, gangorras e
uma piscina de bolinhas para os
animais. Uma área de convivência para os tutores dos pets também será construída no local.
"Essa estrutura aqui funciona como se fosse o programa
“Adote uma Área”. Então, assim
que a Associação estiver com a
sua formalização jurídica concluída, nós vamos assinar um
documento na prefeitura passando a gestão da área para ela.
Aquilo que a prefeitura tem mais
facilidade de fazer, como podar
uma árvore, por exemplo, nós
faremos, e essas intervenções,

Guilherme Leite

Previsão é que o espaço seja inaugurado no final de agosto

com esses projetos, com o paisagismo, que para a prefeitura é
algo mais complexo, é a associação quem organizará. Então, é
um ganha-ganha", diz o secretário de Defesa do Meio Ambiente, que também visitou a área
na tarde desta terça-feira.
Ao todo, segundo Fabrício
Bassa, a construção e o paisagismo do Pet Parque estão orçados

em cerca de 30 mil reais, já parcialmente obtidos por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas
e por meio da realização de rifas.
"A gente conseguiu arrecadar um
montante bom, empregado na primeira etapa da conclusão do projeto, que já está paga", afirmou.
Ainda de acordo com ele, a
previsão é que o espaço seja
inaugurado no final de agosto.
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FIO DENTAL EM CRIANÇAS
A maioria das crianças ama ter uma referência visual das conquistas delas. Um
jeito criativo de mostrar as conquistas da
rotina de cuidados dentais do seu filho é
criar um calendário de progresso. Crie um
calendário que você pode pendurar no banheiro e deixe seu filho colar um adesivo
nele a cada dia após passar o fio dental.
A melhor maneira de enfatizar a importância do fio dental é garantir que seja parte de sua rotina diária de cuidados dentais. Passar o fio dental na frente do seu
filho ajuda a enfatizar a necessidade de
praticar hábitos saudáveis de higiene bucal. Lembre-se, as habilidades que você

incorpora à rotina de cuidado dental de seu
filho hoje perpetuarão para uma vida toda.
A maioria dos dentistas recomenda usar
um pedaço de 45 cm de fio para limpar seus
dentes adequadamente. No entanto, para
mãos menores, isso pode ser difícil.
A rotina de usar o fio dental transformada de uma obrigação a um evento divertido pode fazer disso uma experiência
prazerosa para seu filho. Invente uma história sobre as bactérias malvadas que vivem em sua boca e que o incrível herói fio
dental vem para salvar o dia. Isso permitirá que seu filho se divirta enquanto foca
nesta atividade importante.
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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.
------------------------------------------

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. VANDA GERALDIN BERTO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 78 anos, filha
dos finados Sr. Luiz Alfredo
Geraldin e da Sra. Leonor Sabbadin Geraldin, era casada
com o Sr. Valentim Berto; deixa os filhos: Lucrecia Berto e
Julio Cesar Berto, casado com
a Sra. Silvana Maria Gonzaga
Berto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h00
do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba,
sala “Esmeralda”, para o Ce-

mitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. EDUARDA THEREZA
COSTA ROZZATTI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados
Sr. Jose Costa e da Sra. Thereza de Angelo, era viúva do Sr.
Aristides Rozzatti; deixa as filhas: Barbara Rejane Aparecida Rozzatti Bompan, casada
com o Sr. Luiz Carlos Bompan;
Rosemeire Aparecida Rozzatti
Ribeiro, já falecida e Raquel

Darlene Rozzatti Tornisiello,
casada com o Sr. Marcos Roberto Tornisiello. Deixa netos,
bisneta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h30 da sala
“Standard” 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. ROBSON JOSIAS MULLER
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 48 anos, filho do Sr.

Geraldo Muller, já falecido e
da Sra. Luzia de Jesus Gonçalves Muller, era casado com
a Sra. Dalma Aparecida de
Brito Muller; deixa os filhos:
Thiago Henrique de Brito Muller e Evelyn Thaiza de Brito
Muller. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
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.

FALECIMENTOS
SRA. LAURA QUADRADO faleceu anteontem nesta cidade,
contava com 84 anos, era viúva do Sr. Octavio Furlanis, filha dos finados Sr. Afonso
Quadrado e da Sra. Maria Perez; deixa os filhos: Marcia Furlanis Lourencini; Marisa Furlanis; Claudia Furlanis; Valerio Furlanis; Alexandre Furlanis, deixa ainda netos, bisnetos e demais familiares. O
Seu sepultamento foi realizado ontem às 11:30hs, saindo
o féretro do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição,
Sala-A, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição.
Á família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. DIRCEU BOLDRIN faleceu
anteontem nesta cidade de
Araras dia 02/07/22, aos 61
anos de idade e era filho do finado Sr. Mario Boldrin e da Sra.
Lurdes Lupinacci Boldrin; deixou ainda Irmãos, Cunhados e
Sobrinhos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Piracicaba e
seu sepultamento deu-se ontem as 10:00 hs, saindo o féretro do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, SalaC, seguindo para o Cemitério
Parque da Ressurreição. Á família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOSE RODRIGUES DE MORAIS faleceu dia anteontem
nesta cidade de Piracicaba, aos
78 anos de idade e era casado
com a Sra. Herminia Bernardino de Morais, era filho dos finados Sr. Alcindo Rodrigues de
Morais e da Sra. Cantilia Campos Camargo; deixa os filhos:
Edilson Rodrigues de Morais
casado com Claudia Renata
Novolete; Elcio Rodrigues de
Morais casado com Marisa Ap.
G. de Morais; Cibele Rodrigues Batista foi casada com
Tiago Henrique Batista, já falecido. Deixa ainda os netos:
Larissa, Matheus, Isabella,
Alan, Valentina e 01 bisneto. O
seu sepultamento deu-se ontem as 15:00 hs, saindo o féretro do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, SalaD, seguindo para o Cemitério
Municipal de Iracemapolis. Á
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. DALVA ANTONIA LORENZI FRACETO faleceu anteontem
nesta cidade de Piracicaba, aos
81 anos de idade e era casada
com Sr. João Fraceto, era filha
dos finados Sr. Paulo lorenzi e
da Sra. Antonia Berno; deixou os
filhos: Ronaldo Cezar Lorenzi
Fraceto casado com Ana Meire;
Geraldo Jose Lorenzi Fraceto;
Silvia Cristina Fraceto Sotto casada com Carlos; Antonio Ale-

xandre Lorenzi Fraceto casado
com Mariza. Deixa ainda 06 netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 15:00 hs, saindo o féretro
do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição Sala-Premium, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição.
Á família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA MONTEIRO BREGIEIRA faleceu ontem nesta cidade, aos 94 anos, era viúva do
Sr. Mario Carreira Bregieira, filha dos finados Sr. José Monteiro e Sra. Pierina Geraldini;
deixa os filhos: Mario José Carreira Bregieira casado com Margarete Beduschi de Negri e
Célia Maria Carreira Bregieira.
Deixa netos, bisnetos e demais
familiares e amigos..
O seu sepultamento foi realizado ontem , tendo saído o féretro
do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala esmeralda, para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. À família e amigos entulhados os
sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IRMA PASCHOA DEMORI
RANDO faleceu ontem nesta
ontem cidade de Piracicaba,
aos 85 anos de idade e era casada com o Sr. Mauro Rando.
Era filha do Sr. Francisco Demo-

ri e Sra. Joanna Cibim, falecidos;
deixa filhos: Mauro Antonio Rando, falecido, Celia Regina Rando Sesso, Silvia Aparecida Rando e Francisco Rando. Deixa
netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem, ás 17:030
hs, saindo a urna mortuária deste velorio, seguindo para o Cemitério da Saudade, onde será
inumada em jazigo da família. À
família e amigos entulhados os
sentimentos de pesar do Grupo
Bom Jesus Funerais.
SR. ANTONIO NOVENIO BUZELLI faleceu ontem nesta cidade, contava 78 anos de idade,
filho dos finados Sr. Antônio
Buzelli e da Sra. Josefina Barbosa Buzelli, era casado com a
Sra. Maria Agada Forti Buzelli;
deixa os filhos: Adriano Marciel
Buzelli casado com Ana Carla
Kuhn Buzelli, Frank Reinaldo
Buzelli casado com Josiane
Graciela Cherubin Buzelli e
Luan Alexandre Buzelli casado com Jane Kelly de Souza;
deixa os netos: Lívia, Isabella
e Lucas, demais parentes e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado hoje, saindo o féreto
as 16:30 hs do velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala A, para o Cemitério
Parque da Ressurreição. Á família e amigos enlutados os
sentimentos e pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

TORNEIRO MECÂNICO - Para trabalhar em São Pedro,com torno paralelo de 1 metro, não precisa ser
tempo integral, Bom salário contato
Zap (19) 996755952.
-----------------------------------------Edital de Leilão – Romualdo Pandolfo, leiloeiro oficial Jucesp 1201, torna
público que realizará um leilão online no site: www.totalleiloes.com.br, de: L. 1
– Trator John Deere nº série 1BM6145JJAD000067, 05/08/2022, 14:00:00; L.
02 – Trator John Deere nº 1BM5060EPM4101812, 05/08/2022, 14:00:00; L. 03 Caçamba Toyota Hilux, 05/08/2022, 14:00:00; L. 04 – Carroceria Madeira, 05/
08/2022, 14:00:00; L. 05 - Trator Ford, 05/08/2022, 14:00:00; L.06 – Cavalo
Paint Horse, 09/08/2022, 14:00:00; L.07 – terreno matrícula 76250 do 1º CRI
de Piracicaba/SP, 31/08/2022, 14:00:00; L.08 – wv Gol 1.0 placa hhy3d80, 31/
08/2022, 14:00:00; L.09 – itens materiais de construção (prumos, desempenadeiras, colher, rodo, carreteis linha cortar grama), 31/08/2022, 15:00:00.

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

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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E VENTO

Comunicação organiza
‘Café com Empresários’
Quinta-feira, 11, vai ser um
dia cheio de novidades para os
comerciantes de Rio das Pedras.
O departamento de Comunicação
está promovendo o Café da Manhã com Empresários ficando
estreitar os laços entre os comerciantes e a administração.
O encontro tem entre outras
intenções em discutir sobre
como as ações da prefeitura podem ser feitas em comum acordo
com os comerciantes para garantirem os melhores resultados.
O segundo semestre ainda
traz datas como: dia das crianças, lançamento da coleção

Primavera verão, Copa do
Mundo, Decoração de Natal e
festividades do final do ano que
serão realizados pela prefeitura
e que são eventos que podem ajudar o comércio a vender mais.
SERVIÇO
Interessados em participar
podem fazer a reserva pelo
Whatsapp: 98183-4190
pelo valor de R$ 20,00 até a
terça feira dia 09. A renda do
evento será usada para
comprar ração e remédios
para os voluntários que cuidam dos animais de rua.

Divulgação

Festa do Padroeiro acontece
neste final de semana
Todos os shows acontecem no palco montado em frente à Igreja Matriz
As comemorações do dia do
padroeiro de Rio das Pedras já
começaram a acontecer desde a
semana passada e continuam neste final de semana com a programação festiva. As novenas começaram a acontecer na semana passada e continuaram até hoje, dia
4. Já o final de semana será marcado pela parte festiva que inclui,
nesta sexta-feira, 5, às 20h30,
show com Samba da Aninha.
A programação do sábado,
6, conta com a parte religiosa e a
festiva, com benção do bolo às
8h na barraca; Santa Missa com
benção das crianças às 10h na
Igreja Matriz; show com Patati
Patata Cover às 11h da manhã;
show com Kaline Volpato, às 13h;
procissão, às 17:30; e show especial com Thiago Brado, às 19h30.
Todos os shows acontecem no palco montado em
frente à Igreja Matriz. No domingo, 7, haverá missa sertaneja às 9h30 e show com Claudemir e Moisés, ao meio dia.

Divulgação

Toda a programação, festiva e religiosa, acontece em frente a Igreja Matriz

P ESQUISA

CÃOMINHADA
A manhã mais fria de domingo não intimidou os apaixonados por seus cães. Antes
das 7 da manhã dezenas de
donos com vários cães já
estavam na área de lazer
Genatti Soave ( pista de Caminhada da Bica) para participarem de um evento que
trouxe saúde, interação, lazer, entretenimento para a
população. A Secretaria de
Esportes e lazer através do

C ELEBRAÇÃO

Secretário Wainer Ignácio
organizou a “Cãominhada”
que percorreu algumas
ruas do bairro Bom Jesus.
Após o evento as equipes
da Secretaria de Saúde comandadas por Joaldo Oliveira estavam vacinando os
cães contra a raiva e mais
de 300 animais foram imunizados. O evento encerrou
o mês de aniversário dos 128
anos de Rio das Pedras.

IBGE inicia Censo em Rio das Pedras
Desde o dia 1º de Agosto,
os recenseadores do IBGE começaram a percorrer as ruas da cidade Para realizar o Censo 2022.
A pesquisa determina vários fatores importantes na cidade e
serve para nortear os investi-

mentos e as prioridades de todo
país. É através dela que estimase o número de escolas para o
município, quantidade de investimentos destinados às mais diversas áreas e todo o planejamento para os próximos anos.

A página da Prefeitura no
Facebook publicou as fotos de todos os pesquisadores para garantir maior segurança da população.
As pesquisas são realizadas de casa em casa e quem for
abordado deve responder ao

questionário. A coordenadora
da ação em Rio das Pedras reforçou que xingar, maltratar o
recenseador ou mesmo se negar a responder à pesquisa
pode ser passível de punição
conforme determina a lei.
Divulgação

Divulgação

SEDE DA PM
As obras que marcam a revitalização do 2º Pelotão de Polícia Militar de Rio das Pedras
vão ser entregues na sextafeira, 5, às 10h. A solenidade
marca o final da reforma que
revitalizou tanto interna quanto externamente a sede do
Pelotão. As obras incluem
pintura, melhorias no pavi-

mento onde os carros são estacionados, além de jardinagem, paisagismo, área de
exercícios e de lazer. A expectativa é que o local além de
ser a sede da PM, possa ser
visitado por escolas, famílias e outros que queiram conhecer o local e ver como éo
trabalho da Polícia Militar.
As pesquisas são realizadas de casa em casa e quem for abordado deve responder ao questionário
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