ouvintes do programa “Alô, Bom
Dia” na Educadora, sob o comando de Mário Luiz. Em uma delas o
ouvinte perguntou se ele estava
pensando em ser candidato a prefeito em 2024. Como bom beque de
fazenda, chutou a bola pro mato.
O foco agora é a Assembleia Legislativa, disse. Saiu bem na jogada.
RISSATO – I
O vereador Anilton Rissato
(Patriota), em conversa com líderes comunitários em frente à Câmara na última sessão, disparou
indignado: “escreveram nas redes
sociais que todos os vereadores são
vagabundos e que isso não é certo”. A sindicalista Renata Perazoli
perguntou se a carapuça serviu,
pois costumam chamar sindicalistas de vagabundos, mas que isso
não a incomoda já que trabalha
(e muito) em prol dos servidores.
Rissato avermelhou-se e retirouse para o plenário. Acontece.
RISSATO – II
A este velho e idoso Capiau,
perguntar não ofende: onde estava Rissato durante a greve dos servidores em abril? Como funcionário de carreira no cargo de Orientador de Alunos, da secretaria
municipal de Educação, não apareceu um dia sequer na greve, deixando os companheiros de trabalho sem o apoio do nobre colega.
À FRANCESA
O deputado Alex de Madureira saiu à francesa das perguntas
mais espinhosas que recebeu dos

PORTA ABERTA
Ele também contou o relato
de um vereador da cidade que
procurou a deputada Janaína
Pascoal na Assembleia para uma
demanda. A deputada recebeu
mais de 28 mil votos nas eleições
de 2018 em Piracicaba, nunca
mais voltou e nem encaminhou
demanda para a cidade. Tampouco atendeu o vereador que a procurou. Ele usou o exemplo para
ampliar o nível de consciência dos
cidadãos sobre a importância do
voto nos candidatos locais, que
certamente terão as portas dos
seus gabinetes permanentemente
abertas aos interesses da cidade.
QUARENTÃO
O Capiau, que já passou dos
40 há algumas décadas, errou a
idade do deputado estadual Alex
de Madureira (PL), candidato à
reeleição. Não é 46, mas 45. Ele faz
parte do grupo de jovens lideranças “quarentões” que, como se diz
no jargão popular, têm “muita lenha para queimar”. Ele completará 46 em 17 de setembro.
Edição: 20 Páginas
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Joussef figura entre os mais
influentes da saúde no Brasil
Presidente da Unimed Piracicaba
recebe título durante evento em São
Paulo; é a terceira vez que o médico
e executivo da Coopertiva é premiado
Pela terceira vez, Carlos Joussef, presidente da Unimed Piracicaba, recebeu o título dos 100 Mais
Influentes da Saúde no Brasil. Desta vez, o dirigente é destaque na
categoria ESG, que engloba Governança Ambiental, Social e Corporativa. Organizada pelo Grupo
Mídia, a entrega aconteceu, semana passada, no WTC Events Center, em São Paulo, e reuniu personalidades da saúde e diretores da

Cooperativa. “Quanta honra receber mais uma vez esse prêmio em
meio a tantos profissionais da saúde no País. O reconhecimento atesta uma atuação séria e comprometida à frente da cooperativa
médica líder na cidade e região.
Com o apoio de diretores, gerentes
e colaboradores, desenvolvi, nestes
últimos dez anos, um modelo de
gestão sólido, transparente e ousado”, disse o homenageado. A6

Comércio terá horário
especial no Dia dos Pais
As lojas de rua e corredores
comerciais de Piracicaba vão funcionar em horário especial nas
vésperas do Dia dos Pais. Na sexta-feira (12), o comércio pode
abrir das 8h às 22h e no sábado
(13), das 8h às 18h. O Sincomércio Piracicaba estima um aumento médio nas vendas de 18% no
Dia dos Pais deste ano, na comparação com a data de 2021.
“Com a inflação em alta e o poder

de compra reduzido, os valores
dos presentes devem ser menores, mas a maioria vai presentear. É bom lembrar também que
em agosto do ano passado o comércio estava saindo das restrições impostas pela pandemia”, explica o presidente do Sindicato,
Itacir Nozella.Alguns segmentos
do varejo como vestuáriao, calçados e acessórios costumam ser os
mais procurados no Dia dos Pais.

Semuttran intensifica fiscalização
no entorno da Festa do Peão

GUIDOTTI JR.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho
e Turismo (Semdettur),
José Luiz Guidotti Júnior, foi
nomeado presidente interino do Instituto de Pesquisas
e Planejamento de Piracica-

ba (Ipplap). A informação foi
publicada quinta-feira, 4, no
Diário Oficial do Município.
O Ipplap era presidido por
Sérgio Maluf Chaim, que
pediu exoneração do cargo por motivos pessoais.

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), estará com seu efetivo de agentes de fiscalização de
trânsito em operação especial no
entorno da Festa do Peão de Piracicaba, ontem, 5, e hoje, 6, e nos
dias 11, 12 e 13. O objetivo é orientar e fiscalizar os participantes
do evento, bem como aqueles que
necessitam passar pelo local.
De acordo com a Semuttran, o
trabalho no entorno da festa contará também com o apoio da Polícia
Militar (PM), atuando na segurança no perímetro da festa, Polícia

Militar Rodoviária (PMR) e D.E.R.,
no trecho da rodovia SP-135, e
Guarda Civil Municipal na fiscalização de vendedores ambulantes.
É sempre importante frisar que
o uso de álcool e direção é uma das
infrações que mais causam acidentes ocasionando, muita das vezes,
fatalidades. Dessa forma, essas
operações serão intensificadas nesse período com foco em salvar vidas e ainda para contribuir com o
aumento da segurança. A Semuttran orienta também que todos
tenham cautela e prudência ao
trafegar em locais com grande
volume de pedestres e veículos.
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PATRULHA MARIA DA PENHA
EMENDA PARLAMENTAR
HFC Saúde recebeu emenda parlamentar do deputado federal Kim Kataguiri,
que na foto aparece junto

ao diretor-presidente do
hospital, José Coral, e do
candidato a deputado estadual Cristiano Beraldo. A11
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Criada há cinco anos para
acolher e monitorar mulheres
que sofrem violência doméstica e possuem medidas protetivas, a Patrulha Maria da
Penha, da Guarda Civil, é um
dos instrumentos mais efeti-

vos para se colocar em prática a lei que chega aos 16
anos neste domingo, 7. Já
foram o atendimento de 2.590
vítimas e prisão de 133 agressores em flagrante delito,
além de 73.561 rondas. A4

Carlos Youssef preside a Unimed Piracicaba desde 2012

TRE-SP julgou 35 representações
sobre propaganda antecipada
Até quarta-feira (3), o Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo (TRE-SP) recebeu 46 representações relativas a propaganda eleitoral antecipada e já julgou 35 delas. A maioria dos casos está relacionada a publicações
na internet (21) e em outdoors (18
processos), totalizando 85% das
ocorrências. A corte eleitoral paulista recebeu ainda ações sobre
uso de busdoor, desvirtuamento
de propaganda partidária, faixa
com agradecimentos em via pública, distribuição de material
impresso, pesquisa eleitoral irregular e envio de conteúdo eleitoral por aplicativo de mensagens.
PROIBIÇÕES - É proibida
a divulgação de qualquer mensagem com pedido explícito de voto
ou com conteúdo eleitoral fora do

período de campanha, que começa em 16 de agosto. A utilização
de outdoors por pré-candidatos,
partidos, federações ou coligações
não é admitida na legislação eleitoral, sob pena de retirada imediata da propaganda irregular e
multa de R$5 mil a R$15 mil.
PERMISSÕES - Não é considerada propaganda eleitoral
antecipada a divulgação de eventual candidatura ou de elogio às
qualidades de pré-candidato ou
pré-candidata; a participação em
entrevistas, programas ou debates no rádio, na TV e na internet,
manifestando opinião sobre questões políticas; a realização de seminários e congressos intrapartidários, em ambiente fechado; e
a divulgação de atos parlamentares e debates legislativos.

Após concurso com 85 vagas, apenas
9 médicos assumem cargos na Saúde
Apenas nove médicos aceitaram assinar contrato com a Secretaria Municipal de Saúde,
após serem habilitados por meio
do concurso público 01/2022. O
número é considerado baixo pelo
chefe da Pasta, Filemon Silvano,
já que foram abertas 85 vagas
em várias especialidades e somente 9 foram preenchidas.
“Estamos fazendo o máximo
possível para conseguir trazer
médicos para a rede, mas não está
fácil. Diversos fatores dificultam
isso e o salário é um deles, já que
aqui na cidade está congelado
desde 2012. Temos cidades vizinhas, de menor porte, com salário melhor e mais convidativo aos

médicos, o que acaba dificultando
a participação em nossos concursos e adesão de novos profissionais na rede municipal”, disse.
Conforme aponta Filemon, o
número de inscritos no concurso
ficou abaixo do esperado. “Um
concurso importante como esse
ter só 136 inscritos e apenas 48
habilitados para as vagas é muito pouco. Isso mostra o desafio
que temos pela frente. Estas nove
contratações são muito importantes, porém, é necessário muito mais que isso”, afirmou o secretário, ao lembrar que em breve
deve abrir novo concurso junto à
Fundação Vunesp para tentar
preencher as vagas existentes.

A Tribuna Piracicabana
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“Avós e netinhos”
Paiva Netto

H

á tempos, a
Ph.D. em neurociências Suzana Herculano-Houzel apresentou oportuna reflexão sobre o sentido de família, no seu
artigo publicado na Folha de S.Paulo, em 29
de abril de 2014 (terça-feira). Intitulado “Avós e netinhos”, ela escreveu sobre as vantagens evolutivas do envelhecimento saudável,
em especial na interação entre as
gerações. Citou pesquisa do neurocientista Stephen Suomi, do Instituto Nacional de Saúde Infantil
e Desenvolvimento Humano dos
EUA. O que ele e seu orientador
Harry Harlow (1905-1981), descobriram? Ao estudar filhotes de
macacos reso criados sem mãe e
sem carinho, perceberam que eles
cresciam com uma série de distúrbios sociais e de ansiedade. No
entanto, quando conviviam com
macacas e macacos idosos, cuidadores experientes e carinhosos,
isso resgatava o desenvolvimento
dos bebês. Esse processo, sob a
condição de ser um gesto espontâneo dos primatas, isto é, com o
direito de ir e vir, também recuperava a saúde física e mental dos
mais idosos, fazendo alguns deles assumirem o papel de pais.
Diante dessas evidências, a
cientista brasileira concluiu com
apurada sensibilidade: “Avós voluntariamente carinhosos, portanto, ajudam não só a educar a nova
geração como ainda a fazer vingar netinhos saudáveis e bem integrados socialmente — e, de que-

bra, os avós se mantêm
revigorados por serem
úteis aos netos. Eu bem
sei. Perdi minha avó no
começo deste ano. Cresci ouvindo-a dizer, sempre hiperbólica, que estava à beira da morte
—mas ela manteve a
saúde de um touro enquanto teve netos e bisnetos por perto para cuidar. Consolo-me, então, pensando não nos
anos que perdemos, mas nos 40
anos em que tive o privilégio de
crescer com uma avó que me ensinou música, tricô, costura, empadão e leite queimado; que me divertia não engolindo sapo algum e
dirigindo feito uma louca até os
80 anos e tantos anos — e que
sempre teve colo para mim e, depois, para meus filhos”.

Amor faz rima
perfeita com
mãe, e com
avós também
Belo testemunho, dra. Suzana. Sabemos que sua avó, onde
quer que esteja nesse imenso espaço sideral — pois cremos que os
mortos não morrem —, deve ter se
comovido com sua homenagem.
Como já afirmei em tantas
ocasiões: Amor faz rima perfeita
com mãe. E posso acrescentar:
com avós também. É a base da Família; logo, o sustento do mundo.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. E-mail: paivanetto@
lbv.org.br. Site: www.
boavontade.com.

É pela consciência e o
tempo que conhecemos a
nossa aliança com Deus

A

nossa Fé move a Sincronicidade que habita todo
o Universo. Em cada corpo e planeta, seja visível ou invisível, está anunciada a evolução
Celestial da Existência. Em cada
Ciclo, o infinito e o ilimitado, revelam a chave para à evolução
da raça humana, tanto espiritual quanto física. Cada Existência
é oportunidade gloriosa, antes de
alcançar a plena felicidade. É o
sentido de lembrar e recordar a
nossa aliança existente com
Deus. Os enigmáticos algarismos
estão constantemente nas Escrituras. Estude, inspire e expire
este Ensinamento Divino. Os
algarismos são a Alma do pensamento pitagórico e platônico.
O Mundo em que vivemos
anuncia e faz o movimento evolutivo, tanto físico quanto anímico, que é o resultado de evoluções anteriores. A evolução
na Terra procede da evolução
de outros planetas. A evolução
se repete em cada Mundo. Toda
lembrança foi conservada, mas
a humanidade afastou de si e
diminuiu as verdadeiras tradições Universais. Reflita de que
subiremos pelo arco ascendente como percorremos o descendente. Somente pela nossa
consciência, inteligência e espiritualidade é que, as visões espirituais e reais através dos sentidos psíquicos e espirituais, desembaraçados da matéria cega,
sistematicamente é que nos dará
a experiência unânime e coletiva
desta verdade. Tudo o que semeamos, colheremos. Esteja
pronto para receber ao chamado.
Amados e queridos leitores.
Cada linha tem o poder milagroso de alcançar riquezas infinitas.
Deus é a Luz deslumbrante refletida no espelho de nossa Alma.
O espírito brilha como o Sol, pela
atração de suprimir, de um só
golpe, todas as desarmonias na
mente da Humanidade. Toda
Humanidade têm a mesma origem espiritual e física. A identi-

dade de nossa origem física não
alcança nem estimula nossos
sentimentos mais elevados e profundos. Cada Existência que percorremos é como viajar em um
vagão de uma locomotiva, onde
podemos adormecer profundamente e passar por várias estações sem a menor lembrança ou
consciência disso, despertar em
outra estação e prosseguir a viagem passando por inúmeros
pontos de parada até chegar finalmente ao seu Destino. Regredir para progredir. Deus derrama a sua Luz Divina sobre a organização corporal nos dando a
oportunidade de Evoluir. Enfim,
salvar o bem e destruir o mal, ai
está a nossa Missão e por isso, é
que nascemos neste exato Tempo. O adepto renasce com o concurso da vontade e o livre arbítrio consciente, obedece à grande Lei da evolução inconsciente.
Quando sonhamos temos uma
classe diferente de sentidos, evidenciando-se a mudança de estado de nossa consciência que
permite viver, pensar e recordar.
Platão define a alma como "o movimento capaz de mover a si próprio" e Jesus Cristo disse "Vós
deveis sempre reconhecer dois
pontos de vista em toda conduta
mortal, o humano e o divino, os
caminhos da carne e o caminho
do espírito, a perspectiva do tempo e a visão da eternidade". E
assim aqui estou, mais uma vez,
oferecendo através destas linhas
o poder milagroso de alcançar riquezas infinitas e em cada mensagem, a oportunidade para que
possam cuidar uns dos outros,
cada vez mais e sempre. Ainda
há Tempo. Deixe o seu melhor
por onde passar, pois, talvez, um
dia tenha que voltar. Sua felicidade depende da sua intenção e
vontade de fazer o bem. Aqui está
o nosso legado. A vida é eterna.
E com a amada, querida e estimada Alma gêmea, nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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A condição feminina em Atenas e em Esparta
Armando A.
dos Santos

P

rossigamos a série de artigos
sobre o livro “A
vida cotidiana na Grécia no século de Péricles” de Robert Flacelière. Como vimos
na última semana, a
democracia ateniense era bem
diferente do que hoje se entende por democracia. Na verdade muito pequena era a porcentagem de cidadãos com direito
de participação política e mesmo esses tinham sua liberdade
bastante tolhida por um sistema político monopolizador e totalitário. A situação das mulheres era ainda mais precária.
Flacelière inicia o capítulo
III, que trata das mulheres, do
casamento e da família, mostrando que o papel delas mulheres era de absoluta submissão,
somente no lar podendo exercer
alguma forma de autoridade:
“Em Atenas, as mulheres dos
cidadãos não têm nenhum direito político nem jurídico, não
mais do que os escravos. Elas
perderam o papel importante
que desempenhavam na sociedade minoica e que tinham em
parte conservado, ao que parece, na época homérica. Não obstante, a ateniense casada, mesmo
confinada na sua casa, pelo menos a governa com autoridade,
sempre que seu marido e senhor
não se oponha a isso.” (p. 75).
O autor se estende longamente sobre a educação feminina (toda voltada para o interior
do lar e sem nenhuma participação social na vida externa, que
era atribuição exclusiva dos homens) sobre o noivado, o casamento com suas cerimônias, os

partos e o cerimonial
que cercava o nascimento e os primeiros
dias de existência do recém-nascido. Alguns
pormenores são altamente chocantes: o infanticídio, por exemplo,
não se praticava matando diretamente o recém-nascido, mas simplesmente abandonando-o para
que morresse por si. A esse respeito, Flacelière transcreve trecho de
um autor francês, P. Roussel: “De
um modo geral, o infanticídio é
muitas vezes visto como um ato
quase indiferente, porque a criança não é ainda partícipe da vida
do grupo social. Enquanto não tiver recebido determinados ritos
que lhe conferem pelo menos um
início de personalidade, de modo
particular enquanto não tiver recebido um nome, ela não tem
existência real e seu desaparecimento não provoca o que designamos como sentimentos naturais.” (apud op. cit., p. 101).
No capítulo IV, que tem por
objetivo expor a situação das crianças e da educação. é mostrada a diferença fundamental entre o sistema ateniense e o espartano. Neste último, as crianças
somente permaneciam com suas
famílias até os 7 anos de idade,
mas eram criadas, mesmo no lar,
com rigor absoluto, sem nenhuma espécie de conforto ou agasalho especial, mesmo no rigor
do inverno, sem nenhuma manifestação de bondade ou carinho, o que se considerava pernicioso, porque emoliente. A partir
dos 7 anos, eram retiradas do lar
e entregues à propriedade absoluta do Estado, sendo formados
juntos meninos e meninas, dentro da mais rígida disciplina militar, num esquema que Flacelière

Homero é
considerado pelos
gregos como o
educador por
excelência, pois
ensina tudo o que
deve saber um
homem digno
desse nome
compara ao nazista e ao fascista,
e que poderia igualmente comparar ao de regimes comunistas.
Fazia parte, da educação dos
jovens espartanos de ambos os sexos, a “cryptia”, quando, por volta
dos 16 anos de idade e depois de
terem passado por uma série de
sucessivas iniciações que eram, ao
mesmo tempo provas de resistência e cerimônias de cunho mágico,
deviam viver sozinhos e isolados
na floresta, como licantropos (homens-lobo) e, durante a noite,
praticar um exercício chamado
cryptia, que consistia em penetrarem subrepticiamente nas habitações e ali caçarem e matarem
hilotas escravizados (p. 71 e 111).
Já em Atenas era deixada, em
tese pelo menos, muito ampla liberdade para cada família educar
seus filhos como bem entendesse,
até ele completar 18 anos e poder
assumir seu papel na vida cívica,
começando pela formação militar. As meninas atenienses, como
se viu, eram educadas exclusivamente no lar e para o lar. A grande diferença da formação entre
os sistema ateniense e o espartano se dava, pois, entre os 7 e os
18 anos de idade. (p. 107-112).
O papel dos pedagogos - escravos que tinham a missão de
acompanhar os meninos às escolas atenienses, ensinandolhes boas maneiras, castigandoos com varadas quando neces-

sário, carregando seus pertences e até mesmo ajudando-os
nas tarefas escolares - é realçado (p. 120), assim como o
papel de Homero, base constitutiva da paideia grega:
“Homero é considerado pelos gregos como o educador por
excelência, e o gramatista (professor de leitura) dele extrai
para seus alunos não lições de
estética, mas lições de moral e
religião e, de modo ainda mais
genérico, lições de vida, pois
Homero ensina tudo o que deve
saber um homem digno desse
nome: as atividades dos tempos de paz e de guerra, os ofícios, a política e a diplomacia, a
sabedoria, a cortesia, a coragem, os deveres em relação aos
pais e aos deuses. (p. 124)
As artes e em especial a música, os exercícios físicos, tudo
isso é exposto nesse capítulo (p.
125-138), assim como também
um tópico acerca do chamado
“amor grego”, que incluía a pederastia com tutores, na fase
de formação dos adolescentes,
mas não deve ser confundido
sem matizações com o conceito
de homossexualidade tal como
hoje se concebe (p. 138-142).
Sobre o papel dos sofistas - termo que não tinha originariamente sentido pejorativo - na
formação dos jovens atenienses
se estende o autor (p. 142-146),
no último tópico desse capítulo.
———
Armando Alexandre dos
Santos, licenciado em
História e em Filosofia,
doutor na área de Filosofia e Letras, membro
da Academia Portuguesa da História e dos Institutos Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Força-tarefa Combustível Limpo:
São Paulo combate fraudes
Fernando J. da Costa

Q

uem já não sofreu pessoalmente ou soube
de alguém que passou
pela experiência de abastecer o veículo e nem sair
do lugar por conta da
adulteração do combustível, ou ainda receber
menos gasolina do que pagou?
Esses são tipos de fraudes que
lesam diretamente os consumidores e os comerciantes honestos e
vão além, ao trazer em sua esteira
desde o lucro ilícito de empresários a casos extremos de lavagem de
dinheiro, muitas vezes sob o comando de facções criminosas. Crimes que exigem rigor do poder
público e que o Governo do Estado
de São Paulo está coibindo firmemente, por meio da Operação Combustível Limpo, uma força-tarefa
intersecretarial, instituída pelo Decreto nº 66.081, em 2021.
A fiscalização sempre foi feita por órgãos do Estado em ações
individuais, mas a formação da

CHARGE

força-tarefa trouxe
uma maior agilidade e
rigor às ações e essa
união de esforços potencializou os resultados alcançados. Coordenada pela Secretaria
da Justiça e Cidadania, ela reúne membros do Instituto de
Pesos e Medidas do
Estado de São Paulo (Ipem-SP),
do Procon-SP e da Polícia Civil
(Secretaria da Segurança Pública) na fiscalização dos postos de
combustíveis de todo o Estado de
São Paulo. Conta ainda com o
apoio das Secretarias da Fazenda
e Planejamento, de Infraestrutura e Meio Ambiente e da Saúde.
Desde a criação da Operação Combustível Limpo, em outubro de 2021, até julho de 2022,
foram realizadas 25 fases, em 111
postos localizados na capital, na
Grande São Paulo, no litoral e
no interior do Estado. Em 58 deles, mais da metade, os fiscais identificaram irregularidades e os envolvidos foram autuados. Um

A operação
desmascara uma
esteira de crimes
no mundo dos
combustíveis
número muito alto e que demonstra a existência dessa cultura arraigada de prejudicar o consumidor e acreditar na impunidade.
Durante essas ações, a fiscalização encontrou, curiosamente, 14 postos fechados no
dia da operação, postos que posteriormente foram monitorados
e fiscalizados pela operação. Havia 38 em situação regular.
As punições podem ser administrativas, que resultam na aplicação de multas, lacração das
bombas e da suspensão das atividades do estabelecimento comercial, podendo resultar até na cassação do registro do ICMS e, na
esfera criminal, com a instauração de inquérito policial, prisões
em flagrante delito, processo criminal e penas criminais como a
prisão. As multas podem chegar a

R$ 12 milhões, se aplicadas nos
itens fiscalizados pelo Procon, e R$
1,5 milhão, se aplicadas pelo Ipem.
Essa força-tarefa, coordenada pela Secretaria da Justiça e Cidadania, fortalece não apenas a
proteção ao consumidor que, muitas vezes, é enganado no bolso, na
qualidade ou na quantidade do
combustível e ainda amarga despesas pesadas para consertar o
carro. Também protege o comerciante honesto, que não consegue
concorrer com quem obtém combustível de forma ilícita, aplica
golpes e ainda sonega impostos. De
acordo com estudo realizado pela
Fundação Getulio Vargas (FGVProjetos 2021), a cada ano, só no
setor de combustíveis, são contabilizados cerca de R$ 14 bilhões em
perdas de arrecadação no País.
———
Fernando José da Costa, advogado criminalista, professor universitário, autor de vários
livros, secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo
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Atenção, Piracicaba: Retrocesso à vista!
José Machado

RETA FINAL
Num ano atípico (futebol)
em razão da Copa do Mundo
(Catar), várias competições entram na sua reta final. Na Libertadores, representando o futebol paulista, o Corinthians
está em situação difícil depois
de perder em seus domínios
para o Flamengo (0x2). O Palmeiras conseguiu empatar com
o Atlético (2x2) em Belo Horizonto (jogo de ida), e tem tudo
para conseguir a classificação
(semifinais). Na Sul-Americana,
o futebol paulista tem o São
Paulo que derrotou o Ceará

(1x0), jogo de ida. Na Copa do
Brasil (quartas de final), rodada de ida, o Corinthians perdeu
para o Atlético-GO (2x0) e o São
Paulo venceu o América Mineiro (1x0). Já o Brasileirão termina só dia 13 de novembro.
PONTO FINAL
O Brasil lamenta a morte de
Jô Soares. De uma geração riquíssima, o genial humorista e
entrevistador viveu uma época
marcante ao lado de Golias, Chino Anísio e de outros extraordinários profissionais do riso.
Tempo inesquecível e inigualável.

Segunda fábrica da
Klabin na cidade:
enfim, uma boa notícia
Barjas Negri

N

o último dia 21
de julho, o jornal Valor Econômico divulgou uma
importante matéria
para Piracicaba: o diretor da Klabin, Douglas Dalmassi, anunciou o investimento de
quase R$ 1,6 bilhão em sua nova
fábrica de papelão ondulado, com
o nome de projeto Fiqueira.
Essa nova fábrica terá capacidade de produzir 240 mil toneladas de caixas de papelão ondulado por ano, com a instalação de
duas máquinas onduladeiras e
nove impressoras, além de toda
infraestrutura e área de apoio.
Os investimentos serão realizados no período de 2022/2024,
com previsão de funcionar no segundo semestre de 2024. Enfim,
essa é uma boa notícia para Piracicaba, pois vai gerar centenas
de empregos durante a construção e 500 empregos diretos no
seu funcionamento. A nova fábrica vai contribuir para a geração de tributos para a cidade.
A fábrica será instalada no
Distrito Industrial Uninoroeste,
em Artemis/Itaperu, criado na
nossa primeira gestão como prefeito. Esse distrito tem área de 5
milhões de m2, com toda infraestrutura: acesso pavimentado,
saneamento básico, energia elétrica, redes de gás e de fibra ótica etc. Lá já estão instaladas as
empresas CJ Brasil (sul-corena),
a Biomin (austríaca) e, que posteriormente foi adquirida pela
Lallemand (canadense). E, nesse momento, vai receber a Klabin e, com certeza, num no futuro receberá novas empresas.
Os bons indicadores socioeconômicos e ambientais de Piracicaba, alcançados ao longo das últimas décadas, atraem novas indústrias para a cidade, como ocorreu com a instalação dos distritos
industriais Unileste, Uninorte e
Uninoroeste. Todos oferecem a
infraestrutura necessária para a
instalação de novas industriais.
A legislação municipal oferece importantes incentivos e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (agora transformada na Semdettur), possui

bons servidores técnicos, com experiência
para a poio a implantação de empreendimentos dessa natureza.
Não é demais lembrar a instalação do
Parque Automotivo de
Piracicaba, durante
2008/2012, que atraiu
a montadora sul-coreana Hyundai e seus fornecedores.
Na época foram investidos U$ 871
milhões – equivalente a R$ 4,6
bilhões. A fábrica tem a capacidade de produzir mais de 200
mil novos veículos/ano. Neste
momento, ela está investindo mais
de R$ 350 milhões na implantação de sua fábrica de motores.

Nossos
cumprimentos
a todos que
participaram,
direta ou
indiretamente, a
conquista desses
investimentos
Tanto na implantação da
Hyundai como na da Klabin, o
apoio do governo estadual e de
sua Agência de Investimentos
foram importantes, uma vez que
outros estados concorrem para
receber esses investimentos.
Agora, com a segunda unidade da Klabin, Piracicaba consolida e amplia o seu parque industrial de papel e de papelão,
composto pela primeira fábrica da
própria Klabin e mais a Reipel.
Todas as duas instaladas no distrito de Santa Terezinha. Somase ainda a Oji Papéis Especiais, que
funciona no bairro Monte Alegre.
Ela investiu recentemente cerca
de R$ 550 milhões na ampliação
de sua unidade para aumentar
sua produção de 80 para 150 mil
toneladas de papel término.
Nossos cumprimentos a todos
que participaram, direta ou indiretamente, a conquista desses investimentos. A vinda da segunda
fábrica da Klabin para a cidade
foi mais uma importante conquista para Piracicaba que, agora, é
sede de região metropolitana.

———

Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

N

o dia do aniversário de Piracicaba, a administração municipal, à
guisa de oferecer um
presente à cidade, comunicou que irá fazer
uma reforma administrativa e, nesse contexto, pretende extinguir a Empresa
de Desenvolvimento Habitacional
de Piracicaba – EMDHAP e o Instituto de Pesquisa e Planejamento
de Piracicaba - IPPLAP como autarquias e absorvê-las como departamentos de uma futura Secretaria
de Habitação. Presente de grego!
Com o aval da Câmara de
Vereadores, a EMDHAP foi criada no meu primeiro governo
(1989-92), destinada a conceber
e empreender a política de habitação do município, com foco na
população de baixa renda.
Até então não havia essa política pública tal como comumente
se a conceitua e os empreendimentos eram realizados, se tanto, ao
sabor das circunstâncias e da disponibilidade de financiamento de
outra esfera de governo. Não quis
estruturar uma secretaria específica para esse mister, pois entendia que uma entidade autárquica,
na forma de uma empresa pública, poderia cumprir melhor uma
política habitacional permanente,
que se projetasse para além dos
mandatos dos prefeitos e que não
corresse o risco de ficar refém
do trâmite burocrático exacerbado, que comumente contamina a estrutura administrativa
convencional ao longo dos anos.
O que não quer dizer obviamente que o modelo autárquico não
esteja sujeito ao risco do mesmo
vício, se mal concebido ou mal
conduzido, mas entendíamos
nós que tal risco seria menor.
Importante ressaltar o perfil
empreendedor da EMDHAP: a lei
que a criou autorizou-a a fabricar
e comercializar artefatos de cimento e explorar usina de asfalto, comercializando seus produtos. A
empresa nasceu desafiada a atender à forte demanda por habitação popular, eis que uma parcela
expressiva da população piracicabana vivia em favelas espalhadas
pela cidade. Meu governo, desde o
início, estava decidido a reconhecer a legitimidade do movimento
dos favelados, dialogar com ele e
impulsionar uma política baseada
em duas diretrizes: urbanizar os
núcleos de favelas onde fosse legalmente possível e tomar provi-

dências para oferecer
alternativas aos núcleos situados em áreas
de risco ou de preservação permanente. A
EMDHAP se estruturou para atuar com
essas diretrizes e, em
parceria com outras
áreas do governo, especialmente o SEMAE,
jogou um papel importante, alcançando resultados apreciáveis
no meu governo e depois.
No segundo mandato
(2001-04), igualmente com o
aval da Câmara de Vereadores,
meu governo criou o IPPLAP,
com os seguintes objetivos:
I - promover estudos e pesquisas orientados pelo paradigma de desenvolvimento sintetizado pela Agenda 21, combinando, assim, dinamismo econômico, equidade social e preservação dos recursos naturais;
II - produzir estudos, pesquisas e análises visando à sistematização, orientação e monitoramento das diretrizes gerais de
desenvolvimento e do planejamento estratégico do município;
III - desempenhar papel ativo e protagonista no fomento à
dinamização sócio-econômica,
urbana e rural, projetando a cidade e suas potencialidades e otimizando sua atratividade;
IV - articular o planejamento do município e suas estratégias à dimensão regional na
perspectiva de consolidar sua
vocação como cidade-polo;
V - realizar estudos e análises para subsidiar o processo de
tomada de decisões do Poder
Público e contribuir com os processos de planejamento, elaboração, acompanhamento e avaliação de políticas públicas;
VI - constituir Bancos de
Dados, produzir diagnósticos e
disseminar informações e conhecimentos por meio de publicações, seminários, audiências
públicas e outros meios;
VII - produzir estudos e análises que permitam orientar a
ação do Poder Público obedecendo aos princípios da universalização de direitos, da matricialidade e da transversalidade;
VIII - promover múltiplos
mecanismos de participação, incorporação e mobilização da sociedade civil no processo de formulação
do planejamento do município.
A ideia então considerada foi,
portanto, o de oferecer à municipalidade um órgão de Estado (e
não meramente de Governo), que

A ideia foi
oferecer à
municipalidade
um órgão de
Estado, e não
meramente
de Governo
se debruçasse sobre a formulação
continuada de diretrizes estratégicas do planejamento da cidade,
capaz de atualizá-la permanentemente no contexto da modernidade urbana, em conformidade com
o Estatuto da Cidade: qualidade
de vida, bem estar social e sustentabilidade, sobretudo. Até então
prevalecia na prefeitura um sistema de planejamento fragmentado, descontínuo e cartorial, incapaz de oferecer uma visão sistêmica da cidade e a inteligência
necessária para superar o seu crescimento urbano desordenado.
Importante ressaltar que o
IPPLAP não foi concebido para ser
um órgão executivo propriamente
dito nem com poderes regulatórios, mas sim um órgão de pensamento institucional, para pensar
a cidade com as vistas voltadas
para o futuro e propor os requisitos para o seu desenvolvimento
integrado, inclusivo e sustentável. Foi pensado para ser um órgão enxuto,dotado de quadros
técnicos permanentes de elevada qualidade e continuamente
capacitados, funcionando em
parceria institucional com universidades e institutos de pesquisa.
A inspiração para a criação do
IPPLAP veio da experiência de
Curitiba, cidade que conta desde
1965, lá se vão quase sessenta anos,
com a excelência dos serviços técnicos do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba
– IPPUC. Graças a esse órgão,
Curitiba tornou-se, para o Brasil e
para o Mundo, modelo de desenvolvimento urbano integrado.
A meu juízo, pelas razões
apontadas, a extinção desses dois
órgãos e a sua banalização como
departamentos será um retrocesso colossal e a cidade perderá
muito, pois significará o abandono da visão estratégica e o retorno à visão burocrática e cartorial de curto prazo de outrora.
O esvaziamento institucional
que decorrerá dessa desastrosa
decisão, particularmente em relação ao IPPLAP, se efetivada, vai
na contramão dos requisitos para
o desenvolvimento da recém criada Região Metropolitana, cujo epicentro é Piracicaba, justamente

quando mais se fará necessária a
liderança alicerçada na competência e na inteligência técnica e institucional. Não fosse por isso, Piracicaba por si só, pelos enormes desafios que carrega no seu processo
de desenvolvimento, associados,
sobretudo, ao bem estar social e à
sustentabilidade urbano-ambiental, não pode prescindir de órgãos
de Estado de elevada potência intelectual e empreendedora.
Essa visão limitada segue a
insensatez do Governo Dória, que,
ao extinguir a Empresa Paulista
de Planejamento Metropolitano EMPLASA, desproveu o governo
estadual de competência técnica
para subsidiar o desenvolvimento das nove regiões metropolitanas hoje institucionalizadas no
estado. Nenhuma delas funciona
a contento, pois vigora um marasmo de liderança e de ideias
inovadoras e uma balbúrdia institucional, refletindo a precariedade de capacidade técnica e de
planejamento que assola a estrutura governamental paulista.
Deixo de considerar aqui a
possível decadência ou perda de
dinamismo da EMDHAP e do
IPPLAP, pois não disponho de
elementos conclusivos para
tanto. Se essa é a realidade, a
melhor solução seria revitalizálos ou reestruturá-los e não
simplesmente extingui-los ou
rebaixar seu status, pois não?
No caso específico do IPPLAP,
contudo, não deixa de ser um paradoxo duvidar da sua excelência
justamente quando acaba de ganhar o prêmio de Inteligência
Municipal da Geopixel, em parceria com o Instituto Smart City Business America, empresa que desenvolve sistemas de geo-inteligência para prefeituras. A premiação se deve ao sistema de Geoprocessamento Corporativo, que
é coordenado pelo IPPLAP e que
disponibiliza ao público, mapas
informativos detalhados da cidade (Fonte: site do IPPLAP).
Minha esperança e, quero
crer, a de muitos que pensam como
eu, se volta para a egrégia Câmara de Vereadores, que dará a palavra final sobre essa medida. O
que se espera é que os ilustres edis
discutam à exaustão a matéria,
envolvam a participação da opinião pública e deliberem considerando os mais nobres e elevados
interesses do povo piracicabano.

———

José Machado, ex-prefeito de Piracicaba,
ex-deputado federal
pelo PT de São Paulo

Alê Bragion

Crônica Piazzolada
Para se lido ao som de
“El Invierno Porteño”,
de Las Cuatro
Estaciones Porteñas.

L

ento. Calmo e
lento. Um viibrato-hiatoaberto vai e vem. Vai
e vem. Vai e vem. Grave. Muito grave. E lento. Gravilento. Sento-me à alma-voluta –
vagarosa e breve, semi-breve – e
traço no ar, com o arco, um movimento baço. Arco-baço. Que
corre sozinho pela corda-cobrasonora-sombra como uma ave
densa que ecoa lenta (e grave)
pelo vento, incerto e leve, entre
as árvores. Uma corda é certa.
Uma coisa é feita. A corda.
Olho a fresta da rua que
anuncia o dia, o dia-tarde que
sobe em oitavas quase frias –
neblinas da manhã desfeita.
A nota longa se encerra – e se
encerra também a sesta que
se dorme à margem, em sonho. Então, como num hino
que exalta a luta, correm pelo
meu violino cem dedos em peleja bruta. Em estocadas fundas, troco arcos em planos-sequência – enquanto, com violência, a janela bate suas fo-

lhas ribombando notas a cravejar os muros em cadência.
Pés. Chão. Pés.
Chão. Tríplice, lúgubre, ácido. Pés. Chão.
Pés. Chão. Vívido, lívido, cálido. Pés. Chão.
Pés. Chão. Pausa. Um
acidente. Um estranhamento. Retomo a
rota. Pés. Chão. Pés. Chão. Desvãos em desejos, memórias, recordações. Pés. Chão. A dança
avança pela pauta, pela porta, em
letras sem canções cantadas em
movimento. Pés. Chão. Ora rápido, ora lento. Pés. Chão. Pés.
Chão. Marcha que não mais tem
volta. Pés. Chão. Tempo-ternoternário. Ora simples-composto.
Ora falso-binário. Pés. Chão.
Pés. Chão. Marca-passo, coração.
Respiro-vibro em meio ao tango que tenho nas mãos – a rebentar posições e a calejar dedos-tentáculos colados sob a embarcação
em que me levo ao alto-mar harmônico. Agarro-me, então, todo
torto, a esse braço-espaço – e me
sustento. Madeiro-me em veios
antigos – antigos mastros. Velome em marés de acordes, em ondas de arpejos, em vagalhões de
ligaduras, de claves, de anseios e
pejos. Dedilho-me em frases estan-

Porque – como já
disse um filósofo
há tempos idos
– e
xistir
existir
xistir,, sem
música, não
faz sentido
ques, em células rítmicas alquebradas, em tristezas solfejadas em
silêncios momentâneos e breves.
Depois, volto novamente à vida –
composição difícil de ser ouvida.
Às vezes, tomo poções caprichadas de alucinógenos-do-existir e deixo a alma cocha voar
frouxa pelas sérias árias do sentir. Sinto depois que toquei demais as canções do amor demais
que pouco e tanto conheci. E
paro. Deito o violino sobre o estojo claro – mais claro do que
tudo o que já vivi – e descanso a
música que nele espera. E espero. Junto dele e junto dela espero. Espero por novas eras que
hão de vir. Espero por novas forças que hão de vir. Espero por
novas notas, por novas rotas,
por novos meios – por novos seios de onde chegar e partir. Depois, sem mais ter o que esperar –
e, às vezes, sem acreditar que posso esperar por mais outro algonada-ainda – deito novamente o
arco sobre a corda inanimada e

intento fazer dela a ânima-alma
do sentir. E a crônica-em-canção, piazzolada, vibra outra vez
e outra, outra vez e outra.
Desço nuvens, aporto em
céus medonhos. Encontro abismos solares, interestelares conjugações, advérbios sem sopro,
adjetivos sem ópio. Traço e retraço as linhas no encalço de rubras preposições de colcheias, em
flexíveis grupetos de síncopes, em
enxurradas de fusas difusas, diáfanas. Acelero o passo, astro,
laço, nuvem. Movem-se as metas, cruzam-se as retas e arestas
imperfeitas. Respiro, respeito, no
peito um momento se crê portenho. Depois, novamente acelero.
E peço pressa. E chego ao ápice,
ao vórtice veloz das profusões.
Agora, pouco há para ser ditotocado-feito. O arco imaginado retorna a seu estado, ao estojo do violino, justo e perfeito.
Num redescobrir-me assim
calmo e por fim tranquilo, entendo com o ouvidos que acreditar
é seguir caminho. Afinal, quem
tem fundo musical que se faça
ouvir. Porque – como já disse um
filósofo há tempos idos – existir,
sem música, não faz sentido.
———
Alê Bragion, cronista de
A Tribuna desde 2017
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GCM tem como foco a orientação
para romper ciclo de violência

Jogos Comunitários
começam domingo, 7
Divulgação

Desde sua criação, Patrulha Maria da Penha já atendeu
2.590 vítimas e prendeu 133 agressores em flagrante
A Patrulha Maria da Penha,
da Guarda Civil de Piracicaba, criada há cinco anos para acolher e
monitorar mulheres que sofrem
violência doméstica e possuem medidas protetivas, chega a amanhã,
7, aniversário de 16 anos da Lei
Maria da Penha, que deu origem
ao serviço, com o atendimento de
2.590 vítimas e prisão de 133
agressores em flagrante delito,
além de 73.561 rondas pela cidade.
O trabalho da Patrulha Maria
da Penha vai além do patrulhamento. Além das rondas pela casa, locais de trabalho e estudo das vítimas, a Patrulha tem desde março
deste ano a Sala Patrulha Maria
da Penha, localizada ao lado do
Terminal Central de Integração,
para realizar acolhida das mulheres, explicar o trabalho feito pelo
grupamento e por vezes até encorajar a mulher a romper o ciclo de
violência. “Algumas mulheres nos
procuram na sala, muitas outras,
quando tomaram conhecimento
do nosso número de telefone, também começaram a entrar em contato pelo celular para tirar dúvidas. Nosso trabalho transcende a
ronda e se inclui orientação e informação, fundamental para que
muitas tomem a decisão de dar
um passo à frente", explica Fernanda Nardon, coordenadora da
Patrulha Maria da Penha.
Fernanda acrescenta que a
informação também é disseminada por meio de palestras.
“Nós realizamos palestras em
condomínios, empresas e escolas. A solicitação para realização deve ser feita por meio de email para o Comando da GCM
(gcm@piracicaba.sp.gov.br), que
nos indica onde iremos palestrar”.
TRABALHO EM REDE -

Além disso, explica Fernanda, a
equipe que atua na Patrulha, que
tem treinamento específico para
o trabalho, mantém diálogo com
outros atores da rede de proteção, como o Centro de Referência
de Atendimento à Mulher
(Cram), os Centros de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas), outros serviços ligados à Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads), o Conselho Municipal da Mulher e a Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM). Isso
fortalece a proteção das vítimas e a
redução dos índices de violência.
Um exemplo deste trabalho
sincronizado aconteceu quinta-feira, 4. Logo após a expedição do
mandado de prisão de um homem
que descumpria medida protetiva,
ele foi preso pela equipe, que mantém diálogo próximo com a Delegacia de Defesa da Mulher. A ação
rápida e efetiva motivou a delegada
Olívia Fonseca a postar vídeo nas
redes sociais exaltando a parceria,
que foi replicado também nas redes
da Guarda Civil. “Uma mulher, ao
ver o vídeo e depois de ter visto uma
palestra da Patrulha, nos procurou
e disse que agora está mais encorajada a ajudar a amiga que sofre violência”, contou Fernanda, feliz em
ver os frutos do seu trabalho.
HISTÓRIA - A Lei Maria da
Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, prevê mecanismos para
prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em
conformidade com a Constituição
Federal (art. 226, § 8°) e os tratados internacionais ratificados pelo
Estado brasileiro (Convenção de
Belém do Pará, Pacto de San José
da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do

Divulgação

O vôlei de praia é uma das modalidades em disputa nos Jogos

Sala é um espaço de orientação e acolhimento das mulheres

Homem e Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher).
A Lei ganhou esse nome após
Maria da Penha, farmacêutica cearense, denunciar as constantes
agressões sofridas por parte do
marido e iniciar uma longa jornada por justiça. Ficou paraplégica
ao levar um tiro de espingarda e,
após sair do hospital, sofreu outra tentativa de homicídio, com o
marido tentando eletrocutá-la.
Maria acionou o Centro pela
Justiça e o Direito Internacional
(CEJIL) e o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa
dos Direitos da Mulher (CLADEM), que encaminharam seu
caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1998. Em 2002
o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela
Corte Interamericana de Direitos
Humanos, o que obrigou o Brasil a
reformular as suas leis e políticas
em relação à violência doméstica.

SERVIÇO
As pessoas vítimas de violência em Piracicaba podem
acionar os seguintes serviços: Sala Patrulha Maria da
Penha: avenida Armando de
Salles Oliveira, 2001, Tel: 9
9794-8864. Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; Cram
(Centro de Referência de
Atendimento à Mulher): rua
Coronel João Mendes Pereira de Almeida, 230, Nova
América. Segunda a sextafeira, das 8h às 17h; Creas
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social): serviço funciona em
dois endereços das 8h às
17h; Creas I: Rua Coronel
João Mendes Pereira Almeida, 232 – Nova América; Creas II: Rua Antônio Cobra Filho, 405 – Jardim São Vicente II – Distrito de Santa Teresinha; Delegacia de Defesa
da Mulher (DDM): Rua Alferes José Caetano, 1018. Segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h. 1° Distrito Policial: R.
do Vergueiro, 888 – 24 horas

C LIMA O RGANIZACIONAL

Mirante recebe Certificação FIA Employee Experience
Prestar um ótimo atendimento aos usuários é imprescindível
para a Mirante, principalmente
porque esgotamento sanitário é um
serviço essencial para a população.
Mas não é só esse o grande diferencial da empresa, a Mirante também tem como um de seus focos
principais o relacionamento com os
seus colaboradores. “Um ambiente interno de qualidade, harmonioso, reflete no atendimento que
nossos colaboradores prestam à
população. Por isso é tão importante
que estejamos todos em sintonia”,
afirma diretora presidente da Mirante, Silvia Leticia Tesseroli
Essa preocupação da Mirante
tem surtido resultados bastante
positivos: pelo segundo ano consecutivo, a empresa recebeu a Certificação FIA Employee Experience Clima Organizacional. “Receber o
Certificado FEEx é motivo de mui-

to orgulho para todos nós, pois trata-se de um reconhecimento de
todo o esforço dos dirigentes, do
RH, dos gestores e demais colaboradores, em construir um ambiente de trabalho agradável”, afirma
Silvia. Nesse sentido, o diretor executivo da Mirante, Luiz Henrique
Nobrega, reforça a fala de Silvia. “A
certificação mostra que estamos no
caminho certo, mas não paramos
por aqui. Nosso propósito e compromisso é melhorar sempre nosso ambiente de trabalho e assim, aproximar nossos colaboradores ainda
mais da comunidade”, disse Luiz.
O colaborador Otoniel Gabriel, que trabalha na Mirante desde
o início da operação em Piracicaba,
há 10 anos, comenta como é o ambiente na empresa. “Aqui (na Mirante) o clima é muito diferente,
somos valorizados, ouvidos. É
muito importante essa abertura
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Mirante tem como um de seus focos principais
o relacionamento com seus colaboradores

que temos, isso influencia até no relacionamento entre os colegas. Faz
toda diferença”, afirma Otoniel.
LUGARES INCRÍVEIS
PARA TRABALHAR - O Prêmio
Lugares Incríveis para Trabalhar é
uma iniciativa do UOL e da Fun-

dação Instituto de Administração
(FIA) que destaca as empresas brasileiras com os mais altos níveis de
satisfação entre os seus colaboradores. Os vencedores são definidos
a partir dos resultados da pesquisa
FIA Employee Experience (FEEx).

Região metropolitana de Piracicaba
não pode ficar apenas no papel
Vicentinho

R

ecentemente,
no dia 24/08/
2021, o governo estadual sancionou
a criação da RMP (Região Metropolitana de
Piracicaba). Simbolicamente, foi um passo importante no sentido de
ratificar a importância de uma região que possui mais de 1,5 milhão
de habitantes e 24 municípios. É importante ressaltar, porém, que é possível e preciso ir além do simbolismo. Se faz necessário que medidas
sejam adotadas para tornar concreto o sonho de integração social, política econômica e administrativa
desses municípios. Em outras palavras, a RMP não pode ser apenas
“para inglês ver”, como era a antiga
AUP (Aglomeração Urbana de Piracicaba), utilizada tão somente para
fins terminológicos e geográficos.

Integralizar e reorganizar a estrutura regional demandará esforços múltiplos. Para
dar substância a essa
ideia, será de suma importância possuir uma
sede administrativa,
que, em minha modesta
opinião, deverá ser sediada em Piracicaba.
Um prédio, dotado de um corpo
técnico incumbido de trabalhar em
conjunto com as lideranças municipais e que também integre a sociedade no processo, deverá ser uma
das primeiras lutas daqueles que
desejam uma região fortalecida.
Existem múltiplas potencialidades
a serem exploradas, caso do turismo, do transporte regional, a ampliação e fortalecimento do hospital regional de Piracicaba, o desenvolvimento de um calendário desportivo regional que considere amplas modalidades esportivas, a in-

Integralizar e
reorganizar a
estrutura regional
demandará
esforços
múltiplos
tegração acadêmica e fortalecimento educacional dos 24 municípios,
resgate e evidenciação das culturas locais, dos costumes, folclores
e práticas regionais, fortalecimento e integração do empreendedores dessas regiões, além de muitas
outras medidas que deverão subsidiadas por dados científicos e
desenvolvidas através de um amplo diálogo que não pode, de maneira alguma, desconsiderar os
amplos setores da sociedade civil.
O primeiro passo para isso é
eleger deputados e deputadas federais e estaduais que se comprometerão com o trabalho de tirar a
RMP de fato do papel, caso da in-

cansável pré candidata a Deputada Estadual Professora Bebel, que
tem defendido toda a região de Piracicaba de forma magnífica na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (ALESP) e atuado
para trazer emendas e projetos para
o município. Eu, Vicentinho, précandidato a Deputado Federal,
não medirei esforços para que a
RPM não seja apenas uma nomenclatura, mas sim uma estrutura
que possua autonomia para agir
concretamente e trazer melhores na
vida de mais de 1,5 milhão de pessoas. É salutar eleger Lula (pré-candidato a Presidente) e Fernando
Haddad (pré-candidato a Governador de SP) para que possamos,
eu e a pré-candidata a deputada
estadual Professora Bebel, intermediar essas discussões com os governos estadual e federal.
———
Vicentinho, deputado
federal (PT-SP)

Realizada pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), a 37ª edição dos
Jogos Comunitários de Piracicaba começa amanhã, 7, com a cerimônia de abertura marcada para
as 9h no Sesi Vila Industrial (avenida Luiz Ralph Benatti, 600). A
competição, que será disputada
entre os meses de agosto e dezembro, terá o calendário reduzido em
relação a anos anteriores, em virtude da pandemia da Covid-19.
No total, serão dez modalidades
em disputa: atletismo, basquetebol, damas, dominó, futebol de
campo, futsal, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.
O evento reunirá mais de 200
pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos ligados a associações de moradores, centros e entidades comunitárias de Piracicaba.
O programa da Selam tem como

objetivo principal proporcionar oportunidades para a integração social
entre as comunidades, por meio
do incentivo à prática esportiva.
“Os Jogos celebram as atividades que acontecem no dia a dia
nas comunidades, liderados por cidadãos voluntários com as crianças e adolescentes. É uma atividade
muito especial para nós”, afirmou o
professor Cláudio Guassi, responsável pela organização do evento.
A cerimônia de abertura terá
o tradicional desfile dos bairros,
Hino Nacional e o juramento do
atleta. Na sequência, tem início a
primeira etapa dos Jogos, com as
provas de atletismo - corridas de
velocidade e resistência, salto em
distância e arremesso de peso. Mais
informações podem ser obtidas diretamente no setor de desporto comunitário da Selam, que fica no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, ou pelo telefone (19) 3422-9297.

Stress (I) Radicais Livres

A

“Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos
enclausurados dentro dela.” (Charles Chaplin)

modernidade tem seus
preços. No trabalho temos
de ser produtivos, no lar
atenciosos e assim por diante.
São muitas as cobranças e buscamos alternativas para o
stress que com elas chega. Qualidade de vida se tornou um imperativo em tempos de tecnologia à mão. Algumas dicas são
básicas no combate ao stress:
a) Hábitos alimentares saudáveis
(ricos em vegetais e legumes);
b) Exercícios físicos frequentes;
c) 8 h/dia de sono (acordando cedo);
d) Tempo para lazer e/ou atividades ligadas à natureza;
e) Estabelecer metas diárias possíveis de serem cumpridas;
f) Não trazer trabalho para casa;
g) Ter boa vida social;

h) Ter boa vida sexual;
i) Tirar férias anuais no mínimo;
São apenas diretrizes. Embora o ser humano seja dotado
de subjetividade própria e a maioria dos itens se encaixe a nós no
tocante a fatores emocionais, o
que gera stress em alguém pode
não incomodar outra pessoa.
Os radicais livres do nosso corpo são moléculas que estabelecem ligação estável com
o CO2, contaminantes químicos, metais pesados, radiações
e ressonâncias, microrganismos (fungos, bactérias, vírus),
cigarro, álcool e certos alimentos, causando oxidação no tecido celular semelhante a um
“enferrujamento”, o que gera
a típica sensação de cansaço.

INTERATIVO
Minha timidez tem trazido dificuldades de relacionamento e de trabalho.
Uma mulher do Facebook
me encantou com suas palavras, mas era casada.
Mesmo reticente me envolvi afetivamente e mantivemos contato virtual e por
celular. Ela não sai de minha mente, declarei minha
paixão e fiz de tudo para
também se apaixonar,
mas sempre se esquivou
com respostas vagas.
Quando me contou que já
havia se apaixonado virtualmente tive uma crise de
ciúmes. Estou deprimido
sem ânimo para as coisas
cotidianas mais banais.
Milton
Para uma pessoa tímida,
num primeiro instante, o en-

volvimento virtual facilita. Do
outro lado do terminal não tem
o olho no olho, o corpo a corpo. As idealizações que criamos alimentam fantasias que
facilmente despertam paixões.
Mas os vínculos virtuais são
demasiadamente frágeis e tais
relações são geralmente carregadas de idealizações que não
se confirmam no dia-a-dia.
Pessoas comprometidas à
procura de aventuras virtuais
têm sido cada vez mais frequentes. Ela sendo casada pode
não ter levado a coisa tão a sério.
Já parou para avaliar que existe
um casamento entre vocês?
No entanto o foco parece ser
uma suposta depressão. Tristeza é diferente de depressão,
por isso meu cuidado. Sem reciprocidade o melhor é elaborar o luto de algo que nunca foi
seu, exceto imaginariamente.

CITAÇÃO!
“Não adianta chorar a árvore derrubada. Lágrimas
não purificam o rio poluído. Dor ou raiva não
ressuscita os animais. Não há indignação que nos
restitua o ar puro. É preciso ir à raiz do problema”.
(Júlio J. Chiavenato)

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

APOSENT
ADOS
POSENTADOS

Alesp retoma os trabalhos e
Bebel cobra fim do confisco
“Reafirmo meu compromisso e a luta obsessiva pela derrubada do injusto e cruel
confisco salarial dos aposentados e pensionistas do SPPREV”, escreveu Bebel

Entrega do título a José Djair Vendramim, Professor Titular da Esalq,
aconteceu na quinta (5). Honraria foi proposta por Trevisan Jr.

Nascido em Saltinho, antes
distrito de Piracicaba, hoje, Município, o Professor Titular do Departamento de Entomologia e Acarologia da Esalq (Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz) José
Djair Vendramim recebeu, na noite desta quinta-feira (4), em cerimônia realizada na Sala da Presidência da Câmara Municipal de
Piracicaba, o título de “Piracicabanus Praeclarus”, honraria concedida a pessoas nascidas na cidade e que contribuem para o seu
desenvolvimento e projeção.
O título, aprovado por meio
do decreto legislativo 24/2022, de
autoria do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), reconhece a trajetória acadêmica do professor José
Djair Vendramim, que atualmente “está no ranque latino-americano dos 100 melhores cientistas
agrícolas e florestais de 2022”.
“É importante esse reconhecimento, ele que é um dos maiores
pesquisadores em sua área na
América Latina. Fico muito feliz
pela oportunidade, como amigo
também de serviço, já que sou servidor público da Esalq, de poder
prestar essa homenagem como vereador eleito. Desejo felicidades a
ele e a toda sua família e amigos.

Fico muito feliz em entregar este
título a ele”, disse em entrevista o
vereador Laércio Trevisan Jr.
Durante a cerimônia, que contou com a presença de amigos e
familiares, o professor José Djair
Vendramim agradeceu a honraria
recebida e disse estar muito feliz e
orgulhoso de ser também reconhecido pela cidade de Piracicaba:
“como muitas vezes é falado, na
nossa própria casa, na cidade em
que nascemos, nem sempre há o
reconhecimento. Então, eu fico
muito feliz, especialmente por receber essa homenagem da Câmara, a
quem agradeço muito”, disse.
E para quem busca, academicamente, seguir seus passos, ele
deixa um recado: “Muita determinação. Ninguém se torna alguém sozinho. Então, é preciso
saber trabalhar e ter tolerância
para com as pessoas e as diferenças, pois isso nos permite estabelecer parcerias. Felizmente, eu tenho essa característica, e eu só
tenho amigos. Na Esalq, de todos
os professores com os quais eu
trabalhei em ensino e pesquisa,
eu felizmente só tenho coisas
boas a falar, e acredito que tudo
isso somou muito para que atingisse esse status”, completou.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Equipe do canil do 10º Batalhão de
Ações Especiais será homenageada
Foi aprovado nesta quintafeira (4), na 31ª reunião ordinária, o requerimento 551/2022, que
presta voto de congratulações à
equipe do canil do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A autoria da honraria é do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL).
Na propositura, o parlamentar destacou a equipe do canil,
composta pelo Cabo PM Robson
Rodrigues de Miranda, Cabo PM
Edilson Antônio da Silva e Cabo
PM Marcio Luis da Silva, lotada
na viatura E-10201, prenderam
um traficante na cidade de Sumaré (SP), com o equivalente a
R$18.660,00 em drogas diversas.
O texto destaca ainda que o
flagrante aconteceu na tarde do dia
14 de julho, quando a equipe realizava um patrulhamento e observou um homem que, ao perceber a
aproximação da viatura, correu e
jogou um objeto. Detido, na revista pessoal, foi constatado que ele
possuía um frasco em formato de
pino, com cocaína. No fundo do
quintal, onde ele havia arremessado algo enquanto corria, no galho de um abacateiro, foram localizados dois kits de drogas
idênticas ao que ele havia jogado.

Ainda segundo o requerimento, com apoio do cão policial chamado Yran, em varredura no local
e nas imediações, foram encontradas outras drogas dentro de uma
mochila escondida em uma churrasqueira. Foram apreendidos
maconha, cocaína, crack e tubos
de ensaio com um líquido preto.
Quando a mochila já havia sido
retirada dali o cão insistiu em ficar no ambiente, sendo que a equipe reparou que havia esgoto do
outro lado da churrasqueira. Yran
chegou perto de uma anilha preta
de PVC, onde havia mais drogas.
"A Polícia Militar do Estado
de São Paulo é uma Corporação
que tem um papel importante na
comunidade, ou seja, proteger as
pessoas e o cidadão de bem, e, também, além de combater roubos,
furtos de veículos e traficantes de
drogas, tudo em prol da segurança pública. Destaque-se que são
policiais e profissionais que não
medem esforços no trabalho em
prol da sociedade e no combate à
criminalidade, dedicando e arriscando suas vidas visando garantir a ordem pública, a aplicabilidade das Leis e a tranquilidade
e segurança do cidadão de bem",
diz trecho da propositura.

Na retomada dos trabalhos
deste segundo semestre da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, nesta semana, a deputada
Professora Bebel (PT) declarou que
colocar fim ao confisco salarial de
aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo é uma das metas. “Nessa retomada, reafirmo
meu compromisso e a luta obsessiva pela derrubada do injusto e
cruel confisco salarial de aposentados e pensionistas do SPPREV”,
escreveu em suas redes sociais.
Além de cobrar do atual governador do Estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB), que revogue essa medida, Bebel disse que
estará trabalhando, mais uma vez,
junto ao presidente e às lideranças
da Assembleia Legislativa do Estado para que sejam unificados os
esforços em um projeto único, da
ALESP, para acabar com o confisco. “Esse caminho poderá evitar
que qualquer questão relativa à
autoria dos diversos projetos existentes possa ser utilizada para
impedir a derrubada deste crime
praticado pelo Estado contra
aposentados e pensionistas”, diz.
A deputada Professora Bebel
é autora do PDL 39/2020, do PL
450/2021 e da PEC 6/2021 e que

põem fim ao confisco salarial. Em
2020, no exercício da presidência
da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino
do Estado de São Paulo) no ano de
2020, também articulou ação judicial conjunta, entre a Apeoesp, CPP,
AFUSE e APASE, com o desembargador Antonio Carlos Malheiros,
acatando os argumentos da Apeoesp de que o processo legislativo não
foi respeitado e que houve atropelo quando a proposta foi discutida na Assembleia Legislativa. No
entanto, a liminar, dias após, foi
cassada pela presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e
aguarda julgamento. “Não vamos
parar enquanto não colocarmos
fim a esse famigerado confisco,
que reduz os vencimentos de aposentados e pensionistas”, garante
a deputada Professora Bebel.
Esse confisco nas aposentadorias e pensões é fruto da reforma da Previdência estadual, aprovada pela Assembleia Legislativa
de São Paulo, em que a deputada
estadual Professora Bebel foi a
única parlamentar da região a
votar contrária. Com a reforma
aprovada, ocorreu a elevação da
alíquota correspondente ao desconto da previdência na folha de

ESCOLA
Foto de 1933 mostrando o prédio do Grupo Escolar Francisca de Castro, zona rural de
Piracicaba. A escola, segundo
consta nos arquivos da Secretaria Estadual de Educação, foi

instalada em 26 de março de
1925. Relatório de 1933. (Edson Rontani Júnior - Piracicaba Antiga no Facebook e
no Youtube - Facebook e Instagram : edsonrontanijr)

A deputada Professora Bebel reafirma compromisso
em defesa dos aposentados e pensionistas

pagamento. É que pelo texto sancionado pelo então governador,
João Doria, a alíquota deixou de
ser de 11% para todos e passou a
ser progressiva de 11% a 16%, sendo de 11% para os servidores que
ganham um salário mínimo, de
15,7% para quem ganha mais de

R$ 6 mil. “Esta elevação das alíquotas prejudicou ainda mais os
servidores, sobretudo os professores que não tem tido os reajustes
salariais nem para repor a inflação
e, com isso, tiveram seus salários
reduzidos com a entrada em vigor
desta reforma”, ressalta Bebel.

B AIRR
O A LT O
AIRRO

Vereador acompanha instalação de rede de águas pluviais
A Secretaria Municipal de
Obras (Semob) iniciou a instalação
da rede de águas pluviais no bairro Alto, nas ruas Visconde do Rio
Branco e Marechal Deodoro da
Fonseca, em pontos onde a água,
que verte de uma mina em um edifício, corre pela sarjeta. O problema, apontado como crônico por
moradores e comerciantes da região, foi relatado ao Executivo por
meio da indicação 3156/2021, de
autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), protocolada há um ano.
No documento, o parlamentar
relata que foi chamado por uma
comissão de moradores, liderada
por José Roberto Macário, para conferir o problema e que, naquela oportunidade, constatou o grande volume de água descartada. Ele sugeriu
que fosse feito um abaixo-assinado
com a exposição dos detalhes do
pedido, para ser endereçado à Pre-

feitura, e sugeriu a instalação de
uma galeria de águas pluviais.
Nesta semana, Kawai acompanhou a obra, que incluiu a instalação de uma boca de lobo junto ao edifício da rua Visconde do
Rio Branco e outras em locais estratégicos, inclusive na rua Marechal Deodoro, que, segundo o
parlamentar, interromperá o
trajeto atual da água que escorre por toda a extensão da via.
O vereador voltou a se encontrar com alguns dos moradores e
comerciantes com os quais conversou um ano atrás e disse que a
vizinhança está satisfeita com a
obra. “Fico feliz por ajudar a comunidade do bairro alto e agradeço à Prefeitura por compreender que o bem-estar da população
e a manutenção da cidade está
acima de qualquer outro interesse”, concluiu o parlamentar.

Assessoria Parlamentar

Reivindicação antiga dos moradores da região, o assunto já foi tema
de indicação feita no ano passado pelo vereador Pedro Kawai (PSDB)

P IRACICAMIRIM

Conversão irregular foi contida após solicitação de vereador
A instalação de tachões, em
um dos pontos de conversão da
avenida Piracicamirim, foi adotada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), que acolheu
o pedido do vereador Pedro Kawai (PSDB), oficializado por
meio da indicação nº 3341/2021,
encaminhada à Prefeitura, em
setembro do ano passado.
Na época, o parlamentar esteve no local, a pedido de moradores
e comerciantes, para constatar o
perigo das conversões irregulares

de veículos, que colocavam em risco a vida de motoristas e pedestres. “Era uma conversão irregular e muito perigosa, feita por alguns motoristas para encurtar
caminho”, comentou Kawai.
Agora, com os obstáculos e a
sinalização reforçada, o parlamentar acredita que o risco diminua, tornando o trânsito mais
seguro. “Espero que não ocorram
mais acidentes no local, porque a
vida vale muito mais do que alguns segundos economizados no
trajeto”, observou o vereador.

H OMENAGEM
Arquivo
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Assessoria Parlamentar

Indicação do vereador Pedro Kawai alertava para perigo de acidentes

I NFRAESTRUTURA

Câmara aprova solene Vereador solicita melhorias
do Dia do Capoeirista nas vias do Jardim Altafim
O requerimento 571/2022, dos
vereadores Acácio Godoy (PP) e
Paulo Campos (PODEMOS) e também da vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cidade é Sua, que solicita autorização
do Plenário da Casa de Leis para
realização de reunião solene em
comemoração ao Dia do Capoeirista, conforme o decreto legislativo
46/2017, e entrega da Medalha
"Mestre Cosmo", de acordo com o
decreto legislativo 32/2017, foi
aprovado em caráter de urgência
durante a 31ª reunião ordinária,
realizada nesta quinta-feira (4).

A solenidade relativa ao Dia
do Capoeirista, segundo o decreto
legislativo que instituiu a homenagem, deve ser realizada anualmente, no mês de setembro, e tem
como objetivo homenagear professores, praticantes e academias que
se destacarem em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta,
dança, cultura popular e música.
Já a “Medalha de Mérito Cultural Mestre Cosmo” será entregue
aos mestres capoeiristas homenageados, conforme o decreto legislativo que instituiu a homenagem.

Nesta quinta-feira (4), durante a 31ª reunião ordinária,
foi aprovado o requerimento
524/2022, cujo autor é o vereador Cássio Luiz, o Cássio Fala
Pira (PL). Nele, o parlamentar
faz questionamentos acerca
da passagem de máquinas e
colocação de cascalhos em vias
do bairro Jardim Altafim.
O tema já havia sido objeto
da indicação 1017/22, que solicitava o serviço e foi elaborada
pelo mesmo autor. O texto rela-

ta que o bairro apresenta buracos e irregularidades, responsáveis por gerar transtornos aos motoristas, motociclistas e pedestres que transitam pelo local.
No requerimento, o vereador
afirma não ter recebido nenhuma resposta à indicação e questiona, portanto, se existem estudos
ou projetos por parte do Executivo objetivando melhorias para o
bairro, quais seriam esses, caso
existam, e se há previsão para que
a indicação seja atendida.
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UNIMED PIRACICABA

P OLÍTICA

Joussef figura entre os mais
influentes da saúde no Brasil

Representantes locais participam
de Convenção Nacional do Novo
Divulgação

Presidente da Unimed Piracicaba recebe título durante evento em São
Paulo; é a terceira vez que o médico e executivo da Coopertiva é premiado
Pela terceira vez, Carlos Joussef, presidente da Unimed Piracicaba, recebeu o título dos 100 Mais
Influentes da Saúde no Brasil. Desta
vez, o dirigente é destaque na categoria ESG, que engloba Governança Ambiental, Social e Corporativa.
Organizada pelo Grupo Mídia, a
entrega aconteceu, semana passada, no WTC Events Center, em São
Paulo, e reuniu personalidades da
saúde e diretores da Cooperativa.
“Quanta honra receber mais
uma vez esse prêmio em meio a
tantos profissionais da saúde no
País. O reconhecimento atesta
uma atuação séria e comprometida à frente da cooperativa médica líder na cidade e região. Com
o apoio de diretores, gerentes e
colaboradores, desenvolvi, nestes
últimos dez anos, um modelo de
gestão sólido, transparente e ousado”, disse o homenageado.
Desde 2012, quando assumiu a presidência da Instituição,
resgatou a credibilidade da marca que, hoje, soma mais de 190
mil beneficiários. Joussef recuperou a estrutura econômica, jurídica e legalista da Unimed Piracicaba e apostou em novos serviços
e investiu na medicina digital.
Sobre figurar entre os 100
Mais Influentes da Saúde no País,
o dirigente afirma que receber o
título é uma grande responsabilidade. “Todas as minhas conquistas apenas foram possíveis porque sempre conto com o apoio de
médicos cooperados e colaboradores da Instituição, além da
confiança dos piracicabanos, que
acreditaram na transformação
do modelo assistencial de saúde”.
Nestes últimos anos, a ges-

tão de Joussef otimizou o Hospital Unimed. Com um moderno
parque tecnológico, a estrutura
dispõe de 22 mil m², distribuídos
em sete pavimentos e 240 leitos.
Neste mês, a Cooperativa e o complexo hospitalar receberam a recertificação do selo máximo de
qualidade da ISO 9001:2015,
além da visita de manutenção da
ONA 3 (Organização Nacional de
Acreditação) no centro médico.
Foi também durante sua
administração que a Unimed Piracicaba conquistou a mais alta
distinção que uma operadora
de planos de saúde pode receber no Brasil: o nível Ouro no
Programa de Acreditação de
Operadoras da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
A máxima da qualidade na
assistência é uma importante marca da liderança de Joussef, tanto
que a Cooperativa mantém há sete
anos o programa Humaniza Unimed, focado integralmente nas
ações de contato humano e olhar
especial para médicos, colaboradores e beneficiários. Anualmente, as
iniciativas beneficiam mais de 20
mil pessoas em mais de 70 ações.
Destacam-se também outros
prêmios, como o Selo Hospital Unimed de Sustentabilidade – categoria Diamante; prêmio Destaque
Ambiental, concedido pelo Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente); selos ouro
e bronze do programa Valoriza e
pontuação máxima no programa Segurança para Todos, ambos da Fesp (Federação das Unimeds do Estado de São Paulo).
Para os próximos anos, o médico empreendedor planeja chegar

L OTEAMENTO

Divulgação

Lucas Romero, Eduardo Negretti (liderança no partido) e Douglas Koga

Médico Carlos Youssef preside a Unimed Piracicaba desde 2012

a 250 mil beneficiários e proporcionar mais inovações na Cooperativa. Outro desafio é estruturar as
áreas que abrigarão o Centro de
Oncologia e Hemodiálises no Hospital Unimed Piracicaba e a unidade de Prevenção e Reabilitação
em nova sede, além da constru-

ção de um novo hospital, com mais
leitos e centros cirúrgico. “Meu
sonho é transformar o Hospital
Unimed Piracicaba em modelo
entre os melhores do Estado e
mantermos a liderança no segmento de planos de saúde. Tenho
muito orgulho de ser Unimed”.

L OTEAMENTO

Via pública precisa de boca Câmara cobra informações
de lobo para água da chuva sobre preservação de área verde
O vereador Cássio Luiz
Barboza, o “Fala Pira” (PL), solicita estudo de viabilidade
para construção de boca de
lobo para escoamento da água
pluvial na rua Luiz Bessi no
Loteamento Humberto Venturini. Ele apresentou o requerimento 545/2022, aprovado nesta quinta-feira (4), durante a 31ª
reunião ordinária da Câmara
Municipal de Piracicaba. A solicitação já havia sido encaminhada com a Indicação 1348/2022.
“Fomos procurados por
moradores e informam que por
se tratar de rua sem saída é
inevitável que ao final dela não
tenha água parada, seja água

pluvial, seja das residências
quando limpam suas casas”,
aponta, ao esclarecer que ocorre que na rua não há boca de
lobo para o escoamento de
água. “A situação contribui com
a proliferação do mosquito
transmissor da dengue Aedes
aegypti”, pontua o vereador.
O vereador questiona se
houve estudos para solucionar
o problema. Caso a resposta seja
positiva, ele pede que sejam anexados os documentos e, caso negativo, quais seriam os empecilhos. “Que tipo de soluções pode
ser aplicado a este caso enquanto não for possível resolver definitivamente”, questiona.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 31ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira (4),
o requerimento 544/2022, de autoria da vereadora Sílvia Morales, do mandato coletivo “A cidade é sua” (PV), que solicita informações do Poder Executivo sobre os loteamentos Jardim Noiva
da Colina e Jardim Santa Izabel.
A possibilidade de implantação de um parque linear em uma
área verde localizada naquela região já foi encaminhada pela Câmara através da indicação no
1935/2021, de autoria da própria
vereadora e do requerimento no
503//2020, de autoria da ex-vereadora Nancy Thame, pedindo

informações sobre o requerimento No 497/2020. Os documentos
relatam uma reivindicação de preservação da área feita pelos próprios moradores dos bairros, através de abaixo-assinado entregue
ao Ministério Público. A preocupação é em relação à proliferação
de empreendimentos na região.
No requerimento, a vereadora quer saber se já existe algum estudo de viabilidade de empreendimento para a área, qual é a distância dos projetos da área de preservação permanente dos loteamentos,
se está prevista a preservação do caminho de servidão existente no local e novamente propõe a implantação e um parque linear na área.

Em Convenção Nacional realizada pelo Novo no final de semana passado, em São Paulo, foram
confirmados os candidatos do partido às próximas eleições e oficializadas as candidaturas de Felipe
d’Avila a presidente e Tiago Mitraud a vice-presidente. Participaram da convenção o Dr. Douglas
Koga, pré-candidato a deputado
federal, e Lucas Romero, pré-candidato a deputado estadual, ambos representantes de Piracicaba.
O evento reuniu mais de 700
filiados, pré-candidatos e dirigentes do partido, além do presidente
nacional, Eduardo Ribeiro, e diversos mandatários eleitos, como o governador de Minas Gerais, Romeu
Zema. Felipe d´Avila e Tiago Mitraud
foram confirmados por votação híbrida, em convenção online e presencial com membros do diretório
nacional e dirigentes estaduais.
Representante da região de
Piracicaba, o pré-candidato a deputado federal Dr. Douglas Koga é
médico, cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista, especialista em cirurgias bariátricas e auditor, formado pela USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão
Preto. Paulistano, escolheu Piracicaba há 20 anos para viver e criar
sua família, formada pela enfermeira e professora Luciane, com
quem é casado há 18 anos, pais
de duas jovens piracicabanas.
Suas bandeiras são saúde,
educação e desburocratização e
suas pautas passam pelo combate
ao aumento de impostos através da
redução dos desperdícios; redução
burocrática; ensino básico de qualidade e educação financeira para
os jovens; repactuação federativa
(a maneira como os recursos são
divididos no Brasil); e a descentralização do poder e do dinheiro. Ele
destaca que essas experiências vêm
ao encontro das propostas do Partido Novo. “Fiquei muito entusiasmado com a convenção, é o tipo de
energia que a gente precisa para
continuar nesse desafio de colocar
novas pessoas na política. Conse-

guimos renovar nossa percepção
de que realmente precisamos mudar a política nesse país, não podemos continuar mantendo esse
ambiente toxico de forma geral.”
Para Koga, vivenciamos um
descontentamento por conta do
sistema engessado, das decisões
que poderiam ser tomadas de
forma mais assertiva com a descentralização do poder, que deveria ser mais voltado aos municípios. “Precisamos trazer inovação
no contexto do desenvolvimento humano”, afirma o médico.
Já o empreendedor piracicabano Lucas Romero, 37 anos, pai
de Antoni e da Stella, engenheiro
industrial e mestre cervejeiro, desenvolveu sua carreira profissional
em grandes grupos empresariais no
Brasil e no exterior. Na educação,
ele afirma ter encontrado a oportunidade de superar desafios.
Dono de uma energia transformadora e disruptiva, acredita no poder da educação e do trabalho
como bases para uma sociedade
justa, próspera e com equidade.
“Meu propósito é conectar nossa
sociedade a suas instituições, defendendo os interesses do nosso
Estado e seu protagonismo educacional, econômico e tecnológico”, destaca o pré-candidato a depurado estadual, que tem como
bandeiras Educação, Empreendedorismo e Empregabilidade.
As pautas que Lucas Romero defende passam pela educação
básica de forma integrada, educação financeira e empreendedorismo nas escolas, adequação dos
cursos técnicos e superiores às
novas demandas e profissões do
futuro, criação de programa de
trainee no setor público, facilitação da geração de emprego e renda pela desburocratização e redução de impostos, além de fomento ao desenvolvimento de
startups e empreendedorismo.
Para conhecer melhor as propostas dos pré-candidatos de Piracicaba pelo Partido Novo, acesse
https://novo.org.br/precandidatos/

P RIMEIRO T EMPO

Vereadora fala sobre o
empreendedorismo feminino

C ÂMARA

Guilherme Leite

Pastor receberá
voto de
congratulações
O requerimento 562/2022, de
autoria do vereador Acácio Godoy (PP), foi aprovado nesta
quinta-feira (4), na 31ª reunião
ordinária. Através dele, o pastor
Marcos Antônio Cordeschi receberá voto de congratulações pelos
sete anos como pastor e pelos serviços prestados à comunidade.
Segundo a propositura, o
pastor iniciou suas atividades na
cidade na Igreja Assembleia de
Deus no bairro Monte Líbano,
onde atuou por cinco anos. Em
2020, foi convidado a assumir a
igreja da Avenida Raposo Tavares, na qual permanece até hoje.
O texto afirma, ainda, que
o trabalho do pastor teve consequências muito benéficas para
a congregação, como “a salvação de muitas almas, o crescimento da igreja, o ensino de
música aos membros e a qualidade do culto em um prédio novo”.
A data de entrega da homenagem ainda será definida.

Silvia Morales destacou eventos como a Feirinha Delas e Dia da Favela

A vereadora Sílvia Morales,
do mandato coletivo “A cidade é
sua” (PV), foi a entrevistada do
Primeiro Tempo, programa exibido pela TV Câmara antes da 31ª
reunião ordinária, nesta quintafeira (4). A parlamentar comentou sobre a organização da Feirinha Delas, destinada à exposição
e venda de produtos de artesãs da
cidade, que se originou nos debates do Fórum do Empreendedorismo Feminino. A próxima edição
será no dia 13, no estacionamento
da Câmara. Outras atividades estão programadas para promover a
qualificação das produtoras.

O gabinete da vereadora
também está envolvido na organização do Dia da Favela, em 4
de novembro, que contará com
sessão solene, exposição e atividades culturais. A vereadora ainda comentou sobre as homenagens propostas pelo gabinete,
como a medalha ao ex-prefeito
Mendes Thame e a denominação
da Tribuna da Câmara em alusão
à ex-vereadora Ditinha Pinezzi.
A entrevista ainda destacou
as atividades da Escola do Legislativo, com os debates sobre a
Lei Maria da Penha, que completa aniversário em agosto.
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A RTES

S AÚDE

Exposição volta aos corredores
do Forum Francisco Morato

Piracicaba confirma 2º caso
de varíola dos macacos

Divulgação

Paciente é homem, tem 26 anos e está em isolamento domiciliar
sendo acompanhado pela Vigilância Epidemiológica

Tangará, ave, da artista Lia Rovai, é um das obras exibidas no Forum

O Espaço Cultural do Fórum
Dr. Francisco Morato da Comarca
de Piracicaba retorna com as exposições de arte em seus corredores.
Nesses dois anos e meio em que o
mundo teve que viver on-line, poder novamente estar em contato
com a arte é um privilégio, como
garantem seus organizadores. E,
para estreia desse retorno, o espaço receberá a artista plástica
Ivania Tanaka e seus alunos.
Nascida em São Paulo, Ivânia Tanaka, por mais de quarenta anos, se dedica às artes. Desde criança, gostava de desenhar,
aos 16 anos ingressou na Escola
Poliart de S. Paulo", onde teve
contato com diversos materiais
e técnicas como grafite, crayon,
guache, giz pastel, aquarela, tinta
acrílica e óleo sobre tela, técnica
com a qual mais se indentificou.
Em 1998, mudou-se para Piracicaba onde ingressou em ateli-

ês e fez diversos workshops; em
2005, passou a fazer parte da
APAP (Associação Piracicabana de
Artistas Plásticos) e também começou a dar aulas de pintura. Participou de diversas exposições e vem
acumulando diversos prêmios.
Apesar de se aventurar em outros
estilos, tem como seu ponto seu forte a escola acadêmica realista.
"Estou muito feliz de poder
voltar, depois de quase três
anos, a fazer exposições presencial, pois nesse tempo participei
de exposições virtuais. Adorei o
convite da Eliana, nada como
estar frente a frente com uma
obra de arte”, afirma Ivânia.
ALUNOS — Nome dos alunos participantes da Exposição “A
arte voltando à vida”: Ada Cecília
Datti, Cleuza Pitton, Fernando Andrade, Graça Tacla, Irene Fraga,Lia
Rovai, Luzia Calil, Marlene Leonessa, Melissa Sanches e Sônia Barros.

A TUALIZAÇÃO

Terminam segunda inscrições
para Curso de Direito Eleitoral
O Curso de Atualização em
Direito Eleitoral acontece nos dias
10, 17, 24 e 31 de agosto, das 19h às
21h, nas modalidades presencial e
on-line. Serão debatidos temas atuais de direito eleitoral, voltados
para a educação em direitos e promoção de cidadania. A participação é aberta a todos e todas.
O primeiro dia contará com a
participação do presidente do TRESP, des. Paulo Galízia, e do vice-presidente, des. Silmar Fernandes. Durante o curso, serão abordados os
temas Introdução ao Direito Eleitoral, Financiamento Eleitoral, Processo Eleitoral e Propaganda Eleitoral.

As inscrições (https://www.
al.sp.gov.br/ilp/cursos-eventos/
detalheAtividade.jsp?id=8565 )
podem ser realizadas até as 17h
da próxima segunda-feira (8).
As vagas para a modalidade
presencial são limitadas a 70
pessoas. Para participação online, as vagas são ilimitadas.
O evento é organizado pela
Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e Instituto Legislativo Paulista, com o apoio do TRE-SP,
por meio da Escola Judiciária
Eleitoral Paulista (EJEP).

P AINEIRA

Área de lazer ainda
requer manutenção
O vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio “Fala Pira” (PL),
voltou a cobrar do Poder Executivo a realização de serviços de manutenção na área verde localizada
na rua Marcos Plauto Coimbra, no
bairro Residencial Paineiras. O requerimento 554/2022 reitera a cobrança feita através da indicação
1517/22, em que o parlamentar solicitou a reposição de brinquedos do
playground, manutenção no alambrado, quadra de areia e iluminação
no espaço. O documento foi apro-

vado pelo plenário na 31ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira (4).
No requerimento, o vereador
questiona se houve visita técnica
ao local pelo órgão competente,
qual o parecer sobre a situação
apontada, qual o cronograma
para atendimento da demanda e,
se não for possível, qual seria o
motivo de não terem sido tomadas
as providências indicadas e quais
seriam os empecilhos para que a
área receba os serviços de manutenção indicados pelo parlamentar.

O N-L INE

A Secretaria de Saúde, por
meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, confirmou na
manhã de ontem, 5, o segundo
caso de Monkeypox (varíola símia), conhecida como varíola dos
macacos, em Piracicaba. O paciente é um homem de 26 anos, sem
histórico de viagem ao exterior,
mas que teve contato com pessoas
que retornaram de viagem recentemente; ele segue em isolamento
domiciliar sob acompanhamento
da Vigilância Epidemiológica. O
outro caso já confirmado é de um
homem de 38 anos, que também
segue em acompanhamento.
A Pasta reforça que o vírus
da Monkeypox faz parte da mes-

ma família da varíola e é importante lembrar que o atual surto
não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos. “A transmissão ocorre entre pessoas e o atual surto tem prevalência de transmissão de contato íntimo e sexual”, explica o secretário de Saúde, Filemon Silvano.
Para se prevenir da Monkeypox é necessário tomar alguns
cuidados muito importantes, como
evitar contato íntimo ou sexual com
pessoas que tenham lesões na pele;
evitar beijar, abraçar ou fazer sexo
com alguém com a doença; fazer a
higienização das mãos com água e
sabão e uso de álcool em gel; não
compartilhar roupas de cama, toa-

lhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais; fazer
o uso de máscaras, protegendo
contra gotículas e saliva, entre casos confirmados e contactantes.
O principal sintoma é o surgimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em
outras partes do corpo, como
mãos, pés, peito, genitais ou ânus;
caroço no pescoço, axila e virilhas;
febre; dor de cabeça; calafrios;
cansaço; e dores musculares.
Outras informações sobre a
doença podem ser obtidas pelo
telefone (19) 3437-7800.
TRATAMENTO – O período de incubação do Monkeypox é

tipicamente de 6 a 16 dias, mas
varia de 5 a 21 dias. O período de
transmissibilidade ocorre a partir do início dos sintomas até o
desaparecimento das crostas.
Segundo a OMS (Organização
Mundial da Saúde), não existem
tratamentos específicos para a infecção pelo Monkeypox, já que os
sintomas da doença geralmente
desaparecem espontaneamente. O
tratamento é sintomático e envolve a prevenção e tratamento de infecções bacterianas sintomáticas.
Ainda, de acordo com a OMS, a
vacinação contra a varíola demonstrou ajudar a prevenir ou atenuar a varíola causada pelo Monkeypox, com uma eficácia de 85%.

M ULHER

Vereadoras participam de encontro de procuradoras
Na manhã desta sexta-feira
(5), a Procuradoria da Mulher de
Piracicaba foi convidada a participar do 1º Encontro das Procuradoras Especiais da Mulher, na cidade de Limeira. O evento contou
com as procuradoras de Piracicaba, vereadora Ana Pavão (PL),
Rai de Almeida (PT) e Silvia Morales - mandato coletivo (PV),
além de vereadoras, procuradoras
e sociedade civil de toda a região.
Um encontro voltado a troca de experiências, intercâmbio de
informações abordando assuntos
relacionados ao desenvolvimento das procuradorias e os dificultadores encontrados no campo de
atuação, dentre eles: assuntos
como mulher na política, violência doméstica, feminicídio.

Divulgação

Evento em Limeira contou com as vereadoras Ana Pavão, Rai de Almeida, e Silvia Morales

“Precisamos mudar o paradigma que política é feita por homens”, disse Mariana Helou
(REDE), deputada estadual.

Ana Pavão enfatizou que,
como mulher, parlamentar,
sente na pele a luta constante
por respeito, completando

ainda, que “precisamos fortalecer a procuradoria para oferecer o que há de melhor, as
nossas munícipes”.

D ÍVIDAS

Requerimento pede informações sobre programa de regularização
A Câmara aprovou nesta quinta-feira (4), na 31ª reunião ordinária, o requerimento 538/2022 que
solicita informações do Executivo
a respeito das receitas advindas do
Refis (Programa de Regularização
Fiscal), instituído pela Lei Complementar 428/2021. A autoria é do
vereador Pedro Kawai (PSDB).
No texto, o parlamentar destaca que, em dezembro de 2021,
foi promulgada a Lei Complementar nº. 428, que “Institui o Programa de Regularização Fiscal Refis no Município de Piracicaba,
e estabelece medidas de recuperação extrajudicial de créditos tri-

butários e não tributários, delega
competências aos órgãos de fiscalização e cobrança, introduz alterações à Lei Complementar 224/
08 e dá outras providências”.
Kawai explicou que o programa tem por finalidade efetivar a
regularização de créditos no Município, decorrentes de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança amigável ou judicial dos
contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2021.
Além disso, o artigo 14º da Lei
supracitada determina que, “as re-

ceitas advindas do programa devem ser expostas, de maneira clara
e objetiva, nas audiências públicas
quadrimestrais de apresentação
do cumprimento das metas fiscais,
bem como informadas no Portal
de Transparência da Prefeitura
Municipal de Piracicaba para
acompanhamento da população”,
detalha trecho da propositura.
Pelo requerimento, o vereador
pergunta quantos acordos foram
pactuados até a data de resposta
deste requerimento, no Programa
de Regularização Fiscal no município e quanto corresponde em verbas para os cofres públicos. Dos

valores a serem mencionados,
Kawai questiona quanto corresponde em pagamentos à vista e já
estão nos cofres do município e
qual é o valor correspondente e
negociados de forma parcelada.
Dos valores já existentes nos
cofres públicos, o parlamentar pede
ainda que seja informado se o Executivo promoveu algum investimento no município, se sim, pede que
seja detalhado quanto já foi gasto e
qual foi a finalidade do investimento. Em caso negativo, solicita que
seja descrito quais são os planos
do governo municipal para a destinação dos valores já recebidos.

D EMANDAS

Problemas na iluminação de praça motiva requerimento
De autoria do vereador Pedro
Kawai (PSDB), a Câmara aprovou
nesta quinta-feira (5), na 31ª reunião ordinária, o requerimento
521/2022 que solicita ao Executivo, informações sobre manutenção da iluminação pública na Praça “Tomas Alva Edson”, localizada na Avenida Armando Salles de
Oliveira, esquina com a Rua Floriano Peixoto, na área Central.

Na propositura, o parlamentar destacou que encaminhou no
começo deste ano a indicação
470/2022 que pedia informações
à Prefeitura, sobre a manutenção da iluminação pública existente no local. “Mencionado na
justificava da indicação e demonstrado através de foto anexa, estive vistoriando a praça e
constatei a necessidade de ma-

S KA
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nutenção no local, em especial no
que tange aos postes de iluminação pública, visto estarem sem
globos e lâmpadas, considerando que há a necessidade de manter o local seguro”, ressaltou.
Pelo requerimento, Kawai
pergunta se a pasta competente
em realizar a manutenção em praças do município já vistoriou o
local e, se sim, quando foi realiza-

da a vistoria e qual o servidor que
foi o responsável em realizá-la.
O vereador também questiona se existe algum estudo ou projeto da administração pública
para a manutenção da iluminação no local e, em caso positivo,
pede que seja fornecida cópia do
estudo. Em caso negativo, Kawai
solicita uma justificativa para o
não atendimento da demanda.

E NCHENTES

LBV faz congresso dias 30 e 31 Loja será homenageada por Prefeitura deverá fornecer
Nos próximos dias 30 e 31 nhecimento sobre a Política Naciode agosto, às 19h30, a Legião da nal de Assistência Social, a gestão e ação social em campeonato
estudo sobre prevenção
Boa Vontade (LBV) promoverá a execução de serviços e programas
a edição on-line de seu 27º Congresso Internacional de Assistência Social, que abordará o
tema “As Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social
e a efetivação dos direitos socioassistenciais”, voltado a profissionais das áreas da Assistência Social e dos Direitos Humanos, a representantes da sociedade civil e
de movimentos sociais, à comunidade acadêmica e interessados.
O evento tem como objetivo
contribuir para a ampliação do co-

voltados ao público em situação de
vulnerabilidade ou risco social no
Brasil e a proteção social no mundo, apresentando o diferencial da
LBV e de sua atuação socioassistencial, realizada sob os pilares do
Ecumenismo, isto é, o respeito irrestrito a todas as criaturas.
O evento é gratuito e, para
quem desejar receber o certificado
de participação, haverá apenas
uma taxa simbólica. As inscrições
devem ser feitas no link: https://
www.lbv.org/congressosocial.

O requerimento 539/22, de
autoria do vereador Paulo Henrique (Republicanos), que concede voto de congratulações à
Loja Ambient Skate Shop pelas
ações sociais e campeonatos regionais de skate, com objetivo
de arrecadar alimentos para as
entidades filantrópicas da região, foi aprovado durante a
31ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (4).
De acordo com a proposi-

tura, a empresa realizou e participou de diversas ações sociais e campeonatos para divulgar e proporcionar diversão no
skate com o objetivo de arrecadar alimentos para as entidades
filantrópicas da região. "Nesse
ano a loja realizou em parceria
com o Sesc um evento de vivência no skate e atualmente tem um
projeto em andamento um projeto esportivo de skate social em
pista pública", afirma o texto.

O requerimento 528/22, de
autoria do vereador Cássio Luiz
Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL),
que solicita informações ao Executivo sobre estudos para adoção
de sistema para prevenção de enchentes na Rua Ângelo Florindo,
no Vila Sônia, foi aprovado durante a 31ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (4).
O questionamento já foi fei-

to por meio de indicação, em
abril deste ano e não houve resposta. Desta forma, Cássio Luiz
questiona, no requerimento, se
o estudo foi realizado e, se sim,
anexar o documento e, em caso
negativo, explicar os motivos. Se
há um estudo, qual o prazo estimado para a demanda ser
atendida e quais soluções podem ser aplicadas a este caso.

A Tribuna Piracicabana
A8

Sábado, 6 de agosto de 2022

A Tribuna Piracicabana
A9

Sábado, 6 de agosto de 2022

LAR FRANCISCANO

17ª Festa da Leitoa tem convites à venda
Tradicional evento volta a ser presencial, abrindo as comemorações dos 70 anos da entidade

O Lar Franciscano de Piracicaba está com convites à venda
para a 17ª Festa da Leitoa – Sábado à Mineira, que acontece no
dia 1º de outubro, a partir das 12
horas, no Clube Atlético Piracicabano, em comemoração aos 70
anos da entidade. A compra dos
convites pode ser feita na secretaria do Lar, à rua Amapá, 210,
Bairro Verde ou pelo telefone (19)
2105-0250. O valor individual é
de R$ 75 (não inclui bebidas), crianças menores de cinco anos não
pagam e o evento é presencial.
Já tradicional, a Leitoada do
Lar traz no cardápio a leitoa à
pururuca, frango à passarinho,
farofa, tutu de feijão e arroz,
tudo servido à vontade. Bebidas
serão vendidas à parte no local.
Haverá leilão de prendas com os
conhecidos leiloeiros Roque Valério e Pedro Marchini, e quem
estiver na festa pode dar lances
de diferentes valores para comprar os itens oferecidos nas rodadas. Também haverá sorteio
de uma bicicleta. O estaciona-

mento no local, com entrada pela
rodovia Geraldo de Barros (Piracicaba-São Pedro), é opcional.
Na festa, que esse ano volta
a ser presencial, haverá música
para animar o público e a comida somente será servida no local, não haverá marmitex. “Queremos que a população prestigie
esse evento, que é realizado com
muita dedicação da equipe da
entidade e soma o trabalho de
cerca de 80 voluntários”, afirma o presidente do Lar, Lucas
Trivelato. “A Leitoada é sempre
uma grande festa, mas esse ano
está especial, pois faz parte das
comemorações dos 70 anos de
fundação do Lar, além de levantar recursos para as manutenções necessárias”, destaca.
A 17ª Festa da Leitoa – Sábado à Mineira do Lar Franciscano de Piracicaba conta
com os seguintes apoiadores:
Unimed Piracicaba, Rádio Difusora FM 102,3 e AM 650, Associação U-Mió-Du-Boi, CiroCar, Spa das Sobrancelhas, Ide-

eLab Biotecnologia, Abtech
Cursos Profissionalizantes,
Valério Materiais Elétricos, Paulo Imobiliária, Tecnal, Policrom,
JCC Digital, Lab Import, Meso
Carreira e Gestão, Friso de Ouro
Festas e JJR Supermercados.
LAR FRANCISCANO - O
Lar Franciscano de Piracicaba
acolhe e assiste crianças e adolescentes até os 18 anos de idade desde 1952. São pessoas que
tiveram seus direitos violados
por diferentes motivos e na entidade recebem proteção e cuidado adequados, com o intuito
principal de proporcionar o retorno ao contexto familiar e,
quando isso não é mais possível, disponibilizá-las à adoção,
passando pela oportunidade de
programas de apadrinhamento.
O Lar desenvolve programa de
voluntariado por projetos. Informações com a coordenação
pelo WhatsApp (19) 9.9713-7459
ou pelo site www.larfranciscano.
org.br. Siga o Lar no Instagram:
@larfranciscanodepiracicaba.

Divulgação

Parte da equipe que organiza a Festa da Leitoa

SERVIÇO
Convites para a 17ª Festa da Leitoa – Sábado à Mineira do Lar Franciscano de Piracicaba
estão à venda na secretaria da entidade, à rua Amapá, 210, Bairro Verde ou pelo telefone
(19) 2105-0250. O valor individual é de R$ 75 (não inclui bebidas) e o evento presencial
acontece no dia 1º de outubro, a partir das 12 horas, no Clube Atlético Piracicabano.

J ARAGUÁ

Comunidade escolar reclama falta
de bebedouro com água gelada
O vereador Cássio Luiz Barbosa, o “Fala Pira” (PL), é o autor
do requerimento 523/2022, aprovado na noite desta quinta-feira (4),
que pede informações ao Executivo sobre a instalação de bebedouro
com água gelada na Escola Municipal “Professor Euclides Buzetto”, na Rua da Colina, 392, no
bairro Jaraguá. A votação acon-

teceu durante a 31ª reunião ordinária da Câmara de Piracicaba.
A solicitação reforça o pedido
já encaminhado na Indicação
1194/2022, do mesmo autor. “Fomos procurados por pais de alunos que reivindicam a instalação
de bebedouro que forneça água
gelada, de forma a atender aos
apelos da comunidade escolar,

pela ineficiência dos existentes”,
explica. Ele questiona se o órgão
competente tem conhecimento da
ineficiência do bebedouro existente na escola, se houve instalação/
manutenção de bebedouro e, caso
isso tenha ocorrido, quando foi, e
caso não, quais sãos empecilhos e se
há uma previsão/programação para
atender o pedido da comunidade.
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C AIPIRA

E COPONTOS

Territórios férteis: o baque
das culturas periféricas

Prefeitura prorroga prazo para
readequação da iluminação
Divulgação

Ações em agosto têm a perspectiva da vivência dos elementos
formativos que constituem o trabalho do Maracatu Baque Caipira
O grupo piracicabano de maracatu, Baque Caipira, está com
as inscrições abertas para participação no segundo ciclo do projeto Territórios férteis: o baque
das culturas periféricas, que começa hoje, 6, às 14h, na zona oeste da cidade de Piracicaba, no
bairro Santa Fé 1, no Barranco
Cultural. As inscrições seguem
até o início das atividades, podendo ser feitas por telefone ou no local dos encontros, e podem participar pessoas de todas as idades, que
residam ou não na localidade.
O projeto Territórios férteis:
o baque das culturas periféricas
foi contemplado no Edital Proac
n° 31/2021 – Cidadania, Cultura
Negra, Urbana e Hip Hop, e tem
coordenação de Natalia Puke,
produção musical de Maicon
Araki e produção executiva de
Fernanda Ferreira, e como proposta, propõe o encontro entre o
grupo de maracatu Baque Caipira
e outras manifestações culturais.
No primeiro semestre, quando o projeto foi realizado na região
norte, nos bairros Monte Rey II e
Boa Esperança, a arte do maracatu dialogou com a potência da capoeira, da dança afro e do maculelê. Já nesse segundo ciclo, que acontece no bairro Santa Fé 1, no Barranco Cultural, a relação se dá entre o maracatu e o Hip Hop. As
ações, que contemplam oficinas,
apresentações, rodas de conversa,
cortejos e estudos em conjunto,
têm o objetivo de possibilitar trocas de saberes e criações que valorizem a diversidade da cultura
popular em diferentes territórios.
As quatro primeiras ações,
em agosto, nos dias 6, 13, 20 e 27,
têm a perspectiva da vivência dos
elementos formativos que constituem o trabalho do Maracatu Ba-

que Caipira, como o ritmo, o canto, a dança, a prática percussiva
dos instrumentos e a história do
maracatu de baque virado.
Na sequência, no mês de setembro, será a vez do Hip Hop,
manifestação cultural com grande expressividade no território em
que acontece o projeto, apresentar
suas facetas e oferecer vivências
sobre o seus fazeres artísticos aos
integrantes do Baque Caipira e
demais participantes do projeto.
As vertentes do Hip Hop abordadas serão dança, música e ação
social, por meio de rodas de conversa sobre a cultura Hip Hop, oficinas de rimas e dança. Nesse
momento, além de oficinas práticas, que acontecem nos dias 10, 17
e 24, a proposta inclui também um
processo experimental com combinações e criações entre as linguagens, como uma possibilidade para a descoberta de novos toques que enunciem o baque das
culturas periféricas de Piracicaba.
Por fim, no dia 1 de outubro,
acontece o cortejo de encerramento, intitulado Cortejo Antropofágico, composto pelos batuqueiros do
Baque Caipira, pelos grupos e pessoas participantes e pela comunidade local. A proposta é integrar
os elementos tradicionais do maracatu de baque virado aos elementos do Hip Hop, em um ato de antropofagia cultural, de exaltação
das nossas expressões populares
brasileiras, reafirmando as ações,
identidades e potencialidades dos
territórios escolhidos pelo projeto.
Desse modo, Territórios férteis: o baque das culturas periféricas tem o objetivo de criar vínculos
e trocas entre fazedoras/es de cultura em um processo de emancipação humana, com o entendimento
da importância do outro na cons-
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Ecoponto do Bosques do Lenheiro é um
dos espaços que vão receber iluminação

O repertório tem o propósito de fortalecer a cultura afro-ameríndia,
as expressões caipiras e populares da região do interior paulista

tituição da nossa humanidade,
fortalecendo assim, as ações comunitárias e práticas coletivas.
BAQUE CAIPIRA - O Maracatu Baque Caipira de Piracicaba se constitui como grupo percussivo, independente, e atualmente é formado por 35 integrantes. Desde 2013, vem se constituindo como um importante espaço
formativo e cultural na cidade. O
trabalho desenvolvido pelo grupo se inspira no Maracatu de Baque Virado, porém, integra a esse
ritmo nordestino, o sotaque característico da musicalidade do
interior paulista. Neste sentido,
nas toadas do maracatu soam
também as linguagens rítmicas e
as formas melódicas da música
caipira e dos batuques regionais,
tais como o cururu, a catira, o
batuque de umbigada, a congada, o samba de bumbo e samba
de lenço, fazendo do Baque Caipira uma manifestação cultural
singular do maracatu sudestino.
O repertório musical do Baque
Caipira tem o propósito de fortale-

cer a cultura afro-ameríndia, as
expressões caipiras e populares da
região do interior paulista. Por
meio das toadas (música de maracatu), exaltam-se as identidades, os
símbolos e as expressões das tradições locais, preservando a memória do povo da nossa terra. As
toadas fazem referências ao Rio
Piracicaba, aos lugares históricos
da cidade, às histórias dos mestres e das mestras dos batuques
paulistas, assim também como às
cosmologias e narrativas de resistência de matriz negra e indígena, visto que Piracicaba foi terra das nações paiaguás e caiapós,
bem como um território marcado
historicamente pela escravidão.
SERVIÇO
As inscrições para participar
do projeto podem ser feitas
pelo telefone (19) 9.92696852. As ofcinas são gratuitas e têm início hoje, 6, às 14h,
no Barranco Cultural, que fica
localizado no bairro Santa Fé
1, na rua Teófilo Otoni.

P ARCERIA

Hyundai Motor e Common Goal se unem pela sustentabilidade
A Hyundai Motor Company
e a Common Goal anunciam uma
parceria para ajudar a impulsionar mudanças rumo à criação de
um futuro mais sustentável. Ambas se uniram pela sustentabilidade, compartilhando a crença de
que o futebol é uma das poucas
forças culturais que podem ajudar a sociedade a ser mais sustentável e equitativa para todos. A parceria espera alavancar o potencial
do futebol para motivar as pessoas
a se unir em apoio ao nosso planeta e preservá-lo para as próximas
gerações. Com este apelo, a Hyundai e a Common Goal pretendem
aumentar a conscientização e enfatizar a importância da solidariedade por um planeta sustentável.
Como parte desta iniciativa, a
Hyundai Motor comprometeu-se a
doar 1% de sua taxa de patrocínio
da Copa do Mundo da FIFA
2022TM para a Common Goal.
Além disso, a montadora está fornecendo veículos ecológicos durante a parceria para apoiar a mobilidade sustentável, que desempenha
um papel fundamental na estratégia da marca para alcançar a neutralidade de carbono até 2045.
“Os objetivos de sustentabilidade da Hyundai Motor não se limitam a questões ambientais. Estamos comprometidos em fazer a
coisa certa para a sociedade, alcançando um objetivo maior e engajando nossa comunidade”, disse
Jaehoon Chang, presidente e CEO
da Hyundai Motor Company. “Ao
nos unir à Common Goal, podemos
progredir para um bem maior.”
A Common Goal foi lançada
em 2017, quando o jogador do
Manchester United Juan Mata se
comprometeu a doar 1% de seu salário para apoiar iniciativas que
impulsionam o progresso em apoio
às pessoas e ao planeta. Cinco anos
depois, o movimento cresceu para
mais de 230 jogadores e dirigentes, incluindo Jürgen Klopp, Serge Gnabry, Giorgio Chiellini, Pernille Harder, Viv Miedema e Paulo Dybala, entre outros, além de
marcas como Adidas e DAZN.
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A Hyundai Motor comprometeu-se a doar 1% de sua taxa de
patrocínio da Copa do Mundo da FIFA 2022TM para a Common Goal

O plano de ação climática da
Common Goal baseia-se na crença de que o futuro do nosso planeta é responsabilidade de todos e
que o futebol tem a oportunidade
de inspirar e mobilizar pessoas em
grande escala. Para tanto, a iniciativa desenvolverá um plano de
coalizão e impacto em colaboração
com organizações, jogadores, marcas e demais partes interessadas no
futebol com o objetivo de alavancar a influência cultural do esporte
e permitir que todos atuem.
“A Hyundai é uma marca que
está colocando a sustentabilidade
no centro de suas atenções e construindo uma estratégia de longo
prazo para emissões zero”, disse
Jürgen Griesbeck, CEO e cofundador da Common Goal. “Estamos
empolgados em dar o pontapé inicial nesta parceria e esperamos expandi-la nos próximos anos. Convidamos todos no futebol a se juntar a nós em apoio a um futuro
mais sustentável para todos”.
A primeira ativação da parceria mostra Nadia Nadim, membro
do Time do Século da Hyundai, visitando a organização de futebol
“Fútbol Más” em Torreblanca, Espanha - uma das comunidades
mais vulneráveis do país - para

compartilhar sua história inspiradora. Depois de fugir do Afeganistão para a Dinamarca como
refugiada, Nadim se destacou no
futebol por meio de determinação, apoio familiar e paixão desenfreada dentro e fora do campo. Hoje, com a ajuda da Hyundai Motor e da Common Goal, ela
usa a plataforma para influenciar e educar a próxima geração a
ser responsável e agir – pois a
educação é fundamental para proteger o planeta em que vivemos.
O “Fútbol Más” faz parte da
comunidade Common Goal e a visita proporcionou um espaço para
dar vida ao propósito da entidade:
unir a comunidade do futebol para
enfrentar os maiores desafios do
nosso tempo. A oportunidade permitiu à Hyundai Motor, Common
Goal e Fútbol Más explorarem temas como o papel da educação
na promoção da agenda climática e a capacidade do futebol de
inspirar, mobilizar e unir. Também foi possível reforçar a importância de apoiar comunidades
carentes, onde os efeitos das mudanças climáticas são mais fortes, para alcançar um futuro sustentável e equitativo para todos.
Como parceira oficial da FIFA,

a Hyundai Motor lançou em abril
a primeira campanha dedicada à
sustentabilidade sob o lema "Gol
do Século", rumo a Copa do Mundo da FIFA 2022TM. Para impulsionar a campanha, a empresa
também apresentou o “Time do
Século”, um grupo recém-formado
de embaixadores, incluindo o exjogador da seleção da Inglaterra
Steven Gerrard e a sensação do pop
global BTS, além de Nadia Nadim,
que promoverão projetos de sustentabilidade ambiental e social. As
adições recentes do ‘“Time do Século” envolvem o ex-capitão da seleção coreana de futebol Ji Sung
Park e o ex-jogador da seleção nacional de futebol de Omã Ali Al Habsi.
Novos integrantes serão anunciados posteriormente. O compromisso de 1% da Hyundai Motor também inclui as taxas de licença e do
projeto do “Time do Século”.
Para saber mais sobre o "Gol do
Século", o “Time do Século” ou a agenda de sustentabilidade da Hyundai,
visite www.hyundai. com/worldcup
e siga @hyundai no Instagram ou
@Hyundai Worldwide no YouTube.
Para mais informações sobre
a Common Goal, visite www. common-goal.org e siga @commongoalorg no Instagram e Twitter.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema),
prorrogou o prazo da licitação,
modalidade edital de concorrência, 17/2022, para readequação do
sistema de iluminação dos ecopontos dos barros Jardim Oriente, Santo Antônio, Mário Dedini
I, Mário Dedini II, Monte Rey,
Bosques do Lenheiro e Artemis.
O edital ainda prevê a construção de muro de arrimo no Jardim Oriente e no Santo Antônio.
Agora, as empresas interessadas podem apresentar suas propostas até às 13h30 de 29/08; as
propostas serão abertas no mesmo dia, às 14h.O edital completo
está disponível no site da Prefeitura (www.piracicaba.sp.gov.br)
no botão Licitações, em Editais/
Atas. Com valor estimado de R$
172.403,89, a licitação tem prazo de vigência de 90 dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço. O critério para
seleção é por menor preço global.
De acordo com a Sedema, o
edital solicita a instalação de

duas unidades de projetores de
LED modular de 150 a 200W,
com eficiência mínima de 125 l/
W, para uso externo, com exceção
do ecoponto do Jardim Oriente,
que vai receber oito unidades.
Segundo o titular da pasta,
Alex Gama Salvaia, essa readequação é mais uma etapa do projeto Ecopira, que visa melhorias
em todos os ecopontos da cidade. “A readequação da iluminação será para facilitar ainda
mais a utilização dos ecopontos
pela população, mas também tem
a intenção de melhorar a segurança desses espaços”, ressalta.
ECOPIRA – A iniciativa do
projeto Ecopira é uma das principais ações de planejamento estratégico da Sedema. O projeto, aprovado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) e pelo
Fundo Estadual de Prevenção e
Controle de Poluição (Fecop), objetiva, além da readequação da iluminação, instalação de câmeras
de segurança, construção de platôs, e a aquisição de caçambas –
licitação que está em andamento.

E DUCAÇÃO

Período de matrícula é
prorrogado até terça, 9
A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP)
prorrogou até a próxima terça-feira (9) o prazo para matrículas e
rematrículas na rede estadual de
ensino. O processo é necessário
para todos que desejem estudar
ou permanecer nas escolas estaduais de São Paulo em 2023. O
responsável legal ou estudante
maior de 18 anos pode fazer a
inscrição de forma presencial em
qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo e, ainda, de forma virtual pela
Secretaria Escolar Digital (SED).
O resultado do processo, que
define a escola onde será disponibilizada a vaga, poderá ser
consultado a partir de 7 de novembro na SED ou diretamente
nas secretarias das escolas. O endereço de residência define a escola onde será efetivada a matrícula. Isso significa que a unidade escolar procurada para fazer a inscrição não é, necessariamente, onde o aluno vai estudar. Caso haja interesse em uma
escola específica, posteriormen-

te, poderá ser feita a inscrição
de transferência por intenção.
Para rematrícula é necessário
acessar diretamente a Secretaria
Escolar Digital, seja no perfil do
responsável ou do estudante maior de 18 anos, acessando Gestão
Escolar > Matrícula > Rematrícula. Caso haja dúvidas, as unidades
prestarão apoio presencialmente.
ENSINO MÉDIO - Os estudantes que estão na 1ª série do ensino médio, no ato da rematrícula,
já devem escolher em qual itinerário formativo querem estudar em
2023, de acordo com as opções
disponibilizadas pela escola.
JOVENS E ADULTOS A matrícula para Educação de
Jovens e Adultos (EJA) somente
é permitida para quem tem mais
de 15 anos. No caso do Centro Estadual de Educação de Jovens e
Adultos (CEEJA) o interessado
precisa ter mais de 18 anos, tanto para ensino fundamental quanto médio. Para realizar a inscrição é necessário apresentar os documentos: RG; Histórico escolar; e
Comprovante de residência.

A TENDIMENTO

Equipe da Semdettur auxilia
na preparação de currículos
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur) vai realizar
atendimento presencial para auxiliar na preparação de currículos na segunda-feira, 8, no Térreo 1 do Centro Cívico, das 8h30
às 16h30. O Atendimento será
feito por meio da distribuição de
senhas por ordem de chegada.
A iniciativa também será replicada nesta segunda-feira, no
Centro de Educação Digital do
Jardim Gilda, na rua Maria Lourdes Jacob, 120, no período da
manhã, das 9h às 11h, e no período da tarde, das 14h às 16h.
A assessora de projetos especiais em Trabalho e Renda da
Semdettur, Cris Batochio, lembrou que a Pasta tem feito o
exercício constante de ouvir as
empresas e entender o cenário

relacionado à empregabilidade.
Ela disse que, entre os motivos
que têm impedido a contratação
de novos profissionais está a
apresentação de currículos incompletos, desatualizados ou
com contatos que não atendem.
“Diante desta realidade é que
estamos oferecendo auxílio na elaboração de currículos que atendam às exigências do setor de Recursos Humanos”, destacou Cris.
OFICINAS – A Semdettur
também está oferecendo neste
mês de agosto oficinas com temas
relevantes à empregabilidade, realizadas todas as segundas-feiras, no anfiteatro do Centro Cívico. As inscrições podem ser feitas
pelo site da Semdettur pelo link
http://semdettur.piracicaba.sp.
gov.br/semdettur-em-prol-daempregabilidade-programacao/
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A RRANCADAS

3ª etapa do NoPrep
acontece neste sábado
Divulgação

O RQUESTRA

Com Aninha Barros e Diego
Moraes, OSP celebra os
255 anos de Piracicaba
Programa terá a música “Piracicaba”, composição de Newton de
Almeida Mello que se tornou o Hino Oficial da cidade, em 1975

Provas do certame serão disputadas no autódromo do ECPA

Hoje, 6, acontece a terceira
etapa do Campeonato NoPrep
ECPA 2022 de Arrancada. As
provas serão disputadas na reta
do autódromo do do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, no interior de São Paulo.
Aberto no dia 23 de abril, o certame terá um total de quatro etapas ao longo do ano e, como o nome
sugere, as disputas acontecem
em uma pista sem tratamento.
A novidade desta etapa é a
inclusão de novas categorias na
disputa. A pedido dos próprios
participantes, incluímos no regulamento as categorias, Desafio
9.5 segundos, Desafio 10 Segundos e uma bem mais forte, a Desafio de 6.8 segundos. Também
haverá uma categoria para carros convidados, mas não estrarão na disputa, e apenas se apresentarão”, afirmou Danny Giannetti, organizadora do evento.
As demais categorias participantes são: Desafio 9.0 Segundos, Desafio 8.5 Segundos, Desafio 8.0 Segundos, Desafio 7.5 Segundos e Desafio 7.0. “O NoPrep
foi formatado para ser um campeonato de baixo custo para os pilo-

tos que não poderão andar abaixo
do tempo de sua respectiva categoria”, explicou Danny Giannetti.
O critério de disputa prevê as
tomadas de tempo e, em seguida,
os competidores partem para o
mata-mata, que terá o seguinte
critério de classificação: nas categorias que contarem com até 30
carros inscritos, os oito primeiros vão para o mata-mata e, acima de 30 carros, competem os 16
primeiros. Para categorias que
não atingirem 10 carros inscritos, apenas os quatro primeiros
participarão do mata-mata.
Organizado pelo ECPA, o torneio será chancelado pela Federação de Automobilismo de São
Paulo (Fasp) e Confederação Brasileiro de Automobilismo (CBA).
SERVIÇO
O ECPA fica na rodovia SP
135 Km 13,5 – Tupi/Piracicaba. O local possui lanchonete, restaurante, estacionamento, arquibancadas e sanitários. Mais informações pelo
whatsapp (19) 974037683,
instagram @ecpabrasil e
facebook @ecpabrasil

L IVRO

Cirandando e Evocando
Lembranças será lançado
hoje, 6, na Biblioteca
Hoje, 6, haverá o lançamento
do livro Cirandando e Evocando
Lembranças, da autora Leda Coletti, às 10h, na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, mantida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural
(Semac). O evento é gratuito.
De acordo com a autora, o
livro é uma obra literária que focaliza locais, situações e vivências de pessoas em diferentes países visitados pela escritora, destacando paisagens urbanas e
campesinas brasileiras. “A parte
final do livro retrata mais o cotidiano vivido em tempos passados, quando tinha vida itinerante entre o campo e a cidade, e aproveita para homenagear familiares
e amigos buscando partilhar com
os leitores, momentos de descontração e leveza”, conta Leda.

A autora já escreveu 12
obras literárias, entre livros e livretes, focalizando crônicas, poesias e trovas; participou de 50
coletâneas literárias de autores
nacionais e locais, sendo premiada em mais de 50 concursos literários, dos quais 10 piracicabanos. Foi a precursora da comemoração anual do Dia da Poesia
em Piracicaba. Recebeu a Medalha Literária Professora Branca
Motta de Toledo Sachs, pela Secretaria Municipal da Ação Cultural
de Piracicaba, no ano de 2015.
A escritora é membro das
entidades literárias piracicabanas: APL (Academia Piracicabana de Letras), CLIP (Centro Literário de Piracicaba) e GOLP
(Grupo Oficina Literária de Piracicaba). De 2010 até os dias
atuais escreve na Página Prosa
& Verso, no Jornal A Tribuna.

C OVID -19

Prefeitura aplica 2ª dose em
pessoas em atraso hoje, 6
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), aplica hoje, 6, a
2ª dose da vacina contra a Covid-19 naqueles que estão em
atraso para recebê-la. A ação será
das 8h às 15h, sem agendamento, no CRAB Vila Rezende. Estar
em atraso para tomar a 2ª dose
significa ter tomado a 1ª dose da
vacina CoronaVac/Butantan há
mais de 28 dias; da AstraZeneca
há mais de oito semanas; da Pfizer (adultos com 18 anos ou mais)
há mais de 21 dias; da Pfizer (adolescentes de 12 a 17 anos) há mais
de oito semanas; e da Pfizer pediátrica há mais de oito semanas.
AGENDA – Hoje, sexta-feira, 05/08, foram liberadas novas
vagas para agendamento no site
VacinaPira para os seguintes grupos: 3ª dose para pessoas com 18

anos ou mais que tomaram a 2ª
dose há, pelo menos, 4 meses; 3ª
dose para adolescentes (12 a 17
anos) que tomaram a 2ª dose há,
pelo menos, quatro meses; 3ª dose
para adolescentes (12 a 17 anos)
com alto grau de imunossupressão
que tomaram a 2ª dose há, pelo
menos, oito semanas; 3ª dose para
pessoas com 18 anos ou mais com
alto grau de imunossupressão que
tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 28 dias; 4ª dose para pessoas
com 40 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há, pelo menos, 4
meses; 4ª dose para pessoas com 18
anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 3ª
dose há, pelo menos, quatro meses;
5ª dose para pessoas com 40 anos
ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 4ª dose
há, pelo menos, quatro meses.

A OSP (Orquestra Sinfônica de
Piracicaba) concebeu um concerto
para marcar as comemorações dos
255 anos da cidade, celebrados em
agosto. O conjunto apresenta-se
hoje, 6, no Teatro Municipal Dr.
Losso Netto, às 16h e 19h. A regência é do maestro alemão Knut Andreas, que convidou os cantores
Diego Moraes e Aninha Barros
como solistas. A entrada é gratuita.
As apresentações são realizadas pela Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural), e têm
o patrocínio ouro do Atacadão,
patrocínio prata da Hyundai e o
patrocínio bronze da CNH Industrial. São apoiadores a Caterpillar,
a Mega Bilheteria, Empem, Jornal
de Piracicaba, Rádio Educativa FM,
Rádio Jovem Pan, Rádio Pop e Parlare Marketing Cultural. Na entrada do espetáculo, a OSP incentiva
a doação de 1 quilo de alimento,
em prol do Lar dos Velhinhos.
O maestro Knut Andreas lembra que este é o único concerto da
Temporada 2022 da OSP que possui em sua totalidade obras populares. “Pensamos em um repertório irreverente, com muito samba e
MPB, respeitando os estilos dos
solistas e pensado para alegrar o
público da primeira à última música”, informa o diretor artístico e
regente titular da Orquestra.
O programa terá uma obra que
recebeu arranjo por ocasião do aniversário de Piracicaba e que possui
forte identificação com as raízes
locais: “Piracicaba”, composição de
Newton de Almeida Mello que se
tornou o Hino Oficial da cidade, em

1975. Há, ainda, a composição “À
Primeira Vista”, de Chico César.
Com a participação de Diego
Moraes, a orquestra executa as
músicas “Bipolar”, “Muderno”,
“Que pena”, “Nudes” e “TBT”, todas de autoria do cantor e compositor. Já com a cantora Aninha
Barros apresenta-se com a OSP nas
obras “Passo dos Iguais”, “Último
Desejo”, “Mundo Multicor”, “Papo
com Vovô”, “Filhos da Mata” e “Coração do Agreste”, que ficaram conhecidos em suas apresentações no
reconhecido Samba d´Aninha. Os
arranjos do espetáculo são assinados por Felipe Martim Coelho, Jackson Lúcio e Flávio Régis Cunha.
OS CONVIDADOS – Natural de Santa Bárbara d’Oeste,
Diego Moraes foi criado em Piracicaba. Ganhou reconhecimento
nacional ao alcançar o segundo
lugar, entre 37 mil candidatos, no
reality show musical Ídolos, em
2009. Venceu o Prêmio Profissionais da Música, na categoria nacional de Melhor Cantor, em 2018.
Possui residências artísticas no
Canadá e na Universidade de Princeton, nos EUA. Lançou dois álbuns e um EP. Entre os vídeos lançados, destaque para a live session pela Vevo, de Nova Iorque.
Aninha Barros nasceu em
Cândido Mota e mudou-se para
Piracicaba com poucos meses de
vida. Ela recebeu, em 2019, o Título de Cidadã Piracicabana, pela
Câmara Municipal de Piracicaba. Iniciou os estudos de violão
na adolescência e, em 1994, a
carreira de cantora. Integrou o
grupo Essência Feminina, com-

Rodrigo Alves

Aninha Barros e Diego Moraes

posto somente por mulheres.
Participou de diversas bandas de
baile, com destaque para a Banda Themplus. Em 2011 montou
o grupo Samba d’Aninha, para
explorar o samba, gênero musical que a encantou desde criança. Lançou dois álbuns solo: Requinte (2014) e Neguinha (2018).
PATROCÍNIO OURO –
Maior atacadista brasileiro em número de lojas, o Atacadão está presente em mais de 170 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil. Com uma história de 59 anos e
cerca de 62 mil colaboradores, a
empresa tem cerca de 250 unidades de autosserviço e mais de 33
atacados de entrega, que garantem
o abastecimento de comerciantes,
transformadores e consumidores
finais. Também atua no e-commer-

ce, integrando o canal de vendas
online do próprio Atacadão com
uma robusta operação de marketplace, com mais de 300 sellers parceiros de atacado.
SERVIÇO
Te m p o r a d a 2 0 2 2 d a O r questra Sinfônica de Piracicaba. Sábado, 6 de agosto,
às 16h e 19h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto (avenida Independência, 277,
Centro). Entrada gratuita.
Ingressos disponíveis no
megabilheteria.com a partir
de quarta-feira (3). Na entrada do espetáculo, solicita-se
a doação de 1 quilo de alimento, em prol do Lar dos
Velhinhos. Informações:
sinfonicadepiracicaba.sp.gov.br
ou via Facebook e Instagram.

I NVESTIMENTO

HFC Saúde recebe emenda parlamentar
O deputado federal Kim Kataguiri visitou ontem, 5, o HFC
Saúde para conhecer de perto o
trabalho que é desenvolvido pela
equipe do hospital e o atendimento à população. “O HFC Saúde é
um importante hospital no atendimento de pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde, hoje mais
de 80% dos atendimentos são para
pacientes do SUS de Piracicaba e
Região. Nosso hospital está sempre de portas abertas para atender políticos que se dedicam a
melhorar a saúde pública”, disse
o presidente do HFC, José Coral.
Kataguiri destinou 556 mil reais em emendas parlamentares
para o HFC Saúde, recurso que foi
utilizado para comprar medicamentos e insumos hospitalares.
“Conheço o HFC Saúde, sei das dificuldades que o hospital passa,
com a defasagem da tabela SUS e
ainda assim consegue superar e dar
um atendimento de qualidade para
as pessoas não só de Piracicaba,
mas de toda a região”, disse.
Uma nova emenda do deputado federal está em trâmite no
valor de 500 mil reais, valor que
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Cristiano Beraldo (candidato a deputado estadual), José Coral (diretor presidente) e Kim Kataguiri
(deputado federal), Luciana Garcia (diretora financeira), Paulo de Oliveira (diretor técnico), Ana Claudia
Pixioline (gerente assistencial) e Daniele Rodrigues (analista de captação de recursos)

será utilizado para comprar medicamentos, materiais hospitalares e
descartáveis. “Isso mostra a seriedade e a transparência com que o

HFC Saúde trabalha para atender
a população. Nosso agradecimento ao Deputado Federal, Kim Kataguiri que confia e acredita no tra-

balho do HFC Saúde, nosso compromisso é continuar cuidando e
encantando pessoas”, disse a diretora Lucimeire Ravelli Peixoto.

HFC SAÚDE

Médico é homenageado pelo presidente Jair Bolsonaro
No dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, Dr. Luiz Antonio Gubolino, cardiologista intervencionista do HFC Saúde e diretor do Incorpi, recebeu o título de
Mérito Médico, na Classe Comendador, que foi reconhecido pelo
Presidente Jair Bolsonaro juntamente com o Ministro de Estado
da Saúde, Marcelo Queiroga.
A solenidade de imposição
das insígnias da Ordem foi realizado no Salão Verde do Clube
do Exército, no setor de Clubes
Esportivas Sul, em Brasília.

Dr. Luiz Gubolino atua desde 1992, e está à frente da direção do Incorpi, no HFC Saúde e é
referência na Medicina, não só na
região, como no Brasil, principalmente no diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares.
“É um orgulho para o hospital ter
no seu quadro de profissionais
um médico como o Dr Gubolino,
que além de acompanhar a evolução na medicina, é um grande
amigo. Parabéns pela justa e merecida homenagem”, disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.
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Luiz Antonio Gubolino e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
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CADASTRO ÚNICO

PÓLIO

Atualização no Centro Digital
do Monte Rey será hoje, dia 6
Famílias com inscrição desatualizada há mais de dois anos devem
fazer atualização de dados para não perder benefícios sociais
Famílias dos bairros Monte
Rey I, II e III, Vila Sônia, Santa
Terezinha e Boa Esperança podem procurar pelo Centro Digital
do Monte Rey, localizado na rua
João Domingos Bandoria, 91,
hoje, 6, das 8h às 14h, para atualização do Cadastro Único. A
ação vale para famílias com inscrição desatualizada há mais de
dois anos ou com alteração de
endereço, composição familiar ou
situação de trabalho e renda.
Com início no mês de julho, a
ação, com atendimento aos sábados, segue até o mês de setembro,
atendendo no dia 20/08, famílias
da região do Parque 1º de Maio,
dia 27/08, Santa Fé; 03/09, famílias do Jardim Tóquio e no dia 17/
09, da região do Eldorado. A iniciativa da Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads), visa garantir à população melhor acesso e agilidade.
O CadÚnico é o instrumen-

to de inclusão de famílias de baixa renda para o recebimento de
benefícios sociais como o Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica e Benefício da Prestação Continuada (BPC) para
idosos e pessoas com deficiência.
Para mais informações, as
pessoas podem entrar em contato com a Central do Cadastro
Único, pelos telefones (19) 34354161 / 3422-9052 / 3432-6167.
DOCUMENTOS - O beneficiário deverá se dirigir ao local de
atendimento, com documento oficial com foto, CPF e certidão de nascimento de todos os membros familiares, certidão de casamento, título de eleitor, cartão do Posto de
Saúde, carteira profissional de todos os membros, comprovante de
renda e residência, nome da escola
e série ou declaração de matrícula
escolar; comprovantes das despesas familiares – aluguel, conta atual de água, luz, transporte, medicamentos, gás e outras despesas.

Divulgação

Atendimento na Central do Cadastro Único

E DE MUL
TI
MULTI

Prefeitura Municipal inicia
campanhas de vacinação
A proteção contra dezenas
de doenças está a uma gotinha
ou a uma pequena picada de distância: a vacina. A partir de segunda-feira, 8, a Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS),
inicia a campanha anual de vacinação contra poliomielite, para
crianças de 1 ano a menores de 5
anos, e de multivacinação, para
crianças e adolescentes menores
de 15 anos. Para participar não é
necessário agendamento, basta
comparecer na unidade de saúde mais próxima de casa com a
carteirinha de vacinação.
Os imunizantes estarão disponíveis em todas as unidades de
saúde, nos dias úteis, nos CRABs
(exceto CRAB Paulista) e UBSs,
das 8h às 15h, e nos PSFs, das 8h
às 16h. Na campanha de vacinação contra a poliomielite, todas
as crianças de 1 ano a menores de
5 anos serão vacinadas independente de quantas doses do calendário vacinal elas já receberam.
Em relação à companha de
multivacinação, o objetivo é a
atualização da caderneta de vacinas das crianças e adolescentes menores de 15 anos. Desta
forma, a orientação é que esse
grupo vá até uma unidade de

saúde para avaliação da caderneta e, se necessário, receba a
vacina que ainda não recebeu.
DIA D – A Prefeitura realizará em 20/08 o Dia D de vacinação contra a poliomielite e
de multivacinação. Mais informações sobre data e locais serão divulgadas em breve.
Quais doenças as vacinas
disponíveis na campanha de multivacinação são essenciais: BCG
(bacilo Calmette–Guérin): protege contra formas graves da tuberculose; Pentavalente: protege
contra a difteria, coqueluche, tétano, hepatite B e haemophilus influenzae; Febre Amarela; Hepatite B; Hepatite A; HPV quadrivalente: protege contra o papilomavírus humano; Influenza Trivalente: protege contra a gripe;
Meningocócica ACWY: protege
contra a meningite; Meningocócica C: protege contra a meningite; Pneumocócica 10 valente:
protege contra a pneumonia; Poliomielite; Tríplice Bacteriana:
protege contra a difteria, coqueluche e tétano; Dupla Adulto:
protege contra a difteria e tétano; Tríplice Viral: protege contra
o sarampo, caxumba e rubéola;
Vacina Rotavírus Humano; Varicela: protege contra a catapora.

L ONGEVIDADE

Sempre em linha com o envelhecimento ativo e saudável
Após planejar o lançamento de uma premiação com foco
na longevidade para a Bradesco Seguros e acompanhar seu
desenvolvimento durante mais
de dez anos, o profissional de
Relações Públicas e Jornalista
Pedro Aguiar tornou-se um
apaixonado pelo tema. Nesta entrevista, ele conta como tudo isso
aconteceu e até hoje se dedica a
estudar e a promover ações para
manter esse assunto na pauta
de interesse da sociedade.
“Quando, em 2010, fui desafiado pelo Professor Doutor Alexandre Kalache, consultor da seguradora para assuntos da Longevidade, para estruturar uma
premiaçãoque aumentasse a visibilidade e a exposição do tema na
sociedade brasileira, confesso que
não fazia ideia do alcance dessa
questão, menos ainda de como
trabalhá-la sob a ótica do marketing e da comunicação. À época,
eu era um parceiro associado a um
grande grupo de comunicação,
a TV1”, declara Pedro Aguiar.
Ele percebeu que não era um
caso isolado de maior ignorância
sobre o tema. “Uma das categorias do projeto premiaria matérias
da mídia impressa e digitaldivulgadas sobre longevidade e decidi
visitar as redações de prestigiados veículos de comunicação de
São Paulo para sentir o nível de
conhecimento dos jornalistas sobre o assunto. Quando comentei
com o editor de um dos mais conceituados jornais da Capital sobre o projeto e pedi a opinião dele,
com grande surpresa recebi de
volta uma pergunta: E do que se
trata isso? Truco, pensei comigo. Já sei que caminho seguir no
projeto”, comenta Aguiar.
“Na verdade, tivemos que,
como se diz popularmente, trocar os pneus com o carro em movimento”, destaca. E ele explica.
“Afora a categoria Pesquisa em
Longevidade, com foco em projetos de mestrado e de doutoradoa
serem inscritos por geriatras e gerontólogos, que obviamente sempre dominaram a temática, havia uma outra categoria de premiação – as narrativas escritas
por pessoas comuns abordando
a intergeracionalidade (relacionamento entre gerações) –. Ou seja,
se jornalistas, que disseminam
informação e formam opinião,
não tinham, à época, maior conhecimento sobre o assunto, imagine pessoas, digamos, leigas, a
respeito da longevidade. Era preciso adotar uma estratégia em
duas frentes: didaticamente, explicar o que era longevidade; em
paralelo, buscar mais e mais adesões à premiação, em todas as categorias, para fortalecer o tema e,
consequentemente, o projeto já em

sua primeira edição. Uma tarefa
hercúlea”, reforça Aguiar. Ele comenta, ainda, que era preciso conscientizar o cliente de que, na largada, seria muito difícil obter números muito expressivos de inscrição.
“Gradativamente, fomos adquirindo conhecimento suficiente
sobre o assunto para elaborarmos
o planejamento e cuidarmos da
execução desse projeto. O resultado do grande esforço e do comprometimento de toda a equipe envolvida superou as expectativas iniciais. Ano após ano, o número de
inscrições cresceu significativamente. Das pouco mais de 250 em
2011 (ano de lançamento do projeto) para quase 600 inscrições
em 2019 (último ano, uma vez
que, em razão da pandemia da
COVID 19, o projeto foi suspenso). Ao todo, essa premiação obteve
quase 3 mil inscrições”, informa.
Mais que números, é importante avaliar o impacto positivo
do projeto no atendimento ao seu
objetivo de promover a maior exposição do tema na sociedade.
“Muitos jornais, por exemplo,
passaram a ter seções exclusivas
sobre longevidade, vimos nascer
sites importantes para tratar do
tema e emissoras de rádio e televisão lançaram programas específicos sobre envelhecimento”,
comemora Pedro Aguiar.
PAIXÃO PELO TEMA
LEVA A OUTRAS REALIZAÇÕES - Em 2021, Pedro Aguiar,
resolveu retomar o assunto da longevidade em suas atividades profissionais. “Esse tema nunca me
saiu da cabeça e decidi, depois de
dois anos, buscar uma forma de
me aproximar dele novamente. Por
conta de inúmeras jornadas para
me atualizar sobre marketing digital, me deparei com um curso sobre podcast e entendi que isso poderia ser uma ótima ferramenta
para divulgação desse tema. Gravei um episódio do podcast. Morri
na praia. Acabei não levando o
projeto adiante em razão da minha dificuldade, na época, de lidar
com a tecnologia”, diz, chateado.
Isso, contudo, não foi motivo
para ele se desencantar com a intenção de continuar realizando um
trabalho com o foco na longevidade. Ele acrescenta. “Antevi a oportunidade de colocar o conteúdo
criado para o podcast num formato de programa de rádio. Por indicação da Eliana Pratta, apresentadora do programa Sol da Manhã,
na Rádio Comunidade FM 106,3,
de São Pedro, agendei em março
deste ano uma conversa com a Celi
Gasparotto, diretora da emissora,
e apresentei a ela o texto para o podcast e comentei sobre o que imaginava para um programa de rádio.
Bingo! Meu primeiro programa foi ao ar em 25 de março e hoje

estou já realizei 13 edições do SEMPRE É TEMPO”, comemora. Ele
agradece à Eliana pela indicação e
à Celi pela oportunidade. “Realizo
um sonho antigo e agradeço à Celi
e à diretoria da Rádio Comunidade. Estou feliz e tenho certeza
de que, a cada edição, esse programa só irá evoluir, trazendo informações de interesse dos nossos ouvintes”, comenta, motivado.
A esse respeito, Rosely Arrojo,
educadora e ex-secretária de Educação da Prefeitura de São Pedro,
fez questão de opinar. “Como ouvinte assídua, afirmo que seu programa está cada vez melhor. Imagino as dificuldades de produzir e
apresentar um programa de grande conteúdo informativo para os
ouvintes, de estudar e selecionar
temas para serem explorados e de
contar com entrevistados que possam responder com qualidade e sabedoria questões tão importantes
sobre o envelhecimento ativo e saudável. Sugiro para o futuro trazer
informações sobre o conceito e a
aplicação dos princípios da Cidade
Educadora. Diferentemente do que
boa parte das pessoas pensa, esse
conceito não se restringe aos bancos escolares, mas se estende a todos os habitantes de uma cidade

Divulgação

para a formação sobre os valores e
as práticas da cidadania democrática: o respeito, a tolerância, a participação, a responsabilidade e o interesse pela coisa pública, seus programas, seus bens e serviços. Nesse particular, aborda questões relativas à acessibilidade e mobilidade urbana, que se relacionam diretamente com a população idosa”.
Pedro Aguiar idealizou um
programa contendo três blocos
principais: Pílulas da Longevidade, contendo informações de cunho mais científico, como estatísticas do envelhecimento e informações sobre saúde do público idoso;
Curtas & Novas, com a divulgação
de notícias mais amenas sobre o
tema; e Longevidade e Você, quando convida personalidades para
abordarem um assunto mais específico relacionado ao envelhecimento ativo e saudável. “Longevidade é
um tema transversal, aborda todos
os segmentos da sociedade e deve
ser de interesse de todas as pessoas,
independentemente da idade. Aliás, é importante que os jovens comecem desde cedo a se preparar
para o envelhecimento, afinal o
tempo corre depressa em nossas
vidas e teremos que encarar, logo
mais, o envelhecimento”, afirma.

Confirma os depoimentos dos entrevistados no programa SEMPRE É TEMPO
O programa vai ao ar às sextas-feiras, quinzenalmente, de 11h às 12h. O próximo será em 12 de agosto.
Jéssica Cosenza Martins – Fisioterapeuta. Quero
agradecer ao Pedro pelo convite para participar desse programa no qual tive a oportunidade de falar sobre a importância da prática contínua da
atividade física como uma
medida preventiva e que contribui para retardar o envelhecimento do nosso corpo e também cuidar da saúde da nossa mente. Comentei também
sobre o método Pilates, que
considero um dos mais eficientes para a busca e manutenção do nosso equilíbrio,
força e flexibilidade, atuando
na prevenção de disfunções e
desequilíbrios musculares que
possam futuramente gerar dores e naturais limitações físicas
impostas pelo tempo ao nosso
corpo. Também foi essencial
desmistificar a ideia de muitas
pessoas de que Pilates é uma
atividade física que tem foco
somente no alongamento e é
voltada somente para o público idoso e feminino. Ainda
bem que, pouco a pouco,
essa visão está mudando e
mais pessoas, de quaisquer idades, estão aderindo ao Pilates.

André Juliano Berto Pinto
– Dentista. Achei muito bom o
programa SEMPRE É TEMPO
na Rádio Comunidade, com
Pedro Luisde Aguiar. Fui surpreendido com o convite para
participar dando uma entrevista. Me senti especial em poder
participar fornecendo esclarecimentos sobre a saúde bucal
e sua importância para envelhecermos com ótima qualidade de vida. Mais uma vez muito obrigado Pedro, pela oportunidade e pelo carinho!

Fabiano Liporoni – Crítico de Cinema. Sempre é tempo pra falar bem do Sempre É
Tempo, programa do Pedro

Genival da Silva – Tenor lírico, músico e maestro. No dia
27 de maio, tive a honra de participar do Programa SEMPRE É

Aguiar na Rádio Comunidade
FM.Fui um dos primeiros convidados do programa e usei meu
conhecimento de cinema do
meu próprio programa Já Viu?
Pra falar de filmes e séries que
abordam o tema da longevidade. No bate papo, falamos de
como o audiovisual hoje em dia
aborda melhor os personagens mais velhos, algo que não
acontecia até poucos anos
atrás. E o melhor da experiência foi poder falar deste tema
tão importante e tão atual neste
programa que fala exatamente
de como a melhor idade é assim vista em nossos tempos.

TEMPO do meu caro amigo Pedro Luis de Aguiar, pela nossa
rádio Comunidade FM 106,3!
Bom bate papo, boa música e
a partilha de como a música
pode nos trazer uma vida mais
saudável e longeva!Pedro, além
de ser um super baixo, um cantor de grande interpretação, ainda é um comunicador formidável! O papo fluiu que nem senti
o tempo passar! Parabéns, pelo
belo trabalho! Como é bom ter
você por perto, sempre com
assuntos sadios e ricamente
culturais! Abraços musicais.

Flaviano Rodrigo Araújo –
Advogado. Agradeço ao Pedro
Aguiar pela oportunidade de esclarecer questões importantes
acerca dos Direitos dos Idosos
no seu programa SEMPRE É
TEMPO, na Rádio Comunidade
FM 106,3. Se todas as pessoas,
independentemente de idade,
conhecessem mais sobre esses direitos, claramente expostos no Estatuto do Idoso, e também praticassem, de fato, seus
deveres para com a população
longeva, com certeza os nossos idosos poderiam desfrutar
do envelhecimento, uma etapa
inerente à vida de qualquer um
de nós, de maneira mais ativa e saudável. Por exemplo,
não haveria episódios de violência física e psicológica,

nem abusos no aspecto econômico dos mais longevos.

Edilene Cristiani Leonardi – Arquiteta. Adorei participar deste Programa com este
tema tão relevante em nossas
vidas que é a Longevidade e
o bem-viver. Penso que todos
nós deveríamos nos preparar
para ficar mais velhos. Desde
pequenos deveríamos ser criados com esse conceito. E
gradativamente sermos preparados para lidar com a longevidade da melhor maneira
possível e com o nosso futuro
de maneira sábia e planejada. É de extrema importância
para nosso bem-viver e bemestar. Estar preparado para
envelhecer sabiamente, tanto fisicamente quanto financeiramente, é a grande valia
para a vida! Nos livraríamos
de tantas crises existenciais
que acontecem em muitos
períodos das nossas vidas!
As “ditas” crises existenciais
dos 40,50,60,70 e daí pra
frente. Planejar nosso futuro
é de grande sabedoria, nos
proporcionando calma e tranquilidade para prosseguir
pela trilha da vida. Planejar
o futuro, mesmo que as mudanças de rota aconteçam, é
uma forma de se preparar
também para o inesperado.
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Cidadania Itinerante segue no
Jardim Tatuapé até hoje, dia 6
Justino Lucente

C OVID

Saúde registra queda de 39%
na procura por testagem
Com a redução, a partir de segunda, 8, UBS Alvorada deixa de realizar os testes de antígeno

A dona de casa Fátima Jesus dos Santos foi até o ônibus do
Cidadania Itinerante para solicitar segunda via de documentos

De ontem, 5, até hoje, 6, o
Projeto Cidadania Itinerante, da
Secretaria Estadual da Justiça e
Cidadania, estará no centro comunitário do bairro Jardim Tatuapé, oferecendo diversos serviços gratuitos. A ação articulada
pelo gabinete do vereador Acácio
Godoy, com apoio da Prefeitura,
por meio da Secretaria de Governo, acontece das 9h às 17h. O
centro comunitário fica na rua
Carlos Brasiliense Pinto, 362.
Durante a ação, os munícipes podem solicitar a emissão de
documentos, como segunda via
de certidão de nascimento, casamento, óbito, atestado de antecedentes criminais, pedido de emissão de carteira digital de trabalho, entrada no seguro-desemprego, segunda via de CPF, segunda
via de contas de água e luz, elaboração de currículo entre outros
atendimentos e orientações.
O Parque dos Eucaliptos foi o
primeiro bairro a receber o veículo
itinerante do projeto, nos dias 2, 3
e 4/08, tendo como local o varejão
do bairro. De acordo com os organizadores, foram realizados cerca
de 160 atendimentos nos três dias.
E na tarde de ontem, 04/
08, o projeto recebeu a visita do
secretário de Governo, Carlos
Beltrame, e dos vereadores Acácio Godoy e Gilmar Rotta.
“A intenção de trazer este projeto para Piracicaba foi justamente
para viabilizar o acesso dos moradores a esses serviços de forma facilitada. É importante que a Prefeitura disponibilize ações como
esta, como forma de garantir o
alcance de serviços básicos, como
emissão de documentos e certidões, às pessoas que vivem em comunidades e bairros afastados do
centro da cidade. Por isso, a Prefeitura de Piracicaba apoiou essa
iniciativa”, ressalta Beltrame.

Além dos serviços de emissão de documentos, o Cidadania
Itinerante também fornece atendimentos para receber denúncias, realizar orientações e encaminhamentos para as Coordenadorias de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), CRAS (Centro de Referência em Assistência
Social); Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI),
Políticas para a Mulher (CPMULHER), Coordenadoria Geral de
Apoio aos Programas de Defesa
da Cidadania (CGAPDC) e Centro de Integração da Cidadania
(CIC), assim como para os Programas: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP),
Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI), Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM) e atendimento com a Ouvidoria. A iniciativa conta com parceria de outras Secretarias de Estado, entre
elas, Desenvolvimento Regional e
Desenvolvimento Econômico.
A dona de casa Fátima Jesus dos Santos, moradora do
Parque dos Eucaliptos, foi até o
veículo do projeto para solicitar
segunda via de documentos.
“Achei muito bom ter esse projeto aqui, facilitou minha vida, porque é difícil ter que deslocar até o
centro da cidade. Então ter essa
ação aqui no bairro foi ótimo
para os moradores”, destaca.
“Esse projeto desloca um ponto de cidadania para dentro das
comunidades carentes, para atender o público que tem dificuldade
de acessar esses serviços nos pontos tradicionais, onde são prestados, facilitando principalmente para
aqueles moradores que não possuem internet em casa ou não tem disponibilidade ou conhecimento para
acessar equipamentos de informática”, complementa Godoy.

E MPLACAMENTO

Requerimento cobra informações
complementares de plano
Requerimento 536/2022, de
autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), que solicita informações
complementares sobre o Plano
Municipal de Emplacamentos de
Vias Públicas foi aprovado na noite
desta quinta-feira (4) durante a
31ª reunião ordinária. Em maio
deste ano, o parlamentar havia
protocolado outro documento

questionando a execução do projeto. Na justificativa do requerimento, Kawai argumenta que o
Executivo confirmou que o contrato para confecção e instalação
de placas em vias está em vigência.
Porém o parlamentar indaga quantas placas já foram confeccionadas
e instaladas, além de outras perguntas pertinentes ao assunto.
Divulgação

VISITA
O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania),
juntamente com sua assessoria, visitou na manhã desta sexta-feira (5) o Centro Comunitário do Jardim Jupiá
para verificar diversos pedidos para melhorias e manutenção no local feitos por
moradores da região. Paraná foi acompanhado por moradores da comunidade que

farão parte da nova diretoria
da associação. Os pedidos
englobam a troca dos postinhos de iluminação, reforma
das telas do alambrado, pintura, troca de lâmpadas, troca
do relógio de entrada de energia, poda de arbóreos na parte
da escolinha das categorias
de base, reforma na cozinha do
bar e colocação de extintores
de incêndio nos prédios.

Nas últimas quatro semanas,
o Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde vem registrando seguidas reduções na procura por testes rápidos
nos sete Centros de Testagem por
demanda espontânea para investigação epidemiológica de Covid-19
e contactantes. A queda é de 39%
se comparada a semana de 11 a 15
de julho com a de 25 a 29 do mesmo mês, saindo de 1.621 coletas
para 991; o número de casos positivos caiu em 41% no mesmo período, saindo de 492 para 290. De
1º a 4 de agosto (ontem) foram
756 exames e 197 positivados.
Com a redução pela procura
dos testes rápidos para Covid-19, a
Secretaria de Saúde vai suspender

o atendimento especial na UBS
(Unidade Básica de Saúde) Alvorada a partir da próxima segunda-feira, 08/08. Desta forma, seguem realizando a testagem as
unidades: Crabs (Centros de Referência da Atenção Básica) Piracicamirim, Santa Terezinha, Vila
Sônia, Cecap e Vila Cristina, além
da UBS Caxambu, das 17h às
20h30, de segunda a sexta-feira.
Apesar da diminuição, a Secretaria de Saúde segue monitorando os casos de síndromes gripais e respiratórias, tendo em vista que com o tempo mais frio e
seco, estas doenças são mais comuns. “É importante destacar
que o índice de positividade para
a Covid-19 também caiu, porém

não podemos baixar a guarda.
Por isso, é importante que a população continue procurando
nossos postos de saúde e se imunizando contra a gripe e contra
a Covid-19”, afirmou Filemon
Silvano, secretário de Saúde.
Para ter acesso ao teste rápido, a pessoa deve procurar
qualquer um dos seis Centros de
Testagem com documento pessoal com foto e CPF. Farão o teste
as pessoas que apresentarem sintomas gripais e respiratórios ou
que tiveram contato com alguém
suspeito/positivo para a Covid19. Em caso de resultado positivo, a pessoa será devidamente
orientada pela equipe da unidade quanto aos sintomas, trata-

mento e isolamento. Caso o paciente precise de atestado médico, ele será encaminhado para
atendimento em qualquer uma
das quatro UPAs da cidade.
CASOS – De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica,
em janeiro foram 38.441 notificações para Covid-19, sendo 10.360
positivos e 57 óbitos; em fevereiro,
16.207 notificações, com 5.734 positivos e 70 óbitos; em março,
10.840 notificações, 1.620 positivos
e 15 óbitos; em abril, 3.074 notificações, 683 positivos e seis óbitos;
em maio, 6.101 notificações, 1.270
positivos e oito óbitos; em junho,
11.974 notificações, 3.564 positivos
e 26 óbitos; em julho, 6.141 notificações, 3.727 positivos e 24 óbitos.
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Caterpillar inaugura linha de montagem
que integra investimentos de R$ 600 mi
A Caterpillar Brasil vai inaugurar, na próxima segunda-feira, 8, sua nova linha de montagem de motoniveladoras na Unidade de Piracicaba. A estrutura
de 11 mil metros quadrados é
50% maior que a linha anterior e
incorpora novos recursos tecnológicos. A cerimônia de inauguração terá a presença do prefeito
Luciano Almeida e do presidente
de Câmara, Gilmar Rotta, além de
executivos globais da Caterpillar e
da liderança local da empresa.
A nova linha de montagem
integra o ciclo de investimentos
de R$ 600 milhões da empresa
na modernização da Unidade
de Piracicaba, com previsão de

conclusão em 2023. Além da linha de montagem, o investimento abrange a aquisição de
tecnologias avançadas, como
robôs de soldagem, introdução
de novos processos industriais,
otimização do layout da fábrica
e a construção de um prédio de
12 mil metros quadrados para
as operações de logística.
De acordo com a Caterpillar,
esse investimento capacita a fábrica de Piracicaba a continuar
fornecendo soluções em máquinas, tecnologias e serviços que
são referências nas indústrias
servidas pela empresa, como
construção, mineração, agronegócio, energia e óleo e gás.
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Linha montagem motoniveladoras da Caterpillar Piracicaba

P ARCERIA

Desempregados fazem curso Shopping lança programa
de operador de empilhadeira de aceleração profissional
Vinte pessoas que entregaram
currículos durante a força-tarefa
pelo Simespi e pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Piracicaba e Região, em maio passado, foram selecionadas para fazer um curso de
capacitação de operador de empilhadeira. O treinamento acontece
hoje, 6, das 8h às 17h30, e será
ministrado por Rafaelly Beatriz
Cardoso Raymundo, técnica de segurança do trabalho da Elring Klinger. Os participantes receberão apostilas, alimentação e certificado.
Em 31 de maio passado, o Simespi e o Sindicato dos Metalúrgicos arrecadaram 1.959 curriculos
durante força-tarefa realizada no
Ginásio Municipal de Esportes
Waldemar Blatkauskas. O objetivo

J ARDIM T AIGUARA

Prefeitura
deverá informar
se realizou
poda árvore
O requerimento 552/22, do
vereador Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL), que solicita informações ao Executivo sobre poda de árvores na praça da
Rua Corcovado, em frente ao nº
1925, no Bairro Jardim Taiguara, foi aprovado durante a 31ª
reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (4). A solicitação
do serviço foi feita em janeiro
deste ano, por meio da indicação 458/2022. A Prefeitura respondeu que o serviço já estaria
na programação de serviço de
poda com prazo de execução de
até 60 (sessenta) dias. O vereador questiona se o serviço foi realizado e, caso não tenha sido feito, qual o motivo e se há data para
a execução, considerando que o
prazo informado já excedeu.

foi aproximar pessoas que buscam
se recolocar no mercado de trabalho e as indústrias que precisam e
buscam mão de obra especializada.
Segundo o presidente do Simespi, Euclides Libardi, desde então as duas entidades têm atuado
no sentido de disponibilizar os currículos para as empresas e de criar
possibilidade de capacitação. “Esperamos que esse curso realizado
na Elring Klinger seja o primeiro
de muitos. Queremos apoiar essas pessoas que querem se recolar no mercado e dar suporte às
empresas que precisam de profissionais qualificados”, afirma.
No próximo dia 13, uma nova
turma com 20 participantes passará pela mesma capacitação.

Em parceria com a Casa do
Hip Hop, o Shopping Piracicaba lança hoje, 6, o Bora pro
Trampo, seu programa de aceleração profissional, desenvolvido com o intuito de facilitar
o acesso ao mercado de trabalho. Com a proposta de diminuir as distâncias entre quem
precisa empregar (lojistas e terceiros) e quem busca um emprego (recolocação ou primeiro
emprego), o programa fará o
cadastro dos interessados no
Banco de Talentos Social do programa, por meio de parceria com
a Casa do Hip Hop. A iniciativa
do Shopping Piracicaba é inédi-

ta e servirá como referência para
a brMalls, administradora que
tem participação em 31 shoppings nas cinco regiões do país.
A programação do lançamento conta com café da manhã e entrega de kit de boasvindas (das 9h às 9h30); apresentação de detalhes do programa Bora pro Trampo, que será
feita por Fábio Oliveira, superintendente do Shopping Piracicaba (9h45 as 11h15); palestra
com Nildo Marinho, trainer e especialista em gestão de pessoas
(11h20 às 12h); esclarecimento de
dúvidas e cadastramento dos interessados (12h00 às 13 horas).
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Júri escolhe obras premiadas do
Salão Internacional de Humor

Programa de adoção de animais
receberá voto de congratulações
Assessoria Parlamentar

Valor total de prêmios desta edição é de R$ 50 mil; abertura da mostra será no dia 27
Os integrantes do Júri de Premiação do 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que
acontece neste ano, reúnem-se
hoje, 6, no período da tarde, para
escolher as obras premiadas da
edição. O encontro será de forma
online, em reunião fechada entre
os jurados. O 49º Salão de Humor
teve 1.990 trabalhos inscritos, dos
quais foram selecionadas para a
mostra oficial 315 produções. A
realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural)
e Cedhu (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa, e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba). A cerimônia de abertura
do Salão está marcada para o dia
27/08, às 19h, no Teatro Erotídes de Campos, o Teatro do Engenho, com entrada gratuita.
Neste ano, o valor total de
prêmios do Salão é de R$ 50 mil.
O Júri de Premiação é composto
por Walter Toscano, cartunista
peruano, premiado diversas vezes em Piracicaba; Anne Derenne, cartunista e ilustradora francesa radicada na Espanha; Farid
Zaine, compositor, ator, diretor
de teatro, poeta, cinéfilo e secretário de Cultura de Limeira; Aline Torres, relações públicas e secretária de Cultura de São Paulo;
Théa Severino, editora de imagem

da Folha de S. Paulo; Ben Ludmer, mágico, comediante e ator,
e Bruno Motta, comediante e ator.
São ao todo oito prêmios no
valor de R$ 5.000 cada, divididos
entre as categorias cartum, charge, caricatura e tiras, o prêmio temático E-commerce, o prêmio Câmara de Vereadores de Piracicaba,
o prêmio Saúde Unimed e o Prêmio Júri Popular Alceu Marozi Righetto, escolhido por votação eletrônica aberta, além do Grande
Prêmio, de R$ 10 mil, escolhido
entre os premiados das categorias.
“O Júri de Seleção teve muito trabalho para escolher as obras
da mostra oficial, porque recebemos produções primorosas, capazes de provocar o riso e a reflexão. E agora é a vez de escolher
as premiadas e tenho certeza que
também será uma tarefa difícil,
mas os jurados são profissionais
incríveis e conhecem a história
consolidada do nosso Salão, portanto, vão desempenhar esta função de maneira magistral”, falou o
diretor do Salão, Junior Kadeshi.
SALÃOZINHO – Com trabalhos feitos por crianças de 7 a 14
anos de idade, matriculadas em
escolas públicas das Redes Municipal e estadual de ensino, e também de unidades escolares particulares, o Salãozinho de Humor de
Piracicaba, que chega neste ano à

Divulgação

Bellucci e Trevisan vão homenagear ONG por programa de adoção

Aline Torres, relações públicas e secretária de
Cultura de São Paulo, integra Júri de Premiação

20ª edição, também será aberto
oficialmente no mesmo dia e poderá ser visitado no Armazém 14 do
Parque do Engenho Central.
CAMINHADA – Ainda
como parte da programação do
49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba está em processo de organização a 9ª Caminhada com Humor de Piracicaba, com previsão para ocorrer

em setembro. O período de inscrição será divulgado em breve.
SERVIÇO
49º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba. Abertura: 27/08, às 19h, no Teatro
Erotídes de Campos (avenida
Dr. Maurice Allain, 454, Parque
do Engenho Central). Entrada
gratuita. Informações: salao
internacionaldehumor.com.br.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 31ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (4), o
requerimento 533/2022, de autoria dos vereadores Laércio Trevisan Jr (PL) e Alessandra Bellucci
(Republicanos), que concede voto
de congratulações aos organizadores do evento “Adote um Baby” –
Programa de Adoção Responsável
aos Animais da ONG SPPA (Sociedade Piracicabana de Proteção
aos Animais), realizado na Estação da Paulista, no mês passado.
A ação integrou as atividades
de comemoração ao centenário da
estação. Foram disponibilizados

mais de 60 filhotes de cães e 10
gatos. O balanço foi de 53 cães e
quatro gatos adotados. Os animais
disponibilizados para adoção estavam todos vermifugados e receberam a 1ª dose da vacina no próprio
evento. Os animais já com idade
apropriada foram apresentados
castrados e os de menor tempo de
vida, conforme orientação veterinária, saíram do local com a castração com agendamento definido, feito pela equipe do Núcleo do
Bem-Estar Animal. O órgão ainda contou com um estande para
orientações sobre castração, guarda responsável e saúde animal.
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Roda de conversa defende fim
da violência contra a mulher

Sema realiza vistorias de
programa de pagamento

O projeto “Não Viralize a
Ignorância, Conheça” realiza na
próxima quarta-feira, dia 10, a
partir das 19h, roda de conversa sobre a conscientização pelo
fim da violência contra a mulher. Na ocasião, a pauta será o
direito das mulheres, assim
como os instrumentos de proteção, acolhimento, como denunciar uma agressão, dentre outros
assuntos que serão debatidos.
Participarão do evento as advogadas Luana Bruzasco de Oliveira e Rosana Fessel Araújo, a coordenadora do CRAM, Fabiana Menegon de Campos, a psicóloga
Geiny Paula Santos, a assistente
social Michele Rodrigues Machado e a vereadora Rai de Almeida

(PT), que na Câmara Municipal
atua também como procuradora
especial da mulher.
O evento é virtual e será aberto
ao público, o qual poderá tirar dúvidas. Para acessar a sala, acesse https://meet.jit.si/moderated/cb00b6e
90f5d6f13dbf3d85119c53a1b91e9
018aa573dd542d8d59d9644a6429
O projeto “Não Viralize a Ignorância, Conheça” é desenvolvido pelo Caphiv (Centro de Apoio
ao HIV/Aids e Hepatites Virais),
entidade presidida por Paulo Soares. “É importantíssimo que possamos reunir pessoas tão qualificadas para falar sobre esse tema,
sempre tendo como foco a orientação das mulheres que tanto precisam de apoio”, defendeu.

Equipes também fizeram a 2ª medição para o projeto de reflorestamento
de onze propriedades rurais inscritas na microbacia do Ribeirão dos Marins
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), realizou quinta, 4, e
ontem, 5, as vistorias nas propriedades que se inscreveram neste
ano para o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais
(PSA) Preservando o Futuro.
Na oportunidade, a equipe
da Sema, acompanhada de técnicos do Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto), Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), da Agência das
Bacias PCJ, da Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada) e da empresa Progaia,
também fizeram a 2ª medição
para o projeto de reflorestamento de onze propriedades na microbacia do Ribeirão dos Marins.
A secretária de Agricultura e
Abastecimento, Nancy Thame,
acompanhou nesta sexta-feira,
05/08, duas das onze vistorias em
propriedades rurais, junto à equipe técnica do programa. “Nosso
município é um dos poucos do
Brasil que tem a oportunidade de
contar com um programa como o
PSA, que tem como principal objetivo proteger e incentivar a conservação das águas dessas microbacias, com potencial para abastecer até 100 mil pessoas”, disse.
O projeto de reflorestamento,
que está sendo oferecido pelo PSA,
foi uma novidade anunciada neste ano, após a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sema, ter sido

Divulgação

Equipes técnicas em vistoria do programa PSA (Pagamento por Serviços Ambientais)

contemplada com o recurso de R$
450 mil, proveniente de edital da
Agência das Bacias PCJ, para uso
em restauração ecológica, sem
necessidade de contrapartida.
Este trabalho está sendo
executado pela empresa Progaia, ganhadora da licitação,
que já fez o preparo do solo e
o plantio das mudas em 21
hectares de APPs (Área de
Preservação Permanente).
PROGRAMA - O Progra-

ma Municipal de Pagamento por
Serviços Ambientais é um sistema de remuneração a produtores rurais que atendem às práticas sustentáveis para preservação de água no município. As
vistorias são realizadas desde
2017, sob coordenação da Sema,
nas propriedades rurais inscritas
da região das microbacias do ribeirão dos Marins, Congonhal,
Tamandupá e Paredão Vermelho.
Por meio das vistorias, os

técnicos da Prefeitura avaliam
as condições de conservação
do solo, nascentes, matas ciliares, implementação do saneamento ambiental, entre outros.
Se aprovado, o produtor recebe um valor correspondente ao
atendimento dos critérios do programa. A renovação é anual e pode
ser feita todo início de ano. Para
mais informações, entre em contato com a equipe técnica da Sema
pelo telefone (19) 3437-4000.
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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.
------------------------------------------

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

DR. CELSO SILVA DE TOLEDO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos
finados Sr. Celso Campos Toledo e da Sra. Ecyra Silva de
Toledo; era casado com a Sra.
Maria Helena Claro de Toledo;
deixa os filhos: Manuel Claro de
Toledo, casado com a Sra. Rita
de Cassia Figueira e Celso
Campos Toledo Neto, casado
com a Sra. Viviane Vuolo Risseto. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá dia 07/08/2022 das 10h às
14h15 na sala “Rubi” do Memorial Metropolitano de Piracicaba,
seguindo o féretro para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas às 14h30 no
“Salão Nobre” do mesmo local.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ REINALDO MESSIANO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho do Sr.
Jose Messiano Neto, já falecido e da Sra. Maria de Lourdes
Pires, era casado com a Sra.
Aparecida Gonçalves de Sousa;
deixa os filhos: Vinicius Rafael
Messiano; Felipe Rafael Mes-

siano, casado com a Sra. Larissa Aline Ventura Messiano
e Leonardo Messiano. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ERNESTO MONTRAZIO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 86 anos, filho dos finados Sr. Primo Montrazio e
da Sra. Margarida Muller, era
viúvo da Sra. Antonia Aparecida Laureano da Costa Montrazio; deixa os filhos: Marlene de Lourdes Montrazio;
João Aparecido Montrazio, casado com a Sra. Vanice Correa Montrazio e Nilton de Jesus Montrazio, viúvo da Sra.
Cleonice Aparecida Montrazio.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade sala “05”, para o Cemitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados

os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSE ALVES faleceu ontem, nesta cidade, contava 91
anos, filho dos finados Sr. Estevam Alves e da Sra. Waldir Alves, era casado com a Sra. Maria Aparecida Pismel Alves; deixa o filho: Ferdinando Pismel
Alves, casado com a Sra. Celia
Regina Fuzaro Pismel. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da
sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição
para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIS ANTONIO GRIN faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados
Sr. Antonio Grin e da Sra. Aurora
Quirino Grin, era casado com a
Sra. Mariza Turolla Grin; deixa
os filhos: Kellen Melissa Grin,
casada com o Sr. Thiago Cintra
Leal; Luis Felipe Grin, casado
com a Sra. Carina das Neves
Grin; Rafael Maycon Grin e Lu-

cas Fernando Grin, casado
com a Sra. Juliana Garcia Grin.
Deixa netos, irmãos, cunhados,
sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório da
Saudade, sala “06”, para o Cemitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SRA. DALVA DE FÁTIMA CAMARGO faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos
finados Sr. Pedro de Camargo
Filho e da Sra. Ondina Souto de
Camargo, era casada com o Sr.
João Ribeiro, deixa os filhos:
Priscilo Pereira da Silva; Priscila de Fátima da Silva; Daniel
Garcia da Silva; Maria Angela
Garcia e Maria Angelica Garcia.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 09h00 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “01” para o Cemitério Municipal de Charqueada –
SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

FALECIMENTOS
SRA. ANA MARIA BRUNO NOVAES faleceu anteontem nesta
cidade de Piracicaba, aos 75
anos de idade e era casada
com Sr. Antonio Carlos Novaes,
era filha dos finados Sr. Antenaibe Bruno e da Sra. Lucy Ferreira Bruno; deixou os filhos: Luciana Novaes Ferraz casada com
Lupercio Antonio Ferraz Junior;
Antonio Carlos Novaes Junior
casado com Luciane Regina
Grella Novaes; Lucimara Minervina Novaes da Silva casada
com Jose Luis da Silva; Valdomiro Novaes Neto casado
com Rosangela Zacarias
Gava Novaes. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido o
féretro as 16:30 hs, do velório
do Cemitério Parque da Ressurreição, sala C, para o Cemitério Parque da Ressurreição. A familia e amigos enlutados os sentimentos e pesar do
Grupo Bom Jesus Funerais.

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

SRA. EDNA BORTOLIN DE JORGE faleceu anteontem na cidade de São Pedro, aos 84 anos,
era viúva do Sr. Antonio Carlos
de Jorge. Era filha dos finados
Sr. Antonio Bortolin e da Sra.
Maria Pereira Bortolin. Deixa
os filhos: Eli Henriqueta de Jorge; Carlos Alberto de Jorge.
Deixa netos, bisnetas e demais parentes. O seu sepultamento foi rezlizado ontem tendo saido o féretro do Velório da
Saudade – sala 03 as 17:00 hs,
para o Cemitério da Saudade.
A família e amigos enlutados
os sentimentos e pesar do
Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. EDGARD ZARDO faleceu
anteontem na cidade de São
Pedro contava 73 anos de
idade.Era casado com a
Sra.Dagmar Flavio Zardo.Era filho dos finados Sr.Renato Zardo e da Sra.Laurinda Fernandes Zardo. Deixa os filhos:
Eduardo, Janine, Alexandre e

Everson (já falecidos). Deixa
netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu se ontem ás
16:30 h saindo o féretro do Velório Memorial Bom Jesus –sala
1 seguindo para o Cemitério
Parque São Pedro onde foi inumado em jazigo da família. Esta
sala possui serviço de Velório
On-Line consulte os familiares.
Á família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. WALKYR VERONEZI faleceu ontem na cidade de São
Pedro contava 97 anos de idade. Era viúvo da Sra.Dora Galante Veronezi.Era filho dos finados Sr.José Veronezi e da
Sra.Alba Pigatin. Deixa os filhos: Maria Rosário, Maria Madalena e Sebastião.Deixa netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento dar se
hoje ás 09:00 h saindo o féretro do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para

o Cemitério Municipal de São
Pedro onde será inumado em
jazigo da família. Esta sala
possui serviço de Velório OnLine consulte os familiares.Á
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. PAULO GALANTE faleceu
ontem na cidade de São Pedro contava 91 anos de idadeEra viúvo da Sra.Maria Luisa
Stocco Galante. Era filho dos
finados Sr. Guerino Galante e
da Sra.Amélia Brilho.Deixa os
filhos: Ivone e Wilson.Deixa
netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento
dar se hoje ás 13:00 h saindo
o féretro do Velório Municipal
de São Pedro seguindo para
o Cemitério da mesma localidade onde será inumado em
jazigo da família. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS
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Casos têm queda de mais de
78% em Laranjal Paulista
Pela quarta semana consecutiva, Laranjal Paulista registrou queda nos casos de coronavírus. Apenas 41 casos foram notificados nos últimos sete dias,
patamar equivalente ao mês de
maio quando as duas últimas
ondas de contágio ainda não tinham se consolidado. A redução
desde o novo pico, que chegou a
191 casos semanais, é de 78,53%.
As análises das próximas
semanas serão fundamentais
para identificar se ainda há
margem para mais reduções no
número de casos ou se o muni-

cípio está próximo da estabilização de contágios. A recomendação para a população é a manutenção das medidas de higiene, lavagem frequente das
mãos, uso do álcool em gel, e
principalmente a vacinação.
Devido à diminuição dos
casos de coronavírus em Laranjal Paulista, o centro de atendimento que funcionava junto ao
Posto de Saúde Central (CSII)
será desativado. Os pacientes
com sintomas de COVID-19 deverão comparecer diretamente
às unidades básicas de saúde.

Divulgação

Prefeito vistoria as obras
no Ribeirão de Laranjal
O investimento é de quase R$ 690 mil, sendo R$ 500 mil de emenda
parlamentar e o restante de contrapartida de recursos próprios do município
O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior esteve na
terça-feira (2) na Vila Zalla, para
vistoriar as obras da revitalização e contenção do Ribeirão do
Laranjal. Um dos principais
compromissos do nosso Plano de
Governo, aprovado nas urnas
pela população, que já tem 30%
do trabalho total executado.
A melhoria irá sanar um
problema crônico de meio ambiente e saúde pública, que se arrasta há décadas, pois irá proteger as margens contra a erosão,
além de recuperar áreas já danificadas e a paisagem da região.
O investimento é de quase
R$ 690 mil, sendo R$ 500 mil
de emenda parlamentar e o restante de contrapartida de recursos próprios do município.
A empresa ganhadora do
processo licitatório é a DFD
Construção Engenharia.

Divulgação

Investimento é de quase R$ 690 mil, sendo R$ 500 mil de emenda parlamentar
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DRENAGEM
Foi iniciada a implantação de
drenagem na Rua Roque Alves Lima, no Distrito de Maristela. O investimento passa
dos R$ 311 mil, fruto de emenda parlamentar mais contrapartida de recursos da própria
Prefeitura. O prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Junior

C ONTENÇÃO

vistoriou as obras na terça-feira (2). A revitalização é um dos
itens previstos no plano de
governo apresentado e aprovado nas urnas nas últimas
eleições. A empresa responsável pela obra, vencedora do
processo de licitação, é a Dellazari e Borlina Soluções Ltda.

Vacinação contra a pólio será a partir do dia 8
A partir da próxima segunda-feira (8), Laranjal Paulista realiza mais uma campanha de vacinação contra a poliomielite e
atualização da caderneta de vacina para menores de 15 anos.

A imunização acontece
das 7h às 16h, no Posto de
Saúde Central (CSII), unidades de saúde da Vila Zalla,
Maristela e Laras. É necessário levar a carteirinha de va-

cinação e estar acompanhado
dos pais ou responsáveis.
A vacina contra o coronavírus
terá horário estendido, especialmente para atender a população que
trabalha durante o horário comer-

cial. Para tanto, a imunização acontece em novo local, No Posto de
Saúde Central (CSII), das 7h às 19h.
A vacinação contra a COVID-19
também continua nos demais postos de saúde das 13h às 16h.
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C ERVEJARIA

Leuven explora sabores nacionais em
nova Catharina Sour com Caju e Cajá
A Legend of the Bard Sour Caju e Cajá está disponível para todo o Brasil por meio da loja virtual

Para valorizar os sabores nacionais e difundir a riqueza de aromas e sabores de frutas típicas
como caju e cajá, a Cervejaria Leuven lança um novo rótulo de Catharina Sour para integrar seu
portfólio de cervejas. Com 5% de
ABV, PH de 3,5 e baixo amargor, a
Legend of the Bard Sour Caju e Cajá
tem como base o estilo Berliner
Weisse e recebe a adição de polpa
natural de frutas vindas diretamente de produtores do Nordeste.
Fruta nativa do Brasil, o caju
tem forte concentração no Nordeste, sendo uma boa parte plantada por pequenos produtores.
Tem grande Importância socioeconômica. Segundo a Embrapa
(Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária), a cultura do cajueiro gera 35 mil empregos diretos
no campo e 15 mil na indústria,
além de 250 mil indiretos nos dois
segmentos. O cajá é uma fruta
tropical com produção focada,

principalmente, no Nordeste do
Brasil, sendo popularmente considerada típica dessa região.
“Com a Leuven Sour Bard
Caju e Cajá buscamos não só difundir os aromas e sabores das
frutas, que são maravilhosos e
muitas pessoas ainda não conhecem, mas também valorizar os insumos brasileiros, ajudar no fomento dessa cadeia produtiva local”, afirma Karin Barreira, gerente de Marketing da Companhia
Brasileira de Cerveja Artesanal
(CBCA), grupo ao qual a Leuven
integra. “Priorizar produtos nacionais gera renda ao país, se cada
um fizer a sua parte nesse intuito,
conseguimos contribuir ainda
mais com o desenvolvimento social e econômico”, comenta.
A Leuven Sour Bard Caju e
Cajá é uma bebida leve, refrescante, com forte aroma das frutas utilizadas na receita e sabor delicado,
com proeminência do caju. A aci-
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dez característica do estilo é agradável na boca, apresentando um final seco. “Ela tem uma acidez similar ao de um espumante brut, fica
deliciosa se for degustada em uma
taça de vinho e, casualmente, onde
estiver, direto na long neck. É uma
experiência sensorial muito legal”,
diz Karin, ressaltando que a Leuven Sour Bard Caju e Cajá é uma
bebida para todas as ocasiões.
O novo rótulo da Leuven chega ao mercado em garrafas long
neck de 355ml e será distribuída,
principalmente, em bares e empórios de São Paulo (capital e interior do estado). Mas os cervejeiros de todo Brasil poderão encontrá-la na loja virtual da CBCA,
no site www.lojacerveja.com.br.
SOBRE A CBCA - A Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal (CBCA) nasceu a partir da
fusão de duas empresas de expressão no mercado, as cervejarias
Leuven (Piracicaba-SP) e Schorns-

tein (Pomerode-SC), em 2019, com
o objetivo de fortalecer e difundir
o consumo de cerveja de qualidade no Brasil. Com um histórico de
tradição, inovação e premiações, a
paixão pela bebida aliada à gestão
profissional e visionária resultaram em um crescimento consolidado da empresa que, em maio de
2022, assinou acordo de fusão
com a StartUp Brewing. Atualmente, a CBCA tem três fábricas
localizadas em Piracicaba (SP),
Pomerode (SC) e Itupeva (SP). Seu
portfólio é composto pelas marcas
Leuven, Seasons, Schornstein, The
Drummer (vendida apenas no exterior) e Unicorn, originária da
StartUp Brewing. Tendo uma
base muito engajada de cerca de
800 investidores, a meta da CBCA
para 2022 é chegar a R$ 70 milhões de faturamento, com expectativa de dobrar esse valor em
2024, seguindo o ritmo de crescimento de 70% ao ano desde 2016.

Divulgação/CBCA

Legend of the Bard Sour Caju e Cajá é o
novo lançamento da Cervejaria Leuven

C ARDIOLOGIA

Colesterol elevado atinge 40% da população adulta
As doenças cardiovasculares,
consequência direta do colesterol
alto, são responsáveis por cerca de
30% de todas as mortes no país, o
que corresponde a 400 mil óbitos
por ano. Dados da Sociedade de
Cardiologia do Estado de São Paulo constatam que o colesterol elevado atinge 40% da população
adulta no Brasil e cerca de 20% de
crianças e adolescentes. O descontrole é um dos fatores de risco cardiovascular mais relevante podendo causa infarto, AVCs e mortes.
“Uma das ferramentas eficazes para combater este mal não está
exclusivamente na farmácia, mas
à mesa, apesar de em muitos casos
o tratamento medicamentoso ser
indispensável. Mas a mudança no
cardápio é a condição para controlar o colesterol”, explica Regina Pereira do Departamento de Nutrição da SOCESP. A entidade lança o
e-book Diálogos com a Nutrição,
disponibilizado gratuitamente pela
internet e que aborda os aspectos

nutricionais da Diretriz de Dislipidemia, traz orientações para a nutrição auxiliar no processo de redução do colesterol. A publicação
faz parte da campanha para o Dia
Nacional de Controle ao Colesterol Elevado, em 8 de agosto, que
ainda contempla uma série de entrevistas com especialistas, postagem em mídias sociais e na
página da entidade sobre o tema.
“Alertar a população faz todo
o sentido já que a grande maioria
das pessoas não sabe que convive
com a dislipidemia – nome dado à
elevação do nível de colesterol total, além de outras anormalidades,
como dos triglicérides, do HDL
muito baixo – e, portanto, não age
para combater o problema”, lembra a diretora da SOCESP, a cardiologista Maria Cristina Izar. “Um
exame de sangue simples é suficiente para detectar a anomalia. Porém, a constatação é apenas o primeiro passo para o controle, que
exigirá mudança no estilo de vida,

incluindo prática de atividade física e alterações na dieta”, completa.
A nutricionista destaca que
alguns nutrientes são verdadeiros
inimigos do colesterol, como os
ácidos graxos trans, que estão em
produtos industrializados como
biscoitos, bolos prontos, margarinas, sorvetes e salgadinhos. “Eles
devem ser retirados do menu de
quem sofre de colesterol elevado”,
alerta Regina Pereira. Ela também
recomenda a redução de ácidos
graxos saturados, presentes, por
exemplo, no leite integral, manteiga, creme de leite, chantilly, queijos gordurosos (provolone, parmesão, muçarela), banha, bacon,
sebo, toucinho, gordura das carnes e pele das aves e dos peixes.
Outra orientação, que está no ebook lançado pela SOCESP, é diminuir açúcares e bebidas alcóolicas, pois estimulam o fígado a produzir ainda mais triglicerídeos.
ALIMENTOS AMIGOS
DO CORAÇÃO - Na lista de ali-

mentos que precisam ser consumidos entram as fontes de antioxidantes, como frutas, verduras,
legumes e temperos naturais,
como pimenta, manjericão, alecrim
e orégano. “As moléculas que carregam o colesterol, quando oxidadas pelos radicais livres, tornamse mais prejudiciais e menos eficientes”, explica a cardiologista Maria Cristina Izar. Da mesma forma, é positivo aumentar os alimentos ricos em fibras solúveis,
como a aveia, batata doce, linhaça,
frutas, pois reduzem a absorção do
colesterol. “Também participam
desta batalha a ingestão de ômega
3, presente na linhaça, óleos de
soja e canola, nozes, amêndoas e
em alguns peixes como o salmão e
a sardinha, e de fitosteróis, encontrado no abacate, nozes, castanhas
de caju, castanha do Pará, semente de girassol, soja, milho, feijões,
legumes e verduras, além de proteína de soja e probióticos” completa a diretora da SOCESP.
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963 mil eleitores na
Região Metropolitana

Nossa Tribuna
Alex de Madureira

O

incansável jornalista e amigo,
Evaldo Vicente,
até pode pensar que é
o dono supremo de A
Tribuna Piracicabana, hoje completando
seus 48 anos de atividades ininterruptas.
Ledo engano. A Tribuna é nossa, de todos os piracicabanos
que admiram o seu trabalho.
A Tribuna é um pouco o
“marvado”, “bendito” ou “mardito” do Capiau, que todos amam
e odeiam com a mesma intensidade. Amam quando ele fala bem
de nós. E odeiam quando pega
no nosso pé. Personagem que
mesmo com tantas controvérsias, ninguém deixa de ler, comentar e refletir sobre seus conselhos, ponderações e observações.
Confesso que espero receber o arquivo pelo “WhatsApp”
e corro ler o Capiau, mas deixo para ver o restante do matutino no decorrer do dia.
A Tribuna também é de inúmeros articulistas, das mais variadas correntes políticas da cidade, estado e país, que todos cer-

tamente leem de forma
respeitosa, mesmo
quando não concordam com as opiniões
emitidas. Mas é certamente o jornal que demonstra, na sua diversidade de colaboradores, diferentes
ideias e crenças. O pluralismo é praticado de
forma diária por este periódico.
Aliás, a Tribuna também não
é nossa, é de toda a região. O primeiro jornal local a dar voz aos
atos administrativos e políticos
das prefeituras e câmaras de vereadores da região, mostrando os
fatos e acontecimentos de outras
localidades, divulgando atividades culturais, contribuindo decisivamente para uma integração
que, com a criação da região Metropolitana de Piracicaba, tornase cada vez mais necessária.
Para além das suas páginas
diárias, o jornal edita, imprime e
distribui outros periódicos para
inúmeras cidades mais próximas,
e também distantes de Piracicaba, contribuindo para a difusão
de mensagens, notícias, opiniões
e construindo a história e memória de cada uma delas.

A TTribuna
ribuna também
é de inúmeros
articulistas, das
mais variadas
correntes políticas
da cidade
Ela também destaca a nossa cultura diariamente, incentiva as atividades das nossas letras semanalmente, do esporte,
difunde as crenças religiosas diversas, mantém uma gama de
anunciantes fiéis ou esporádicos, distribui o suplemento de
literatura mensalmente e, ao seu
modo, vai contribuindo para um
debate intenso sobre os rumos
da nossa cidade, região e Estado, bem como do nosso país.
A Tribuna é porta voz perene
das notícias do executivo e legislativo local, das entidades de classe,
sindicatos diversos, que nela encontram abrigo necessário para a
difusão das suas atividades.
Com uma equipe competente de colaboradores, na redação,
departamento comercial, industrial e distribuição, a Tribuna
também envereda pelo universo
digital, sem deixar de prestigiar
o leitor tradicional, que ainda

prefere receber o jornal em casa,
impresso em papel. Deste modo,
vai ampliando sua base de informações e negócios pelas redes sociais, como tem feito também os
grandes jornais brasileiros.
Com capacidade de trabalho
e espírito público invejável, Evaldo Vicente vai consolidando, ao
seu modo, amigos, apoiadores e
anunciantes, reforçando a crença
de que é no campo das ideias que o
projeto de uma cidade, região, Estado e país vai se consolidando.
É pelo olhar múltiplo de todos, que se estabelecem os consensos necessários para uma
caminhada nacional que seja
igualmente perene. E, se na origem da imprensa local, digladiaram-se monarquistas e republicanos, cada qual em suas
trincheiras, hoje temos neste
jornal a síntese de todos os
olhares, de todos os desejos, de
todos os nossos sonhos para o
bem de uma cidade melhor.
Vida longa à nossa Tribuna.
———
Alex de Madureira, deputado estadual pelo PL (Partido Liberal) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

Síndrome do Covid-19 e/ou Covid longa (III)
J. F. Höfling

O

sistema imune
não “sossega” e
passa a atacar o
próprio corpo... O que
isso significa afinal, e
qual a sua relação com
a síndrome pós-Covid
que temos discutido
um pouco aqui, e quais
suas consequências para o nosso
organismo e saúde? A resposta
imune, diz respeito ao modo como
o organismo tem a capacidade de
reconhecer, neutralizar e eliminar
as substâncias “heterólogas” (que
não são próprias do nosso organismo, ou seja diferentes) assim
como se tornar “resistente” a reinfecções. Esse processo todo ocorre
sem lesão tecidual e está acontecendo a todo momento com o intuito de eliminar aquilo que está
nos agredindo...esta é função do
nosso “exército interior”. A síndrome pós-Covid parece também ter
uma ligação com esse sistema, o
que já podemos imaginar o que
isso traz de consequência para o
nosso organismo. Quem passou
por essa doença, poderá reconhecer um pouco mais o que vamos
mencionar... Quando a Covid evolui para um quadro mais sério, entra naquilo que denominamos de
“fase inflamatória” o que, geralmente, (se inicia na segunda semana após a detecção pelos testes
desse vírus, o que de certa forma

nem é o maior dos problemas. A essa altura, já
temos uma quantidade
grande de “anticorpos”
para o combate a esses
inimigos. A questão que
inclusive já foi detectado cientificamente, o
nosso corpo envia uma
quantidade grande de
células de defesa para o
sistema respiratório, o que, de certa forma, acaba por “danificar e
obstruir” os alvéolos pulmonares
(estruturas em forma de sacos
onde se dá a troca de gases”). Esse
descontrole imunológico, com certeza nos trazem complicações como
podemos ver e também podem estar relacionados com a Covid- longa, mas isso não deveria ocorrer,
afinal esses indivíduos já estavam
“curados” e não tinham mais o
Sars-Cov-2 no corpo não é? Mas o
descontrole imunológico pode
“persistir” mesmo depois que o vírus “foi embora”. Isso tudo parece
estar relacionado com os tipos de
“anticorpos” que nosso organismo
produz. Inicialmente temos a produção de “anticorpos maiores”
com menor penetração e não se
encaixam totalmente nos vírus,
porque isso funciona mais ou menos como a “chave e a fechadura”
seguida de anticorpos menores
com mais chance desse fato acontecer... mas acontece que as pesquisas tem demonstrado que os
níveis desses dois anticorpos ficam

Para a ciência, os
obstáculos são
um desafio
constante e é
com ela que
podemos contar
abaixo do esperado durante a Covid inicial o que, provavelmente,
amplia o risco de ter a Covid-longa. Isso permite que um outro tipo
de anticorpos “autoanticorpos”
que atacam os tecidos do próprio
organismo, aumente causando
inflamações persistentes que podem explicar, em parte, a síndrome pós-Covid. Esse fenômeno
pode confundir o sistema imunológico “atrapalhando” a sua capacidade de combater “novas
ameaças”. É o que já dissemos: o
sistema imune não sossega e passa a atacar o próprio organismo.
Isso tudo, tem levados os pesquisadores a entenderemtambém,
que os “acometidos” pela Covid19 produzam menos anticorpos do
que o normal e “mais autoanticorpos” responsáveis pelos danos
aos tecidos de nosso organismo.
Como já mencionamos anteriormente, esse assunto é longo
e não sei se poderíamos esgotálo e nem mesmo se há tanto interesse por parte dos leitores... o
que podemos dizer para finalizar, é que os pesquisadores já tiveram a capacidade de detectar
as possíveis “causas” desse pro-

cesso todo. Tudo indica que há
cinco fatores principais detectados em quem tem Covid longa,
os quais podem estar presentes
isoladamente ou em conjunto.
São eles: danos endoteliais, microcoágulos, persistência do autor do crime (Sars-cov-2), reações imunes anormais, como acabamos de explicar e reativação
desses vírus. Toda essa compreensão, tem levado os cientistas a
produzir medicamentos (à semelhança da AIDS), que possam
“atenuar os efeitos indesejados
da Covid longa, sendo já em questão mais de 50 medicamentos
que possam “auxiliar e minimizar os efeitos desse tipo de Covid
longa, a saber: anticoagulantes,
antialérgicos, betabloqueadores,
antivirais e anticorpos monoclonais, que no momento não devemos entrar em detalhes. Uma
coisa já é certa, os primeiros testes
com alguns medicamentos, os sintomas diminuíram ou desapareceram! Até hoje, a ciência somente
consegue tratar as consequências
da síndrome, mas com certeza em
pouco tempo seremos hábeis em
enfrentar as causas dela.
Para a ciência, os obstáculos são um desafio constante e é
com ela que podemos contar.
———
Jose F. Höfling, professor microbiologista e Imunologista da
FOP/Unicamp

Neocalvinismo: a nova teologia do governo Bolsonaro?
Tiago de M. Novais

P

arecia improvável que depois do
pentecostalismo
e o neopentecostalismo haveria outra vertente cristã que ganharia destaque fora
dos âmbitos religiosos
no Brasil. Por bem ou
por mal, a ala reformada (calvinista) brasileira, e mais especificamente a tradição neocalvinista, tem sido associada até mesmo ao governo de Bolsonaro.
Por não pressupor que o leitor saiba do que se trata, explico.
Mas começo pela negativa: o Neocalvinismo não é o ressurgimento de uma teologia de corte calvinista, que, quando muito, afeta o
que se entende sobre o caminho da
salvação do crente. É uma tradição
intelectual cristã específica, que
nasce na Holanda e que surgiu
como reação ao enfraquecimento da
religião causado pelas mudanças
vindas da Filosofia Moderna e da
Revolução Francesa. Seu precur-

sor foi um teólogo reformado, professor e
político, chamado
Abraham Kuyper, figura multifacetada e controversa, o qual chegou
a ocupar o cargo de
Primeiro-ministro da
Holanda. Além dele,
outros deram continuidade ao que se tornou
uma tradição intelectual.
Sem rodeios, suas principais
ideias se resumem na proposta de
que o cristianismo é melhor entendido quando promove a integração da fé com os outros aspectos da
vida e da sociedade – inclusive aqueles em que a fé já não é mais tão
bem-vinda, como a cultura e política. No Brasil, o Neocalvinismo
não prosperou até pouquíssimo
tempo atrás, quando se pôde identificar um esforço editorial de tradução de obras dos seus autores
e disseminação das suas ideias.
Diante disso, alguém poderia
indagar o motivo que torna essa
vertente cristã sequer digna de
menção, como tem ocorrido até
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Por não pressupor
que o leitor saiba
do que se
trata, explico
mesmo em jornais de âmbito nacional. Ao meu ver, a razão é, antes
de tudo, uma associação equivocada. Gostaria de explicar através
de duas observações que dizem
respeito ao nosso contexto social
e político, e por isso, as considero
importantes tanto para o leitor
cristão, quanto não cristão.
Primeiro, embora o Neocalvinismo seja uma tradição ainda
pouco conhecida por aqui, seu
nome facilmente conduz a erros.
Um deles tem ligação direta com o
governo Bolsonaro, pois altos cargos do executivo e judiciário foram ocupados por pastores presbiterianos, reconhecidamente calvinistas. Cito alguns: André Mendonça, ex-AGU e agora Ministro
do STF, Milton Ribeiro no Ministério da Educação e Benedito Guimarães Aguiar Neto na CAPES.
Após a ditadura, a confluência dos calvinistas com o governo
e a política nunca foi tão grande
no país, o que naturalmente coloca em suspeição uma parcela até
então inexpressiva dos protestantes. Nesse sentido, parece inegável
um alinhamento ideológico de alguns calvinistas com o bolsonarismo, o que não é motivo suficiente
para transferir a associação para
o campo Neocalvinista (nem calvinista como um todo). Não só isso.
Por não possuir uma denominação religiosa ou instituição políti-

ca no Brasil, a tradição neocalvinista é usualmente identificada
sem muito rigor com qualquer
movimento que compartilhe semelhanças, inclusive terminológicas.
Segundo, as ideias neocalvinistas dificultam sua rotulação
em termos políticos. É constantemente interpretado por seus
sucessores de diferentes modos,
seja mais à esquerda ou à direita. Para os progressistas, o Neocalvinismo é lido como uma potência para promover o pluralismo religioso e o engajamento das
religiões na esfera pública.
Para os conservadores, é entendido como uma força de sofisticação intelectual para manter a
tradição cristã em um tempo avesso à fé. Então, até certo ponto, é
correto afirmar que a tradição possui afinidade com o senso moral
de governos conservadores, o que,
por sua vez, não é o mesmo que
afirmar uma correspondência entre o reacionarismo do governo
Bolsonaro e o Neocalvinismo, por
exemplo. Mesmo com suas muitas
faces possíveis, alguns limites se
impõem em nome da coerência.
Concluo com um convite: que
o leitor amplie o conhecimento do
que ainda é desconhecido, só assim um texto como este (que desfaz a associação equivocada) não
necessitará parecer uma defesa,
exceto da honestidade intelectual.
———
Tiago de Melo Novais,
teólogo, mestre e doutorando em Ciências da
Religião e autor da Editora Mundo Cristão

Paulo Campos

E

stamos há menos
de 60 dias das
eleições majoritárias e proporcionais
na cidade de Piracicaba, capital da nossa
nova Região Metropolitana, que congrega
pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, dos
quais 963.079 estão aptos a votarem em 2 de outubro. São 51.919
eleitores a mais para votarem
nas candidaturas majoritárias
de Presidente da República e Governador do Estado e para, em
eleições proporcionais; escolherem, um novo Senador da República e um dos 75 deputados federais do Estado de São Paulo e
seus representantes numa Assembleia Legislativa composta
por 94 deputados estaduais.
Após a pandemia e dado ao
forte interesse que estas eleições
estão despertando na população,
espera-se que os números de abstenções, votos nulos e brancos diminuam sensivelmente. E que, todos possamos exercer o nosso direito de votar e sermos votados
por uma parcela importante do
eleitorado paulista, pois que residentes numa das regiões mais
prósperas do Estado, mas nem por
isso, com tantas e imensas desigualdades sociais a serem superadas pela alocação de políticas públicas que favoreçam as pessoas
que mais precisam de serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação, entre outros.
A cidade de Piracicaba, com
seus 307.053 eleitores, 19.086 a
mais que os 287.297 que votaram
nas eleições de 2018, tem também
a oportunidade de, democraticamente, escolher os candidatos que
mais se aproximem dos seus ideais políticos e necessidades administrativas. Somos uma cidade
conservadora e, por isso, acredito
que temos uma tendência que se
confirmará, em não apoiarmos
candidatos de matriz esquerdista
por aqui. Em 2018, o atual presidente Jair Bolsonaro obteve
133.718 votos no primeiro turno,
ou 64,28% dos eleitores locais. No
segundo turno, ampliou sua vantagem para 158.008 votos, ou
78,51 dos votos, ou, em cada 10
votos dos nossos eleitores, Bolsonaro conseguiu 8 e apenas 2 foram contra ele. Se esse cenário
persistir, o atual presidente poderá chegar aos 200 mil votos no
segundo turno,sendo, em tese, invencível em nossa cidade.
É certo também que este seu
primeiro mandato, marcado pelas adversidades da Covid 19, que
ceifou vidas, impediu o comércio

e indústria de trabalharem normalmente,
manteve pessoas assustadas em suas casas, certamente trará
reflexos. Que aliados
ao engessamento da
máquina pública herdada pelo presidente,
às dificuldades que
teve com tribunais superiores de justiça,
mesmo assim tivemos grande desempenho no agronegócio, na recuperação de estradas, na transposição do rio São Francisco, na
melhora da economia e na ampliação da base de emprego para os
novos desafios que se apresentam
ao nosso país num futuro próximo. Que a sociedade saiba compreender essas dificuldades e
continue apostando num cenário
de recuperação do nosso país.

Que a sociedade
piracicabana e
metropolitana
saiba igualmente
fazer uma
necessária e
correta leitura
dos desafios que
nos cabem
Que a sociedade piracicabana e metropolitana saiba igualmente fazer uma necessária e correta leitura dos desafios que nos
cabem, enquanto cidadãos, de
termos representantes dignos em
Brasília e no Estado de São Paulo, para que continuem sendo interlocutores junto às grandes esferas de decisão, para que a cidade e a região tenham ainda melhores condições para gerar emprego e renda aos nossos cidadãos. Tese que defendi dia desses
num dos programas de maior
audiência do rádio de nossa cidade. A cada ano que passa, sem
representação federal, a cidade
perde cerca de R$ 16 milhões anuais de investimentos em escolas,
hospitais, moradias populares,
novas escolas, entre outros aspectos. Convido os cidadãos piracicabanos para conduzirem com
coragem,coerência e destemor,
seus passos rumo às urnas deste
ano. Para que nossa cidade volte
a ampliar sua representatividade
junto aos poderes constituídos e
que, através disso, possam ter embaixadores na Assembleia Legislativa, que se traduzam em ações,
às nossas necessidades e anseios.
———
Paulo Campos, vereador pelo Podemos, em
Piracicaba

O INSS pode revisar pensão
por morte concedida há
mais de 10 anos?
Guilherme Chiquini

M

uitos pensionistas do
INSS que recebem o benefício há mais
de 10 anos estão sendo
convocados para apresentar documentos ao
órgão sob a justificativa de atualização cadastral. Na verdade,
esse é um pretexto utilizado pelo
órgão para revisar a concessão da
pensão por morte de todos aqueles que receberam o comunicado e
verificar se, de fato, possuem direito ao benefício que recebem. Na
carta enviada pelos Correios, o
INSS faz a exigência para que o
pensionista apresente RG, CPF,
Carteira de Trabalho, Certidão de
Casamento e de Óbito, alertando o
destinatário da correspondência
que, caso não apresente referida
documentação, poderá ter a sua
pensão cessada. Essa iniciativa do
Governo faz parte do Programa
Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, popularmente conhecido
como “pente-fino do INSS”.
Em regra, os benefícios concedidos há mais de 10 anos não
podem ser revistos. Isso porque a
Lei de Benefícios garante ao INSS
o prazo de até 10 anos para realizar revisão nos benefícios por ele
concedidos. No entanto, há pensionistas que recebem o benefício
há mais de 10, 20, 30 e, absurdamente, 50 anos que estão sendo
convocados pela Previdência Social. Obviamente, muitos deles já
não possuem mais os documentos
exigidos pelo INSS para comprovação do direito a que fazem jus.
Como dito anteriormente,
estabelece a Lei 8.213/1991 que
o direito da Previdência Social
de revisar e, consequentemente, anular os atos administra-

tivos de concessão de
benefício de prestação continuada (aposentadoria, auxílio,
pensão etc.) decai em
10 (dez) anos, contados a partir do recebimento do primeiro
pagamento. Deste
modo, ainda que exista a possibilidade de
o INSS revisar e anular os seus próprios atos administrativos, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), essa possibilidade
deve ser limitada no tempo e no
espaço sempre que as circunstâncias envolvidas apresentam
a necessidade de uma proteção
jurídica dos segurados que perceberam os benefícios de caráter alimentar, restando claro
a proteção dos princípios da
segurança jurídica e da proteção do direito adquirido.

Em regra,
os benefícios
concedidos
há mais de 10
anos não podem
ser revistos
A dica ao pensionista que
for convocado pelo INSS é: consulte um profissional de sua
confiança, pois ele poderá avaliar o seu caso e lhe informar se
há ou não ilegalidade na revisão de sua pensão e, uma vez
verificada a regularidade de seu
benefício poderá ainda apresentar a sua defesa junto ao INSS.

———

Guilherme Chiquini,
advogado, especialista
em Direito Previdenciário: Concessão e Revisão
de Benefícios do INSS
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Carmen M.S.F Pilotto

E continuamos com o mês de aniversário
da querida Piracicaba, com diversas
celebrações afetivas e culturais pela
cidade. Somos privilegiados por uma
cidade tão querida e produtiva!
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Ivana Maria França de Negri

O QUE SOU EU?

VISÃO DO POETA

VERSO

O poeta tem nos olhos,
Uma lente especial,
Através da qual vê, tudo com
encantamento!
O pôr-do-sol lhe traz... a Inspiração!
O céu, a lua, as estrelas...
O romantismo!
O mar e seus mistérios,
Suas ondas... a fascinação!

No âmago do meu ser,
Surgem cenas inéditas do meu viver.
Quadros de pinturas com detalhes,
Que me inspiram a pintar!
São estilos contemporâneos,
Trazendo o despertar
Dos talentos que podem eclodir e
Da consciência extravasar.
Tudo parece meio real e onírico!
Nem tenho certeza da veracidade!
Parece mistico, espiritual. Sendo capaz,
De trazer-me naquele momento,
À verdadeira PAZ.
ooOoo

PIRACICABA, O ESPÍRITO DO LUGAR
Carmen M.S.F
o
M.S.F.. Pilott
Pilotto

PROSA

SINAIS...
Valdiza Maria Capranico
Realidade Preocupante!
Nossa casa, essa bolinha
azul, pequenina, girando num
universo infinito! Até quando?
Vivemos momentos difíceis...
Quando o Criador nos colocou nesse planeta, deu a nós
tudo que precisávamos! Inclusive, muita beleza! Observem
a Natureza, as flores, os pássaros, montanhas verdejantes,
ou cobertas de neve... rios...
florestas...
Que estamos fazendo
com tudo isso?
Na ânsia de progredir
cada vez mais, no avanço tecnológico, estamos destruindo nosso planeta
- e - como sempre afirmo - é a única casa que temos para morar...
Não respeitamos mais o espaço de outros animais... motivo pelo qual
está cada dia mais comum aparecerem em nossas casas, quintais, jardins... onças, cobras, jacarés...
Além disso, doenças desconhecidas atacam a humanidade.... Viveremos, daqui por diante, sempre, num horizonte sombrio? E nossas crianças? Serão pequenos robôs? Praticamente, já nascem sabendo manusear
um celular, um aparelho de TV... isso é muito bom..., mas, e o relacionamento humano, como fica? A vida social... a família... a natureza...
Pouco valor é dado hoje à Natureza... e, no entanto, é dela que
depende a VIDA na Terra!
Aproveitamos para refletir um pouco sobre isso...
Conseguiremos viver ou sobreviver sem ela?

Eunice Zem Verdi

Elda Nympha Cobra Silveira

As águas recortam odores e paisagens
de uma cidade que incorporei em minha alma
no lusco-fusco da ponte pênsil
nas ribanceiras apinhadas de pescadores
na chaminé do Engenho que rasga a Urbanidade
Na pracinha os velhinhos com os carrinhos de passeio
transportam guris, empresários do futuro
e as pombas arrulham histórias das dinastias
entremeadas com o metalúrgico que ali caminha.
Mas é nos bares que a cidade se revela
nas caninhas sorvidas em meio às angústias
nos chopes compartilhados com amigos
nos petiscos que marcam sabores e veleidades.
Somos partículas do ambiente em que vivemos
força viva do planeta que coabitamos.
Nosso espírito está tatuado no espaço
virtualmente presente nos fluídos cósmicos.

O poeta tem o dom,
De amenizar as palavras,
Para torná-las leves.
Sonoramente harmoniosas!
Palavras que dançam,
Numa cadência musical...
Assim, o sonho do poeta
É alcançar a emoção,
Construindo uma ponte...
Que liga um coração...
A outro coração!

Os poetas são seres alados,
Que vivem encantados,
A voar rumo ao sagrado,
Em plena comunhão,
Com o real e o imaginário,
Numa linha que comunga,
O céu e a terra!
Numa eterna vibração!

Por falar em poesia,
O que seria, viver sem ela?
A poesia é como bálsamo,
Derramado no papel,
Dando cadência e musicalidade,
Na pureza da emoção,
Na sutileza da expressão!
ooOoo

"NOIVA

DA COLINA"!!!
Milton de Medeiros

Cidade acolhedora
Piracicaba querida
És encantadora
Viva noiva da colina.

Exuberante e promissora
Olhos se encantam
Inspiração aflora
Sua música canta.

Berço da cultura
Teatros e feiras
Na ciência destaca
Pelo brasil afora.

Salto do mirante
Magnífica piracema
Peixes versus correntezas
Enaltecem toda beleza.

Pintado na brasa
Saborosa tradição
Visitante abraça
Piracicaba no coração.

No futebol
XV das tradições
Salve o Nho Quim
Mora nos corações
Histórias sem fim.

Raízes sertanejas
Cururu e serestas
Melodias despejam
Descrevem proezas.

Na essência da alma
Declaro este amor
Exuberância me inflama
Te amo com fervor!!

Orgulho caipira
Seres exaltam
Pamonhas de pira
Todos gostam.

ooOoo

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

NOTÍCIAS:
 O Instituto Histórico e Geográfico está completando 55 anos como
guardião e divulgador da história de Piracicaba e região. Vida longa e
profícua!
 O Museu Prudente de Moraes está celebrando 65 anos também cuidando e divulgando todo o acervo da cidade de Piracicaba
 A Tribuna Piracicabana, nosso querido jornal, está completando 48 anos

de vida dedicada a imprensa e a divulgação. Ao Evaldo e equipe coragem
e determinação nesta árdua tarefa.

 O Jornal de Piracicaba completando também 122 anos de história.
Nossa cidade é privilegiada porque conta com tradicionais e respeitados
meios de comunicação!

ooOoo

CAI PIRA

 A Gazeta de Piracicaba também aniversariando. São 13 anos de comu-

Rodrigo Marques de Menezes

nicação de qualidade!

Viva nossos meios de comunicação!
Viva a cultura de nossa cidade!

Caipira é mais um jeito de ser
Que de incerto, soa
É rio de uma voz que,
num concerto, cora
É peixe que, fora d'agua, entoa
É cheiro de mato e de lagoa
É suor que, do sol, destoa
É lua que, de cachaça, posa
É cachoeira que, sobe desce aproa
É luz que, ao contrário, ecoa
É chão que, de tão pássaro, voa

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O pincel mágico de Ismael Chedid conta uma linda história sobre um
menino que tinha o sonho de ser um grande pintor.
Pobre, ele não tinha tinta, muito menos pincel... e pediu ajuda ao
famoso pintor da cidade.. Mas essa ajuda lhe foi negada.
Shein então, sozinho, observava cada detalhe de tudo que o cercava
e com um graveto, fazia seus desenhos no chão de terra e depois, num
muro da cidade, com um velho pedaço de carvão. Todos se encantavam
com os desenhos que pareciam até mesmo ser reais.
Certo dia, teve em sonho, a visita de um bondoso senhor que lhe
presenteou com um pincel que era mágico, tornando real, tudo o que
fosse desenhado.
O que será que Shein desenhou? O que será que o rico senhor da
cidade, ao ficar sabendo disso, veio pedir a Shein?

(foto Ivana Negri)

Lançamentos/Exposições

PALAVRA

DO

ESCRITOR:
"Não adianta se
entregar aos sonhos
se você se esquece
de viver"
J. K. Rowling
Joanne "Jo" Rowling, OBE, FRSL,
mais conhecida como J. K. Rowling,
é uma escritora, roteirista e produtora cinematográfica britânica, notória
por escrever a série de livros Harry
Potter. Os livros ganharam uma popularidade mundial, recebendo múltiplos prêmios e vendendo mais de 500
milhões de cópias. Nascimento: 31
de julho de 1965, Yate, Reino Unido
Fonte: Wikipédia
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NOSSO 11 DE AGOSTO

É UM
Dr. Jonas TadeuParisotto

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

"A advocacia não é profissão
para covardes", afirmou o mestre
e advogado Heráclito Fontoura
Sobral Pinto, militante defensor
das garantias constitucionais e da
democracia, encorajando, assim,
a advocacia, que sempre será a última trincheira na luta pela igualdade. Vem chegando o nosso 11
de Agosto, data magna da Advocacia e este ano completo, em novembro, 30 anos do recebimento
de minha carteira da OAB, concluí a Faculdade de Direito da querida UNIMEP em 1989 e prestei
meu primeiro e único exame da
Ordem dos Advogados do Brasil
em 1992, desde então, enfrento
com coragem as dificuldades da
profissão e tenho plena convicção e compreensão do meu papel
e do papel da advogada e do advogado na luta para produzir
uma sociedade mais justa e fra-

terna. Não vou me calar, nem me
omitir, sempre tive um lado, ser
"muro" não faz parte de minhas
características pessoais, opto ser
"ponte" e contribuir na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, onde possamos conviver e respeitar as diferenças.
Em homenagem ao nosso 11 de
Agosto, transcrevo e reproduzo:
"Carta às Brasileiras e aos
Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito"!
Em agosto de 1977, em meio
às comemorações do sesquicentenário de fundação dos Cursos Jurídicos no País, o professor Goffredo da Silva Telles Junior, mestre
de todos nós, no território livre do
Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava
também o restabelecimento do estado de direito e a convocação de
uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu
frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional
Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o estado democrático de
direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais.
Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e
o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do pacto maior, a Constituição Federal. Sob o manto da
Constituição Federal de 1988,
prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições
livres e periódicas, nas quais o
debate político sobre os projetos
para país sempre foi democráti-

co, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Goffredo está estampada em nossa
Constituição "Todo poder emana
do povo, que o exerce por meio de
seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição. Nossas eleições com
o processo eletrônico de apuração
têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de
poder com respeito aos resultados
das urnas e transição republicana
de governo. As urnas eletrônicas
revelaram-se seguras e confiáveis,
assim como a Justiça Eleitoral.
Nossa democracia cresceu e
amadureceu, mas muito ainda
há de ser feito. Vivemos em país
de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços
públicos essenciais, como saúde,
educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das
nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios.
Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de
raça, gênero e orientação sexual
ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude.
Nos próximos dias, em meio
a estes desafios, teremos o início
da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com
a disputa entre os vários projetos
políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os
rumos do país nos próximos anos.
Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momento de
imenso perigo para a normalida-

de democrática, risco às instituições da República e insinuações de
desacato ao resultado das eleições.
Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o estado democrático de
direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira.
São intoleráveis as ameaças aos
demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários
que puseram em risco a secular
democracia norte-americana. Lá
as tentativas de desestabilizar a
democracia e a confiança do povo
na lisura das eleições não tiveram
êxito, aqui também não terão.
Nossa consciência cívica é
muito maior do que imaginam os
adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências
menores em prol de algo muito
maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São
Francisco, independentemente da
preferência eleitoral ou partidária
de cada um, clamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas
na defesa da democracia e do
respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual não há mais
espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos
imensos desafios da sociedade
brasileira passa necessariamente
pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as
tentativas de rupturas, bradamos
de forma uníssona: Estado Democrático de Direito Sempre!!!!

Ronan Pinheiro da Costa

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado
por games

E ae Galera!!! O mês de agosto começou com muita dor de cabeça para os internautas da Indonésia. O governo da Indonésia bloqueou o acesso a diversos serviços
online, incluindo Steam, Epic Games, PayPal e Yahoo!. De acordo
com as regras do país, as empresas não cumpriram um novo requisito relacionado a moderação
de conteúdo cujo prazo era até o
dia 27 de julho para que todas se
cadastrassem no banco de dados
do governo, como não o fizeram,
foram boqueados. Para entender
melhor essa história, temos que
voltar em 2020 quando foi criada

Pablo Franco

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

Fala meu psicolindo tudo bem?
Eu como psicólogo do esporte tenho sempre uma visão mais
vinculada a esse ponto quando
vou analisar qualquer acontecimento. Dessa vez não é diferente, vamos falar sobre ocasiões
de estresse e como esse esporte
chamado futebol pode ser uma
gangorra onde em pouco tempo pode se ir do céu ao inferno.
Um ponto que tem me chamado a atenção é como um time profissional pode ter tantas partidas
decisivas em tão pouco espaço de
tempo. O Corinthians em questão
de semanas poderá ser eliminado
de duas competições e isso pode
acarretar em simplesmente acabar
com todo o planejamento do time.

- Óia nóis aqui de nooovooo.

ESPORT’S
uma lei no país intitulada de MR5,
ela dá ao governo a capacidade de
obter dados sobre usuários específicos, além de solicitar remoção
de conteúdos que perturbem a ordem pública ou sejam considerados ilegais. Os usuários dos serviços bloqueados ficaram sem a possibilidade de processar quaisquer
tipos de pagamentos ou jogar determinados títulos, a lista de banimentos inclui ainda sites de jogos como DOTA 2, Counter-Strike, Origin e Xandr, battlenet. Por
outro lado usuários da Apple, Microsoft, Google, Amazon, TikTok,
Twitter, Netflix e Spotify que se
registraram para uma licença no
prazo, permanecem disponíveis. É
valido lembrar que em abril deste
ano, ocorreu algo similar, porém
em relação a sites de pirataria. A
china possui um controle estatal
similar e melhorado onde o governo sabe tudo que você faz e acessa, além de limitar e controlar seus
acessos a diversos sites, Youtube
por exemplo é proibido por lá, o
nome do sistema é o Grande Fi-

JOGO MENTAL

rewall em alusão a grande Muralha da China, não é brinquedo não.
O que está ocorrendo na Indonésia e já ocorre na China é uma forma de censura e controle total por
parte do Governo, quer visa cegar
e doutrinar a população, o que fere
os direitos humanos das pessoas
conforme já afirmado diversas
vezes pela ONU. E por falar em
China e o controle total que eles
querem ter sobre tudo, o regulador
de jogos do país disponibilizou licenças de publicação para 69 jogos
online, incluindo games que pertencem às desenvolvedoras chinesas
como iDreamSky e G-bits Network
Technology. A informação foi divulgada pela agência Reuters nesta última segunda-feira (1º). Jogos
que pertencem às companhias tecnológicas Tencent e NetEase não
estão entre as aprovadas na lista
publicada pela Administração Geral da Imprensa e Publicação da
China. Ano passado nós noticiamos
que a China já havia introduzido
regras que estabelecem a quantidade de tempo que menores de 18

anos no país podem jogar videogames: até três horas por semana.
Segundo as autoridades chinesas,
a medida visa combater o vício nos
games. Foi confirmado e agora a
EA Sports (antiga detentora dos direitos do jogo FIFA) é a nova patrocinadora da La Liga, a principal
divisão do futebol espanhol. O acordo terá início em 2023, após o fim
da temporada 22/23. Nos últimos
7 anos, a La Liga vinha sendo patrocinada pelo Banco Santander, o
passo é visto como importante na
EA, visto que agora terá o seu primeiro jogo de futebol com o novo
nome de "EA Sports FC" em 2023,
após o encerramento da parceria
com a FIFA. O acordo com a La
Liga é uma aposta em publicidade
para a empresa e um pilar para o
desenvolvimento de conteúdos digitais. Façam suas apostas, será que
teremos um jogo novo por aí melhor do que o atual FIFA e menos
predador na questão de microtransações. Por hoje é só, fiquem ligados nas próximas colunas!! Winner, winner, chicken dinner!!!

- É bom demais voltar a falar "cum tudo ocêis".
- Os meninos da comissão
técnica do sub 17 do NhôQuim estiveram nesta última
quinta feira (04) no programa
"Passe de Letra"da Difusora.
- O treinador Leandrinho e o
preparador de goleiros Juninho esbanjaram simpatia e
alegria com todos os participantes e ouvintes.
- Os nomes da comissão técnica ainda têm o Sidnei preparador físico, que não compareceu por estar ajudando
nos treinamentos do profissional no mesmo horário.
- Os novos comandantes da
categoria estão muito otimistas com essa neva mentalidade em a primeiro momento somente trabalhar
com garotos de Piracicaba.
- "Foi o que o torcedor piracicabano sempre pediu"
disse Leandrinho sobre o
elenco já a disposição.
- Segundo os dois profissionais, os trabalhos já estão
a todo vapor pois o sub 17
já vai disputar uma competição com início em 15/08.
- O Paulista CUP vai dar
aos meninos a primeira
oportunidade de mostrar
que tem capacidade para
estar no elenco e desenvolver fundamentos que só
as partidas oficiais podem oferecer ao atleta.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

O que tem que ficar bem
claro é: todos os times tem limitações e oscilações são comuns em todos os times e entender isso é necessário.
Pensando na parte mental
é importante entender que essa
pressão pelo resultado pode fazer o time sentir realmente o
peso de cada decisão. Assim
como nós também sentimos
quando vamos para algo que
tem bastante importância.
Eu como torcedor do time
com certeza sentirei essas possíveis desclassificações, mas temos
que lembrar que também não é
fácil fazer parte desse momento.
Não se trata de aceitar a derrota, mas entender que são humanos que estão ali do outro lado.
Então dá próxima vez que
for comentar algo pense você no
lugar daquela pessoa. Acho que
não é legal e faz bem muitas vezes usar a famosa empatia.
Não é porque ganham
muito mais que um trabalhador normal, que eles não sofrem. Sentir mal não tem relação com dinheiro ou status!

- Na chave do Nhô Quim estão Rio Branco de Americana, Velo Clube de Rio Claro, Jundiai, Independente
de Limeira equipes da nossa região que irão proporcionar grandes confrontos.
- Boa sorte a toda comissão técnica do sub 17,
assim como a todo o
elenco e diretoria.
- O sub 20 empatou sem gols
contra o Ituano na cidade de
Itu, grande feito dos meninos
comandados por Denis Augusto que é outra fera e entende tudo de categorias de
formação. Parabéns!
- Um beija flor me contou
que o sub-15 já está no
forno e que os nomes dos
profissionais da comissão
técnica vão impactar a
galera que gosta de verdade do Nhô-Quim.
- De minha parte só em ter
visto a "limpa" que foi feita
no clube no departamento
de futebol, e o planejamento em utilizar "muito" a base
para disputa da copa paulista já me satisfaz, os resultados virão com o tempo, e
quando começarem a vir ninguém segura o Nhô-Quim.
- Sem ter mais "pop star",
"gralhas', "negociantes",
"torcedores profissionais"
e "quem nem sabe o porque a bola pula" o clube
vai progredir.
- Até semana que vem,
"eita como nóis gosta desse time".

A Tribuna Piracicabana
A5

Domingo, 7, e segunda-feira, 8 de agosto de 2022

IGREJA EM COMUNICAÇÃO

"Não matarás" (parte III)
Rogério Sartori Astolphi
Juiz de Direito, colunista do site emfoco.org.br
O prezado leitor que me desculpe pela insistência ou se sou
repetitivo. Mas é importantíssimo frisar que NÃO HÁ DIREITO AO ABORTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA! Faço essa afirmação de forma categórica, em caixa alta
mesmo, pois o direito à vida - o
maior de todos os direitos! deve sempre ser colocado em
posição de destaque, jamais em
segundo plano ou escondido.
Um dos "fundamentos" da
República Federativa do Brasil
consiste na "dignidade da pessoa humana": está no art. 1º,
inciso III, da Constituição. Depois, na cabeça do art. 5º, é garantida "a inviolabilidade do direito à vida", garantia essa que
vem em primeiro lugar para depois ser seguida, nesta ordem,
pelas da liberdade, igualdade,
segurança e propriedade.
As defesas legais não param por aí: o "Pacto de San
Jose da Costa Rica", incorporado em nosso ordenamento
jurídico desde 1992, garante a
proteção à vida a todo ser humano e "desde o momento da
concepção". E o art. 2º do Código Civil reafirma que "desde a
concepção" ficam assegurados os
direitos do nascituro (ou a pessoa humana que está por nascer).
Os defensores do aborto
"sem limites" costumam utilizar
o argumento de que, nas 12 primeiras semanas, o feto humano
seria "apenas vida em potência".
Mera retórica, pois qualquer ser
vivo tem a vida em potência, em
perspectiva. E o que é isso? É a
vida que se projeta no tempo
de cada minuto, cada hora,
cada dia. A ciência já comprovou que nosso organismo, hoje,
é diferente do de ontem, e não
será igual ao de amanhã.
Estamos, portanto, em
constante transformação. E
isso é um dado de realidade
contra o qual não há argumento que lhe possa contrariar. E
por quê? Porque é o ciclo natural da vida: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer.
Com a pessoa do nascituro poderia ser diferente? Obviamente que não, pois a partir da concepção e quando do
encontro bem-sucedido entre
os espermatozoides e o(s)
óvulo(s), mais uma vida é gerada - inédita vida! - diferente

da de todos os outros bilhões
e bilhões de seres humanos que
existem, existiram ou existirão.
E, convenhamos, de lá até o
parto é questão de tempo (de perspectiva, portanto!) e de cuidados,
pois a divina genética da vida se
responsabiliza por tudo o mais.
Necessário relembrar aos
cultores da morte que a pessoa
do nascituro não é um apêndice,
uma "verruga" ou um "corpo
estranho" no ventre de sua mãe.
Não! O bebê tem codificação genética única e própria, e é um ser
semelhante a cada um de nós,
pois nós todos já fomos nascituros! E me perdoem se acabo sendo explícito demais na comparação, mas a intenção somente é a
de deixar às claras essa estratégia, muito utilizada pelos defensores da morte de nossos bebês,
que, rebaixando sua dignidade
humana, buscam nos convencer
do contrário, ou seja: que até a
12ª semana de gestação a pessoa
do nascituro não tenha essa dignidade de modo pleno, podendo, portanto, ser eliminada pelo
aborto. Essa, aliás, será a discussão que o STF analisará na
ADPF 442, ajuizada pelo PSOL Partido Socialismo e Liberdade.
Dias atrás algumas pessoas de destaque do mundo jurídico "decretaram" que "se o
homem engravidasse, o direito
ao aborto já estaria aprovado
há muito tempo". Só esqueceram de um mero detalhe: há
muitas mulheres, no Brasil,
Estados Unidos e mundo afora, contrárias ao aborto, e muitos homens favoráveis. Logo,
essa questão seguramente nada
tem a ver com ser homem ou
mulher, tampouco com leis ou
o modo de interpretá-las.
O assunto que estamos tratando é muito importante e ainda precisa de outras considerações, mas o meu limite de espaço já se esgotou. Voltarei, se
o Bom Deus permitir, a seguir
discorrendo sobre o aborto em
outro artigo, sempre pedindo a
paciência do leitor, mas também a doce e poderosa proteção de Nossa Senhora, Mãe de
Deus e nossa, aos nossos bebês em gestação, às suas mães
e a todos os homens e mulheres de bem que defendem a vida
em qualquer circunstância.
Deixo-lhe um fraternal
abraço!

IGREJA EM NOTÍCIAS
FESTVOC 2022 - Continuam abertas as inscrições para
o Festival Vocacional (FestVoc) 2022. Neste ano, o evento chega à 20ª edição. O tema
é inspirado em fala de São
João Paulo II: "Não tenhais
medo, sede santos!". Os participantes poderão se apresentar nas modalidades teatro,
teatro mirim, música, música
mirim, dança, dança mirim,
desenho, fotografia, fantasia,
fantasia mirim e solidariedade. As inscrições vão até 28 de

agosto e devem ser feitas online, em www.emfoco.org.br.
MARIA - A Escola de Teologia
da Diocese de Piracicaba está com
inscrições abertas para o curso
extracurricular "A Força Resiliente do Coração de Maria e nossas Periferias Existenciais", destinado preferencialmente a exalunos do Curso Diocesano de
Teologia. Inscrições pelos telefones (19) 2106-7597 e (19) 21067575, ou pelo e-mail escola.
teologia@diocesedepiracicaba.org.br.

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

TELEFÉRICO DE PEDREIRA

Foto Alexandra Tahan

Templo Zu Lai em Cotia (SP)
Jarbas Favoretto ao lado do prefeito Fábio Polidoro

A cidade de Pedreira reinaugurou o seu teleférico, por vários
motivos ficou muitos anos entregue ao “Deus dará’. Pedreira,
oficialmente um “Município de Interesse Turístico”, tem procurado incrementar os seus atrativos turísticos, para não ficar apenas
com o seu ótimo turismo de negócio. O teleférico, com toda técnica moderna, tem saída ao lado do Posto de Informações Turísticas e leva você até o Morro do Cristo, outro local que deve ser
visitado por proporcionar boa vista panorâmica, mesmo antes de
terminar as obras do novo mirante que está sendo feito.
NO MORRO DO CRISTO

IPÊS EM C
ATANDUV
A
CA
ANDUVA

Foto Márcio Costa

Foto Alexandra Tahan

Florada dos Ipês, em Catanduva (SP).

Foto Márcio Costa

Para alegria dos visitantes, tanto quanto dos seus habitantes, agora em agosto Catanduva oferece um magnífico espetáculo em algumas de suas avenidas. É a florada
dos ipês, formando um cenário acompanhando o Rio São
Domingos, no coração da cidade. A melhor delas você vê
na Avenida São Domingos, logo na entrada da cidade.
Certamente, você vai tirar inúmeras e belas fotos.
PINA
CO
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A DE C
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Foto Márcio Costa

Vereador Alessandro Mole abrindo a cerimônia no Morro do Cristo

O pessoal que subiu pelo teleférico, ou os que subiram com
seus carros, puderam desfrutar de uma adaptada praça de
alimentação, e esperaram pelo ato solene da reinauguração
do Teleférico de Pedreira. O lugar proporciona vistas panorâmicas, com destaque especial para os momentos do pôr do
sol, algo realmente belíssimo. Ali houve a solenidade festiva, com o vereador Alessandro “Mole” de Godoy historiando
todas as dificuldades, não foram poucas, para se chegar naquela reinauguração. Pedreira está no caminho certo, faltando apenas um bom hotel de uma de nossas redes internacionais, pois há muita procura para hospedagem na cidade.
COTIA SURPREENDENTE
Situada na Zona Sudoeste da Região Metropolitana da capital
paulistana, a cidade de Cotia pode te surpreender. O município é cheio de identidade, histórias e uma experiência única
para o seu próximo roteiro de viagens. Gente acolhedora, expressões culturais únicas, clima agradável, rica culinária e muitos
pontos turísticos a serem visitados. O templo Zu Lai, em Cotia,
por exemplo, é o primeiro templo budista da América Latina,
localizado a 7 km do Templo Odsal Ling. Vale visitar. A Secretaria
de Turismo de Cotia tem uma excelente estrutura para um bom
atendimento. Aproveite, até porque está pertinho da capital.

Foto Márcio Costa

Pinacoteca de Catanduva (SP).

Conhecido popularmente como Castelinho, o edifício abrigando a atual Pinacoteca foi construído para ser residência
de um espanhol chegado ao Brasil por volta de 1910. Ele
trouxe fotografia e planta de uma casa espanhola, cuja réplica começou a ser erguida em Catanduva por volta de 1917 e
ficou pronta provavelmente em 1922. O nome Castelinho
veio porque o prédio apresenta uma pequena torre onde se
encontrava a sala de jogos. Foi transformado em Pinacoteca
em 2012 abrigando salas de exposições, pesquisa, estúdio,
áreas e varandas contemplativas. O espaço oferece exposições sazonais de artes plásticas e visuais. Visite Catanduva.
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USADOS PARA VENDER
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.
------------------------------------------

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

- 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.

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e
montador de móveis.

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

Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,
2847 – Vila Monteiro, Piracicaba
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