
RAINHA
"O Capiau cometeu um peque-

no equívoco que pode estremecer
as relações entre esse jornal e os
seus leitores, súditos ingleses: a
recém falecida rainha da Inglater-
ra recebeu o nome de Elizabeth
Alexandra Mary, da casa de Win-
dsor, vindo a ser Elizabeth II. Seu
pai, Jorge VI do Reino Unido, da
casa de Windsor era casado com a
Rainha Consorte Elizabeth, que ti-
nha o nome de Elizabeth Bowes
Lyon, quando solteira. Com o fa-
lecimento de Jorge VI e a subida
ao trono de Elizabeth II, a Rainha
Consorte Elizabeth tornou-se Rai-
nha Mãe, cfe. tradição inglesa.
Assim, Elizabeth II não teve o títu-
lo de Rainha Mãe. Abraço, Fran-
ça". Grato, França, e o sentimento
não altera para este Capiau, como
para milhões de seres humanos.

NEGROS
Vereador licenciado do Pode-

mos em Piracicaba, Paulo Campos
comemorou ontem a informação
do IBGE de que teremos nas elei-
ções deste ano 14015 candidatu-
ras negras (49 57%) e 13814 bran-
cas (48,86%).Entre os negros,
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3936 são presos (13,92%) e 10079
pardos (35,65%)."Essa informação
deixou nossa equipe ainda mais
confiante ",disse ele ao Capiau. Ele
é candidato a deputado federal.

CANTANTE
Em vídeo que circula nas re-

des sociais, o prefeito Luciano
Almeida (sem partido) aparece
dando uma canja no show de
Telma Sturion. Ele se mostrava
feliz, cantando bem, e aos pou-
cos vai se soltando. O ex-prefei-
to José Machado (PT) fazia
muitos encontros com seus do-
tes de músico, assim como o ex-
vice-prefeito João Chaddad.

APOSTA
Enquanto isso, Luciano Al-

meida assiste, certamente não
muito feliz, seu candidato prefe-
rencial a governador, Rodrigo
Garcia, ir ficando pra trás na dis-
puta pelo Governo de São Paulo.
Tudo indica que o bolsonarista
Tarcísio Freitas (Republicanos)
irá para o segundo turno. Esta-
rão juntos contra o candidato
petista Fernando Haddad?

PAPELEIROS
Têm sido de desagrado algu-

mas manifestações que chegam ao
Capiau, em função da deselegân-
cia de algumas candidaturas.
Apoiadores de candidatos de par-
tidos opostos, mesmo com painéis
envidraçados com as fotos dos
seus candidatos preferidos, têm
levado, no final de tarde, papéis de
candidatos adversários. Um pou-
co mais de civilidade, senhores.
Lamentável. Não é por pouco que o
Capiau, idoso, anda cansado.

Facultativo uso de máscara
no transporte público local
O uso permanece obrigatório em hospitais e em locais onde são prestados
serviços de saúde, como hospitais, farmácias, unidades de saúde, laboratórios

Desde ontem (9), as másca-
ras de proteção contra a Covid-19
deixam de ser obrigatórias no
transporte público de Piracicaba.
A decisão segue decreto estadual
publicado hoje no Diário Oficial
do Estado de São Paulo (DOE-
SP). Dessa forma, o uso de más-
caras só permanece obrigatório
em hospitais e em locais onde são
prestados serviços de saúde,
como hospitais, farmácias, unida-
des de saúde, laboratórios, entre
outros. O anúncio que deixa o uso
de máscara opcional no transpor-
te público foi divulgado no final
da tarde de ontem, 08/09, pelo
governo estadual, após recomen-
dação do Conselho Gestor da Se-
cretaria de Ciência, Pesquisa e De-
senvolvimento em Saúde de São
Paulo, o antigo Comitê Científico.
O Conselho também recomendou
que grupos considerados vulne-
ráveis - como idosos e pessoas
imunossuprimidas - continuem
fazendo uso do equipamento.
"Assim como no Estado, Piraci-
caba conseguiu um índice de co-
bertura muito bom na campanha
de vacinação contra a Covid-19 e
protegeu sua população, princi-
palmente contra casos graves da
doença. Isso fez com que os ca-
sos de internações e óbitos caís-
sem consideravelmente, o que
nos dá segurança para a flexibi-
lização do uso das máscaras tam-
bém no transporte público da ci-
dade", afirmou Filemon Silvano,
secretário Municipal de Saúde.

A Central do Cadastro Único
(CadÚnico), espaço administrado
pela Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Soci-
al (Smads), inicia, na segunda (12),
o atendimento ao público no novo
prédio da Smads, localizado na rua
Monsenhor Manoel Francisco

O Museu da Água de Piraci-
caba Francisco Salgot Castillon,
mantido pela Prefeitura, por meio
do Semae, reabre para visitação
pública a partir de hoje (10), das
9h às 17h, com entrada gratuita.
O espaço ficou fechado durante o
mês de agosto para melhorias e
volta a receber o público aos fins
de semana e feriados. Segundo o
engenheiro Darcy Lázaro Ganze-
lla Jr., diretor de Departamento de
Construção Civil, Oficina e Trans-
porte do Semae, entre as melhori-
as realizadas, está a retirada da
capa de concreto do canal da cas-
cata, impermeabilização do tre-
cho e recomposição do concreto.

CadÚnico vai para o prédio da SmadsMuseu da Água
reabre hoje

Laranjal tem
música na
praça, hoje

Neste sábado (10), tem músi-
ca na Praça. Serão duas apresen-
tações especiais: a primeira atra-
ção é Neto Acústico, às 9h30, e o
segundo show fica por conta do
Grupo Samba do PK, às 10h30. O
evento acontece no Largo São João.
Esta edição conta ainda com o sub-
sídio da Lei Aldir Blanc, por meio
do Governo Federal, Ministério
do Turismo e Secretaria Especial
da Cultura.  Mais notícias de
Laranjal Paulista na A15

Divulgação

Exposição Na Roda com Paulo Caruso pode ser vista gratuitamente até dia 30 de outubro. A5

PAULO CARUSO

Rosa, 900, Centro. A mudança será
feita neste fim de semana, entre
os dias 10 e 11/09). O atendimento
do CadÚnico será realizado no tér-
reo. No primeiro andar está insta-
lada a parte administrativa, os de-
partamentos e o gabinete da Sma-
ds, enquanto no segundo andar fi-

cará a composição administrativa
do Cadastro. O contato da Smads
e Central do Cadastro foi unifica-
do pelo telefone (19) 3417-8800. A
mudança faz parte da estratégia
da Administração para ocupação
de prédios públicos e economia
com o pagamento de alugueis.

Divulgação

Moisés Rico, um cantor que
se desponta em parceria ao
lado de Milionário, tem o fu-
turo no presente. Filho de
José Rico - "a garganta de
ouro", uma das mais desta-
cadas figuras humanas que
o mundo artístico conheceu
-, Moisés Rico visitou a reda-
ção de A Tribuna Piracicaba-
na, acompanhado pelo ex-
vereador Marcos Abdala,
sendo recebido pelo diretor,

LEMBRANDO JOSÉ RICO
Evaldo Vicente. Aos 43 anos,
já com uma boa percorrida
na estrada do sucesso, ele
se alegra ao falar do pai:
"Meu pai, meu ídolo, lem-
brança com carinho", comen-
ta, lembrando que seus sho-
ws (como no Restaurante
Palatino Paulista) estavam
com entradas esgotadas.
"Voltaremos mais vezes",
garantiu Moisés Rico, que
residente em Mogi Mirim.

A Tribuna Divulgação

A deputada estadual Profes-
sora Bebel, candidata à re-
eleição, ao lado do profes-
sor Mário Tomazello - que
foi secretario da Agricultura
e  Abas tec imen to  do  ex -

EM CAMPANHA
prefeito José Machado -,du-
rante caminhada pelo bair-
ro da Paulista, conversan-
do com eleitores e mostran-
do sua prestação de contas
em tabloide impresso. A5

Cooperador Aron, pastores
Celso Ricardo, Roberto, Fer-
nando Favoretto, Alceu Fer-
raz, Alexandre Tissaleia e

EM CAPIVARI
presbítero Carlos Ferraz, em
encontro evangelístico na ci-
dade de Capivari, organizan-
do o trabalho na Região.

Divulgação
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Juntamente com a diretora
Elaine Aparecida Favaretto
Correa, o secretário de Edu-
cação, Bruno Roza, e a en-
genheira Ana Cabana visto-
riam a EM Bruna Ferreira da
Silva em 30 de agosto, que
passará por reforma. A4

REFORMA
DE ESCOLA
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Marcelo Aith
Ana Beatriz Aith

Com as comemora-
ções oficiais do bi-
centenário da Inde-

pendência do Brasil, esse
último dia 7 de setembro
pode não ser lembrado
pelo dia marcante que é na
história do país, mas pelo
abuso de poder político e econô-
mico incorrido pelo candidato à
reeleição para à Presidência da
República. O candidato Jair Bol-
sonaro protagonizou em Brasí-
lia, e no Rio de Janeiro, verda-
deiros comícios para os seus elei-
tores e seguidores. E isso, inequi-
vocamente, configura abuso de
poder e ato de improbidade ad-
ministrativa, uma vez que ele se
utiliza de recursos públicos para
realizar seus discursos eleitorais.

O glossário disponibilizado
pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) estabelece que o abuso de
poder político "ocorre nas situa-
ções em que o detentor do poder,
vale-se de sua posição para agir
de modo a influenciar o eleitor,
em detrimento da liberdade de
voto. Caracteriza-se dessa forma,
como ato de autoridade exerci-
do em detrimento do voto".

A preocupação com o abuso do
poder político nas eleições ganhou
peso após a inclusão do instrumen-
to da reeleição no processo eleitoral
brasileiro, com a edição da Emen-
da Constitucional nº 16/1997. A
referida emenda autorizou a ree-
leição para um único período sub-
sequente, do presidente da Repúbli-
ca, dos governadores de Estado e
do Distrito Federal, dos prefeitos e
quem os houver sucedido ou subs-
tituído no curso dos mandatos.

A Constituição Federal, em
seu artigo 14, prevê a proibição do
abuso do poder político e econô-
mico nas eleições ao dispor que
devem ser estabelecidos, por lei
complementar, os casos de inele-

gibilidade e seus prazos, para pro-
teger a probidade administrativa,
a moralidade para exercício de
mandato - considerada a vida pre-
gressa do candidato - e a normali-
dade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder eco-
nômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na ad-
ministração direta ou indireta.

Entre as hipóteses de condu-
tas vedadas ao candidato à reelei-
ção estão: o uso, em benefício de
candidato, partido político ou co-
ligação, de bens móveis ou imó-
veis pertencentes à administração
direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos
territórios e dos municípios; o uso
de materiais ou serviços, custea-
dos pelos governos ou casas legis-
lativas, que excedam as prerroga-
tivas de seus regimentos; ceder
servidor público ou empregado da
administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do
Poder Executivo, ou usar de seus
serviços, para comitês de campa-
nha eleitoral de candidato, parti-
do político ou coligação, durante
o horário de expediente normal; e
fazer ou permitir uso promocional
em favor de candidato, partido po-
lítico ou coligação, de distribuição
gratuita de bens e serviços de cará-
ter sociais custeados ou subvencio-
nados pelo poder público, entre
outras hipóteses previstas na lei.

No evento oficial de 7 de se-
tembro, Jair Bolsonaro utilizou-
se de recursos públicos (R$
3.800.000,00, segundo a repre-
sentação do PDT) para discursar
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O abuso do poder político e
as festividades do bicentenário

como candidato, pedindo voto: "A
vontade do povo se fará presente
no próximo dia 2 de outubro. Va-
mos todos votar, vamos conven-
cer aqueles que pensam diferente
de nós, vamos convencê-los do que
é melhor para o nosso Brasil" e,
novamente, pondo em dúvida a
lisura das urnas eletrônicas.

Além das declarações de ca-
ráter antidemocrático, o atual Pre-
sidente da República disparou co-
mentários de cunho machista que
desrespeitam e atingem direta-
mente a integridade da mulher
brasileira. Ao comparar as primei-
ras-damas ao longo dos anos e
incentivar homens solteiros à en-
contrarem uma "princesa" para
se casar, Bolsonaro puxa um coro
esdrúxulo e beija sua esposa Mi-
chelle Bolsonaro aos gritos de
"Imbrochável, imbrochável..."

Diante de tais atitudes, tor-
na-se necessária a investigação
dos recorrentes abusos de poder
econômico e político, além do uso
de recursos públicos para fazer
campanha. É válido ressaltar que
tal campanha foi feita por meio da
TV Brasil, uma emissora estatal.

O Artigo 22, da Lei 64/90, es-
tabelece o procedimento para apu-
ração de eventual abuso de poder
político, in verbis: "Qualquer par-
tido político, coligação, candidato
ou Ministério Público Eleitoral po-
derá representar à Justiça Eleito-
ral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fa-
tos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar

uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevi-
da de veículos ou meios de comu-
nicação social, em benefício de can-
didato ou de partido político".

Conforme estabelece o inciso
XVI, do artigo 22 da Lei Comple-
mentar 64/90, com a redação al-
terada pela Lei Complementar nº
135, de 2010, "para a configura-
ção do ato abusivo, não será con-
siderada a potencialidade de o fato
alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circuns-
tâncias que o caracterizam".

Assim, se julgada procedente
a representação, mesmo que após
as eleições, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e
daqueles que contribuíram para a
prática do ato de abuso autoritá-
rio, penalizando com inelegibilida-
de para as eleições dos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se
verificou a infração. Além disso -
para o candidato que diretamente
se beneficiou pela interferência do
poder econômico, pelo desvio do
poder de autoridade ou do mau
uso dos meios de comunicação -
haverá cassação de seu registro ou
diploma. Determinando assim a
remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral, para instaura-
ção de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenan-
do quaisquer outras providênci-
as que a espécie comportar.

A questão que fica é: O Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)
terá coragem para avaliar e, se
necessário, penalizar severamen-
te o candidato a reeleição, com a
cassação do registro da chapa?

———
Marcelo Aith, advogado,
professor, presidente da
Comissão Estadual de
Direito Penal Econômico
da Abracrim-SP; Ana Be-
atriz Aith, estudante de
Jornalismo, na Funda-
ção Casper Libero (SP)

Maria da Penha por
reparação e justiça.

Farmacêutica e
natural do Ceará, Ma-
ria da Penha sofreu
constantes agressões
por parte do marido.
No ano de 1983, seu
esposo tentou matá-la
com um tiro de espin-
garda. Maria escapou

da morte, mas ficou paraplégi-
ca. Quando voltou para casa,
após a internação e tratamen-
tos, sofreu uma nova tentativa
de assassinato. Dessa vez, o
marido tentou eletrocutá-la.

Depois de muito sofrer com o
marido, Maria da Penha criou co-
ragem para denunciar o agressor.
No entanto, se deparou com um
cenário que muitas mulheres en-
frentam em casos de violência: in-
credulidade e falta de apoio legal
por parte da Justiça brasileira.
Sendo assim, abria-se margem
para que a defesa do agressor ale-
gasse irregularidades no proces-
so, mantendo-o em liberdade, en-
quanto aguardava julgamento.

Com o processo ainda cor-
rendo na Justiça, em 1994, Ma-
ria da Penha lançou o livro
"Sobrevivi… posso contar",
onde narra as violências sofri-
das por ela e pelas três filhas.

Com o apoio vindo após a di-
vulgação do livro, Maria acionou o
Centro pela Justiça e o Direito In-
ternacional (CEJIL) e o Comitê La-
tino Americano e do Caribe para a
Defesa dos Direitos da Mulher
(CLADEM). Estes órgãos encami-
nharam seu caso para a Comissão
Interamericana de Direitos Huma-
nos da Organização dos Estados
Americanos (OEA), em 1998.

Assim, em 2002, o caso foi
solucionado, quando o Estado
brasileiro foi condenado por omis-
são e negligência pela Corte Inte-
ramericana de Direitos Huma-
nos. Portanto, o Brasil teve que
assumir o compromisso de refor-
mular as suas leis e políticas em
relação à violência doméstica.?

16 anos depois de ter entrado
em vigor, a Lei Maria da Penha é
considerada um grande avanço
pela garantia da segurança e direi-
tos da mulher. Apenas 2% dos bra-
sileiros nunca ouviram falar desta
lei e houve um aumento de 86%
de denúncias de violência famili-
ar e doméstica após sua criação.

Não é preciso dizer que com
a criação dessa lei, as políticas
públicas foram alteradas e mui-
tas mulheres puderam ter um
destino diferente da Maria da
Penha e é justamente nisso que
os legisladores podem dar a mai-
or contribuição para a sociedade.

Pesquisar, estudar, buscar
boas práticas em outros muni-
cípios, discutir com a sociedade
e então apresentar projetos ro-
bustos, que façam de fato a di-
ferença na vida das pessoas. Isso
é bonito e certamente deixa or-
gulhosa qualquer família de
quem se preocupe em agir assim.

———
Alex Gama Salvaia, advo-
gado, secretário munici-
pal de Defesa do Meio
Ambiente de Piracicaba

Alex Gama Salvaia

Nessa série de ar-
tigos, pretendo
apresentar uma

reflexão sobre o que é
ter um mandato, mais
especificamente um
mandato de vereador.

Ser vereador é o
sonho e desejo de mui-
tos líderes comunitários, pessoas
que se envolvem na defesa de uma
determinada causa e também de
pessoas que entendem um chama-
do, uma vocação pela vida públi-
ca, afinal, não há absolutamente
nada que não passe pela política.

Desde a definição de políticas
públicas, destinação da arrecada-
ção tributária, até delimitação de
condutas permitidas, repressão às
condutas antijurídicas e também
a definição de garantias e liber-
dades, tudo passa pela política.

É na política que se determi-
nam os pilares e limites de atua-
ção do Poder Judiciário, que é
quem tem a última palavra entre
os Poderes, mas palavra esta defi-
nida e estabelecida pelos demais
Poderes (Legislativo e Executivo).

No entanto, dizer que somen-
te quem tem mandato faz políti-
ca, não é uma afirmação correta,
mas é certo que quem tem man-
dato, está revestido de uma au-
toridade e tem mais poder para
proporcionar o atendimento dos
anseios de determinada parcela
da sociedade que representa.

Isto posto, é importante [de-
veras importante, aliás], que o
titular do mandato tenha essa
percepção, a fim de não desper-
diçar o tesouro que há em suas
mãos e continuar agindo como
quando não tinha sido eleito.

Quando não se é vereador, rei-
vindicações individuais são o prin-
cípio da atuação política da pessoa,
mas quando a pessoa se torna ve-
reador ou vereadora, é preciso ex-
plorar mais o poderio de seu papel.
É como se antes do mandato a pes-
soa tivesse uma bicicleta para levar
pessoas (podendo levar uma pes-
soa de cada vez) e após o mandato,
passe a ter um gigantesco ônibus
articulado, com capacidade de 120
passageiros, mas continuar trans-
portando uma pessoa de cada vez!

Não que atendimentos pon-
tuais não sejam necessários e
parte do papel do político, mas
não pode se tornar a razão de
ser do titular do mandato.

Nas campanhas eleitorais o
candidato diz que tem feito bastante
pelos seus pares e, se eleito, poderá
fazer ainda mais. É exatamente aqui
que quero explorar esta reflexão.

Em minha humilde opinião,
o fazer mais quando eleito tem a
ver com proposição de políticas pú-
blicas que tutelem os direitos de
seus eleitores, discutir com profun-
didade os projetos de lei que pas-
sem por votação na Câmara e que
estudem todas as possíveis conse-
quências de uma lei em potencial
na vida cotidiana das pessoas.

É fazer com que o exemplo, a
experiência de um ou de uns, seja
balizador para mudar a forma
como o Estado encara aquela reali-
dade e como passa a agir diante de
futuras situações semelhantes,
corrigindo possíveis distorções no
atendimento estatal aos cidadãos.

Um grande exemplo, foi a
criação da Lei Maria da Penha.

Sancionada em 7 de agosto de
2006, como Lei n° 11.340, essa lei
objetiva proteger a mulher da vio-
lência doméstica e familiar. A Lei
recebeu esse nome devido à luta de
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O tesouro de um
mandato (1)
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Novo piso nacional da enfermagem
Alexandre Padilha

Adecisão de um
ministro do Su-
 premo Tribunal

Federal (STF) de pa-
ralisar o pagamento
do novo piso nacional
da enfermagem, apro-
vado no Congresso
Nacional e já sancio-
nado, a pedido de uma entida-
de que representa hospitais, clí-
nicas e empresas privadas do se-
tor da saúde, é lamentável.

A liminar não questiona a lei
ou sua constitucionalidade, mas
deu prazo de 60 dias para que
governo federal, estados, muni-
cípios e hospitais privados justi-
fiquem como irão custear os no-
vos salários. Representantes do

setor privado da saú-
de alegam no pedido
que o novo piso pode
causar demissões ou
até corte de leitos pela
ampliação do orça-
mento das instituições.

Fui autor do re-
latório do estudo de
impacto no orçamen-
to do piso nacional da

enfermagem na Câmara dos De-
putados e provamos que ele é
de menos de 3% do orçamento
geral do SUS e de 2,5% do fatu-
ramento anual dos planos de
saúde, podendo ser absorvido
sem qualquer dificuldade.

O governo federal já pode-
ria estar ajudando a saúde com
mais recursos aos hospitais e na
desoneração da folha de paga-

mento. Mas, ao invés disso,
criou obstáculos para o debate e
cortou recursos do orçamento
da saúde para 2023, faz uma
operação "boca de urna"  de R$
50 bilhões e alega não ter fonte
para garantir o pagamento de
um piso salarial digno para o
profissional da enfermagem.

A luta dos trabalhadores
por um piso nacional digno
para a enfermagem brasileira
é histórica, ainda mais com a
pandemia da Covid-19 onde
esses profissionais foram os
verdadeiros guerreiros ao co-

locar suas vidas em risco para
salvar a vida dos brasileiros.

Encaminhei formalmente o
relatório de impacto do piso
para o ministro do STF e junto
com entidades e sindicatos,
estamos em grande mobiliza-
ção para que os demais minis-
tros votem a autorização ime-
diata do pagamento do piso.

Nesse momento, precisamos
apoiar os profissionais da enfer-
magem e cobrar do governo Bol-
sonaro, que consegue arrumar di-
nheiro para pagar outras coisas, a
ajuda aos hospitais do Brasil para
valorizar a enfermagem brasileira.

———
A l e x a n d r e  P a d i l h a ,
médico, professor uni-
versitário e deputado
federal (PT-SP)
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CONSEQUÊNCIAS
Partidos e candidatos, no-

tadamente o PT com Lula, bus-
cam avaliar a repercussão da
manifestação de 7 de setembro,
quando o candidato Jair Bol-
sonaro teria mostrado sua for-
ça política. Rever estratégias
(principalmente em São Paulo)
seria o melhor caminho, en-
quanto Ciro Gomes (PDT), pre-
fere críticas e até acionar o STF.
Simone Tebet (MDB) quer
aguardar mais 10 dias pare ver
uma noiva amostragem por
parte de pesquisas, ela que acre-
dita muito no Horário Político

no rádio e na TV.  Jair Bolso-
naro mostra-se aliviado, pois
estava estranhando até terça-
feira última (6), o TSE ainda
não ter deferido o pedido de re-
gistro da sua chapa (com o vice
Braga Neto) solicitado pelo PL.

PONTO FINAL
Quinta (8) e sexta (9) - e con-

tinuará assim nos próximos dias
- total dedicação da mídia focan-
do a morte da rainha Elizabeth
II. Realmente carismática e res-
peitada, ela tornou-se um sím-
bolo. Expectativa agora, é sobre
o futuro da monarquia inglesa.

Central de Fisioterapia
do SUS 10 anos em

modernas instalações
Barjas Negri

Oatendimento
público de fisi-
oterapia de Pi-

racicaba inicia-se nu-
ma modesta sala no
Centro de Especialida-
des Médicas - atrás
do Mercadão - em
1988, quando a Pre-
feitura de Piracicaba contrata o
seu primeiro profissional. Anos
depois, os serviços se ampliaram
e cria-se a Central de Fisiotera-
pia, num prédio na rua Floriano
Carraro, na Nova Piracicaba.

Durante meu primeiro man-
dato como prefeito pude conhe-
cer melhor o trabalho desenvol-
vido, a dedicação dos profissio-
nais de fisioterapia e como era
grande a demanda por reabilita-
ção de jovens acidentados e tra-
balhadores afastados de suas ati-
vidades laborais devido a aciden-
tes no ambiente de trabalho.

A fila de espera era bem mai-
or que a oferta de serviços, mes-
mo com toda a dedicação da
equipe. Por sugestão dos própri-
os profissionais, em especial de
minha irmã Júlia Raquel Negri,
fisioterapeuta que trabalhava há
alguns anos na Prefeitura, mon-
tamos uma equipe de profissio-
nais que ficou encarregada de
propor alternativas para melho-
rar e ampliar os serviços.

Após diversos estudos e de-
pois de analisar experiências de
outras cidades, foi sugerida a cons-
trução e a implantação de uma
nova e moderna Central de Fisio-
terapia para atender os usuários
do SUS (Sistema Único de Saú-
de), ampliando significativamen-
te a oferta de serviços de reabili-
tação, que implicaria na contra-
tação de novos profissionais. Em
seguida, foi escolhido um terre-
nos disponível na avenida Piraci-
camirim, próximo ao Terminal de
Ônibus e da própria Central de
Ortopedia e Traumatologia (COT).

O projeto foi elaborado para
respeitar os requisitos de acessibi-
lidade dos usuários, com pisos,
portas, sanitários e elevador ade-
quados para o atendimento do
público que requer cuidados espe-
ciais. Com o projeto-executivo fi-
nalizado, o novo prédio teria
1.500 m2 de área construída em
dois andares, com consultórios,
salas amplas para atendimento
coletivo e instalação de equipamen-
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usuários do SUS,usuários do SUS,usuários do SUS,usuários do SUS,usuários do SUS,
a exemplo dea exemplo dea exemplo dea exemplo dea exemplo de
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tos especializados, ten-
do como novidade a
construção de uma pis-
cina coberta e aqueci-
da para exercícios de
fisioterapia e hidrote-
rapia. Os recursos fo-
ram alocados nos orça-
mentos anuais que per-
mitiram a licitação, con-
tratação e construção da

nova Central de Fisioterapia.

Foram dois anos de estudos,
planejamento e trabalho até a sua
conclusão, inauguração e funcio-
namento em 2012, garantindo
mais serviços e novos profissio-
nais que, na casa nova, passaram
a ter maior motivação para aten-
der a demanda, inicialmente de
até 150 pacientes/dia, num total
de 3 mil mês, mas com capacida-
de projetada para 5 mil/mês.

Em agosto de 2012 ocorre a
sua inauguração com a presença
de dezenas de pessoas, ao mesmo
tempo que descerramos a placa de
denominação em homenagem ao
médico dr. João José Corrêa, de
acordo com a Lei Municipal nº
7.258/2012, de autoria do verea-
dor João Manoel dos Santos. Vale
registar que, durante essa constru-
ção, foi proposto pela equipe do se-
cretário médico dr. Pedro Mello,
acomodar também o Programa de
Atendimento Domiciliar (PAD). Foi
aceita a sugestão e hoje essa equipe
presta bons serviços às pessoas
que precisam de atendimento es-
pecializado em suas residências.

Essa Central comemora 10
anos de bom funcionamento em
agosto deste ano de 2022, sem-
pre mantendo um bom padrão
de qualidade aos usuários do
SUS, a exemplo de diversos ou-
tros equipamentos públicos da
Rede Municipal de Saúde. Nes-
ses 10 anos foram realizados
perto de 40 mil atendimentos
de usuários piracicabanos.

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

Peppa Pig: primeiro casal LGBTQIA+ na série animada
Os casaisOs casaisOs casaisOs casaisOs casais
de mesmo sexode mesmo sexode mesmo sexode mesmo sexode mesmo sexo
são agentessão agentessão agentessão agentessão agentes
sociais sujeitossociais sujeitossociais sujeitossociais sujeitossociais sujeitos
as mesmasas mesmasas mesmasas mesmasas mesmas
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José Osmir
Bertazzoni

Por trás da sigla
 LGBTQIA+ exis-
te uma história

representada em cada
uma das letras que a
compõe. Embora te-
nham sua origem liga-
da a sentidos pejorati-
vos, sabemos que a luta pela di-
versidade é constante e hoje, mais
do que nunca, vem sendo eviden-
ciada uma consciência coletiva em
prol da liberdade de expressão.

Nesta semana, dia 7 de setem-
bro foi apresentado o episódio na
rede de televisão da Grã-Bretanha
no Canal 5 uma primeira versão
do desenho animado preferido das
crianças Peppa Pig. Entusiastica-
mente recebido pela comunidade
do arco-íris, mas também por du-
ras críticas nas mídias sociais e
do conservadorismo inquieto.

Está é a frese que polemizou
na Inglaterra "Eu sou Penny Po-
lar Bear. Eu moro com minha mãe
e minha outra mãe". Assim sur-
giu o primeiro casal homossexual

no elenco de persona-
gens da série animada
mais amada pelas crian-
ças, Peppa Pig. O episó-
dio do programa de te-
levisão intitulado "Fa-
mílias" foi ao ar no Ca-
nal 5 da Grã-Bretanha
e marcou uma impor-
tante mudança de pas-
so no signo da inclusão.

"MORO COM MINHA
MÃE E MINHA OUTRA MÃE"
- Animais antropomórficos, inclu-
indo os amigos de Peppa, Suzi,
Sheep e Danny Dog, entre outros,
estavam desenhando seu próprio
retrato de família quando aconte-
ceu: a doce Penny Polar Bear de-
senhou suas duas mães. Então ela
explicou seu esboço para os três
amigos: "Sou Penny Polar Bear.
Moro com minha mãe e minha
outra mãe. A mãe é médica e a mãe
cozinha espaguete. Eu amo espa-
guete". O episódio causou sensa-
ção: se muitos, incluindo a comu-
nidade do LGBTQIA+, o recebe-
ram com entusiasmo chamando-
o de "fantástico", outros não hesi-
taram em discordar nas redes so-

ciais: "Pare de confundir nossos
filhos, eles são apenas crianças",
escreve um usuário. Outros res-
pondem: "As crianças estão uma
cabeça à frente dos adultos".

A GÊNESE DO EPISÓ-
DIO - Ativistas LGBTQIA+ espe-
ram por esse momento há algum
tempo: precisamente desde 2004,
ano em que a doce Peppa Pig de-
sembarcou na telinha. A gênese do
episódio é resultado de uma peti-
ção, lançada por um grupo de ati-
vistas LGBTQIA+, que coletou
mais de 23 mil assinaturas pedin-
do que o programa apresentasse
um casal do mesmo sexo. "É certo
ensinar às crianças como são as
famílias de todos os tipos desde o
início. Os tradicionais, os de um
só progenitor e os de dois progeni-
tores de sexos diferentes", expli-
cou a petição. "Filhos de pais do

mesmo sexo podem se sentir alie-
nados da Peppa Pig e outras cri-
anças podem ser mais propensas
a maltratá-los, simplesmente por
ignorância. Peppa Pig não é só di-
versão". Em 2015, até o ex-minis-
tro da Saúde e ex-parlamentar li-
beral democrata britânico, Nor-
man Lamb, em entrevista à Pink-
News havia pedido maior coragem
nas escolhas televisivas e especifi-
camente que a Peppa Pig apresen-
tasse mais personagens gays: "De-
vemos ser fiéis à lei que aprova-
mos. A legislação diz muito clara-
mente que uma relação amorosa
entre duas pessoas do mesmo sexo
é de igual valor, por isso em tudo
o que fazemos como empresa, de-
vemos reforçar esta mensagem".

Os casais de mesmo sexo são
agentes sociais sujeitos as mes-
mas normas, leis e ao adimple-
mento de suas obrigações tribu-
tárias, são minorias é certo, po-
rém respeitar todas as formas de
amor é respeitar uma sociedade
humana evoluída ao seu tempo.

———
José Osmir Bertazzoni,
advogado, jornalista

Ainda pela madrugada, fi-
nalizando mais um traba-
 lho socorrista, com os

nossos amigos espirituais da Co-
lônia Manto da Luz, dialogáva-
mos sobre o despertar da Huma-
nidade. E assim, o início pode Ser
hoje, ou talvez já tenha começa-
do anteriormente, mas, quando
puder atingir o estado de consci-
ência, deverá zelar por ele e por
sua integridade, patrimônio Sa-
grado de cada Um. O caminho
do entendimento começa a des-
cerrar o Véu que encobria alguns
mistérios da Sabedoria. Sabedo-
ria é alcançar naturalmente al-
tíssimas regiões do pensamento
que esclarecem a nossa mente
rumo a grande revelação. Aos
poucos vamos evoluindo e com-
preendendo gradativamente a
mente e recordando o que já co-
nhecemos preteritamente. Sem
evolução não há possibilidade de
entendimento. Espiritualmente
pelo amor e pela caridade que
praticamos, é que, a nossa men-
te se amplia e reestrutura, cres-
cendo em conhecimento e percep-
ção. Esse é o mecanismo da Evo-
lução. Conquista-se pouco a pou-
co, consciente ou inconsciente-
mente pela reforma íntima sem
martírios.  As memórias do Tem-
po, para a frente e para trás, isto
é, no passado e no futuro, pelo
infinito mede a Eternidade do
presente. A mente humana ain-
da está em estado rudimentar de
evolução. Alguns espíritos estão
aprisionados em si mesmos e ou-
tros estacionados nas memórias
integrais de suas vidas passadas.
Viva em relativa paz do presente.
O egoísmo é doença da Alma. Na
caverna dos que dormem, anun-
cia-se a escuridão. Na mente pro-
funda há muitas qualidades que
os homens ainda não conhecem.
E quando me dei por conta, já re-
tornava em nosso Lar terreno.

Amados e queridos leitores.
Reflita que o egoísmo é apenas
um instinto primitivo de sobre-
vivência, fase da natureza huma-
na que precisa ser vencida. É um
fato natural, cuja superação de-
verá ser provocada pelo próprio
espírito. Os grandes Seres do

Os ideais da Divindade e a
meta da perfeição Suprema

Universo sempre alertaram para
que os homens pudessem enten-
der. A Lei de Deus é Superior.
Deus não premia nem castiga,
entrega os Seres às Leis que Ele
criou. O pensamento nos leva
através do Infinito e podemos
sentir a grandeza ou a pequenez
da ignorância do homem, e a
imensidade dos mistérios do
Universo. Caberia a nós, Espíri-
tos e homens, descobri-los e re-
descobri-los. Alegra-me de ver
que você aprende depressa. Todo
sono deve ser restaurador, pois,
no futuro lhes dará tranquilida-
de e paz para prosseguir. Pelo
pensar-sentir-agir podemos co-
nhecer a intenção e ativar o ajus-
tador que nos leva, verdadeira-
mente, ao caminho da harmo-
nia e paz, por escolha do seu li-
vre-arbítrio. É preciso beneficiar
das atividades no Universo pe-
las personalidades de Amor, que
sempre conduz a verdade do
propósito e a honestidade do co-
ração, elevando-os na direção
dos ideais de Divindade e da
meta da perfeição Suprema.

E vamos refletir com os En-
sinamentos de nosso irmão e
Mestre Jesus Cristo - "Eu sou o
caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por
mim." (João 14:6) - "O olho é a
lâmpada do corpo. Se teu olho é
bom, todo o teu corpo se encherá
de luz. Mas se ele é mau, todo
teu corpo se encherá de escuri-
dão. Se a luz que há em ti está
apagada, imensa é a escuridão"
- "A boca fala do que está cheio o
coração" - "Mas buscai primeiro
o Reino de Deus, e a sua Justiça,
e as demais coisas vos serão
acrescentadas" e "Nunca faça
para os outros o que você não
gostaria que fizessem para você".
Enfim, o caminho fácil fortalece
a certeza da acomodação intelec-
tual. Os ideais da Divindade
sempre revelam a meta da per-
feição Suprema. Que o Reino do
céu esteja presente na mente e
nos corações da Humanidade.
E com a amada, querida e esti-
mada Alma gêmea, nossa eter-
na gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Sadomasoquismo (I) Origens

Não é possível discorrer
sobre sadismo sem fa-
larmos em masoquis-

mo. A origem dos termos re-
porta-se aos personagens Mar-
quês de Sade e o romancista
austríaco Sacher-Masoch.

Para adentrarmos no as-
sunto é preciso antes realçar que
a sexualidade humana sofre as
mais diversificadas interferên-
cias. E todos sabem que a moral
a que estamos submetidos no
dia-a-dia cai por terra no mo-
mento sexual de um casal.

Nesse sentido o desejo
também não respeita a mo-
ral. Ele tem seu próprio cur-
so. No que tange ao sadoma-
soquismo, muitas vezes deno-
minado como perversão sexu-
al, é apenas mais uma das
inúmeras fantasias sexuais.

No sadismo o sujeito encon-

Vivi um grande roman-
ce com ela, projetos de
vida a dois, filhos, etc. Pla-
nejávamos morar juntos
esse ano, mas a semana
passada disse que nosso
amor esfriou, talvez por
morar em outra cidade,
mesmo mantendo contato
pela net ou telefone. Sou
muito romântico e tantos
projetos e sonhos abando-
nados! Ela disse para ser-
mos amigos, mas sofro
mais. Além disso, não sente
minha falta, e o namoro co-
meçou por iniciativa dela.
De repente a carruagem vi-
rou abóbora. Mas como es-
quecê-la? Devo excluí-la de
minhas redes sociais?

Jonas

Não sei se deve excluí-la.
Cada pessoa elabora seu luto
de maneira singular. Enquan-
to uns precisam do contato

INTERATIVO

tra maior satisfação sexual
quando imprime dor e sofrimen-
to em seu parceiro/a, ao contrá-
rio do masoquismo que obtém
satisfação sexual se subjugando,
humilhando e até mesmo sentin-
do dor física ou psicológica.

As fantasias sexuais se-
guem direções desconhecidas
do sujeito que encontra excita-
ção fora das convenções. Essa
é uma questão interessante,
pois parece que a quebra de con-
venções está quase sempre pre-
sente num momento a dois.

É preciso haver um pacto no
casal para que o sadomasoquis-
mo aconteça. Em certos momen-
tos, involuntariamente ele surge
sutil, mas como nuances da se-
xualidade. Libertar-se de concei-
tos é imprescindível para uma
vida sexual saudável, e isso não
representa sadomasoquismo.

para purgarem, outros se iso-
lam e outros sentem mais di-
ficuldades na superação.

Mas em momento algum
você deixa alguma pista do mo-
tivo. Houve briga? Há uma ter-
ceira pessoa? O namoro era so-
mente virtual? Diversas per-
guntas estão sem resposta.

Não apenas ser românti-
co lhe faz sofrer, mas o balde
de água fria vindo de quem
iniciou tudo desnorteia qual-
quer um. A questão é ultra-
passar esse ponto. A vida é
muito mais que um relaciona-
mento cheio de fantasias com di-
reito a carruagens e abóboras.

Se você sofre sendo apenas
amigo, elaborar o luto talvez de-
mande ausentar-se, até porque
isso dará a ela e a você a real
dimensão da falta do outro. Se
sua presença é sempre marcada
ela não se percebe na falta e re-
colher-se pode ser benéfico para
ambos. Mas é muito pessoal.

Uma coluna humana que se estendesse daqui até a
Lua teria que empilhar três vezes, uma sobre a outra,

147 milhões de pessoas, mais que a população
brasileira.
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Aprovado remanejamento na LDO 2022
Rubricas foram remanejadas para adequações em investimentos no parque industrial. Não há aumento de renúncia de receitas públicas, informa Executivo

Também foi aprovado du-
rante a reunião de quinta, em
regime de urgência, o cance-
lamento da audiência públi-
ca marcada para o dia 13 de
setembro, que tinha como
foco a demonstração e avali-
ação de eventuais emendas,
subemendas e mensagens
modificativas ao projeto de
lei nº 146/2022, que “dispõe
sobre a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias do Município de
Piracicaba - LDO/2023”. 

O cancelamento foi soli-
citado pela própria Comis-
são de Legislação, Justiça
e Redação da Câmara, que
era a proponente da audiên-
cia. “O cancelamento se faz
oportuno, tendo em vista que
não houve apresentação de
emenda,  subemenda e
mensagem modificativa ao
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A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou na quinta (8),
durante a 40ª reunião ordiná-
ria do ano, em segunda discus-
são, o projeto de lei 160/2022, que
altera as Metas Fiscais (Anexo
III) da LDO (Lei de Diretrizes Or-
çamentárias) 2022 do município,
de forma a remanejar rubricas
relativas à renúncia de receita
no ano corrente, todas na mo-
dalidade “concessão de isenção
em caráter não geral”. Foram
feitas as seguintes alterações:

De R$ 1,3 milhão para R$
300 mil na estimativa da re-
núncia do IPTU (Principal)
para o Parque Tecnológico; de
R$ 1,955 milhão para R$ 955
mil da estimativa da renúncia
do IPTU (Dívida Ativa, Multa
e Juros) do programa de Par-
celamento Especial de Débitos
(PPED/Prefeitura – LC 325/
2014); de R$ 200 mil para R$

projeto de lei 146/2022”, infor-
ma o texto da justificativa do
requerimento 651/2022.

ADIAMENTOS – O projeto
de lei 144/2022, que versa
sobre o “processo de carac-
terização, aprovação, fomen-
to e licenciamento das ativi-
dades de microcervejarias,
”brewpubs”, nanocervejarias
e cervejeiros caseiros no mu-
nicípio” foi adiado por 3 reu-
niões a pedido de sua auto-
ra, a vereadora Ana Pavão.

De forma semelhante,
o projeto de lei complementar 7/
2022, que dispõe sobre a cons-
trução de sistema para captação
de água pluvial para uso não
potável e para a infiltração no
lençol freático em novas edifica-
ções e reformas, também foi
adiado a pedido de seu autor,
Paulo Camolesi, por 5 sessões.

Ao todo, foram aprovadas
18 proposituras nesta quinta:
1 projeto de decreto legislati-
vo que concede Título de Ci-
dadão Piracicabano, 3 mo-
ções de aplausos, 4 requeri-
mentos, 7 projetos de lei em
segunda discussão e 3 pro-
jetos de lei em primeira dis-
cussão. Todas as matérias
podem ser lidas, na íntegra,
no link da Ordem do Dia da
40ª reunião ordinária.

REUNIÕES — As reuniões
ordinárias da Câmara Munici-
pal de Piracicaba são trans-
mitidas ao vivo pela TV Câma-
ra pelos canais 11.3 UHF (TV
aberta digital), 4 da Net/Claro
e 9 da Vivo. As sessões tam-
bém são exibidas, simultane-
amente, no canal do YouTube
e na página do Facebook do
Legislativo piracicabano.

1,3 milhão do ITBI (Principal)
para o programa Expansão In-
dustrial (LC 202/2007); de R$ 3
milhões para R$ 4,4 milhões do
ISSQN (Principal) para o Progra-
ma Expansão Industrial (LC 202/
2007); e de R$ 850 mil para R$
350 mil a renúncia de receita do
ISSQN (Dívida Ativa, Multa e
Juros) do Programa Parcelamen-
to Especial de Débitos (PPED/
Prefeitura – LC 325/2014).

“Cabe destacar que as atu-
alizações e alterações que estão
sendo introduzidas no Anexo
III – Metas Fiscais da LDO
2.022, conforme demonstrati-
vo que segue anexo para conhe-
cimento dos Nobres Edis, pro-
movem apenas o remanejamen-
to de rubricas, não implicando
em aumento de renúncia de re-
ceitas públicas, conforme se
verifica da totalização apresen-
tada no demonstrativo. Com

isso, não afeta as previsões
contidas na Lei nº 9.658, de 07
de dezembro de 2021 – Lei Orça-
mentária Municipal para 2022”,
frisa o prefeito Luciano Almeida
na justificativa do projeto.

Ainda de acordo com o tex-
to da justificativa, tais remane-
jamentos de rubricas foram ne-
cessários devidos aos novos in-
vestimentos industriais recebi-
dos na cidade: “os investimen-
tos sobre os Parques Industri-
ais foram subestimados quan-
do da elaboração das peças or-
çamentárias e, com o anúncio de
investimentos altos de empresas
como Raízen e Klabin, os valo-
res por elas investidos não fo-
ram projetados, o que acarretou
em valores menores para a ru-
brica expansão industrial, tan-
to no ISSQN como no ITBI, ha-
vendo, com isso, a necessidade
de remanejamento (...)”.

APROVADO

Cancelamento da Audiência Pública da LDO 2023

Concebida e programada em
todos os detalhes para proporcio-
nar o máximo de conforto e saú-
de e minimizar o impacto ao ecos-
sistema local a Residência Verde
Piracicaba foi inaugurada no bair-
ro Santa Rosa, na cidade de Pira-
cicaba, no interior de São Paulo.
Única do Brasil a obter, de forma
simultânea, a Certificação inter-
nacional AQUA-HQE, de susten-
tabilidade; a etiqueta do Progra-
ma Brasileiro de Etiquetagem
PBE-Edifica, de eficiência energé-
tica; e o Certificado da Norma
ABNT NBR 9050, de acessibilida-
de, o projeto demonstra uma
mudança de cultura na constru-
ção de residências no país.Na ce-
rimônia de inauguração, o pro-
fessor e conselheiro da Fundação
Carlos Alberto Vanzolini (FCAV),
José Joaquim do Amaral Ferrei-
ra, fez a entrega das certificações
ao empreendedor, o engenheiro
Fernando Berssaneti. Bruno Ca-
sagrande, gerente comercial da
área de certificação da FCAV, dis-
correu sobre a importância das
certificações, seguido da palestra
da arquiteta responsável Mirtes
Luciani que falou sobre os objeti-
vos de desempenho ambientais e
de acessibilidade do projeto. Para
representar o poder executivo
municipal esteve presente o secre-
tário de defesa do meio ambiente,
Alex Gama Salvaia. De acordo
Berssaneti, a realização desse pro-
jeto foi um processo de desmisti-
ficação e quebra de paradigmas.
“As pessoas têm o pressuposto de

NNNNNOVOOVOOVOOVOOVO

Uma das casas mais sustentáveis do Brasil é inaugurada em Piracicaba

A Residência Verde terá soluções que reduzem o consumo de energia elétrica

Divulgação

que certificações são para gran-
des empreendimentos ou grandes
empresas. Na prática, não é nada
disso. É um investimento com
valores superiores, porém há ou-
tros ganhos imediatos de opera-
ção e manutenção que devem ser
levados em conta”, ressalta
Berssaneti.Pioneira no Brasil a
utilizar a tecnologia da telha Té-
gula Solar da Eternit “ primeira
telha fotovoltaica de concreto do
país — a Residência Verde Piraci-
caba terá a capacidade de produ-
ção de energia renovável que re-
presentará uma cobertura de 71%

da demanda energética da edifi-
cação. O sistema é composto por
840 placas que possuem 0,17m² de
área útil de fotovoltaico. Cada te-
lha tem uma capacidade média de
9,16Wp, totalizando 7.694,40Wp.
As peças são compostas de mó-
dulos com células de silício mo-
nocristalinas de eficiência de
22%.A Residência Verde terá so-
luções que reduzem o consumo de
energia elétrica, água, recursos
naturais e de emissão de gases efei-
to estufa, poluentes aéreos, líqui-
dos e sólidos. Isso resulta em eco-
nomia para o usuário e para a

cidade, pois diminui a necessi-
dade de o gestor público expan-
dir os sistemas de infraestrutu-
ra. Concebida a partir de um es-
tudo liderado pela arquiteta e
professora Mirtes Luciani, a res-
peito do contexto ambiental da
região, a Residência Verde Pira-
cicaba, possui soluções pensadas
para promover o convívio har-
monioso, qualidade de vida para
os futuros moradores (um casal
de idosos), facilidade de manu-
tenção, além de espaços aces-
síveis, acolhedores e seguros
para receber os filhos e netos.

WWWWWHAHAHAHAHATTTTTSSSSSAAAAAPPPPPPPPPP

Fora do expediente, uso
poderá gerar hora extra

AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

Prefeitura vai reformar a EM Bruna Ferreira da Silva
A Prefeitura Municipal de

Piracicaba, por meio da Secreta-
ria Municipal de Administração,
abriu o processo de licitação –
n° 30/2022 – para a reforma e
revitalização da Escola Munici-
pal Bruna Ferreira da Silva, lo-
calizada no Jardim Alvorada. O
edital foi publicado dia 8 no Di-
ário Oficial do Município.

Conforme edital, o inves-
timento total previsto para as
obras é de R$1.971,319,51, com
uma revitalização total do pré-
dio da unidade, contemplan-
do troca de pisos, revestimen-
to total da unidade, pintura,
substituição da cobertura, tro-
ca de esquadrias metálicas e de
madeira, demolição e recons-
trução de salas de aula, solá-
rio,  lavanderia,  sanitários,
além de revitalização de sala
de funcionários, construção de
muros e rampa de acesso.

A unidade já vinha sendo
avaliada constantemente por
equipe técnica, tendo em vista que
a mesma conta com problemas es-
truturais graves. Preventivamen-
te, a Secretaria Municipal de
Educação, no dia 30/08, suspen-
deu as atividades na unidade
para os 105 alunos, os quais reto-
marão as atividades no dia 12/09

Divulgação

O secretário Bruno Roza e a engenheira da SME, Ana Cabana,
visitaram as estruturas do Centro Comunitário do Jardim
Ipanema que receberá provisoriamente os alunos da unidade

em novo endereço, o Centro Co-
munitário do Jardim Ipanema.

O prédio do Centro Comu-
nitário, localizado na avenida
Dom Aníger Francisco de Ma-
ria Melillo, receberá provisoria-
mente os alunos de maternal I
ao jardim II para a continuidade
da rotina escolar até a finaliza-
ção das intervenções na sede da
unidade no Jardim Alvorada.

Para receber os alunos, o
Centro Comunitário foi revita-
lizado, contando com a troca de
piso, forros, cobertura, adapta-
ção de cozinha e banheiros,
bem como demais melhorias
para atender as necessidades
da comunidade escolar.

Durante o período de 30/08
a 12/09, em que equipes da SME e
da unidade realizam a mudança
de prédio, os alunos contam com
atividades programadas pela equi-
pe pedagógica da EM. Bruna Fer-
reira da Silva, comandada pela
diretora Elaine Aparecida Favaret-
to Correa, não impactando no
aprendizado dos estudantes.

Segundo o secretário Bru-
no Roza, essa era uma priori-
dade da gestão, tendo em vista
que o atual prédio oferece ris-
cos para a equipe e os alunos.
“Realizamos todas as tratativas

com a Secretaria Municipal de
Obras, para que a reforma sa-
ísse o mais rápido possível. A
nossa prioridade é a de resolver,
definitivamente, os problemas
estruturais da unidade que se
arrasta por vários anos”, frisa.

Além disso, Roza destaca o
trabalho da equipe de manuten-
ção da SME no Centro Comuni-
tário, que passa a receber provi-
soriamente os 105 alunos da uni-

dade. “Remanejamos todo o tra-
balho da escola provisoriamente
ao prédio do Centro Comunitário
do Ipanema, o qual recebeu todas
as melhorias necessárias, para
dar prosseguimento ao processo
de reforma na escola. Nossa mai-
or preocupação, além da oferta
da educação de qualidade aos es-
tudantes é a segurança estrutu-
ral que o atual prédio não ofere-
ce”, finaliza o chefe da Pasta.

O WhatsApp e outros aplica-
tivos de mensagens de caráter co-
mercial não devem ser usados para
contatar os empregados fora da
jornada de trabalho. Esse é o aler-
ta dos advogados Fabiana Zani e
Rodrigo Salerno, do escritório SAZ
Advogados. Os especialistas expli-
cam que conversas fora do expe-
diente entre o empregador e os
seus empregados podem resultar
em horas extras. Como proceder
então? Quais as melhores práticas
para contornar essa situação?

A pandemia da Covid-19
forçou muitos negócios a entra-
rem neste mundo digital. Uma
tendência que veio para ficar,
visto que a tecnologia tem faci-
litado diversos processos dentro
das empresas, desde a produção
e gestão de dados até a comuni-
cação interna, divulgação e re-
lacionamento com o cliente.

Com isso, a comunicação
por aplicativos de mensagem,
como é o caso do WhatsApp, dei-
xou de ser algo usado apenas para
a vida privada e abarcou a esfera
profissional. “O uso dessas ferra-
mentas, por si só, não é um pro-
blema.  É preciso que o emprega-
dor atue dentro dos limites legais”,
destaca a dra. Fabiana Zani.

Segundo a advogada, se o
contratante, chefe ou gestor envi-
ar mensagens para o trabalhador
fora do expediente e exigir a res-
posta imediata do empregado ou
durante o período de repouso e/

Divulgação

Uso fora do expediente, alerta de advogados

ou alimentação estará sujeito ao
pagamento de horas extras.

“Nossa orientação aos empre-
gadores é que organizem a comu-
nicação com seus empregados
dentro do horário contratual de
trabalho. A regra pode ser quebra-
da nas hipóteses de emergência.
Entretanto, o envio de mensagens
via WhatsApp fora do horário de
trabalho deve ser exceção”.

Importante ressaltar que,
se a empresa exige que o em-
pregado fique  sempre atento ao
telefone para verificar se há
mensagens,  deverá lhe pagar o
período de sobreaviso, mesmo
que o trabalhador não tenha
efetivamente seu horário de
descanso interrompido.

Rodrigo Salerno ainda aler-
ta: “Além de preocupar-se com
o horário, vale o cuidado com
o teor do que é enviado para
que não se caracterize como
assédio moral, especialmente
na hipótese de cobranças exces-
sivas, que extrapolarem o direi-
to potestativo do empregador”.

Segundo o advogado, todos
os empregados têm o direito à
desconexão, ou seja, a prerro-
gativa de aproveitar o tempo
fora do horário de trabalho para
descanso, lazer ou qualquer ou-
tra de seu interesse. “Cabe aos
empregadores garantir o bem-
estar de seus empregados, sob
pena de arcar com o risco de um
grande passivo trabalhista”.

VVVVVAREJÃOAREJÃOAREJÃOAREJÃOAREJÃO

Paulista recebe Feira Vegana
e Agroecológica no domingo

O espaço do Varejão da Pau-
lista vai abrigar a Feira Vegana e
Agroecológica no domingo, 11/09,
das 10h às 16h. O evento reúne
um grupo com cerca de 20 produ-
tores. Em parceria com a Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abasteci-
mento (Sema), a Feira ocorre men-
salmente desde dezembro de 2021,
sempre no segundo domingo do
mês, com a venda de produtos
como verduras, frutas, legumes e
alimentos veganos, entre eles sor-
vetes, arepas (tipo de pão), kom-

buchas, pães, doces e outros. Nes-
te mês de setembro, o tema da fei-
ra será Primavera e contará com
doação de pequenas mudas para
cultivar horta em casa e também
de mudas de árvores nativas,
como Ipês e frutíferas. Segundo os
organizadores, o objetivo da feira
é atender a demanda crescente de
um público que escolhe viver de
forma mais consciente e sustentá-
vel. O Varejão da Paulista fica na
avenida Dr. Paulo de Moraes, 2.110,
e conta com estacionamento gra-
tuito para visitantes da feira.
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Deputada Bebel faz caminhada
pelas ruas do bairro da Paulista
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Engenho reúne trabalhos de
Paulo Caruso para o Roda Viva
Na Roda com Paulo Caruso, paralela do 49º Salão Internacional de Humor
de Piracicaba, conta com charges e caricaturas do programa da TV Cultura

Com 40 charges e caricaturas
originais produzidas pelo cartu-
nista Paulo Caruso, feitas duran-
te os mais de 35 anos do progra-
ma Roda Viva, da TV Cultura, a
exposição Na Roda com Paulo Ca-
ruso pode ser vista gratuitamente
até dia 30/10 no Armazém 14 do
Engenho Central. A mostra é uma
paralela do 49º Salão Internacio-
nal de Humor de Piracicaba e pode
ser visitada de quinta e sexta-fei-
ra, das 9h às 17h, e aos sábados,
domingos e feriados, das 10h às
18h. O Salão é realizado pela Pre-
feitura de Piracicaba, por meio
da Semac (Secretaria Municipal
da Ação Cultural) e Cedhu (Cen-
tro Nacional de Documentação,
Pesquisa, e Divulgação do Hu-
mor Gráfico de Piracicaba).

A mostra Na Roda com Pau-
lo Caruso é uma síntese do pro-
grama televisivo que recebe diver-
sos personas de destaque das ar-
tes, cultura, ciência, tecnologia e
política, portanto, na exposição é
possível compreender a conjun-
tura do Brasil em cada período
de tempo dentro das três déca-
das de trabalho do artista no
Roda Viva. As charges contextu-
alizam os retratos de suas respec-
tivas épocas e foram escolhidas
pelo próprio Paulo Caruso, que
também assina a curadoria.

Entre as caricaturas expos-
tas estão a do desenhista, hu-
morista e dramaturgo Millôr

Visitas à mostra podem ser feitas de quinta e sexta-feira, das
9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h

Henrique Torcato

Fernandes, entrevistado em
1989; do médico americano Pa-
tch Adams, em 2007; do ex-go-
vernador Leonel Brizola e da
apresentadora Hebe Camargo,
em 1987. Durante o tempo de tra-
balho no Roda Vida, Caruso pro-
duziu mais de 2.000 desenhos,
que adicionaram humor e dina-
mismo aos assuntos abordados
pelos convidados no programa.

“É uma honra para mim par-
ticipar de mais uma edição do Sa-
lão, com o qual eu tenho uma gran-
de história, porque já tive trabalhos
selecionados, fui presidente em
várias edições, fui jurado de sele-
ção e premiação, então, sempre
fui muito ativo ao longo do tem-
po nesta grande mostra de humor
gráfico”, contou Paulo Caruso,
acrescentando que foi no Salão
que conheceu pessoalmente Mil-
lôr Fernandes, Ziraldo e Jaguar.

SALÃOZINHO - O Salão-
zinho de Humor de Piracicaba
está na 20ª edição e teve 1.969
trabalhos inscritos, produzidos
por alunos de 7 a 14 anos de ida-
de. Destes, foram selecionadas
para a exposição 100 obras de es-
tudantes de 49 escolas públicas e
privadas de Piracicaba, America-
na, Búzios, Mogi Guaçu, Mogi
Mirim, Nova Odessa e Rio Claro.
As obras também podem ser vis-
tas até 30 de outubro no arma-
zém 14 do Engenho Central.

PARALELAS – Além da

mostra oficial e do Salãozinho e
da exposição Na Roda com Paulo
Caruso, a programação do 49º
Salão Internacional de Humor de
Piracicaba inclui outras nove ex-
posições paralelas. Dentro do Ar-
mazém 14, no Engenho Central,
estão disponíveis para visitação até
30 de outubro as mostras Humor
Além do Risco, de Sÿnnove Hilk-
ner; Paffaro: A Arte como Vida,
de Gustavo Paffaro; Lapiceando
el Mundo, de Anne Derenne,
e Escultores em Bloco, de Luiz Car-

los Fernandes. No mesmo perío-
do, a Casa do Povoador abriga a
exposição Quarenta e Nove Carta-
zes para Piracicaba, de diversos
artistas. E tem, ainda, A Mostra
Grátis, também com diferentes au-
tores, na rodoviária de Piracicaba;
PortoCartoon - Línguas e Mundo,
na Biblioteca Municipal Ricardo
Ferraz Arruda Pinto; Marangoni é
XV, de Luis Henrique Marango-
ni, no Casarão do Turismo, e Zi-
raldo 90, no Museu Histórico e
Pedagógico Prudente de Moraes.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), em campanha
por uma cadeira na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), realizou uma
grande caminhada em Piracica-
ba, nesta manhã de ontem (9),
no bairro da Paulista. Acompa-
nhada de apoiadores e amigos,
entre eles Mário Tomazello, pro-
fessor da Esalq e ex-secretário
municipal de Agricultura e Abas-
tecimento na gestão do prefeito
José Machado, e do professor
Adelino Oliveira, candidato a
deputado federal também pelo
PT, Bebel percorreu a rua do Ro-
sário, principal corredor comer-
cial do bairro, e ruas adjacências.

Bebel entrega material observada pelos professores Mário
Tomazello e Adelino Oliveira, candidato a deputado federal pelo PT

Divulgação

Nesse corpo a corpo, a depu-
tada manteve contato com comer-
ciantes e a população, e falou um
pouco do seu trabalho na Alesp,
assim como entregou material de
prestação de contas do seu man-
dato popular. “Como é prazeroso
falar com a população que reco-
nhece o trabalho que temos feitos
tanto em prol da educação pública
de qualidade, como voltado a de-
fesa da criança, do jovem, do
idoso e da nossa Região Metro-
politana de Piracicaba, que pre-
cisa de projetos e recursos para
que possa se desenvolver com
mais qualidade e gerar emprego e
renda para nossa gente”, decla-
rou a deputada Professora Bebel.

EEEEEVENTOVENTOVENTOVENTOVENTO

HFC Saúde participa do
II Encontro CIHDOTTs

O HFC Saúde esteve presente,
essa semana do II Encontro das
Comissões Intra Hospitalares de
Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplantes - CIHDOTTs do Es-
tado de São Paulo, realizado na
capital paulista. A coordenadora
das Unidades de Terapia Intensi-
va do HFC Saúde, a Enfermeira
Ane Caroline Melo Souza partici-
pou do evento que teve como obje-
tivo capacitar e atualizar os profis-
sionais de saúde para a captação
de órgãos. “Esse mês é dedicado a
sensibilização e conscientização da
doação de órgãos. É preciso que a
equipe esteja sempre atualizada so-
bre os processos de trabalho de cap-
tação de órgãos. Aprofundar o co-
nhecimento para acolher e orien-
tar as famílias em um momento
tão difícil, aprender a ressignifi-
cação do óbito e levar esperança
para os que aguardam na fila do
transplante”, disse a coordenadora.

Uma das diretrizes do HFC
Saúde é manter a equipe sempre
pronta e capacitada para atuar nas
mais diversas áreas. “Falar de do-
ação de órgãos ainda é um tema
que exige sensibilização da popula-
ção, por isso precisamos de profis-
sionais preparados para abordar o
assunto com os familiares na hora

de tomar a decisão”, disse o presi-
dente do HFC Saúde, José Coral.

“Para ser um doador de ór-
gãos não é necessário deixar ne-
nhum documento assinado, mas
é preciso que a família saiba que a
pessoa tem o desejo de ser um do-
ador de órgãos, só assim é possí-
vel realizar o processo da doa-
ção”, explicou a coordenadora.

Divulgação

Enfermeira Ane Caroline Melo
Souza e Luiz Antônio da Costa
Sardinha - Coordenador da
Organização de Procura de
Órgãos (OPO - Unicamp)
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Caipirandando na cachoeira e parque aquático, dia 17
Após visitar os principais pon-

tos turísticos de Piracicaba em
agosto, o Caipirandando chega à
decima edição no mês de setem-
bro. O evento gratuito de caminha-
da, realizado pela Secretaria de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras (Selam), está marcado para
o dia 17/09 e terá um percurso to-
tal de 21,5 km. A concentração e o
aquecimento começam às 5h30, em
frente ao Ginásio Municipal Wal-
demar Blatkauskas. A largada será
dada pontualmente às 6h. O desti-
no final será o Vale das Águas Ther-
mas Park, na rodovia Margarida
da Graça Martins (SP-135), conhe-
cida como Estrada Velha de Tupi.

Interessados em participar do
evento podem se inscrever e obter
mais informações pelos telefones
(19) 3422-0233 ou (19) 3403-2648.
As orientações para a caminhada
são as seguintes: calçar tênis con-
fortáveis e macios, trajar roupas
leves, usar protetor solar, levar
frutas ou barras de cereais para
alimentação e garrafas de água
para hidratação. A iniciativa tem

apoio da Secretaria Municipal de
Saúde, que fornecerá kits de pri-
meiros socorros, e da Secretaria
de Defesa do Meio Ambiente (Se-
dema). No final da caminhada,
a Selam fornecerá o transporte
aos participantes que desejarem
retornar ao ponto de partida.

“Em agosto, tivemos uma
rota especial, celebrando o aniver-
sário de 255 anos de Piracicaba.
Voltamos agora com as caminha-
das ocorrendo normalmente aos
sábados. Desta vez, vamos passar
por uma extinta linha férrea em
Tupi. Será um passeio diferente do
último, em que visitamos muitos
pontos turísticos, mas que também
valoriza a história da nossa cida-
de. O percurso é muito agradável
para a caminhada e tenho certeza
que os participantes vão aproveitar
muito”, falou Alexandre Nascimen-
to, chefe do setor de eventos da Se-
lam. O Caipirandando terá o supor-
te dos professores do Programa de
Atividades Motoras (PAM), que
serão responsáveis pelo aquecimen-
to e por guiar os participantes.

PERCURSO — A caminha-
da começa no Ginásio Municipal
Waldemar Blatkauskas e segue
rumo aos bairros Jardim Brasília
e Santa Cecília. A rota passa pela
avenida Dois Córregos, sentido
bairro Santa Rita, onde será reali-
zada a primeira parada técnica
para hidratação, aos 9 km, no Vi-
veiro de Mudas. Na sequência, se-

rão mais 5 km em estradas rurais
até a segunda pausa, que aconte-
cerá na cachoeira Bela Vista. O tra-
jeto termina no Vale das Águas
Thermas Park. Os participantes do
Caipirandando terão direito ao pre-
ço promocional de R$ 40 para al-
moçar no local ou de R$ 65 se dese-
jarem almoçar e ainda utilizar as
instalações do parque aquático.

Alexandre Nascimento/Selam

Uma pausa para fotos e bate-papo
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Lei de Roberto Morais que
salva vidas completa 20 anos
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Secretaria amplia busca de
casos novos de tuberculose
Segunda fase de campanha de 12 a 26 de setembro nas unidades
de saúde, de acordo com o Programa de Controle da Tuberculose

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, am-
pliou a procura de novos casos de
tuberculose na cidade por meio da
segunda fase da Campanha de
Intensificação de Busca Ativa de
Casos de Tuberculose, que acon-
tece de segunda (12) a 26/09, nas
unidades de saúde do município.
A campanha é realizada pelo Pro-
grama Municipal de Controle da
Tuberculose, vinculado ao Cedic
(Centro de Doenças Infectoconta-
giosas), em parceria com o Depar-
tamento de Atenção Básica (DAB).

Em sua primeira fase, reali-
zada em 14 a 28 de março deste
ano, a campanha colheu 461
amostras de testes rápidos sen-
do nove novos casos confirma-
dos, ante 87 testes executados em
2021 para nove novos casos po-
sitivos. “O objetivo desta ação é
identificar precocemente os ca-
sos de pessoas com a doença e, a
partir do diagnóstico, poder ofe-
recer o tratamento adequado e in-
terromper a cadeia de transmis-
são”, afirmou a enfermeira Elisa-
bete Vitti, interlocutora do progra-
ma de Controle da Tuberculose.

Ainda, segundo levantamen-
to do Cedic divulgado esta sema-
na, no período de 1º de janeiro a
08 de setembro 2021, foram 88
novos casos da doença, ante 92

Felipe Poleti/CCS

Ações de combate a tuberculose serão intensificadas entre 12 e 26 de setembro nas unidades de saúde

no mesmo período de 2022. O
número de óbitos por tubercu-
lose nos dois períodos analisa-
dos foram oito em cada ano.

É importante lembrar que as
ações de combate e prevenção à tu-
berculose realizadas na cidade se-
guem as orientações vindas do
Centro de Vigilância Epidemioló-
gica do Estado de São Paulo, via
Divisão de Tuberculose. “A tuber-
culose é uma doença infecciosa e
transmissível, que afeta priorita-
riamente os pulmões, embora pos-
sa acometer outros órgãos. Além
de tosse, outros sinais e sintomas

que podem estar presentes são fe-
bre vespertina, sudorese noturna,
emagrecimento e cansaço/fadiga.
Sendo assim, recomendamos que
todo sintomático respiratório pro-
cure uma unidade de saúde para
solicitar o exame de pesquisa
para a tuberculose, independen-
te da campanha. Vamos preve-
nir. O teste é gratuito e o trata-
mento também”, reforçou o secre-
tário de Saúde, Filemon Silvano.

TRATAMENTO – A tuber-
culose tem cura e o tratamento dura
no mínimo seis meses. É gratuito e
disponibilizado pelo Sistema Único

de Saúde (SUS). A estratégia do tra-
tamento, é o Tratamento Direta-
mente Observado (TDO), que con-
siste na ingestão diária dos medi-
camentos da tuberculose pelo pa-
ciente, sob a observação de um
profissional da equipe de saúde.

TRANSMISSÃO – A trans-
missão se dá pelas vias áreas, a par-
tir da inalação de aerossóis. Ao fa-
lar, espirrar e principalmente ao tos-
sir, as pessoas com tuberculose ati-
va lançam no ar partículas em for-
ma de aerossóis que contêm bacilos
e que podem ser aspirados por ou-
tros indivíduos levando à infecção.

Neste mês de setembro é cele-
brado o Dia Mundial da Fibrose
Cística (08/09) e o Dia Nacional
de Conscientização e Divulgação
da Fibrose Cística (05/09). A fi-
brose cística é uma doença grave e
sem cura, de origem genética, que
provoca acúmulo de muco nas vias
respiratórias e outros órgãos como
pâncreas, fígado e intestino. Essa
mutação genética produz secre-
ções mais espessas que o normal,
favorecendo o acúmulo de germes
e bactérias no organismo e cola-
borando para o desenvolvimento
de infecções e problemas respira-
tórios. Além disso, ela provoca
problemas digestivos e faz com
que o paciente sofra com a perda
excessiva de sal pelo suor, tanto
que a doença passou a ser conhe-
cida também pelo nome de “do-
ença do beijo salgado”. Cerca de
70 mil pessoas ao redor do mun-
do é afetada pela doença.  A pa-
tologia afeta um em cada 10.000
nascidos, ou seja, no estado de
São Paulo é previsto cerca de 100
casos novos por ano. O teste de
pezinho realizado nos hospitais
pode detectar a doença e o trata-
mento deve ser iniciado o mais

Divulgação

A Lei 11.250 de Roberto Morais (Cidadania) foi aprovada em 2002

precocemente possível. A Lei
11.250 criada pelo Deputado Es-
tadual Roberto Morais (Cidada-
nia), aprovada desde 2002, ga-
rante o fornecimento gratuito de
medicamentos e complementos
alimentares aos portadores da fi-
brose cística. “São 20 anos de vi-
gência dessa Lei que salva vidas.
Sem o custeio do Estado muitas
famílias não teriam condições de
tratar seus entes queridos, já que
os medicamentos são muito ca-
ros”, lembra o Deputado. “Foi
uma luta árdua em conjunto com
pacientes, familiares, médicos e
agentes públicos. A Fibrocis, asso-
ciação que congrega portadores da
doença, também foi determinante
para a criação da lei. Hoje pode-
mos nos orgulhar por continuar a
defender vidas por meio de proje-
tos e leis em benefício da saúde”,
finaliza Morais. Para a ex-presi-
dente da Fibrocis, Célia Linhares,
a história ficou dividida entre an-
tes e após a Lei 11.250. “Havia pra-
ticamente nada para combater o
avanço da doença, e muitas pes-
soas morriam. Hoje, todos os por-
tadores levam uma vida normal e
com qualidade de vida”, afirma.

Após oito meses sem correr, a
fundista brasileira Tatiele de Car-
valho retorna às competições de
alto rendimento com duas vitóri-
as. No último domingo (4) ela ga-
nhou o primeiro lugar nos 11 km
da Corrida da Adefip (Associação
dos Deficientes Físicos de Poços de
Caldas), em Poços de Caldas/MG,
sendo a quarta colocada entre to-
das as mulheres e homens. Já no
dia 21 de agosto, subiu no lugar
mais alto do pódio na 44ª Corrida
Duque de Caxias, em Três Cora-
ções/MG, fazendo 10 km em 35
minutos. Patrocinada pela Sicredi
Dexis, o objetivo da atleta é o Pa-
namericano e os Jogos Olímpicos.

Tatiele de Carvalho está atu-
almente sendo treinada pelo téc-
nico Adauto Domingues, que
também trabalhou com Marilson
Gomes dos Santos, o melhor atle-
ta da história do Brasil nas pro-
vas longas. “Eu decidi correr es-
sas provas porque eu e meu trei-
nador estamos fazendo um pla-
nejamento esportivo visando as
competições de 2023, que serão
os Jogos Panamericanos, o Cam-
peonato Mundial e também bus-
car o índice Olímpico. Como fiquei
muito tempo parada, essas corri-
das em Minas Gerais tiveram o
objetivo de me trazer confiança
para voltar a disputar provas im-
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Tatiele de Carvalho retorna às competições com duas vitórias
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Tatiele de Carvalho retorna com alto rendimento

portantes do cenário nacional e
internacional”, relatou a atleta.

O sonho de Tatiele é chegar
como atleta a Paris 2024, nova sede
dos Jogos Olímpicos. Para isso,
ainda muitos passos precisarão ser
dados. Porém, grandes desafios já
foram superados. “Eu fiquei para-
da por um período, cheguei a en-
gordar nove quilos, entrei em de-
pressão, adquiri crise de ansieda-
de e tudo mais. Mas o que me fez
voltar a correr em alta performan-
ce foi o sonho de estar mais uma
vez em um Jogos Olímpicos”. 

Em junho deste ano Tatiele
apertou novamente o start de sua
carreira. O próximo objetivo é al-
cançar o índice olímpico em pro-
vas de 10 mil metros rasos, do qual
já tem um ótimo histórico, pois foi
a primeira mulher brasileira fina-
lista olímpica; além da maratona.

CARREIRA - Tatiele de
Carvalho tem 32 anos, é minei-
ra, nascida em Poços de Caldas.
Iniciou sua carreira aos 8 anos,
destacando-se desde essa idade
com vitórias em diversas compe-
tições em sua categoria. Aos 14
anos foi campeã da São Silvestri-
nha, em São Paulo; e aos 18 anos
se mudou para São Paulo para
viver somente do esporte.

Com muito treino, os resul-
tados chegaram. Ela foi cinco ve-

zes campeã do Troféu Brasil de
Atletismo (maior competição en-
tre clubes da América Latina);
Tricampeã Sul Americana; Re-
cordista Brasileira sub 23; 11 ve-
zes Campeã Brasileira nas Cate-
gorias sub 23 e adulto; partici-
pou de dois Campeonatos Pana-
mericanos adulto; 3 Campeona-

tos Mundiais; foi duas vezes a
melhor Brasileira na Corrida In-
ternacional de São Silvestre. 

Seu maior feito foi alcançar o
índice técnico para os Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro, em 2016.
Sendo a primeira mulher finalista
Olímpica da história do Brasil na
prova dos 10.000 metros rasos.
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Sedema alerta para incidência de queimadas durante estiagem
A Secretaria de Defesa do

Meio Ambiente (Sedema) alerta
para os cuidados com áreas ver-
des e espaços com vegetação, in-
cluindo quintais, para evitar o
aumento da incidência de quei-
madas durante o período de es-
tiagem. Por conta do tempo seco,
o fogo se propaga com mais rapi-
dez, o que pode causar danos
permanentes ao meio ambiente e
até mesmo atingir áreas urba-
nas. Apenas em 2022, o Pelotão
Ambiental contabilizou 164 de-
núncias de queimadas na cida-
de até o momento; 29 das ações
ocasionaram em multas e ou-
tras nove foram notificadas.

As  queimadas podem
ocorrer por causas naturais,
em decorrência da baixa umi-
dade e do tempo seco, e tomar
grandes proporções por con-
ta do vento que alastra o fogo
facilmente em áreas de vege-

tação. Por outro lado, podem
ocorrer também por ações huma-
nas, criminosas ou acidentais.

Segundo Alex Gama Salvaia,
titular da Sedema, as queimadas
não apenas causam danos às áre-
as verdes do município, como ain-
da podem ferir animais e aumen-
tar a ocorrência de problemas res-
piratórios na população. “É bas-
tante prejudicial para a saúde, do
meio ambiente e de toda a popula-
ção. O poder público busca ao má-
ximo fiscalizar e coibir ações de
queimadas, mas contamos, prin-
cipalmente, com a disposição dos
munícipes que podem e devem de-
nunciar essas ações”, destaca.

LEGISLAÇÃO – Vale res-
saltar que nem todas as denún-
cias recebidas são procedentes.
Entretanto, quando a ação de
queimada é, de fato, registrada,
pode ocasionar em notificação ou
autuação. A Lei Municipal 178/

06 (Código de Posturas do Mu-
nicípio) proíbe ao proprietário de
imóveis particulares atear fogo
em vegetação, nos resíduos pro-
venientes de seu corte e demais
resíduos existentes. Além disso,
a mesma legislação prevê a proi-
bição de atear fogo em matas,
capoeiras, lavouras, campos
alheios ou terrenos baldios.

De acordo com o diretor do
departamento de Controle e Fis-
calização da Sedema, Reinaldo
Rabelo Filho, as denúncias podem
ser feitas anonimamente pelo SIP
156 e pelo telefone do Pelotão
Ambiental, que é o 3422-0200. Ate-
ar fogo incide em multa para o res-
ponsável; se o fogo for colocado em
terrenos sem edificação, a multa é
de R$ 2,49 por metro quadrado.
Fogo ateado em vegetação arbó-
rea (incluindo quintais de residên-
cias), gera multa de R$ 2.504,66.

OCORRÊNCIAS – Somen-

te na manhã da terça-feira, 06/
09, dois focos de queimadas fo-
ram registrados em Piracicaba.
O primeiro foi no Parque Natu-
ral Municipal, no distrito de San-
ta Terezinha. De acordo com a
Defesa Civil, o fogo começou
por volta das 10h e foi contro-
lado pelo Corpo de Bombeiros
dentro de uma hora. Vale lem-
brar que o Parque Natural é uma
Unidade de Conservação de
Proteção Integral, estrategica-
mente situada na confluência dos
rios Piracicaba e Corumbataí.

A outra ocorrência aconte-
ceu na praça Dona Ermelinda
Ottoni de Souza Queiroz (pra-
ça da Boyes), onde pessoas não
identificadas atearam fogo em
tocos de uma árvore que foi su-
primida no local pela Prefeitu-
ra. A Sedema agora trabalha
para retirar os resquícios que
ficaram após a queimada.
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Castelo de Sorvetes
chega ao Sesc Piracicaba

O contador de histórias e es-
critor Evair Sousa está fazendo
um circuito de divulgação de seu
livro infantil O Castelo de Sorve-
tes. No domingo (11), às 10h30, a
programação chega ao Teatro do
Sesc Piracicaba, local em que o
autor já apresentou diversos con-
tos e lendas como contador de
histórias. Dessa vez, ele retorna à
unidade com uma obra de sua
autoria. A atividade contará com
tradução para Libras, feita por
Glaucio Camargo Guarani Kaio-
wá. A entrada é gratuita. O Cas-
telo de Sorvetes foi lançado neste
ano no Dia Nacional do Livro In-
fantil, 18 de abril, na Biblioteca
Pública Municipal de Piracicaba
Ricardo Ferraz de Arruda Pinto.
O auditório ficou repleto de ami-
gos, escritores e crianças que pres-
tigiaram a programação. Já nes-
te evento de divulgação de sua
obra, Evair Sousa pretende con-
vidar todos os participantes a
subirem no palco com ele. “A
ideia é romper a barreira da pla-
teia e quebrar o gelo. Como pre-
tendemos que as crianças pos-
sam pintar algumas ilustrações
que estão no livro, mesmo antes

de o conhecerem por completo, va-
mos fazer essa atividade com to-
dos em cima do palco”, relatou.

PROGRAMAÇÃO — A pro-
gramação contará com a contação
da história O Castelo de Sorvetes,
bem como uma apresentação so-
bre o livro e como foi realizada sua
produção. “Pela segunda vez rea-
lizarei uma parceria com o Glau-
cio, no Sesc Piracicaba, para a tra-
dução em Libras de todo o evento.
Ele é um grande amigo e esse pro-
jeto é muito especial, pois garante
a inclusão de muitas pessoas”.

O Castelo de Sorvetes conta a
jornada de uma princesa, um rei e
o povoado de um castelo, que são
amaldiçoados por uma bruxa.
Todavia, eles receberão a ajuda
de duas crianças para escapar des-
sa enrascada. O livro tem ilustra-
ção e design de Tchelo Andrade e
prefácio da escritora piracicabana
Ivana Maria França de Negri.

APLAUSOS -  Evair Sousa
também será homenageado com
uma Moção de Aplausos da Câ-
mara Municipal de Piracicaba. A
homenagem foi proposta pelo ve-
reador Acácio Godoy (PP). A
data ainda será confirmada.

Isa Borghese

O Castelo de Sorvete foi lançado no Dia Nacional do Livro
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Núcleo realiza Tutor de Responsa,
sábado, no Bosques do Lenheiro
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Rede Drogal divulga retomada
da Caminhada Entre Gerações
Os kits já estão sendo comercializados e terão renda revertida
para o Lar dos Velhinhos, Lar Betel e Cantinho da Vovó Sonia

Após dois anos de interrup-
ção, a Rede Drogal e Instituto
José Cançado voltam a realizar
sua tradicional Caminhada en-
tre Gerações – Um olhar para a
terceira idade, na manhã do dia
1º de outubro, desta vez, na Rua
do Porto. Os kits já estão sendo
comercializados e vão beneficiar
o Lar dos Velhinhos, Lar Betel e
Cantinho da Vovó Sonia.

A escolha do novo local cele-
bra a retomada da caminhada pre-
sencial que une, há 12 anos, gera-
ções em prol de entidades da cida-
de e como uma maneira de incen-
tivar a saúde por meio de uma ati-
vidade física ao ar livre. A concen-
tração será às 8 horas, no bolsão
ao lado do Museu da Água.

A largada está marcada
para as 9 horas e a chegada será
no Largo dos Pescadores, onde
os participantes poderão aprovei-
tar estandes com água, frutas,
brindes e personagens infantis
(para interação e muitos cliques).
Todo o percurso será animado
por trio elétrico e acompanhado
por profissionais de apoio.

Os kits são compostos por sa-
cochila, camiseta, squeeze, creme
para mãos, álcool em gel e brin-
des. Com o valor de R$ 35,00, po-
dem ser adquiridos em 9 unida-
des da Rede Drogal (7 em Piracica-
ba, 1 em São Pedro e 1 em Rio das
Pedras), nos endereços abaixo.

A retomada ao formato pre-
sencial e a realização em um dos
pontos turísticos da cidade, na
opinião do diretor administra-
tivo da Rede Drogal, Marcelo
Cançado, proporcionarão uma
experiência única. “Será um re-
encontro de gerações na nossa

A Caminhada Entre Gerações chega a sua
12ª edição e é aberta a todas as idades
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tradicional caminhada. Tudo
está sendo organizado com mui-
to cuidado para ajudar as enti-
dades de apoio a idosos por meio
da venda dos kits e, também,
para valorizar nossos cartões-
postais. Estamos contando com
a participação dos piracicabanos
de todas as idades”, convida.

O diretor lembra que a Cami-
nhada Entre Gerações foi realiza-
da por nove anos (até 2019) no
formado presencial. Em 2020 e
2021, em decorrência da pande-
mia, foi adaptada e denominada
como Compaixão entre Gerações,
mantendo a venda dos kits para
auxiliar as entidades de auxílio a
idosos. “A caminhada em si foi
suspensa mas mantivemos a pro-
posta de ajudar. Nestes dois anos,
atingimos a meta de mil kits comer-
cializados. Este ano, nossas expec-
tativas estão duplicadas: contar
com o apoio para conseguir vender
todos os kits e curtir com os parti-
cipantes a volta da nossa caminha-
da”, reforça Marcelo Cançado.

PONTOS DE VENDA -
PIRACICABA: Rua Governador
Pedro de Toledo, 1064 - Centro;
Rua do Rosário, 2646 - Paulista;
Avenida Independência, 2759 -
Bairro dos Alemães; Avenida Dois
Córregos, 641 - Dois Córregos; A-
venida Rui Barbosa, 545 - Vila
Rezende; Avenida Independência,
1032 - Bairro Alto e Avenida Car-
los Botelho, 553 – Jardim Europa.
SÃO PEDRO: Rua Verissimo
Prado, 172. RIO DAS PEDRAS:
Rua Prudente de Moraes, 333

ENTIDADES BENEFICI-
ADAS: Lar dos Velhinhos, Lar
Betel e Cantinho da Vovó Sônia.
APOIOS: Café Morro Grande,

Gazeta de Piracicaba, Jornal de
Piracicaba, Evouz e Prefeitura de
Piracicaba/Semuttran. PAR-
CEIROS: Onetouch, Lactuliv,
Rayovac, Nutren Senior, Quali-
fral, Gerovital Phytus, Accu-che-
ck, Neo Quimica, Lyndoia Verão,
Lavitan, Essências do Brasil Lux,
Althaia, Unimed Piracicaba e
Santa Casa Saúde Inteligente.

SOBRE O INSTITUTO
JOSÉ CANÇADO – Com o in-
tuito de perpetuar o trabalho so-
cial desenvolvido há quase 90
anos, o Instituto José Cançado,
denominação em homenagem um
dos fundadores da Drogal (fale-
cido em 2019), protagoniza inú-
meras ações assistenciais. A prio-
ridade é o atendimento às insti-
tuições com ações voltadas a ido-
sos, crianças carentes e pessoas em
situação de vulnerabilidade social
na região de Piracicaba. Outra li-
nha de atuação tem foco no apoio
ao colaborador da Drogal, por
meio de programas de orientação

médica, nutricional e odontológi-
ca, bem como encaminhamento
psicológico (quando necessário).

SOBRE A DROGAL - Des-
de sua fundação, em 1935, a Rede
Drogal trata com extrema excelên-
cia a missão de cuidar da saúde
dos seus clientes, alicerçada em
valores como honestidade, respei-
to e responsabilidade. Hoje coman-
dada pelas terceira e quarta gera-
ções da Família Cançado, se con-
solida no mercado com dados ex-
pressivos: 5.000 colaboradores,
1.500 empresas conveniadas e dois
milhões de clientes atendidos, em
média, por mês. Seu e-commerce
possui mais de 14 mil itens de mar-
cas renomadas, preços diferencia-
dos e entregas em todo o país. Re-
cém-inaugurado em um espaço de
mais de 10 mil metros quadrados,
seu Centro de Distribuição tem
capacidade de armazenamento de
17 milhões de itens. Atualmente
soma 261 unidades em 102 cida-
des do estado de São Paulo.

A Prefeitura, por meio do
Núcleo de Bem-Estar Animal
(NBEA), realiza no sábado (10),
das 8h às 11h, mais uma edi-
ção do Tutor de Responsa, des-
ta vez no bairro Bosques do
Lenheiro. A equipe do Núcleo
estará no PSF do bairro reali-
zando trabalho de conscienti-
zação sobre posse responsável
e ainda fazendo agendamentos
para castração de cães e gatos
dentro do projeto CastraFácil.

“A participação dos muní-
cipes no Tutor de Responsa é de
suma importância, porque esse
projeto foca na parte de orien-
tação e educação sobre castra-
ção, sobre a importância da cas-
tração. Então nosso objetivo é
dialogar com a população e tam-
bém realizar o agendamento dos
animais que vão ser castrados
no próximo CastraFácil. O po-
der público está atuante nesta
parte educacional porque preci-
samos prevenir o abandono de
novos animais no município,
tanto cães quanto gatos. Por
isso, os animais devem ser cas-
trados, em especial as fêmeas. A
castração é um assunto impor-
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Programa Tutor de Responsa visa orientar e consicentizar
tutores sobre castração e posse responsável

tante”, destaca o coordenador
do Núcleo, Matheus Santos.

Tanto o Tutor de Responsa
quanto o CastraFácil são progra-
mas que atuam concentrados di-
retamente nos bairros Mário De-
dini, Bosques do Lenheiro e Jar-
dim Gilda, visando a esterilização
de animais pelo método de satu-
ração, além de oferecer conscien-
tização sobre posse responsável.

O método de saturação tem
como objetivo realizar a castração
de 100% dos animais dessas regi-
ões para, assim, sanar todos os
problemas decorrentes da procri-
ação desenfreada, que gera como
consequência, o aumento de casos
de maus tratos e abandono.

Para os tutores que não te-
nham condições de levar o animal
até o NBEA, a Prefeitura vai dis-
ponibilizar o sistema de leva e traz
para que todos animais sejam
transportados até o centro cirúr-
gico do NBEA na data agendada.

SERVIÇO
Tutor de Responsa, sábado,
10/09, das 8h às 11h, no PSF
do Bosques do Lenheiro II
(rua Pau Brasil, 326).

Um convite ao entretenimen-
to, à diversão e a uma boa con-
versa. Esse é o espírito do #Che-
gaAí, primeiro programa de info-
entretenimento ao vivo da região
de Campinas, da EPTV, emissora
afiliada da Rede Globo no interi-
or paulista e no sul de Minas Ge-
rais. O programa é exibido aos sá-
bados, ao vivo, às 11h45, na
EPTV Campinas.  E, para cele-
brar o mês de lançamento do
programa, o Shopping Piracicaba
vai receber um game show, valen-
do prêmios, neste fim de semana
(desde ontem, hoje, e domingo).

Com muito dinamismo,
instantaneidade e proximidade
em seu DNA, o programa tem a
proposta de deixar os fins de
semana ainda mais interessan-
tes, dentro e fora de casa. Rea-
lizado e transmitido ao vivo,
direto das ruas, o #ChegaAí
traz dicas sobre como as pesso-
as podem curtir o fim de semana
na região, sugerindo passeios,
além de cobrir festas e eventos
locais. Com a região de Campinas
como cenário, o programa vai
onde as pessoas estiverem, com

SSSSSHOPPINGHOPPINGHOPPINGHOPPINGHOPPING

Clientes poderão participar do programa da EPTV Campinas
Natt Fejfar

Os apresentadores Edlaine Garcia e Edu Rodrigues
comandam o novo programa e a ação no Shopping Piracicaba

o apoio de uma redação móvel
para se aproximar do público.

Os apresentadores Edlaine
Garcia e Edu Rodrigues coman-
darão a brincadeira no Shopping
Piracicaba, interagindo com o pú-
blico e desafiando a galera em um
jogo de perguntas e respostas so-
bre as opções de lazer do final do
semana, tema principal do pro-
grama, e também sobre curiosi-
dades e informações históricas
sobre a cidade de Piracicaba.

Quem participar poderá ga-
nhar brindes exclusivos, fazer fo-
tos com os apresentadores e ain-
da aparecer na EPTV. Os partici-
pantes serão divididos em tur-
mas com quatro participantes
por rodada. A gincana ocorrerá
nos dias 9 de setembro (sexta-
feira), das 17h às 21h; e nos dias
10 e 11 (sábado e domingo), das
15h às 19h. A entrada é gratuita,
mas é necessário um cadastro
com uma hora de antecedência,
em um espaço montado em fren-
te à loja Kalunga (Piso L2).

Dinamismo, instantaneida-
de e proximidade serão a marca
do programa  #ChegaAí. “É cada

vez mais importante conhecer o
público local para desenvolver
programas que atendam o teles-
pectador, fazendo com que se sin-
ta representado. As pessoas que-
rem ser vistas e o #ChegaAí ofere-
ce isso a elas”, afirma Richard
Aguiar, diretor de programação e
mídias digitais do Grupo EP.

O programa será exibido
para as 49 cidades da área de co-

bertura da EPTV Campinas. Os
quadros temáticos terão como
foco a diversão e a prestação de
serviço para o público: Receita Pá
Pum, No Truque, Desencana,
Você Viu?, Vem Aí, Você no Sa-
badou e Gente da Gente. O #Che-
gaAí também estará nas redes
sociais para contar mais dos as-
suntos que foram ao ar e valori-
zar os bastidores da produção.

Arquivo

Voluntários de Piracicaba na
Revolução de 1932, em foto
enviada pela assídua leitora
Nara Galesi, que descende
da família de Ítalo Galesi e Te-
renzio Galesi. A foto foi tirada
no final da década de 1970,
durante solenidade do 9 de
julho, em Piracicaba. Mostra
ex-voluntários que combate-
ram as forças federais de
Getúlio Vargas. A foto foi tira-
da na Praça José Bonifácio,
vista a partir da rua Prudente

de Moraes. Ao fundo, dois
monumentos retirados em
1981 no governo João Herr-
mann Neto: o Monumento às
Bandeiras do qual não sabe-
mos de seu paradeiro e logo
atrás à esquerda o Monu-
mento à Mário Dedini removi-
do e instalado na Praça da
Igreja Matriz da Vila Rezende.
(Edson Rontani Júnior, Pira-
cicaba Antiga no Facebook e
no Youtube, Facebook e Ins-
tagram : edsonrontanijr)

COMBATENTES DE 32
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Setur-SP e UGT farão mutirão de
emprego para o setor de turismo
Estarão disponíveis mais de 1.000 vagas em empresas do setor; evento deve
ocorrer até o final de setembro; há milhares de currículos cadastrados

A Secretaria de Turismo e
Viagens do Estado e a União
Geral dos Trabalhadores assina-
ram, nesta semana, um protoco-
lo de intenções para a elabora-
ção e organização de um do Mu-
tirão Nacional de Emprego. A
assinatura foi feita pelo secretá-
rio de turismo, Vinicius Lum-
mertz, e pelo presidente da UGT,
Ricardo Patah, e pela Secretaria
de Saúde e Segurança no Traba-
lho da UGT, Cleonice Caetano
Souza, responsável pelo mutirão. 

A iniciativa conta com o apoio
de diversas entidades do setor,
que encontram dificuldades para
preencher milhares de vagas em
aberto. As empresas já foram con-
vidadas a enviar as vagas em aber-
to que estarão disponíveis duran-
te o feirão. Por outro lado, a UGT
já conta com milhares de currícu-
los cadastrados que poderão ser
utilizados durante o feirão.  

A expectativa é que mais de
1.000 vagas estejam disponí-
veis durante o evento, que será
realizado até o final de setem-
bro. São vagas para diversos
cargos, como camareira, gar-
çom e gerentes para hotéis,
restaurantes e empresas dos
setores de festas e eventos. 

A Secretaria de Turismo e Vi-
agens também conta com um pro-
grama de capacitação profissio-
nal. O Valoriza SP é uma Plata-
forma EAD que reúne aulas onli-
ne para gestores públicos e profis-
sionais da cadeia produtiva do
turismo. São mais de 480 videoau-
las, administradas por professo-
res, especialistas nacionais e in-
ternacionais, e ainda diversos re-
latos de boas práticas de empre-
sários do setor de hotelaria, ser-
viços, alimentação, entre outros. 

“Vamos juntar forças para
ajudar a resolver um problema

Assinatura do protocolo foi esta semana, em São Paulo

Divulgação

importante para o setor. Há mui-
tas pessoas procurando empre-
go e empresas com vagas em
aberto. Vamos aproximar todos
para acelerar a retomada. Nos-

so objetivo é trabalhar sempre
para a geração de emprego e ren-
da”, afirma Vinicius Lummertz,
secretário de Turismo e Viagens
do Estado de São Paulo. 

VVVVVACINAACINAACINAACINAACINAPPPPPIRAIRAIRAIRAIRA

Novas vagas para o
agendamento da vacina

A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), vai liberar novas
vagas para agendamento da
vacina contra a Covid-19 na
s e g u n d a - f e i r a ,  1 2 / 0 9 ,  à s
8h30, no site VacinaPira ht-
tps://vacinapira.piracicaba.
sp.gov.br/cadastro/blk_inicial/.

A SMS informa que ama-
nhã, sábado, 10/09, não ha-
verá aplicação sem agenda-
mento da 2ª dose em pessoas
em atraso para recebê-la.

Confira abaixo os grupos
para os quais será liberada agen-
da na segunda-feira, 12/09:

 1ª dose para crianças de
3 e 4 anos

 3ª dose para pessoas com

18 anos ou mais que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, 4 meses

 3ª dose para pessoas com
18 anos ou mais com alto grau de
imunossupressão que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, 28 dias

 3ª dose para adolescentes
de 12 a 17 anos com alto grau de
imunossupressão que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, 8 semanas

 4ª dose para pessoas com
18 anos ou mais com alto grau de
imunossupressão que tomaram a
3ª dose há, pelo menos, 4 meses

 4ª dose para pessoas com
40 anos ou mais que tomaram a
3ª dose há, pelo menos, 4 meses

 5ª dose para pessoas com
18 anos ou mais que tomaram a
4ª dose há, pelo menos, 4 meses
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De cada 100 empresas familiares,
apenas 30 sobrevivem à sucessão
Falta de governança corporativa e familiar e do planejamento da
sucessão é prejudicial à saúde das empresas de qualquer porte

Levantamento feito pela fundação WCD, entre 2021 e 2022, mostra
que o número de mulheres nos conselhos no Brasil aumentou de
124 para 133, o que representa um crescimento pequeno de apenas 7%

Divulgação

Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), 90% das empresas brasi-
leiras são familiares, as quais re-
presentam cerca de 65% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) e empre-
gam 75% dos trabalhadores. En-
tretanto, a sucessão de cargos de
chefia e liderança ainda é pouco
discutida e planejada, o que resul-
ta na instabilidade administrati-
va e econômica dessas empresas.

De cada 100 empresas fami-
liares abertas e ativas, apenas 30
sobrevivem à primeira sucessão e
apenas cinco chegam à terceira.
Diante deste cenário, a especia-
lista em Governança Familiar e
Gestão de Competências, Zélia
Breithaupt Janssen, foi convida-
da a compartilhar a história em-
presarial de sua família, no 2º En-
contro do Programa + Mulheres
na Governança, realizado pelo
Grupo Mulheres Executivas
(MEX) e a Lapidus Network com
patrocínio da PWC, na última
sexta-feira (26). O evento reuniu
47 mulheres líderes para discu-
tir e aprofundar o tema Círculo
da Família, de John Davis.

A empresa da família da Zé-
lia foi fundada pelo bisavô, há
95 anos, em Jaraguá do Sul/SC.
Depois, quem assumiu a gestão
foi seu avô, em seguida seu pai e
seu tio. Posteriormente, houve
uma tentativa de profissionali-
zar a empresa, com a contrata-
ção de um gestor de mercado.
Hoje, a gestão da empresa é con-
duzida por seu irmão, membro
da quarta geração da família.

Zélia compartilhou a história,
usando o seu exemplo para ressal-
tar a necessidade da adoção de
boas práticas de governança e pla-
nejar a continuidade de lideran-
ça. “O processo que permeia todo
o trabalho de governança corpo-
rativa e familiar é a sucessão. Nin-
guém é eterno e todos, em algum
momento, precisam deixar os ne-
gócios. Preparar a empresa e a fa-
mília sobre quem irá coordenar
todos os processos, quando a pes-
soa que liderava não estiver mais
lá, é o maior ato de amor que um
chefe de família, o fundador de
uma empresa ou a pessoa que está
deixando a posição de líder pode
demonstrar pela empresa, pelo
negócio e pela família”, explica.

A empresária Maria Bernar-
dete Demeterco, filha do funda-
dor da rede de supermercados
Mercadorama, José Luiz Demeter-
co, também foi convidada a com-
partilhar sua história. Ela e seus

dois irmãos herdaram a mar-
ca, que foi comprada pela So-
nae Distribuição Brasil em 1998
e, depois de ser adquirida por
outras empresas de administra-
ção, deixou de existir em 2021.

Segundo Maria Bernardete,
para que as empresas familiares
sobrevivam é necessário união
e competência. “É essencial ter
um cuidado em olhar as compe-
tências dos membros da família
e, às vezes, deixar aquela pessoa
que não tem tanta afinidade de
fora dos processos administra-
tivos, porque isso prejudica o de-
senvolvimento da empresa e
toda gestão de governança, a
atuação dos conselhos constitu-
ídos e até a sucessão de lideran-
ças quando for necessário. Se
esse membro da família estiver
preparado para assumir tais
funções, tudo bem. Do contrá-
rio pode ser prejudicial”, afirma.

LIDERANÇA E SUCES-
SÃO - O trabalho de governança
tem como objetivo alinhar as per-
cepções de todos os envolvidos nas
lideranças das empresas familia-
res. Implantar esse modelo de
gestão é o ideal para que o pro-
cesso de sucessão, nas empresas
familiares, aconteça de maneira
transparente e amigável. Se as
empresas não têm a sucessão pla-
nejada, sejam elas de pequeno,
médio ou grande porte, ficam mais
vulneráveis a passar por situa-
ções de crise e podem até chegar
ao ponto de decretar falência.

Segundo a consultora de Fa-
mílias Empresárias e Empresas
Familiares, Claudia Tondo, as em-
presas sofrem muito quando não
têm um modelo de governança
bem estruturado para encarar di-
versos gatilhos, como falecimen-
tos, doenças, entre outras adver-
sidades. “Quando houve o aciden-
te do voo da TAM, em 2007, que
saiu de Porto Alegre e não conse-
guiu pousar em Congonhas, vári-
os líderes estavam presentes e aca-
baram morrendo. Muitas empre-
sas fecharam por conta das ad-
versidades trazidas pelos fatos,
poucas que tinham a governan-
ça implantada conseguiram so-
breviver”, compartilha Claudia.

Segundo a consultora, o po-
der seduz e na maioria das vezes,
o fundador tem dificuldade em
passar o comando de decisões para
outras pessoas, mesmo sabendo
que é necessário para manter a
saúde dos negócios. “A melhor
forma de conseguir convencê-lo é
implantando a cultura do diálogo

e com muito respeito e paciência,
entender as razões pelas quais
essa pessoa tem dificuldade em
passar o bastão. Manter-se ocu-
pado com outras atividades e de-
senvolver um novo projeto de vida,
torna mais fácil todo o processo
de sucessão”, orienta Claudia.

MULHERES NA GOVER-
NANÇA - Um levantamento feito
pela Women Corporate Directors
Foundation (WCD), entre 2021 e
2022, mostra que o número de
mulheres nos conselhos no Brasil
aumentou de 124 para 133, o que
representa um crescimento peque-
no de apenas 7%. Realizado em
março de 2021, o Fórum Econô-
mico Mundial divulgou um levan-
tamento que aponta que serão ne-
cessários 135,6 anos para que
haja paridade entre homens e mu-
lheres no mercado de trabalho.

Claudia explica que o núme-
ro de mulheres em cargos de go-
vernança é menor, pois ainda há
muito preconceito. “As mulhe-
res têm que estar muito bem
preparadas para competirem aos
cargos de governança com os
homens. Mesmo dentro das em-
presas familiares as mulheres
não são consideradas como a
primeira opção para assumir a
chefia, o que muitas vezes acaba
passando para responsabilidade
do filho homem”, esclarece.

A inclusão da diversidade é
um problema em todos os luga-
res, inclusive nas empresas fami-
liares. O empreendedor, conse-
lheiro de empresas e pesquisador
sobre pessoas e organizações,
Claudio Garcia, explica que é ne-
cessária uma mudança de cultu-
ra nas gestões empresariais para
que haja mais equidade de diver-
sidade. “Mudanças culturais le-
vam anos para acontecer, de al-

guma forma as organizações estão
preocupadas em mudar essa reali-
dade, mas para isso é necessário
resolver esse sistema que é enten-
dido como natural. Os processos
de gestão são artifícios mentais.
É possível criar novos processos e
rituais dentro das empresas que
podem acelerar esse processo”.

Claudio explica ainda que a
definição de talento não tem nada
a ver com a cultura criada, intui-
tivamente pelos homens. “Quan-
do você começa a mudar essas re-
gras, naturalmente as pessoas vão
ser avaliadas de forma diferente,
assim como a gestão de perfor-
mance. Naturalmente a diversida-
de vai acontecer dentro da empre-
sa ao longo do tempo”, finaliza.

FAMÍLIA, PROPRIEDA-
DE E GESTÃO - Ao todo, se-
rão cinco encontros em que es-
pecialistas do setor apresentarão
reflexões sobre os Círculos de
John Davis, que envolve os as-
suntos: Família, Propriedade e
Gestão e como a governança
pode ser uma propulsora nas três
dimensões. Representante do co-
mitê no mês de agosto, Izabela
Rucker Curi, ressalta o orgulho
que sente por integrar o Progra-
ma +Mulheres na Governança ao
lado de pessoas inspiradoras,
como as participantes já se revela-
ram em nossas mesas redondas.

“As executivas compõem um
público experiente e com o mes-
mo propósito de fortalecer as ski-
lls necessárias para aumentar a
participação feminina nos Conse-
lhos de Administração. Este se-
gundo encontro teve como o ob-
jetivo despertar as participantes
para o universo da governança
corporativa e dar continuidade ao
nivelamento de teoria e prática
sobre o tema”, garante Izabela.
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Bandas Tribo Rock e Chacina
apresentam-se no Brejaria

Com o objetivo de evidenciar
as bandas autorais locais, aconte-
ce neste sábado (10), a partir das
18h, no Brejaria, em Piracicaba
(SP), o 3º Rolê Rockaipira, que
apresentará as bandas Tribo Rock
e Chacina. Os ingressos custam R$
20, mais taxa, e podem ser adqui-
ridos em: www.rockaipira.com.br

O grupo Tribo Rock nasceu
em Piracicaba em 2009, com sua
direção voltada ao rock nacional e
internacional. Com o passar do
tempo, começou a compor e gra-
var suas próprias músicas e, em
2012, lançou seu primeiro EP. Tem
em sua formação atual: Maicon
Moso (vocal), Renato Canale (gui-
tarra), Fred Castro (guitarra), Illo
Bueno (baixo) e Fernando Medra-
do (bateria). Recentemente, a
banda foi convidada para musi-
calizar e gravar o hino do Moto
Clube. Possui três faixas autorais
tocando nas rádios da região.

A banda Chacina foi forma-
da em 1990 em Piracicaba e apre-
senta um thrash metal influenci-
ado por bandas nacionais. Lan-
çou diversos trabalhos, partici-
pou de coletâneas e festivas inde-
pendentes. A banda, que divulga
o CD “Mortus Operandi”, lança-
do pelo Selo Heavy Metal Rock,
tem em sua formação Allan Big
Thunder (vocal), Miguel Araujo

Divulgação

Banda Chacina
Fabiane Gênero

Tribo Rock

(guitarra), Jeferson Novaes (bai-
xo), Billy Dark Machine (bateria)
e Eduardo Miguel (guitarra). No
fim do ano, a banda lançará seu
novo álbum, “Lagoa Negra”.

O evento tem apoio do Bre-
jaria, Cervejaria Leuven, Tem-
po D Comunicação e Cultura,
Groovie Music Studio, Grida So-
rensen e Programa É Rock.

ROCKAIPIRA - Os Rolês
Rockaipira são eventos realizados
ao longo do segundo semestre de
2022, no Brejaria, pelo Núcleo Ro-
ckaipira, grupo que realiza anual-
mente o Festival Rockaipira desde
2015, sempre com o objetivo de tra-
zer à tona bandas e músicos que
produzem rock autoral em Piraci-
caba. Com a pandemia, a realiza-
ção do festival anual foi tempora-
riamente paralisada e a expectati-
va é de retomada em 2023.

SERVIÇO
3º Rolê Rockaipira apresen-
ta as bandas Tribo Rock e
Chacina. Sábado, 10 de se-
tembro, a partir das 18h, no
Brejaria (Rua Voluntários de
Piracicaba, 1291). Os in-
gressos custam R$ 20, mais
taxa, e podem ser adquiridos
em: www.rockaipira.com.br.
Mais informações podem
ser obtidas no Instagram:
@somrockaip i ra
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Vereador Paraná é
Valdir e não Aldisa

Ao longo de seus 55 anos, o
vereador Aldisa Vieira Marques,
o Paraná, conta ter passado por
muitos constrangimentos em
razão de o seu primeiro nome,
na maioria das vezes, ser con-
fundido com nome feminino.

Na noite de quinta (8), du-
rante a 40ª reunião ordinária, Pa-
raná anunciou na tribuna, ao fa-
zer uso do artigo 44, enquanto li-
derança, a troca de seu nome de
Aldisa para Valdir. Ele disse que,
a partir da semana que vem, “tudo
estará resolvido”, inclusive com as
novas emissões de CPF e RG.

“Quando eu nasci na cidade
de Inajá (PR), com dois meses de
idade, minha mãe me levou para
Tapira, uma cidade próxima. Mi-
nha mãe me levou ao cartório
para registrar o nome de Jackson
e registraram errado, colocando
o nome de Aldisa. E a minha mãe,
até hoje, não sabe explicar o por-
quê de eu ter recebido esse nome
e nem o finado meu pai. Toda
vez que eu perguntava, ela fica-
va uma semana sem olhar para
mim com bronca do meu questi-
onamento”, explicou Paraná.

Além das muitas situações
constrangedoras por que passou,
Paraná lembrou que as pessoas
também se sentiam constrangidas
ao chamá-lo pelo nome de batismo.

Recentemente, Paraná este-
ve na UPA (unidade de pronto-
atendimento) do Piracicamirim e

uma das funcionárias perguntou
“Quem era a dona Aldagisa”.
Surpresa ao se deparar que se tra-
tava de uma pessoa do gênero
masculino, a servidora indagou:
“É você, mesmo?”. “Sim, sou eu
mesmo”, atestou o vereador.

A primeira opção para a troca
de nome, detalhou Paraná, seria de
Aldisa para Aldir. “Mas, ao con-
versar com os meus assessores,
houve uma votação no meu gabine-
te e o nome Valdir foi o escolhido.
Minha família também aprovou”,
contou Paraná, que ressaltou que o
novo nome será escrito com V.

Na tarde desta sexta (9), o
Cartório de Registro Civil de Tapi-
ra (PR) emitiu a nova certidão de
nascimento de Paraná, confirman-
do o nome Valdir Vieira Marques.

Fabrice Desmonts

Paraná, agora Valdir
Vieira Marques
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Prefeitura realiza a Sipat
2022 a partir de segunda
Evento, que acontecerá até 14/09, oferecerá palestras com assuntos relacionados
à saúde do servidor; prefeito Luciano Almeida estará na abertura do evento

A Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes de Traba-
lho (Sipat) da Prefeitura de Pi-
racicaba, promovida pela Comis-
são Interna de Prevenção de Aci-
dentes (Cipa), começa segunda
(12), com programação até quar-
ta-feira, 14/09. A cerimônia de
abertura, que acontecerá às 9h,
contará com a presença do prefei-
to Luciano Almeida e autoridades.

O evento oferecerá seis pales-
tras com assuntos relacionados à
saúde e segurança do trabalhador,
com o intuito de promover o bem-
estar dos servidores públicos. As

palestras acontecerão diariamen-
te no anfiteatro do Centro Cívico,
com programação das 8h às 11h,
no período da manhã, e das 13h
às 16h, no período da tarde. As
inscrições podem ser feitas pelo link
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf0QxZJPAXNDS
wA09whOi_R—ogi421gMXF_
ODRYCKTgyxDKw/viewform

O presidente da Cipa, Narzi
Alves Novaes, lembrou que alguns
temas das palestras são obrigatóri-
os na Sipat, como prevenção ao al-
coolismo, drogas e infecções sexu-
almente transmissíveis, enquanto

que outros assuntos foram escolhi-
dos após uma pesquisa entre os
membros da Cipa, levando em con-
ta os desafios atuais do ambiente
de trabalho no cenário pós-covid.

SERVIÇO - Sipat 2022
acontecerá de 12 à 14 de setem-
bro no anfiteatro do Centro Cívi-
co, localizado na rua Capitão An-
tônio Corrêa Barbosa, nº 2233.

PROGRAMAÇÃO: 12/09 -
10h: Tema: Álcool e outras dro-
gas, não é fácil mas tem saída,
ministrada pela psiquiatra Paula
Becker; 13h: Tema: Primeiros So-
corros – quem sabe salva vidas!

Quem não sabe, pode até matar,
ministrada pelo bombeiro civil Luiz
Henrique Trevisan; 13/09 - 8h:
Tema: Infecções sexualmente
transmissíveis - Adote um com-
portamento sexual seguro, minis-
trada pelo psicólogo Fabrício Fos-
ther Lima; 13h: Tema: Relações
étnico-raciais e o mundo do tra-
balho, ministrada pela historiado-
ra e pedagoga Marilda Soares; 14/
09 -h: Tema: Educação Financei-
ra, palestra com equipe Sicredi;
13h: Tema: Saúde mental no am-
biente de trabalho, com a equipe
de psicólogos da Clínica Amepsi.

MMMMMERENDAERENDAERENDAERENDAERENDA

Cozinheiras deflagram greve e
têm apoio da deputada Bebel

Cozinheiras escolares, que
atuam nas escolas da rede esta-
dual de ensino de Piracicaba de-
cidiram deflagrar greve pelo
atraso no pagamento do vale-ali-
mentação e do vale-transporte,
assim como em função dos cons-
tantes atrasos no pagamento de
salários. A decisão foi tomada
nesta tarde de sexta (9), quando
um grupo de cozinheiras escola-
res se reuniu na Diretoria de
Regional de Ensino, em assem-
bleia promovida pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Refeições
de Campinas e Região, manifes-
tação que contou com a partici-
pação da deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), que declarou
total apoio ao movimento.

De acordo com o presidente
do Sindicato da categoria, Paulo
Ritz, a categoria exige o rompimen-
to do contrato com a Especiale,
empresa responsável pela contra-
tação terceirizada das cozinheiras
escolares, antigas merendeiras, e
a rescisão indireta do contrato das

Divulgação

A deputada Bebel declarou seu apoio às cozinheiras escolares,
que decidiram deflagrar greve por tempo indeterminado

profissionais, para assegurar o pa-
gamento de todos os direitos tra-
balhistas das profissionais. A Di-
retoria Regional de Ensino, inclu-
sive, foi notificada da decisão.

Em Piracicaba, ao todo, são
cerca de 350 cozinheiras escolares
que decidiram deflagrar greve em
função dos constantes atrasos no
pagamento dos seus direitos. “Não
queremos mais o pagamento do
que a empresa deve, mas sim a res-
cisão do contrato com a Especiale
e a contratação de uma nova em-
presa”, declarou Paulo Ritz.

Para a deputada Professora
Bebel, de forma justa e correta, o
Sindicato está encaminhando esta
paralisação para defender os inte-
resses da categoria. “Nós enten-
demos a importância das cozinhei-
ras escolares, nós precisamos de-
las para garantir a merenda das
nossas crianças. Tem que fazer
o que estão fazendo, parar e exi-
gir a contratação de uma nova
empresa. Contem com meu
apoio”, declarou a parlamentar.

SSSSSIMAFIMAFIMAFIMAFIMAF

Campinas sediará o IV Simpósio de Acolhimento Familiar, em 23

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal da Ação Cultu-
ral (Semac), publicou quinta (8),
no Diário Oficial, edital para con-
tratação de direção artística para
a Companhia Estável de Teatro
Amador (Ceta), de acordo com o
pregão eletrônico nº 50/2022 e pro-
cesso 103.912/2022, no endereço
www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br.
A data de abertura das propostas
será dia 27/09, às 8h, e o horário
para o início dos lances às 9h.

O valor estimado da contra-
tação será de R$ 58 mil, com pra-
zo de vigência do contrato de 12
meses, contados a partir da data
de emissão da Ordem de Serviço,
podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, den-
tro do limite previsto no artigo 57,
da Lei Federal n.º 8.666/93.

No termo de referência, o
critério de julgamento será o
menor preço por item. A partici-
pação nesta licitação é exclusi-
va para microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte
(EPP). A proposta prevê valida-
de de 120 dias, com prazo de
pagamento de 15 dias úteis, conta-
dos a partir do recebimento da Nota
Fiscal em atendimento ao Decre-
to Municipal Nº 17.640/18.

O detalhamento técnico pre-
vê que as atividades deverão ser
de no mínimo 02 dias na sema-
na, com 01 diretor e ter no mí-
nimo 3 horas de duração por
dia, em locais e horários a se-
rem definidos pela Semac.

A COMPANHIA – Entre as
atividades desenvolvidas estão
curso para integração de novos
elementos da Ceta; revisão dos es-

TTTTTEAEAEAEAEATRTRTRTRTROOOOO A A A A AMADORMADORMADORMADORMADOR

Semac publica edital
para direção artística

tudos e pesquisa já realizadas; en-
saios e estreia das peças a serem
levadas nos bairros e espaços
abertos; curso da história do tea-
tro ocidental, aulas de improvi-
sação, interpretação, canto para
ator, expressão corporal para
ator, criação de espetáculos cur-
tos que possam ser levados em
diversos espaços, entre outras.

Também deverão ser reali-
zadas pesquisas e leituras de
textos para montagem, leitura
dramática aberta ao publico,
técnica teatral, pesquisa de lin-
guagem teatral, pesquisa da área
teórica da história do teatro do
Brasil, análise de textos e espe-
táculos, seminários realizados
pelo elenco, entre outras ações.

A empresa vencedora do cer-
tame deverá apresentar, após a
assinatura do contrato, e antes
do início das atividades, um pla-
no de trabalho artístico-pedagó-
gico contendo propostas artísti-
cas e pedagógicas para serem im-
plementadas ao longo de 12 me-
ses (tempo de vigência do contra-
to) para aprovação da Semac.

MAIS - As informações ou
esclarecimentos referentes à licita-
ção serão fornecidos pela Divisão
de Compras, no prédio do Centro
Cívico, rua Antônio Corrêa Barbo-
sa, 2.233, 7º andar, em Piracica-
ba, também pelo telefone (19)
3403-1020 ou pelo e-mail pregao
eletronico@piracicaba.sp.gov.br.

Dúvidas técnicas poderão ser
esclarecidas na Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural (Semac),
com Dayane Bortoleto, pelo telefo-
ne (19) 3403-2604 e e-mail:
semacnaa@piracicaba.sp.gov.br

Campinas vai sediar, de 20
a 23 de março de 2023, um dos
maiores eventos do país sobre o
tema do acolhimento familiar. O
IV Simpósio Internacional de
Acolhimento Familiar - SIMAF
(www.simaf.com.br) será realiza-
do pelo Observatório da Infan-
cia e Adolescência (OiA), do Nú-
cleo de Estudos de Políticas
Públicas da UNICAMP (NEPP),
em conjunto com o Instituto Ge-
ração Amanhã, e conta com
apoio do Governo Federal, do
Governo Estadual, da Fundação
FEAC, entre outros parceiros.

As inscrições para a submis-
são de trabalhos estarão abertas
de 1º de setembro a 3 de outubro
de 2022 – as inscrições para o IV
SIMAF somente serão abertas após
o encerramento da submissão de
trabalhos. Serão aceitas comuni-
cações de pesquisas finalizadas e
em andamento de iniciação cien-
tífica, projetos de extensão, tra-
balhos de conclusão de curso
(TCC), mestrado, doutorado e
pós-doutorado. Também poder
ser submetidas comunicações de
relatos de experiências práticas
nos temas propostos – as normas
e link de inscrição para a submis-
são de trabalhos estarão disponí-
veis no site www.simaf.com.br.

O simpósio será presencial e
gratuito, para cerca de 800 parti-
cipantes, dirigido a gestores da
assistência social, equipes técnicas
(assistentes sociais, psicólogos),
magistrados, promotores, organi-
zações da sociedade civil, profes-
sores, estudantes e pesquisadores.
Um dos destaques da programa-
ção é a presença de palestrantes
internacionais, que irão abordar a
situação do acolhimento familiar
em seus países,  sobre metodologi-
as e como lidar com os traumas
recorrentes do abandono, da falta
de vínculo e da institucionaliza-
ção. Os professores espanhóis

Jesús Palacios e Carme Montser-
rat, a psicóloga norte-americana
Cristina Peixoto e o professor por-
tuguês Paulo Delgado são algumas
das presenças confirmadas.

O IV Simpósio Internacional
de Acolhimento Familiar - SIMAF
tem como objetivo informar e
conscientizar sobre o serviço de
acolhimento em família acolhedo-
ra, com o objetivo de promover
essa modalidade de acolhimento,
garantindo o direito à convivên-
cia familiar e comunitária. Tam-
bém terá como objetivo discutir,
divulgar e compartilhar pesqui-
sas e trabalhos acadêmicos recen-
tes, produzidos no Brasil e exteri-
or, sobre o tema do acolhimento
familiar, família acolhedora e con-
vivência familiar e comunitária.

Nos 4 dias de evento serão
realizadas palestras, mesas de de-
bate, mini-cursos e apresentação
de trabalhos selecionados por uma
Comissão Técnica formada por
doutores, mestres e especialistas
no tema, da Unicamp e outras
instituições.  Os trabalhos seleci-
onados serão publicados posteri-
ormente na revista do NEPP.

CONHECIMENTOS —
Desde 2009, o acolhimento fami-
liar tem, segundo o ECA, preferên-
cia ao acolhimento institucional.
Mas até hoje, o acolhimento em
família acolhedora representa ape-
nas 5% no Brasil. Mestre e douto-
ra em Serviço Social, Jane Valente
está na coordenação do simpósio,
pelo OiA, do NEPP. Ela foi secre-
tária de Assistência Social e Segu-
rança Alimentar da Prefeitura de
Campinas, entre 2013 e 2017, é
autora do livro ”Família acolhedo-
ra: as relações de cuidado e de pro-
teção no serviço de acolhimento” e
é, hoje, uma das principais refe-
rências no assunto no Brasil.

“Este é o quarto encontro so-
bre acolhimento familiar que Cam-
pinas realiza. Um ponto forte des-

te simpósio é que será a primeira
vez que um evento desta nature-
za no Brasil terá apresentação de
trabalhos e irá ocorrer a partir de
uma universidade”, diz Jane Va-
lente. “O IV Simpósio Internacio-
nal de Acolhimento Familiar (SI-
MAF) representa não só uma
oportunidade de formação para
os profissionais do Sistema de
Garantia de Direitos, como tam-
bém uma iniciativa pioneira na
construção do conhecimento so-
bre família acolhedora”, conclui.

“O NEPP, em razão de pro-
mover estudos sobre as políti-
cas públicas, através do OiA,
que reúne pesquisadores com-
prometidos em elucidar os prin-
cipais obstáculos e as melhores
práticas para desenvolvimento
de políticas atenção à infância e
adolescência, apoia com grande
interesse o IV SIMAF, ciente de
que este encontro produzirá im-
portante impacto na divulgação,
conscientização e debate quali-
ficado de ações de garantia do
direito à convivência familiar e
comunitária”, afirma Carlos
Raul Etulain, coordenador do
Núcleo de Estudos de Políticas
Públicas (NEPP), da UNICAMP.

“Tendo em vista a trajetória
de mais de 40 anos do Núcleo de
Estudos de Políticas Públicas
(NEPP) com um papel atuante nas
políticas públicas de diferentes
frentes recebemos o IV SIMAF com
alegria por entendermos que tra-
rá um avanço no conhecimento
de uma política de acolhimento
familiar que embora relativa-
mente nova no nosso país, é de
extrema importância na proteção
de crianças e de adolescentes
como preconiza a Constituição ao
se referir à prioridade absoluta
de crianças e adolescentes”, com-
pleta Stella Telles, coordenadora
do Observatório da Infância e
Adolescência da Unicamp (OiA).

O QUE É — O acolhimento
familiar é uma medida de prote-
ção, temporária e excepcional, ga-
rantida em lei pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
Atualmente o acolhimento fami-
liar é reconhecido, por pesquisas
e pela prática, como a modalida-
de de acolhimento mais recomen-
dada para crianças e adolescen-
tes em situação de risco social
que foram afastados de suas fa-
mílias de origem por decisão ju-
dicial. Caracteriza-se pela trans-
ferência temporária dos direitos
e deveres parentais dos pais bio-
lógicos para uma família acolhe-
dora, previamente cadastrada,
selecionada e vinculada a um
serviço de acolhimento familiar.

O acolhimento familiar é
preferencial ao acolhimento
institucional desde 2009. Em-
bora seja amplamente difundi-
do nos Estados Unidos e Euro-
pa, ainda é pouco conhecido e
aplicado no Brasil. Atualmente,
cerca de 5% das crianças e ado-
lescentes acolhidos no país estão
em famílias acolhedoras – nos
países desenvolvidas, esse percen-
tual é exatamente o contrário.

Afinal, por que o acolhimen-
to familiar é preferível ao insti-
tucional?  A razão principal tem
a ver com o papel imprescindível
que a 7vida em família e em co-
munidade tem para o desenvol-
vimento da criança ou do ado-
lescente. Um importantíssimo
estudo feito por Harvard, conhe-
cido como “Órfãos da Romênia”
(https://geracaoamanha.org.br/
orfaos-da-romenia/), constatou
que cada ano que uma criança
vive em acolhimento instituci-
onal resulta em quatro meses
de déficit em sua cognição ge-
ral. E que os primeiros anos de
vida são os mais críticos para
seu desenvolvimento, com con-
sequências para a vida toda.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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A RENOVAÇÃO NÃO PODE PARAR

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

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

Olá amigos bom dia! Que or-
gulho em fazer parte deste que é o
matutino com o conteúdo mais
completo em assuntos de nossa
cidade, o mais "caipiracicabano"
entre todos. Aqui o leitor está sem-
pre por dentro de tudo o que acon-
tece na "Noiva da Colina" com
qualidade e de uma forma sim-
ples e direta. Não começo meu
dia sem as notícias do "Capiau".
Parabéns Evaldo Vicente por nos
proporcionar esses momentos de
informação, cultura e lazer!

O XVZÂO voltou a dar orgu-
lho ao seu torcedor, mesmo com
alguns críticos ainda torcerem o
nariz para o que está acontecen-
do, o Nhô Quim vai seguindo e
bem com o planejamento traçado

pela diretoria, gestão e comissão
técnica. No elenco jovem e promis-
sor do alvinegro a ideia foi "com-
prada", e os garotos estão arras-
tando a cara para que tudo cami-
nhe conforme planejado, nin-
guém quer "aparecer" mais do que
o necessário, e com muito traba-
lho as coisas estão acontecendo.

São vários os sinais que mos-
tram que o foco é um só e nada
vai desviar enquanto estiverem
em disputa, erros individuais
corrigidos, atletas que deixaram
o time titular sem reclamar e os
que assumiram a titularidade
trabalham quietos e correndo
muito para honrar a oportunida-
de, superação e muita união de
toda a equipe nos momentos difí-
ceis assim como para comemorar
alegrias e vitórias, obediência tá-
tica de causar inveja aos mais ca-
ros elencos da competição e a
fome de vitórias, sem temer ou
desrespeitar nenhum adversário.

Cléber Gaúcho com o suporte
da diretoria e gestão do futebol
profissional do clube, junto com
sua comissão técnica dão aulas de
como se comportar dentro e fora
do campo. Com muita seriedade e
serenidade vão orquestrando e la-
pidando tantos talentos e joias no
elenco do XV, e eu por ter conheci-
mento entre os empresários de jo-
gadores espalhados pelo estado e

país posso dizer claramente, e não é
e nem será segredo de ninguém, que
muitos destes nossos garotos já têm
sondagens de grandes equipes.

O que estamos vivenciando
nesta copa paulista de 2022 são
os sonhos da maioria da torcida
do XV e de muitos dirigentes e
funcionários que passaram pelo
clube, uma gestão voltada a equi-
librar as finanças da instituição,
trabalhar com a base de manei-
ra "profissional" e colher os fru-
tos esportivos e financeiros,
mantendo e aumentando grada-
tivamente os investimentos na
formação de atletas com melhor
estrutura e acompanhamentos.

Ainda tem dentro do clube
algumas peças para serem ajusta-
das, diretores sem função, mais
atrapalhando do que ajudando,
infiltrados que levam e trazem in-
formações às vezes sigilosas que
não são benéficas para o bom an-
damento os processos. Lembro-me
de uma passagem como diretor de
futebol, aonde os temas discutidos
no vestiário apareciam quase que
imediatamente na imprensa, mais
propriamente em sites esportivos.
Junto com Marlon e um zagueiro
muito próximo a nós, combinamos
e soltamos uma informação
"FAKE" de contusão deste zaguei-
ro perto de quem desconfiávamos
ser o "leva e trás" da época, BIN-

GO a falsa informação apareceu
como um "furo de reportagem", e
na hora da escalação o tal zaguei-
ro quando entrou em campo
como titular deixou o "X9" mal
com seus "patrocinadores", (rs).

Independente se vencer ou
perder a classificação nestas quar-
tas de final contra o Agua Santa,
que tem no mínimo o dobro de fo-
lha salarial comparada com a do
XV, os garotos do alvinegro co-
mandados por Cléber Gaúcho e
sua comissão técnica já mostra-
ram seu valor e tem o reconheci-
mento de quem realmente torce
pelo clube, que respeita e valoriza
quem verdadeiramente quer ver o
manto zebrado tão sagrado para
nós nas mais altas colocações. Boa
sorte meninos, se chegarem as se-
mifinais vocês entrarão para a
história do clube como um sím-
bolo de comprometimento e amor
pelo manto zebrado alvinegro.

SUD E O
CENTENÁRIO

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,

corredor e quinzista sofredor

João Luis de Almeida

Bom dia caros leitores!
Essa semana que se passou

foi totalmente especial, por di-
versos motivos.

Primeiro a garotada quin-
zista mais uma vez mostrou for-
ça e garantiu a segunda coloca-
ção na chave e a classificação as
quartas de finais da Copa Pau-
lista ao vencer o Primavera de
Indaiatuba pelo placar de 3x0!

Os próximos jogos contra a
equipe do Água Santa são uma
incógnita, difícil a previsão de
quem passará, no papel há um
certo favoritismo a equipe do
ABCD paulista por sua experi-
ência, porém os garotos coman-
dados por Cléber Gaúcho estão
mostrando uma garra e vonta-
de de dar inveja, o futebol, às
vezes pode não ser dos melho-
res, mas a entrega em campo
garante que para o Nhô Quim
ser alijado da disputa o Água
Santa terá que jogar muito.

Outro fato importante e a ser
celebrado foi que no dia 7 de se-
tembro o rádio completou um sé-
culo no Brasil. Esse veículo de in-
formações e entretenimento hoje
tão popular, criado pelo padre ga-
úcho Landell de Moura, mas pa-
tenteado pelo físico italiano Gu-
glielmo Marconi, teve sua primei-
ra transmissão em 1922, num
pronunciamento do então Presi-
dente da República Epitácio Pes-
soa, para tal foi instalada uma an-
tena no alto do Corcovado que trans-
mitiu as ondas em receptores de
Niterói, Petrópolis e São Paulo.

Hoje, 100 anos após, tenho
orgulho de poder adentrar
uma das mais antigas rádios
do país e junto a equipe Passe
de Letra, transmitir os jogos
do XV para o Brasil e o mundo
através das ondas da antiga

PRD-6, hoje rádio Difusora de
Piracicaba, longa vida ao rádio!

Por último e tão importante,
talvez mais emocionante para
mim, foi a abertura da cápsula
do tempo alojada no hall da cen-
tenária escola Sud Mennucci.

Instalada pelo então dire-
tor Honorato Faustino, alunos
e professores no centenário da
República, essa cápsula e seus
documentos ali guardados fi-
zeram sonhar acredito que qua-
se todos os alunos que por aque-
les corredores passaram.

A escola em si já é um mo-
numento histórico, seu patrono
Sud Mennucci, que quando jo-
vem desfilou sua galhardia nos
campos de futebol na posição de
goleiro, foi talvez uma das mais
brilhantes mentes de seu tempo!

Sud além de professor, foi jor-
nalista, em 1925 a convite de Júlio
de Mesquita foi trabalhar na re-
dação do Jornal o Estado de São
Paulo onde anos mais tarde se tor-
nou diretor. Diretor de Ensino do
Estado, foi um dos fundadores de
centro do professorado paulista
(CPP) e publicou dezenas de livros.

Os documentos guardados
ali, nos devem dar uma perspec-
tiva do como era a sociedade da
época, o que imaginavam que se-
riam nossos dias atuais, progres-
so, o pouco de puderam mostrar
já me deixou encantado. Vi entre
os livros colocados na caixa um
exemplar da obra de Thales de
Andrade (professor, escritor, es-
portista e um dos fundadores do
XV) "A filha da floresta" de 1919.
O livro em questão foi o primeiro
livro infanto-juvenil publicado
no Brasil, precedendo "Reinações
de Narizinho" de Monteiro Lo-
bato, como a caixa é de 1922, en-
tão é uma edição raríssima!

Lembro que dos bancos es-
colares do Sud ex-jogadores
como Nelsinho, Fernando Car-
dinalli e Francisco Godoy, trans-
formaram-se em educadores.

Por fim, uma lágrima pelo
passamento de Roberto Carmo-
na, um dos grandes repórteres
esportivos do rádio brasileiro,
falecido aos 86 anos, eu que ain-
da engatinho como repórter o ti-
nha como uma referência!

NFL
Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta,

fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Fala, galera, espero que to-
dos estejam bem. Hoje a nossa
coluna vai fazer um resumo da

nova temporada da NFL, que co-
meça nessa quinta (08/09).

Vamos começar pela Confe-
rencia Americana, onde o atual
campeão é o Cincinnati Bengals,
que acabou derrotado no Super
Bowl, os Bengals terão a difícil
missão de manter o titulo da
Conferencia, mesmo com Joe Bur-
row, considerado o melhor QB
jovem da NFL, o time não é o mais
forte da Conferencia, estando
atras de Kansas City Chiefs, de
Patrick Mahomes que é hoje a
maior estrela da NFL, e do Bu-
ffalo Bills, que tem em Josh Al-
len um grande QB e provavel-
mente o melhor elenco da NFL.
Esses 3 times são os favoritos a
conquista da Conferencia. Ten-
nessee Titans, de Derrick Hen-
ry, o melhor corredor da Liga,
Los Angeles Chargers, da estre-
la jovem Justin Herbert e Den-
ver Broncos, agora com Russell
Wilson de QB, correm por fora.
O New England Patriots, maior
torcida de um time no Brasil,
esta em reconstrução e uma
vaga nos Playoffs ja seria uma
boa temporada para o time.

Ja na Conferencia Nacional
nos temos o Los Angeles Rams,
atual campeão do Super Bowl,
ainda como time mais forte e
favorito a sair novamente com
o titulo. Os principais concor-
rentes e que podem atrapalhar
o time de Los Angeles são o
Dallas Cowboys, com um ótimo
elenco mas muito mal treina-
do, Tampa Bay Buccaneers que
tem Tom Brady, o maior QB da
historia e que saiu da aposenta-
doria para uma "ultima dança"
e Green Bay Packers como maior
concorrente, com ótimo elenco
e Aaron Rodgers de volta como
QB e com contrato renovado.

Essa temporada promete ser
uma mas mais equilibradas da
historia, e quem quiser assistir a
nova temporada, a ESPN e o ser-
viço de streaming Star+ vão
transmitir a NFL no Brasil.

COM VAR, QUARTAS DE FINAL DA COPA PAULISTA GANHA MAIS EMOÇÃO

Com o início das quartas de
final nesta última quinta feria
09 com a partida entre São Cae-
tano x Botafogo, o "VAR" pas-
sou a fazer parte dos jogos da
competição. Os times buscam
como campeão e vice, as vagas na
Série D do campeonato brasilei-
ro, ou na copa do Brasil. Desta
vez, ao contrário do último ano,
quando teve um VAR com me-
nos câmeras, o chamado VAR
Light, a Federação Paulista de
Futebol (FPF) agora confirmou
o árbitro de vídeo utilizado nas
principais competições do Brasil.

Com árbitros jovens e mui-
tos erros cometidos nesta primei-
ra fase, à introdução da tecnolo-
gia será fundamental para as
equipes terem mais qualidade na
arbitragem e mais segurança,
impedindo que erros de decisão
no momento possam comprome-
ter todo o trabalho realizado.

Serão quatro jogos com o
equipamento presente no estádio
(centralizado) e outros quatro
com o equipamento usado sem
estar no estádio (descentraliza-
do). XV de Piracicaba, Desporti-
vo Brasil, Marília e Noroeste se-
rão os times que terão o VAR
centralizado. Já Água Santa, São

Caetano, Portuguesa e Botafogo-
SP terão o VAR descentralizado.

Em caso de empate no placar
agregado, a equipe de melhor cam-
panha avança. Ou seja, como ter-
minou com a terceira melhor cam-
panha geral da primeira fase, o XV
joga com o critério de poder ter dois
resultados iguais. Para a definição

dos semifinalistas, segue o acúmu-
lo de pontos nas quartas de final.

Em caso de empate no pla-
car agregado, estará classifica-
da a equipe de melhor campa-
nha. Para a definição dos se-
mifinalistas, segue o acúmulo
de pontos nas quartas de final
(fonte site XV de Piracicaba).

CONFIRA OS JOGOS DO
XV DAS QUARTAS DE FINAL
DA COPA PAULISTA:

Água Santa x XV de Pi-
racicaba - Diadema - Sába-
do, 10 de setembro 15h.

XV de Piracicaba x Água
Santa - Piracicaba - Sexta,
16 de setembro 20h.

MASTER DO

XV/COPLACANA

Participando das comemorações do aniversá-
rio da vizinha cidade de Saltinho, a equipe de Mas-
ter do XV/Coplacana que ontem foi comandado
pelo Gatãozinho e tendo como auxiliar Paulinho
Massariol, não foi além de um empate pela conta-
gem mínima 1x1. O gol do Nhô Quim foi marcado
pelo experiente Marlon. O confronto festivo acon-
teceu no Estádio Vicente Marinho e para esse com-
promisso o time titular foi formado por:

LORE, FLAVINHO, FERNANDO, DODA E
ARNALDO, GIVANILDO, MARLON, DOUGLAS
E ROGÉRIO, TATTO E CARLINHOS CHAPADAO.
No transcorrer da partida ainda entraram: BIRO,
BENATTI, CELSINHO, NENÊ e MARCELINHO. A
equipe de MASTER DO XV DE PIRACICABA tem
o apoio e patrocínio da COPLACANA.
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VERSOPROSA

INDEPENDÊNCIA
Ludovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da Silva

Conta a história que a iminente invasão de Portugal pelas forças de
Napoleão obrigou D. João a arrumar as malas com destino ao Brasil.

A esquadra portuguesa era composta de cinquenta navios, que teve
algumas outras inglesas, para reforço de defesa, em caso de ataque em
alto mar.

Veio tanta gente ligada à corte portuguesa, que houve necessidade
da cessão de muitas casas, por parte dos moradores do Rio de Janeiro,
para acomodá-la, o que causou descontentamento. Claro, ainda que fosse
às famílias imperiais, é certo que ninguém se sentiria satisfeito em dormir
na casa dos vizinhos.

Mas houve festa. O que festejaram a chegada da comitiva portugue-
sa foi algo fora do sério. Dizem até que nem os carnavais futuros supera-
riam tanto desperdício.

A família real ficou com saudade da terrinha querida e alguns acon-
tecimentos políticos ajudaram a forçar a volta. Aqui permaneceu D.Pedro
I, que já havia ficado famoso com o Fico. Daí a pressão política era do
próprio reino.

As forças políticas daquele tempo perceberam que era preciso virar
a mesa. E D. Pedro deu o famoso grito da Independência ou Morte.

E o Brasil ficou livre de Portugal.

"Se t"Se t"Se t"Se t"Se tenho algo a dizerenho algo a dizerenho algo a dizerenho algo a dizerenho algo a dizer, escre, escre, escre, escre, escrevvvvvo. Se sinto. Se sinto. Se sinto. Se sinto. Se sinto umo umo umo umo um
aperto no peito, aceito que é hora de decifrar algo"aperto no peito, aceito que é hora de decifrar algo"aperto no peito, aceito que é hora de decifrar algo"aperto no peito, aceito que é hora de decifrar algo"aperto no peito, aceito que é hora de decifrar algo"

Luzia StoccoLuzia StoccoLuzia StoccoLuzia StoccoLuzia Stocco

PALAVRA DO ESCRITOR:

Luzia Stocco é uma escrito-
ra piracicabana. Tem dez li-
vros publicados desde 2010
(romances, contos, poesias,
infanto-juvenil).
É professora de História, forma-
da pela Unimep, atriz, reikiana
e massoterapeuta. Todos os
seus livros estão no site da
Amazon em forma de e-book.
Escritora independente, pro-
duz a capa, faz diagramação
e revisão de seus livros. Plan-
ta flores, ervas curativas, le-
gumes, verduras, alimentos
orgânicos tudo em seu quin-
tal, monta horta e pomar co-
munitários, e é vegetariana há

quinze anos, quase vegana. E ainda sobra tempo para ter um canal no
YouTube com vídeos sobre autoconhecimento e seu dia a dia.

NOTÍCIAS:
O mês de agosto foi pródigo em eventos. Houve lançamentos de

livros, comemorações, feiras literárias, entrega de medalhas. Algumas
fotos dessas confraternizações literárias.

Sentir a paz suave e calma
Brotando deste entardecer
Inunda cada célula e átomo

De luz, amor e poder.

O esmaecer do brilho do sol
Não diminui meu querer

Em manter a energia vibrando forte
Mesmo anunciando o anoitecer.

Cada ponto brilhante no céu
Juntos formando a via láctea

Convida a um belo passeio fazer
E a este horizonte conhecer.

PAZ
Elisabete BortolinElisabete BortolinElisabete BortolinElisabete BortolinElisabete Bortolin

"VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA!"
Ivana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de Negri

Os versos de Manuel Bandeira foram a inspiração desta crônica.
Mas...onde fica Pasárgada? Existe mesmo esse lugar? Dizem que era uma
antiga cidade da Pérsia, mas não existe mais. Restou apenas um sítio
arqueológico e a metáfora de um local fantasioso, onde reinaria a felici-
dade plena. Em alguma fase da vida todos temos esse desejo de evasão,
quando o mundo se apresenta cruel demais e queremos fugir da realidade
e viajar para o mundo das ilusões.

Um ano termina, outro começa, ciclos que se fecham, recomeços, e
todos ficamos mais reflexivos, questionamos nossa existência e contabi-
lizamos as conquistas e as perdas.

Sonhamos com um paraíso onde não há sofrimento, nem dor, que nos
acena promessas de felicidade. Mas só poetas e crianças conseguem
vislumbrá-lo em algum momento de suas vidas. Esse éden pode existir em
outras dimensões inimaginadas.

"Além do horizonte existe um lugar, bonito e tranquilo pra gente se
amar" diz a letra da música. E reza a lenda que no final do arco-íris tem
uma ponte que liga a terra ao céu... Muitos tentam localizar o paraíso
perdido, o Jardim do Éden descrito na bíblia. Talvez alguns até descubram
o portal que se abre para esse Eldorado, mas se o encontram, não contam
para ninguém, pois não querem ser chamados de loucos. A maioria dos
pobres mortais, apenas o visitam em sonhos, quando estão nos braços do
deus Morfeu, entre a vigília e o sono. E quando despertam, ficam com
aquele sentimento de angústia, de nostalgia, de querer voltar, mas não
sabem como chegar até lá, a não ser em sonhos mesmo.

No conto de Peter Pan, o menino que se recusava a crescer e virar
adulto, existia uma ilha denominada Terra do Nunca, um lugar mágico e de
localização indefinível. Talvez só exista no imaginário das crianças e dos
adultos com alma de criança. Lá os meninos perdidos vivem aventuras sem
fim, com piratas, índios, fadas, muitas descobertas,  surpresas e emoções.
Emoções essas que só podem ser sentidas e não compreendidas.

E a gente conclui que tudo nesta vida tem que ter uma certa dose de
fantasia. Existe o mundo real e o surreal. E às vezes, viver o real é bem
doloroso. Por isso é bom sonhar!

Alice, a do país das maravilhas, em seu universo não menos mágico,
pergunta ao coelho branco: "Quanto tempo dura o eterno? E ele responde
para Alice: "às vezes, apenas um segundo..."

O Pequeno Príncipe, outro personagem intrigante e enigmático, traduz
em sábias palavras o que é preciso para entrar nesse mundo onírico: "o
essencial é invisível aos olhos e só se pode ver bem com os olhos do coração."

Termino meu texto com Bandeira, tal como o iniciei: "Vou-me embora
pra Pasárgada, lá sou amigo do rei, em Pasárgada tem tudo, é outra
civilização! Lá a existência é uma aventura! E quando eu estiver mais
triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der, vontade de me
matar, vou-me embora pra Pasárgada, aqui eu não sou feliz..."

Leve-me de mãos dadas, estou pronta,
Antes que a lucidez me agarre forte

Roubando tudo o que de mim mais conta,
Deixando-me a sonhar só com a morte.

Quero correr por esta estrada larga,
Brincar com a flor do mais doce perfume,

Tirar da alma qualquer coisa amarga,
Sentir que a vida a isto se resume.

Passe suave, com toque singelo,
A mão que move as folhas no outono
E faz nascer seus tons de amarelo.

Descubra em meus olhos o que acalento,
Dê-me o sonho que acompanha o sono.
Seja só brisa, não se torne um vento.

BRISA
Lídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia Sendin
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O projeto da professora Monika Magno, "Conta pra mim", completou no
mês de agosto um ano! Um ano contando histórias e lendas para as crianças!

Alexandre Sarkis Neder, Edson Rontani Junior - presidente do Institu-
to Histórico e Geográfico de Piracicaba e Vitor Pires Vencovsky - presi-
dente da Academia Piracicabana de Letras

Ivana Negri, Ana Paterniani, Lourdinha Sodero, Carmen Pilotto, Ara-
cy Ferrari e Leda Coletti

A fotógrafa Josimara Elisa e a escritora Cynthia Rocha

O livro Brasil Criança de Mayara
Rodrigues apresenta nosso país
como se ele fosse uma criança e
nos leva a imaginar como seria essa
nossa relação.
De forma lúdica, desperta senti-
mentos relacionados ao nosso país,
nossa pátria, cheia de encantos,
cores, culturas e história.
Se o Brasil fosse uma criança, ele
seria seu amigo?
Recomendamos. Faixa etária: 03 a
05 anos
Encontramos essa história con-
tada em: https://youtu.be/
C7LBgwhlhk0

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

O cedo espiou pela janela
Amanhecendo vida.

Luz não espera
Cumpre sua jornada

Sol arredondando o céu
Explode e brilha.
Dia tirando o véu

Segue agora sua trilha

ALVORECE
Lídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia Sendin
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EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e

montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,

2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav., copa-
coz., área de serviço, área gour-
met c/ piscina, churr. e vestiário.
Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sa-
cada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
s ico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, 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-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos
3 quartos. Estacionamento coleti-
vo.  Praca a arbor izada,  p lay
ground, área de lazer e quadra
de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da
praia. De frente ao shopping Prai-
amar 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 bai-
xo, aumento. Sem entrada, mesmo
com o nome restrito no SPC. Compro
dívidas ou carro e imóvel já financia-
do ou quitado, pago a vista. Nome
limpo no SPC e Serasa. Tiramos cer-
tidões 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 Velhi-
nhos de Piracicaba. Chalés e Flats.
Estuda permuta com imóvel. Fone e
Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

FORPLAST – IND. E COMÉR-
CIO DE VASSOURAS EIRELI
 torna público que recebeu da
SEDEMA – Secretaria Munici-
pal de Defesa do Meio Ambi-
ente de Piracicaba, de forma
concomitante, a Licença Pré-
via, Instalação e Operação n°
2022 – 106169 para a ativida-
de de fabricação de escovas,
pincéis e vassouras, localiza-
da a Rua Miguel de Cillo, n°
587, Galpão 1 e 2, bairro San-
ta Terezinha, Piracicaba/SP.

Edital de Leilão – Romualdo Pandolfo, leiloeiro oficial Jucesp 1201, torna público
que realizará um leilão online no site: www.totalleiloes.com.br, de: Lote 01- Diversos
implementos Agrícolas, data, 14/09/2022, 14:00:00, Lote 02 – VW Fusca 1300
placa: BXK6175, VW fusca 1600 placa: BZW9152 e VW Kombi placa: CIX0785, data
28/09/2022, 13:00:00, Lote 03 – Diversas facas artesanais, data 28/09/2022, 14:00:00,
Lote 04 – Diversos implementos Agrícolas, calandra, carreta tanque placa: HQG2609,
carreta placa: BJF1702, data 29/09/2022, 12:00; Lote 05 – Diversos Itens de
Serralheria, data 29/09/2022, 13:00; Lote 06 – retroescavadeira caterpillar, 416E,
caminhão pipa placa: DBM4678, caminhão caçamba placa: BWD3187, data 29/09/
2022, 14:00:00, Lote 07 – fiat uno placa: FFZ4318, data 29/09/2022, 15:00.

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial nº 61/2022 - Processo nº: 1544 /2022 - Objeto:  contratação
de empresa especializada para o fornecimento de Estruturas para a realiza-
ção de Show "Faz Chover" com o cantor Gospel Fernandinho - Início da Ses-
são Pública: 22/09/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a
Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP.. O edital completo encon-
tra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Va-
lentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro,
09 de setembro  de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

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

IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Doutrina Social: a Encí-
clica Laudato Si' - 1ª parte

A encíclica Laudato Si'
(Louvado sejas), escrita pelo
Papa Francisco, trata do cui-
dado da casa comum e foi lan-
çada em 24 de maio de 2015. O
Papa escreve que a violência,
"que está no coração humano
ferido pelo pecado, vislumbra-
se nos sintomas de doença que
notamos no solo, na água, no
ar e nos seres vivos. Por isso,
entre os pobres mais abandona-
dos e maltratados, conta-se a
nossa terra oprimida e devasta-
da, que 'geme e sofre as dores do
parto' (Rm 8,22) [...]. O nosso
corpo é constituído pelos elemen-
tos do planeta: o seu ar permite-
nos respirar, e a sua água vivifi-
ca-nos e restaura-nos" (nº 2).

São Francisco de Assis, diz
o Papa, "é o exemplo por excelên-
cia do cuidado pelo que é frágil e
por uma ecologia integral, vivi-
da com alegria e autenticidade.
É o santo padroeiro de todos os
que estudam e trabalham no
campo da ecologia, amado tam-
bém por muitos que não são cris-
tãos. Manifestou uma atenção
particular pela criação de Deus e
pelos mais pobres e abandona-
dos. Amava e era amado pela sua
alegria, a sua dedicação genero-
sa, o seu coração universal. Era
um místico e um peregrino que
vivia com simplicidade e numa
maravilhosa harmonia com
Deus, com os outros, com a na-
tureza e consigo mesmo" (nº 10).

O Papa continua dizendo:
"Desejo agradecer, encorajar e
manifestar apreço a quantos,
nos mais vários setores da ati-
vidade humana, estão a traba-
lhar para garantir a proteção da
casa que partilhamos. Uma es-
pecial gratidão é devida àqueles
que lutam, com vigor, por resol-
ver as dramáticas consequênci-
as da degradação ambiental na
vida dos mais pobres do mun-
do" (13). "Infelizmente, muitos
esforços na busca de soluções
concretas para a crise ambiental
acabam, com frequência, frus-
trados não só pela recusa dos
poderosos, mas também pelo de-
sinteresse dos outros" (nº 14).

A encíclica reconhece que "a
exposição aos poluentes atmos-
féricos produz uma vasta gama
de efeitos sobre a saúde, particu-

IGREJA EM NOTÍCI-
MUTIRÃO I - O mutirão of-
talmológico realizado no último
sábado (3), na Capela São Jor-
ge, em Piracicaba, atendeu 397
crianças e adolescente, segun-
do a responsável pelo projeto
Exército de Formiguinhas e in-
tegrante da Pastoral Social da
Diocese de Piracicaba, Débora
Ferraz. Entre todas as pessoas
atendidas foram identificados
129 casos que vão precisar usar
óculos, além de 20 meninos e
meninas que foram encaminha-
das para tratamento no Hospi-
tal de Olhos de Piracicaba.

Antônio Carlos D´Elboux é padre diocesano e pároco da
Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Rio Claro

(acdelboux@uol.com.br)

larmente dos mais pobres, e pro-
voca milhões de mortes prema-
turas. Adoecem, por exemplo, por
causa da inalação de elevadas
quantidades de fumo produzido
pelos combustíveis utilizados
para cozinhar ou aquecer-se. A
isto vem juntar-se a poluição que
afeta a todos, causada pelo
transporte, pelos fumos da in-
dústria, pelas descargas de
substâncias que contribuem
para a acidificação do solo e da
água, pelos fertilizantes, inse-
ticidas, fungicidas, pesticidas e
agrotóxicos em geral (nº 20).

Outro importante aspecto
ressaltado pela encíclica diz
que são produzidos "anual-
mente centenas de milhões de
toneladas de resíduos, muitos
deles não biodegradáveis: re-
síduos domésticos e comerci-
ais, detritos de demolições, re-
síduos clínicos, eletrônicos e
industriais, resíduos altamen-
te tóxicos e radioativos. A ter-
ra, nossa casa, parece trans-
formar-se cada vez mais num
imenso depósito de lixo. Em
muitos lugares do planeta, os
idosos recordam com sauda-
de as paisagens de outrora,
que agora veem submersas de
lixo" (nº 21). "Esses problemas
estão intimamente ligados à cul-
tura do descarte [...]" (nº 22).

Papa Francisco é categóri-
co em afirmar que o "clima é um
bem comum, um bem de todos e
para todos. Em nível global, é
um sistema complexo, que tem
a ver com muitas condições es-
senciais para a vida humana. Há
um consenso científico muito
consistente, indicando que es-
tamos perante um preocupante
aquecimento do sistema climá-
tico [...]. A humanidade é cha-
mada a tomar consciência da
necessidade de mudanças de
estilos de vida, de produção e
de consumo, para combater esse
aquecimento ou pelo menos, as
causas humanas que o produ-
zem ou acentuam [...]" (nº 23).

REFERÊNCIA
FRANCISCO, Papa. Lau-
dato Si'. Carta encíclica
sobre o cuidado da casa
comum. São Paulo: Pau-
lus/Loyola, 2015.

MUTIRÃO II - Débora desta-
cou que um novo mutirão oftal-
mológico deverá ocorrer em
consideração às famílias que não
puderam ser atendidas no even-
to do último sábado porque não
tinham realizado o pré-cadas-
tro. "Algumas famílias foram
mal informadas por pessoas que
usaram o nosso mutirão para
se promover politicamente. Mas
por respeito a essas famílias,
vamos fazer um novo evento.
Pedimos que aguardem mais in-
formações porque a logística
não é simples", declarou.

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-

ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-

nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de

altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

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

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

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –

SE – R$ 300,00

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
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FALECIMENTOS
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SR. JOSE ALVES DE OLIVEIRA
GUIMARÃES faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 51
anos, filho dos finados Sr. Jose
Francisco Guimarães Filho e da
Sra. Zelina Alves de Oliveira
Guimarães; deixa os filhos: Ja-
mile; Maicon; Milaine; Michele e
Murilo. Deixa netos, irmãs, cu-
nhados, sobrinhos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende
para a referida necrópole.  À fa-
mília e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SR. JOÃO APARECIDO DO PRA-
DO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 66 anos, filho
do Sr. Jose Chimenes do Pra-
do, já falecido e da Sra. Tereza
Pimenta do Prado; deixa os fi-
lhos: Daniela Prado Fradico,
casada com o Sr. Carlos Eduar-
do Fradico; Paulo Henrique de
Melo Prado, casado com a Sra.
Josiane Gomes Prado e Thia-
go Melo do Prado, casado com
a Sra. Maria Angela Pereira da
Silva. Deixa netos, irmãos, cu-
nhados, sobrinhos, demais fa-
miliares e amigos. O velório
ocorreu ontem das 08h30 às
13h45 na sala “Diamante” do
Crematório Memorial Metropo-
litano de Piracicaba, seguindo
o féretro às 14h00 para a reali-
zação da Cerimônia de Home-
nagens Póstumas no “Salão
Nobre” do mesmo local. Proce-
dimentos de Cremação, serão
realizados posteriormente. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. EURIDES FIDELIS PIRES
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 90 anos, filha dos fina-

dos Sr. Pedro Claro Fidelis e da
Sra. Maria Antonia Aranha Ca-
margo, era viúva do Sr. Domin-
gos Pires do Prado. Deixa fi-
lhos, genros, noras, netos, bis-
netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, às 15h00 no Ce-
mitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA EDNA CARREL
VALVERDE faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 73 anos, fi-
lha dos finados Sr. Angelo Car-
rel Neto e da Sra. Antonia Ber-
taia Carrel, era casada com o
Sr. Antonio Valverde Filho; deixa
os filhos: Reginaldo Cesar Bi-
gelli e Rodrigo Antonio Carrel
Valverde, casado com a Sra.
Roselene Maria Silva Valverde.
Deixa neto, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “04”, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSÉ GOMES faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 66
anos, filho dos finados Sr. Be-
nedito Gomes e da Sra. Hermi-
nia Gomes de Lima, era casa-
do com a Sra. Elaine Cristina
Amaro Gomes; Deixa a filha:
Graziele Carolina Rodrigues
Reis, casada com o Sr. Thiago
Bozzo Reis. Deixa o neto Loren-
zo, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o fére-
tro às 09h00 do Velório do Ce-
mitério Municipal de Charque-
ada – SP, para a referida ne-
crópole. À família e amigos enlu-
tados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. DIVA ALBA DA SILVA fale-
ceu anteontem na cidade de
Piracicaba, contava com 57
anos de idade e era casada
com o Sr. Ozeias Pinto de Lima.
Era filha do Sr. Hermenegildo
Ribeiro da Silva, falecido e da
Sra. Eloir Alba da Silva. Deixa o
filho: Weverton Alba da Silva
Lima casado com Bruna Biazzi
Lima. Deixa 1 neta, demais pa-
rentes e amigos. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as
15:30 hs, saindo a urna mortu-
aria do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 02, para o Ce-
mitério Municipal da Vila Rezen-
de. Á família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar
do Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. OSWALDO JOSÉ CARBONI

faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, contava com 93 anos
de idade e era casado com a
Sra. Amelia Candida de Freitas
Carboni.Era filho do Sr. José
Ignacio Carboni e da Sra. Elisa
Dorizotto, falecidos. Deixa os fi-
lhos: José Castorino Carboni
casado com Marta Carboni,
Geraldo Jose Carboni casado
com Elisabete M. S. Carbini,
Eloisa Maria Carboni e Berna-
dete de Lourdes Carboni. Dei-
xa também netos, bisnetos,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velorio da Saudade –
Sala 03 para o Cemiterio da Sau-
dade. Á família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar do
Grupo Bom Jesus Funerais.
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Município alerta
sobre os perigos

CCCCCIVISMOIVISMOIVISMOIVISMOIVISMO

Cidade comemora os 200
anos da Independência

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

Casos caem 95,8%
em Laranjal Paulista

Pela nona semana consecu-
tiva, Laranjal Paulista registrou
queda nos casos de coronavírus.
Apenas 8 casos foram notifica-
dos nos últimos sete dias, pata-
mar equivalente aos menores de
todo ano, antes mesmo do sur-
gimento da segunda e terceira
onda de contágio ainda não. A
redução desde o novo pico, que
chegou a 191 casos semanais, é

de 95,8%. As análises das próxi-
mas semanas serão fundamen-
tais para identificar se ainda há
margem para mais reduções ou
se o município está próximo da
estabilização de contágios. A re-
comendação para a população é
a manutenção das medidas de
higiene, lavagem frequente das
mãos, uso do álcool em gel, e
principalmente a vacinação.

Como o período de reprodu-
ção de escorpiões se aproxima é
preciso estarmos atentos e pre-
venir acidentes. A principal dica
é manter jardins e quintais lim-
pos, evitar o acúmulo de entu-
lhos, folhas secas, lixo domésti-
co e materiais de construção nas
proximidades das casas. E tam-
bém, vedar as soleiras das por-
tas e janelas, principalmente
quando começar a escurecer e
usar telas em ralos do chão, pias
ou tanques. É importante ainda
combater a proliferação de inse-
tos para evitar o aparecimento

dos escorpiões, que deles se ali-
mentam e, afastar camas e berços
das paredes. Em Laranjal Paulis-
ta, o morador que for picado por
esse animal peçonhento pode pro-
curar o Pronto Socorro do muni-
cípio (Santa Casa), que possui um
Polo Estratégico de Soro Anties-
corpiônico, referência na região.
Segundo o Ministério da Saúde,
no ano passado foram quase 160
mil acidentes em todo o país. Em
São Paulo, 9 a cada 10 mortes
por picada de escorpião aconte-
ceram com crianças com menos
de 10 anos. Fiquemos atentos!

Laranjal Paulista celebrou
os 200 anos da Independência
do Brasil com um Ato Cívico
no Largo São João. O prefeito
Alcides de Moura Campos Ju-

nior conduziu a solenidade,
como chefe do Poder Executi-
vo, ao lado do presidente da
Câmara Municipal, Antonio
Valdecir Berto Filho, do dele-

gado Francisco José Zalla Ca-
tojo e de representantes do
Grupo de Escoteiros “Antonio
Barbieri”. O vice-prefeito, Car-
linhos Rugolo, demais autori-

dades municipais e profissio-
nais da Educação também par-
ticiparam do evento. Os hinos
foram executados pela Banda
Municipal ‘Giocondo Cordoni”.
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No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiran-
ga, em São Paulo, D. Pedro declarou a independência do Brasil.
Palco de um dos acontecimentos históricos mais importantes do
nosso país, São Paulo conta com o Museu do Ipiranga como um
de seus cartões postais. A reabertura para o público, após 9 anos
fechado para reforma, celebrou o bicentenário do famoso grito
da independência e traz novas atrações para o público. O edifício-
monumento, declarado patrimônio histórico, ganhou mais espa-
ço e tem capacidade para até 12 exposições simultâneas. A
maior novidade é um mirante no topo do Museu do Ipiranga, que
proporciona uma vista 360° de São Paulo. As fontes do museu
também foram restauradas e teve show de luzes e dança das
águas, além de 200 drones que fizeram projeções de momen-
tos históricos, do mapa do Brasil a quadros icônicos. Como for-
ma de celebrar os 200 anos da independência do Brasil, seleci-
onamos a tela da Diretora-Consultiva da AMITur. a artista plásti-
ca Cristiane Carbone, com a fachada do Museu do Ipiranga.

MÚSICA? PROJETO GURIMÚSICA? PROJETO GURIMÚSICA? PROJETO GURIMÚSICA? PROJETO GURIMÚSICA? PROJETO GURI

Projeto Guri gratuito em todo Estado de São Paulo

Museu do Ipiranga, tela de Cristiane Carbone

Todas as informações na Praça da Matriz

O Projeto GURI é um programa do Governo do Estado de São
Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, por meio de contrato
de gestão celebrado com a Secretaria de Cultura do Estado. O
projeto atende gratuitamente mais de 60 mil crianças e adoles-
centes entre 6 e 18 anos em todo o Estado paulista, proporcio-
nando oportunidades de crescimento cultural e inclusão social
por meio de uma educação musical de qualidade. Ao todo são
384 Polos de Ensino. Desde a criação do Projeto Guri em 1995,
já foram atendidas perto de 1 milhão de crianças e adolescen-
tes. Atualmente, tem inscrições gratuitas, para aulas neste se-
gundo semestre, elas foram prorrogadas até 16 de setembro.
Para participar do Guri não é preciso ter conhecimento prévio em
música, nem possuir instrumento musical. Basta ter vontade.
Inscrições pelo site: https://www.projetoguri.org.br/polos-guri/

FESTFESTFESTFESTFESTA PRIMA RA PRIMA RA PRIMA RA PRIMA RA PRIMA ROSOSOSOSOSAAAAA
No segundo final de semana de setembro, a maior 'festança'
acontece no distrito de Primavera, na cidade de Rosana. De quin-
ta-feira a domingo, muitos shows com entrada franca, uma reali-
zação da Associação Comercial e Empresarial de Rosana com
patrocínio daquela prefeitura e da sua Câmara Municipal. Rosana
é um município localizado no extremo oeste do Estado paulista,
onde a foz do rio Paranapanema se encontrada com o rio Paraná.
Rosana só foi antecipada em 1990 e o seu Distrito Primavera foi
criado em 1992. Rosana e Primavera merecem a sua visita.

CICLOTURISMO EM BOITUVACICLOTURISMO EM BOITUVACICLOTURISMO EM BOITUVACICLOTURISMO EM BOITUVACICLOTURISMO EM BOITUVA

Estão inauguradas as 'Rotas de Cicloturismo de Boituva', mu-
nicípio de interesse turístico a 119 km da capital. São quatro
rotas totalizando 72 quilômetros. As rotas partem da Praça
Matriz. A prefeitura instalou placas de sinalização com QR
Code, para o ciclista poder "abrir" por meio do aplicativo "Stra-
va". Nas placas constam informações como nível de dificulda-
de, tempo estimado, quilometragem e elevação do terreno.
Também disponíveis no Portal de Turismo "Visite Boituva".
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Brasil tem estrutura para
crianças com altas habilidades?
Crianças brasileiras com altas habilidades têm dificuldades para conseguir educação
especializada e acompanhamento especial, o que pode prejudicar o seu desenvolvimento

Divulgação

Segundo a legislação brasileira, as crianças superdotadas têm
direito a serem incluídas em programas de inclusão educacional

A superdotação consiste em
habilidades intelectuais fora da
média da sua idade, geralmente
ela é medida através de testes de
QI, que em crianças quando se
marca 130 pontos ela  passa a
ser considerada superdotada.

No entanto, ainda há debates
entre psicopedagogos e neurocien-
tistas acerca da sua real natureza,
seriam as altas habilidades medi-
das apenas pelo "Quociente de in-
teligência" ou estaria presente em
habilidades mais específicas?

Em uma recente reportagem
da BBC News Brasil, que ganhou
repercussão internacional, esse
tema foi abordado mostrando
mais sobre a realidade de crian-
ças superdotadas no Brasil e
trouxe luz à discussão sobre os
incentivos governamentais à edu-
cação especial para esse público.

COMO A EDUCAÇÃO
BRASILEIRA TRATA AS CRI-
ANÇAS SUPERDOTADAS?

Segundo a legislação bra-
sileira, as crianças superdota-
das têm direito a serem incluí-
das em programas de inclusão
educacional, uma espécie de
ensino diferenciado, voltado
para crianças com deficiências

ou altas habilidades cujas neces-
sidades não são supridas pelo
sistema educacional tradicional.

Esse apoio especial deve es-
tar, por lei, presente na educa-
ção pública e privada, entretan-
to, esse modelo só deve ser im-
plantado nas escolas que conta-
rem com os recursos necessários,
uma realidade ainda distante das
instituições públicas de ensino.

CRIANÇAS SUPERDO-
T A D A S  N O  S I S T E M A
EDUCACIONAL

Em entrevista à BBC, Ygor
Ribeiro, pai de Theo Costa Ribei-
ro, paulistano de seis anos com
altas habilidades, relatou o pro-
cesso de descobrimento da super-
dotação de Theo e o descaso do
sistema educacional público.

Na tentativa de facilitar o
adiantamento das séries de
Theo,  a  famíl ia  entrou em
contato com o Ministério da
Educação (MEC), que não res-
pondeu aos seus contatos.

Em outro caso, Nicolle de
Paula Peixoto, de oito anos e
também com altas habilida-
des, foi aprovada em uma es-
cola federal do Rio de Janei-
ro, no entanto, o sistema de

ingresso dificultou o avanço de
Nicolle para séries superiores.

Mesmo com as dificulda-
des de inserção no sistema de
educação especial, ambos con-
seguiram ingressar na Mensa,
uma das maiores sociedades de
alto QI do mundo que integra
jovens com altas capacidades.

A IMPORTÂNCIA DA
ASSISTÊNCIA PARA O DE-
SENVOLVIMENTO DE CRI-
ANÇAS SUPERDOTADAS

As crianças com altas habi-
lidades possuem uma capacida-
de de assimilar conteúdos novos
muito superior às outras crian-
ças da sua idade, o que facilita
aprender matérias acima da sua
faixa etária, o que faz com que o
sistema tradicional de ensino
não consiga acompanhar a evo-
lução desse tipo de crianças.

Isso torna o acompanha-
mento especializado essencial
para estimular as altas habili-
dades e oferecer assistência à
saúde mental das crianças, como
conta o Dr. Fabiano de Abreu
Agrela, PhD em neurociências e
assessor de Theo e Nicolle.

"O acompanhamento favore-
ce para que a criança possa apro-

veitar o melhor de si, fora os ou-
tros diversos benefícios que quan-
do se descobre que tem alto QI pode
ter, desde a consciência da inteli-
gência, às bolsas, sociedades, adi-
antamentos diversos entre outras
vantagens". Enfatiza Dr. Fabiano.

"Meus pais são de família eu-
ropéia que só trabalhavam. Fui
criado com irmãs, babá e emprega-
das. Nunca fui questionado, averi-
guado ou incentivado e isso fez com
que eu abandonasse a faculdade,
para voltar apenas bem mais tar-
de. Não me arrependo de nada na
vida, mas poderia ser diferente.
Hoje, na corrida contra o tempo,
recupero meus estudos como se o
mundo fosse acabar amanhã, por
isso, quero fazer diferente com
quem posso ajudar." Conta.

Apesar de a legislação brasi-
leira reafirmar o direito ao ampa-
ro educacional a crianças super-
dotadas, na prática ainda há vári-
os problemas na identificação e
encaminhamentos de crianças
com altas habilidades para cen-
tros de educação especializada, o
que pode prejudicar o acompa-
nhamento especializado, essenci-
al para um bom desenvolvimento
de altas habilidades em uma fase
tão delicada quanto a infância.

TTTTTURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO

Brotas tem o melhor julho da história
Nem mesmo as baixas tem-

peraturas foram um impediti-
vo para a movimentação do tu-
rismo em Brotas, que no mês
de julho registrou uma alta de
32% na atividade, mensurada
pela arrecadação o ISS (Impos-
to Sobre Serviço) específico de
empresas vinculadas ao setor.

Este é o melhor desempenho
do setor para um mês de julho
de toda a série histórica, inicia-
da em 2017. Os recursos inseri-
dos nos cofres públicos aponta-
ram uma alta de R$ 206 mil para
R$ 272 mil, respectivamente nos
meses de julho de 2021 e 2022.

Se comparado o período con-
solidado de janeiro a julho, a vari-
ação entre os dois últimos anos
aponta um crescimento de 67%:
de R$ 895 mil para R$ 1,9 milhão.

Entre os empreendimentos
que verificaram este aumento aci-
ma do esperado está o Viva Bro-
tas, ecoparque que oferece ativi-
dades na natureza e hospedagem
no segmento glamping. "A oferta
de experiências para o período
como hospedagem na cabana, fo-
gueira com marshmallow, aquece-
dores no restaurante impulsiona-
ram a movimentação no negócio,
que teve um faturamento 30% su-
perior em relação a julho do ano
passado", afirma Rafael Barbiei-
ri, proprietário do ecoparque.

NOVA DEMANDA - Antes
conhecida como um destino de

água, com forte influência do raf-
ting e boia cross, Brotas agora já
está consolidada como um desti-
no de fácil acesso ao turista por
transporte rodoviário e de diver-
sidade de experiências. Além das
estruturas nos ecoparques e ho-
téis como piscinas aquecidas, áre-
as de convivência com lazer e es-
paços pet friendly com atividades
para os animais de estimação, a
estância tem se destacado tam-
bém por sua rica gastronomia.

"Essa tendência motivou a

abertura de novos empreendi-
mentos e o reposicionamento de
outros para atender a demanda
do turista. Se julho era um perí-
odo de movimento relativamen-
te fraco devido à temperatura,
hoje isso já é um cenário que faz
parte do passado. Brotas inovou
para as novas necessidades do
turista, o que inclui ainda even-
tos culturais e de esportes, e o
reflexo disso é um setor aqueci-
do", avalia Fabio Pontes, secre-
tário de Turismo de Brotas.

Índice é 30% superior em relação ao período em 2021

Divulgação
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O Brasil registra
 um número in-
crível de mobi-

les, estes aparelhos ele-
trônicos quais celula-
res, smartphones, ta-
blets, notebooks, com-
putadores pessoais,
tudo isso que permite
conectividade permanente. Como
somos quase duzentos e catorze
milhões de habitantes, muitos de
nós possuímos não apenas um,
mas vários desses aparelhos.

Reconheço a importância de-
les. Permitem comunicação instan-
tânea e para qualquer parte do pla-
neta, com os seres queridos. Fa-
miliares e amigos. Avós podem
conversar com seus netos, embo-
ra o Atlântico os separe. Ganha-se
tempo e economizam-se recursos
com o anywhere office. Hoje tra-
balha-se em qualquer lugar, sem a
necessidade da presença física.

Só que nem tudo é benéfico.
O mau uso se tornou sintoma de
uma grave pandemia. Razão ti-
nha Aristóteles quando dizia que
virtude e vício eram apenas polos
contrários. Quem abusa de seus
mobiles tende a se tornar doente.
Nem sempre se dá conta disso.

O espetáculo rotineiro é sin-
tomático dessa enfermidade cole-
tiva. Metrô e ônibus ocupados por
pessoas curvadas e atentas às teli-
nhas. Os restaurantes têm suas

mesas a servir comen-
sais que não conversam
entre si. Só mandam
mensagens, recebem
whatsApp, riem com os
tik-toks, consultam o
Google, que substituiu
as extintas enciclopédi-
as, o Instagram, Face-
book e Linkedin.

Namorados já não
se afagam. Mandam mensagens,
embora estejam um diante do ou-
tro. Cada um ligado ao seu objeto
mais precioso. Não é uma questão
que afeta apenas a juventude. Co-
nheço um porteiro de prédio que
não levanta a cabeça de seu celu-
lar e todos os que chegam ao edifí-
cio têm da acionar a campainha
para que abra a porta. Crianças pa-
recem já nascerem com chip. Sa-
bem ligar as telas, conhecem o cli-
que preferido. Fazem birra quando
os pais - ou a babá - tira o celular.

Há coisas mais graves. Como
o vício chegou antes ao Primeiro
Mundo, ali já ocorreram até tra-
gédias. Jovens obcecados por ga-
mes ficam sem comer e fanáti-
cos, mergulham no virtual. Es-
quecem-se ou se recusam a viver
de verdade. Na Inglaterra, a mãe
que jogou o computador do fi-
lho pela janela foi surpreendida
com o ato insensato logo em se-
guida: frustrado, o jovem tam-
bém se atirou e praticou suicídio.

O veículo do afeto e da apro-
ximação, é também o motor da
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Peste sem vacina

crueldade. O bullying eletrônico
também causa depressão e suicí-
dio. Aos poucos, as pessoas dei-
xam de conversar, começam a
abreviar suas mensagens, o mun-
do das redes sociais cria uma
nova forma de se exprimir, prati-
camente onomatopaica. São os
kkk, os rs, os e-moji, as invenções
que empobrecem o vernáculo e
transformam os humanos em au-
tômatos, verdadeiros robôs.

Ninguém imagina voltar a vi-
ver num planeta sem internet. Ao
contrário, anuncia-se a vinda gra-
dual de novidades alucinantes.
Será que elas amenizarão o clima
caótico das polaridades que se
agridem? Ou frearão as fake News,
tão nocivas para a convivência?

As discussões ganham tona-
lidade extremamente agressiva.
Parece que "falar com a telinha"
afasta os freios inibitórios. Como
não se encara fisicamente o con-
tendor, o usuário se torna des-
temido. Destemperado. Violento
ao escolher palavras que ferem.
E 97% dos brasileiros estão co-
nectados nesta verdadeira pug-
na eleitoral. Ainda não há vaci-
na para a agressividade difusa
que habita as redes sociais.

A criatividade humorística já
mostrou uma das profissões do
futuro: o cuidador de um viciado
em internet. Alguém que fará tudo
por ele. A cena final é hilariante.
Mas há um problema sério e que
vai trazer aborrecimento para
muitas famílias. Os jovens que se
curvam para olhar a telinha com-
prometerão sua coluna cervical.
Prevê-se estrondoso aumento de
RPG - Reeducação Postural Glo-
bal, Pilates, Fisioterapia, inclusive
cirurgias corretoras. Não se estra-
nhará, daqui a algum tempo, en-
contrar jovens com placas metáli-
cas na nuca ou colares ortopédi-
cos que obrigam a postura ereta.

O sistema escolar, sempre
superado e desatento ao que
ocorre no mundo real, vai demo-
rar para incluir em seu estudo
integral, técnicas de tempera-
mento dessa submissão mental à
tecnologia. Esta é amiga da huma-
nidade, mas quando não se sabe
utilizá-la com lógica e bom senso,
pode ser insidiosa inimiga, que
acaba sacrificando as exuberantes
potencialidades dos racionais.

Reflitamos e responda-
mos: somos senhores ou es-
cravos da internet?

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-graduação
da Uninove e presiden-
te da Academia Paulis-
ta de Letras - 2021-2022
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Julio Serson

"Um arquivo da
vergonha, cata-
logando as pro-

messas vazias que nos
colocam firmemente no
caminho para um
mundo inabitável". As-
sim o secretário-geral
das Nações Unidas,
António Guterres, classificou o re-
latório recentemente divulgado
pelo Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas, que
mostra que as emissões médias de
gases de efeito estufa atingiram os
níveis mais altos da história.

A COP 27 acontece em no-
vembro, em Sharm el-Sheikh, no
Egito, sob desafios para todas
as nações envolvidas no esforço
global de frear a crise climática,
em meio a um cenário combali-
do pelos anos de pandemia e
brutalmente afetado pela guer-
ra entre a Rússia e a Ucrânia. A
crise energética resultante do
conflito levou a um aumento na
demanda por carvão, sobretu-
do em países da União Europeia,
o que certamente acarretará em
maior resistência a compromis-
sos mais firmes no combate ao
efeito estufa. Dessa vez, a con-
ferência terá na mesa um mapa
diferente do traçado durante a
COP 26, na Escócia. Serão neces-
sárias habilidade, coesão e, so-
bretudo, resiliência nos compro-
missos concretos com o clima.

Os estados também têm sua
responsabilidade nesse grande
desafio mundial de limitar o
aquecimento global a 1,5°C até
o final do século, que é a meta
estabelecida em 2015 pelo Acor-
do de Paris, o primeiro contrato
climático universal. Os esforços
locais, se alinhados, contribui-
rão para que as nações entre-
guem metas capazes de desviar
o planeta de uma rota sem volta
para um futuro indesejado por
todos.

O Acordo Ambiental São Pau-
lo, lançado em novembro de 2019,
foi concebido e coordenado tecni-
camente pela Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo (Ce-
tesb), e está sendo conduzido com
o apoio das Secretarias de Rela-
ções Internacionais e de Infraes-
trutura e Meio Ambiente do go-
verno Rodrigo Garcia. Inspirado
pelo Acordo de Paris, trata-se de
uma ação subnacional que visa a
adesão voluntária de empresas lo-
calizadas ou com atuação no esta-
do, de associações que represen-
tam setores produtivos e de muni-
cípios, de forma que possam assu-
mir compromissos para a redução
de emissão de gases de efeito estu-
fa. Inicialmente com 55 aderentes,
hoje conta com 1.650 participan-
tes de diversos segmentos pro-
dutivos, bem como municípios e
observadores internacionais.

Na COP 26, o Governo do Es-
tado de São Paulo apresentou o
"Refloresta SP", maior programa

de recuperação da
Mata Atlântica já pro-
posto, com meta de res-
gatar 1,5 milhão de
hectares de vegetação
nativa até 2050. Entre
2010 e 2020, a cober-
tura florestal do esta-
do cresceu 5%. Em no-
vembro, vamos mos-
trar as metas atingidas

com o trabalho em nossas flores-
tas, que contou inclusive com a
colaboração do agronegócio por
meio do programa Agro Legal.

A questão do aquecimento
global, porém, vai além dos aspec-
tos mais óbvios envolvendo com-
bustíveis fósseis e desmatamento.
Sabe-se hoje que a poluição hídri-
ca é um fator importantíssimo na
emissão de gases do efeito estufa,
e São Paulo tem atuado de manei-
ra contundente também nessa
área. O trecho morto do rio Tietê,
que chegou a 530 km na década
de 1990, hoje é 84% menor. No
curto espaço de 3 anos, entre 2019
e 2021, a mancha de poluição que
aflige o rio diminuiu 48%. Suces-
sos como esses inspiraram a im-
plementação do Novo Rio Pinhei-
ros, o maior programa socioambi-
ental da América Latina. A inicia-
tiva já resultou na ligação de mais
de meio milhão de imóveis à rede
de esgoto e na remoção de cente-
nas de milhares de toneladas de
lixo e sedimentos da calha do rio.

As ações também avançam
por outras áreas, incluindo ener-
gia renovável, combustíveis
avançados e eficiência energéti-
ca, bem como estímulo à agri-
cultura de baixo carbono e à bi-
oeconomia, para citar algumas.
Os resultados dessas políticas
são visíveis por todo o estado.

O comprometimento de São
Paulo, garantido pelo governa-
dor Rodrigo Garcia, vai além de
seu território. Em parceria com
os nove estados da Amazônia
Legal (Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Rondônia Roraima e Tocan-
tins), São Paulo destinou R$ 100
milhões para pesquisas sobre a
região, que é crucial para a des-
carbonização do planeta.

Para a COP 27 estamos deci-
didos a ampliar essa contribuição
com os pactos climáticos. Já não
se pode pensar em economia sau-
dável que não esteja inserida den-
tro dos critérios ambientais, soci-
ais e de governança. A necessida-
de da recuperação econômica e a
resiliência às adversidades geopo-
líticas aumentam a nossa respon-
sabilidade nesse projeto global.

———
Julio Serson, secretá-
rio de Relações Inter-
nacionais do Governo
do Estado de São Paulo

Dirceu Cardoso

Enquanto os candidatos tro-
cam farpas - o que tornou-
 se comum numa campa-

nha eleitoral - e acontece a indi-
gesta discussão sobre a lisura das
eleições e mais precisamente a se-
gurança das urnas eletrônicas, o
calendário eleitoral vai se esvain-
do e não se discute temas de inte-
resse da população, que deveriam
nortear a campanha e proporcio-
nar o voto de qualidade. Não se tem
falado, por exemplo, de Educação.
Até parece que o ensino brasileiro
vai muito bem e, principalmente,
que cumpre integralmente suas fi-
nalidades. Mas isso não é verdade.

O país faz elevados investi-
mentos em estruturas educacio-
nais, mas estas atuam divorcia-
das das necessidades da popula-
ção e principalmente da socieda-
de e da economia. A primeira pre-
ocupação com o ensino deveria es-
tar na sua utilidade para o enca-
minhamento do alunado frente às
necessidades nacionais. Mas isso
não é o que se verifica na prática.
As instituições estão mais volta-
das às necessidades e interesses
corporativos de  seus servidores
do que à finalidade educativa. Pior
é que em muitas delas ainda está
presente o ativismo político-ideo-
lógico, que nada tem a ver com o

ensino, mas é visto como  priorida-
de por  muitos dos seus mestres.

Os formuladores das políticas
de ensino deveriam estar preocu-
pados em criar e manter currícu-
los utilitários, capazes de habilitar
o estudante para o exercício das
atividades com as quais se defron-
tarão ao atingirem a faixa etária
de entrada no mercado de traba-
lho. O currículo do ensino básico e
médio deveria contemplar o pre-
paro para o trabalho porque sabe-
mos que a maior parte dos alunos
não chegará à universidade que,
pelo entendimento tradicional, é o
nível em que ocorrerá a prepara-
ção para a atividade profissional.
Se as escolas continuarem "pen-
sando" dessa forma, será cada dia
maior o fosso entre a população e o
mercado. O aluno não foi prepara-
do para o trabalho, porque isso se-
ria feito na universidade mas ele
não chegou lá, e o mercado precisa
de mão-de-obra preparada para as
suas atividades, cada dia mais exi-
gentes mercê da tecnologia agrega-
da. É preciso fazer algo nesse senti-
do. Todos precisam estar prepara-
dos para o trabalho, não apenas os
que conseguem terminar a univer-
sidade, que constituem minoria
dentro do conjunto da população.

Os candidatos - homens e
mulheres que postulam um lugar
onde poderão fazer ou modificar

Brigas e ofensas em vez de
propostas, os males da campanha
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as leis - parecem não estar nem
um pouco preocupados com essa
dura realidade. Se estivessem, cer-
tamente falariam disso em cam-
panha e até poderiam sensibilizar
o eleitorado porque diriam o que o
povo sente no seu dia-a-dia. To-
das as pessoas sentem a dificulda-
de de inserção ao mercado quan-
do param de estudar na fase in-
termediária, porque a escola não
lhes ministrou nada de prático,
mas as teorias que só fariam sen-
tido lá na frente, quando fossem
receber o treinamento na univer-
sidade. E, em muitos casos, na
universidade, quando o aluno
deveria ser levado a extremos
para aprender e bem posicionar-
se diante das oportunidades de
trabalho, ele sofre a tentativa de
cooptação política por parte de
professores e até de colegas que
um dia já foram cooptados e, em
vez de suas obrigações profissio-
nais, tentam transformar a sala
de aulas num comitê político.

A ministração de cultura po-
lítica na escola é interessante e

até necessária, mas não pode
trazer o viés ideológico. O aluno
deve ser informado sobre como
funcionam as instituições  como
o processo eleitoral, a adminis-
tração pública e afins, mas não
chamado a optar por um dos la-
dos das disputas. Todos têm o
direito de participar da política
no lado que melhor lhe convier ou
atender ao seu pensamento, mas
isso deve ser uma decisão pessoal,
jamais o fruto da influência da-
queles que recebem salários para
transmitir conhecimentos.

Falo sobre a falta de atenção
dos candidatos às dificuldades da
Educação. Mas ela é maior. Em vez
de trocar insultos ou tentar dimi-
nuir o concorrente, todo candida-
to deveria falar sobre Educação,
Saúde, Trabalho, Moradia,  Segu-
rança, Assistência Social e outros
temas que são caros à população,
dizendo quais as suas propostas
para resolver os problemas de cada
área. Da forma que os temos visto
fazer, a campanha não serve para
absolutamente nada e, em vez de
atrair, pode até afastar o eleitor...

———
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da As-
pomil (Associação de Assis-
tência Social dos Policiais
Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br

Arquivo da vergonha

Angústia, ansiedade e o caminho da comunhão plena
Davi Chang Ribeiro Lin

Karen Bomilcar

Apalavra angústia se refere
a uma passagem estreita,
 uma redução de espaço e

tempo. No latim, angustus denota
um estreitamento, um aperto. A
angústia é um afunilamento de
vida, uma sinalização que nos con-
clama a passar pelo caminho apon-
tado. Angústias, medos, ansieda-
des, tristezas, desânimos agem
como sinais, lembrando-nos de
que as questões profundas sobre o
significado da vida e a realização
relacional não podem ser extintas.

Em vez de ser simplesmente
ignorada ou excluída, a angús-
tia também pode tornar-se um
recurso, um sinal oculto reco-
nhecido quando se abre a dimen-
são da interioridade mais pro-
funda. É no recolhimento do si-
lêncio que se descobre, que se
revela a angústia do coração. O
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coração humano também depa-
ra com a experiência da ansie-
dade, uma sensação de medo ou
perigo, uma desagradável agita-
ção ante uma situação difícil.

Enchemos a agenda e nos
agitamos exteriormente com ati-
vidades, evitando que medos e
ansiedades se tornem conscien-
tes. O ativismo é uma resposta
inadequada à agonia existenci-
al que nos assola. Ainda que nos-
sas ansiedades se manifestam
em meio às múltiplas narrativas
oferecidas para aplacar os me-
dos, percebemos que os questio-
namentos essenciais do coração
humano permanecem os mes-
mos através das gerações.

Nossa trajetória é uma bus-
ca de retorno ao vínculo e à co-
nexão, à "mais funda comu-
nhão", ao caminho que auxilie
nosso desamparado coração ao
reencontro com Deus e com o
próximo. Somos seres feitos para

relações de pertencimento e con-
fiança, mas em vez disso viven-
ciamos ruptura e desvinculação.

Quando nos encontramos
em meio à angústia, a busca por
uma vida mais equilibrada e em
oração podem influenciar de ma-
neira relevante o cuidado com o
coração. A reconciliação com o
Criador e o relacionamento diá-
rio com Ele nos acalentam o co-
ração e nos permitem descansar
em fé e esperança, mesmo enquan-
to atravessamos vales de opres-
são, desesperança e angústia.

Em meio às demandas, às
múltiplas possibilidades ofereci-
das ou à falta opressora de pers-

pectivas, aos estímulos tecnoló-
gicos e às solicitações constan-
tes, somos relembrados que po-
demos nos desvencilhar das ten-
tações do controle, do poder, da
solidão e da desintegração.

Desejamos caminhar na
direção de uma vida de mais
integração de sentimentos e
emoções, frutífera e alicerça-
da no cuidado do Pai, que nos
deu origem e nos promete com-
panhia, destino e amparo.

———
Davi  Chang Ribeiro
Lin, psicólogo, doutor
em teologia, pastor na
Comunidade Evangéli-
ca do Castelo em Belo
Horizonte; Karen Bo-
milcar, psicóloga espe-
cializada em clínica
hospitalar, mestre em
Teologia e Estudos In-
terdisciplinares pelo
Regent College, Canadá
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EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e

montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,

2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav., copa-
coz., área de serviço, área gour-
met c/ piscina, churr. e vestiário.
Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sa-
cada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
s ico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, 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-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos
3 quartos. Estacionamento coleti-
vo.  Praca a arbor izada,  p lay
ground, área de lazer e quadra
de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da
praia. De frente ao shopping Prai-
amar 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 bai-
xo, aumento. Sem entrada, mesmo
com o nome restrito no SPC. Compro
dívidas ou carro e imóvel já financia-
do ou quitado, pago a vista. Nome
limpo no SPC e Serasa. Tiramos cer-
tidões 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 Velhi-
nhos de Piracicaba. Chalés e Flats.
Estuda permuta com imóvel. Fone e
Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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