
À VONTADE
Ex-governador do Estado

de São Paulo e cotado (cotadís-
simo!) para ser candidato a vice-
presidente na chapa de Lula,
Geraldo Alckmin disse que “ficou
muito à vontade” ao ouvir o hino
da Internacional Socialista antes
de discursar no congresso do
PSB, na quinta-feira, 28, em Bra-
sília. O fato teve repercussão nas
mídias sociais. “A social demo-
cracia também teve origem na
luta social trabalhista”, justifi-
cou Alckmin, ao enfatizar que
“o que interessa ao povo” é em-
prego, renda, melhorar a vida.
“Política é esperança”, concluiu.

SOCIALISTA
A Internacional Socialista

foi inicialmente um poema es-
crito pelo francês Eugene Potti-
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er em 1871, mas publicado ape-
nas em 1887, ano da morte do
autor. Transformada em canção
por Pierre Degeyter, foi e é utili-
zada na abertura de congressos
socialistas no mundo todo, já
que a Internacional se tornou
um fórum de ideias e discussões
partidárias. Sua atual organiza-
ção foi fundada em 1889, em
Paris. A letra fala de união e
critica o Estado e ricos, ressal-
tando os trabalhadores e a luta
contra a exploração trabalhista.

EXCESSO?
Políticos desrespeitam a dor

do luto e tentam se promover às
custas do velório do ex-prefeito
e ex-deputado Antonio Carlos
Mendes Thame. Foi um festival
de fotos, nas quais apareceram
políticos de toda ode, inclusive,
com mandato ou sem mandato,
políticos locais e até ex-prefei-
tos da região e futuros candi-
datos. Muito feia a exploração
da dor do luto para promoção
pessoal. Mas muitos, com certe-
za, que são amigos da família.

Programa repassará R$ 5 milhões
para investir em melhorias viárias
Semuttran apresentou ao “Respeito à Vida”, desenvolvido pelo Detran-SP, intervenções em
cerca de 105 pontos, como recapeamento asfáltico, sinalização, iluminação, entre outros

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), vai re-
ceber R$ 5 milhões do Programa
Respeito à Vida para investir em
projetos de melhorias viárias. O
programa foca na redução de aci-
dentes e fatalidades no trânsito.
Os locais apresentados para as in-
tervenções foram aprovados pelo
Detran-SP (Departamento Esta-
dual de Trânsito de São Paulo)
com base nos dados do Infosiga,
plataforma que monitora os aciden-
tes. Desde ontem, 29, as vistorias
técnicas in loco são realizadas.

O repasse ao município foi
anunciado pelo governador Ro-
drigo Garcia em 08/04, durante
o evento Governo na Área, reali-
zado no Engenho Central. “É um
recurso muito valioso para Pira-
cicaba continuar investindo em

segurança no trânsito. Mais uma
parceria que mostra a importan-
te integração da Prefeitura jun-
to ao Estado e com a União para
buscar alternativas, porque te-
mos restrições e limitações orça-
mentárias, mas muitas deman-
das a serem atendidas”, afirma
o prefeito Luciano Almeida.

De acordo com a titular da
Semuttran, Jane Franco de Oli-
veira, entre as intervenções plei-
teadas estão recape asfáltico si-
nalização, implantação de faixas
elevadas em frente a escolas, uni-
dades de saúde e praças, ilumi-
nação de faixas de pedestres em
frente a unidades de saúde, pon-
tos do transporte coletivo e esco-
las, além de lombadas. “Apre-
sentamos intervenções em cer-
ca de 105 pontos, escolhidos
com foco em aumentar a segu-
rança no trânsito”, informa Jane.

Cinco vias foram indicadas
para receber recapeamento asfál-
tico e sinalização, totalizando 3,1
Km. Uma delas é a avenida Presi-
dente Kennedy, no trecho entre a
rotatória que a conecta às aveni-
das Cruzeiro do Sul e Sérgio Calda-
ro e à rua dos Maçons e a rotatória
que a conecta à avenida Armando
Cesare Dedini. De acordo com a
Semuttran, esse trecho está com o
asfalto desgastado, apresentando
irregularidades, e as intervenções
imediatas podem garantir a exten-
são da vida útil do pavimento para
melhor fluidez do trânsito.

“Todas as vias que apre-
sentamos precisam de um tipo
de recapeamento na primeira
camada asfáltica, possibilitan-
do a melhor fixação da sinali-
zação horizontal, exatamente o
tipo de recapeamento que o pro-
grama oferece”, explica Jane.

A iluminação sobre faixas de
pedestres, conforme lembra a ti-
tular da Semuttran, se contem-
plada, será uma novidade em Pi-
racicaba. A Pasta sugeriu essa in-
tervenção em frente a hospitais
e UPAs (Unidades de Pronto
Atendimento), por exemplo.
“Nesse caso, o foco é evitar aci-
dentes. A faixa de pedestres ilu-
minada vai fazer com que os
motoristas fiquem mais atentos
e, consequentemente, haverá mais
segurança, assim como a implan-
tação das faixas elevadas que plei-
teamos também, priorizando lo-
cais próximos a unidades de saú-
de, escolas e praças, por terem
grande fluxo de pedestres e/ou
pedestres em situações de fragili-
dade”, conta Jane. “Já as lomba-
das são em pontos com alto índice
de acidentes, como a avenida Ra-
poso Tavares”, finaliza Jane.
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COMEMORAR?COMEMORAR?COMEMORAR?COMEMORAR?COMEMORAR?
O Dia 1º de maio celebra o Dia do Trabalho esta-

belecido no Brasil em 1925 com o objetivo de come-
morar as conquistas dos trabalhadores ao longo da
história. No entanto, ao longo de toda esta trajetó-
ria de lutas pelos direitos trabalhistas, nos depara-
mos com um governo totalmente desfavorável ao
servidor público, que não respeita e não valoriza os
trabalhadores que servem a sociedade.

Durante a pandemia, o funcionalismo municipal
de Piracicaba não parou. Tivemos perdas e vidas de
servidores atuando na linha de frente ceifadas pela
Covid-19 e mesmo assim, todos os servidores conti-
nuaram trabalhando com salários congelados.

A nossa luta é pela reposição inflacionária. Não
se trata de aumento salarial, se trata de reajustes
inflacionários, que é um direito de todos e devem
ser pagos ainda em 2022, e não parcelado até 2024!

Convidamos os servidores para o ATO, neste do-
mingo – 1º de maio às 10h, em frente ao TCI (Termi-
nal Central de Integração)

Servidor: ninguém vai descontar nada do seu sa-
lário! Ninguém pode te exonerar por isso!

Vamos à luta: PARCELAMENTO ATÉ 24, Não! Ne-
gocia, Luciano!
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Divulgação

O provedor da Santa Casa de
Piracicaba, João Orlando Pa-
vão, e o diretor da Instituição,
Luís Guilherne Schnor, se en-
contraram na manhã desta
esta sexta-feira (29) com o
deputado federal Vanderlei
Macris (PSDB), durante as
comemorações dos 40 anos
do Sindetrap (Sindicato Em-
presas Transportes Cargas
Piracicaba). No encontro com

NA SANTA CASA
o deputado, que é da Região
de Piracicaba, foi reinvidica-
da ajuda por meio de Emen-
da Parlamentar à Santa
Casa. O parlamentar recebeu
a documentação dos repre-
sentantes do Hospital e pro-
meteu o máximo empenho.
Macris fez questão de elogi-
ar a atuação da Santa Casa
de Piracicaba durante toda
a pandemia da covid-19.

Grupamento do Cani l  da
Guarda Civil de Piracicaba
iniciou os treinamentos dos
cães Radú, macho, e Zoe, fê-
mea, ambos com quatro me-
ses e da raça pastor holan-
dês. De raça extremamente
inteligente, que vive, em mé-
dia, entre 12 e 15 anos, de-

TREINAMENTO DE CÃES NA GCM
vem estar aptos a atuar no
auxílio ao patrulhamento nas
ruas do município em 15
meses. Os GCs atuam nes-
sa função desde 2015 e,
além de treinar os animais,
também dão carinho e aten-
ção, tendo-os como parceiros
no dia a dia de trabalho. A13

Divulgação

Davi Negri

“DE PREFEITO A AMIGO”
Creusa Ferreira Leite de
Paulo, ex-líder comunitá-
ria, despediu-se do ex-pre-
feito e ex-deputado fede-
ral, Antonio Carlos Men-
des Thame, que faleceu

na manhã desta quinta-fei-
ra (28), aos 75 anos, e foi
velado no salão nobre da
Câmara Municipal. "De pre-
feito, Thame se tornou um
amigo, um grande amigo",

disse, ao lembrar que,
quando foi prefeito, Thame
“nunca deixava um líder co-
munitário sem resposta”. O
velório no Legislativo reuniu
autoridades da cidade e re-

gião. A viúva do ex-prefei-
to, Nancy Thame, atual ti-
tular da Sema,  lembrou
que o maior legado dele “é
olhar além do muro do
quintal da nossa casa”. A7

Primeiro de Maio de
luta e de esperança!

Professora Bebel

Neste Primeiro de Maio, Dia
Internacional de Luta da Classe
Trabalhadora, realiza-se na Pra-
ça Charles Miller, em São Paulo,
uma grande e representativa ma-
nifestação unitária das maiores
centrais sindicais com país, com
a presença do presidente Lula e
do companheiro Fernando Had-
dad, além de algumas das prin-
cipais lideranças sindicais e po-
pulares do estado e do país. A21
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É perigoso mexer com a natureza!
Armando A.

dos Santos

O franceses têm
 um ditado po-
pular muito

antigo, que diz: “Chas-
sez le naturel, il revi-
endra au galop”. Em
tradução livre: quan-
do se expulsa o que é
natural, a natureza retorna a
galope para cobrar seus direitos.
É muito verdadeiro, como todos
os ditados populares confirma-
dos pela experiência dos tempos.

No penúltimo sábado, fala-
mos do “genocídio pardalístico”
perpetrado na China por ordem
de Mao Tsé-Tung, na segunda
metade da década de 1950. De-
vido à baixíssima produção da
agricultura coletivizada pela re-
forma agrária que promovera,
insuficiente para alimentar uma
população que já então atingia
a cifra de 600 milhões de pesso-
as, Mao resolveu responsabili-
zar pela fome generalizada... os
inocentes e inofensivos pardais!
Eram eles e somente eles os cul-
pados, por comerem as semen-
tes plantadas nos campos chi-
neses... Eliminados os pardais,
pontificava o Grande Líder, se-
ria gigantesca a produção. Essa
tolice primária, não faltaram
“cientistas” e “especialistas” que
se apressaram a confirmar.

Até as crianças foram enga-
jadas na matança de pardais,
assim como de ratos, moscas e
mosquitos que transmitiam do-
enças. Algum tempo depois, os
órgãos oficiais do Partido Comu-
nista Chinês informaram que,
graças ao camarada Mao, a
campanha tinha obtido um ver-
dadeiro sucesso, com nada me-
nos que um 1.000.000.000
(um bilhão!) de pardais mor-
tos, sem falar nos ratos (um bi-
lhão e meio), nas moscas (110
mil toneladas) e nos mosquitos
(12 mil toneladas) eliminados.
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Na natureza, ape-
sar dos aparentes de-
sequilíbrios, tudo ten-
de a se compensar e se
equilibrar. É sempre
perigoso mexer arbi-
trariamente e sem ex-
tremo cuidado no sis-
tema natural em que
se equilibram as cadei-
as alimentares das di-

ferentes espécies animais.
Recordo que tentei produ-

zir tilápias, num sítio de minha
propriedade. É um peixe delici-
oso, pouco gorduroso e quase
sem espinhas, bem adaptado ao
Brasil, se bem que de origem do
Oriente Médio. No Egito e na
Palestina é muito comum. No
Rio Jordão e no Lago de Gene-
zaré são abundantes. Os peixes
que São Pedro pescava e que Je-
sus Cristo comia eram tilápias,
ou pelo menos “primas” muito
próximas das nossas tilápias.

O problema das tilápias é que
se reproduzem demais e, por falta
de alimentos suficientes, não cres-
cem. Basta se colocar 40 ou 50 ti-
lápias num lago desabitado e, pou-
cos meses depois, teremos milha-
res e milhares de tilapinhas que
não conseguem crescer. Como re-
solver o caso? Há dois métodos,
um natural, outro artificial.

O artificial, praticado em mui-
tos criadouros, consiste em mis-
turar às rações ministradas aos
alevinos hormônios esteróides se-
xuais sintéticos, de modo que as
tilápias fêmeas sofram reversão
sexual e se transformem pratica-
mente em machos. Fica, assim,
impossibilitada a procriação e o
crescimento dos alevinos se pro-
cessará em ritmo industrial. O pro-
cedimento, entretanto, desperta
críticas, pelo receio de possíveis
danos à saúde das pessoas que
consumirem tilápias assim artifi-
cialmente manipuladas. Acresce
que o sistema de reversão sexual
não é 100% seguro e podem ocor-
rer falhas. Em outros termos, é

sempre possível que num conjun-
to grande de peixes tratados
hormonalmente alguns indiví-
duos femininos resistam à rever-
são e se mantenham fêmeas fe-
cundas. E isso, obviamente, dei-
ta a perder todo o trabalho labo-
riosamente empreendido.

O método natural consiste
em deixar as tilápias de ambos os
sexos convivendo normalmente,
de acordo com a lei da Natureza,
mas colocar no lado algum outro
peixe carnívoro que seja predador
de tilapinhas, como por exemplo
traíras. Basta colocar algumas
traíras que elas se alimentarão do
excesso populacional das tilápias
pequenas e em pouco tempo o lago
estará cheio de tilápias tão gran-
des que as traíras não mais ata-
carão. Com isso se restaura o
equilíbrio natural e poderemos
pescar à vontade traíras e tilápi-
as, conforme o gosto do freguês.

Voltemos ao caso da China.
Desencadeada a campanha parda-
licida, ocorreu que um cientista
chinês, Dr. Zhu Xi, diretor do Ins-
tituto de Biologia Experimental,
teve a coragem inaudita de expen-
der sua opinião técnica, aliás car-
regada de bom senso, de que era
perigoso eliminar os pardais, por-
que estes não comiam apenas se-
mentes, mas também se alimenta-
vam de gafanhotos e lagartas pre-
judiciais à agricultura. Esse cien-

tista corajoso pagou com a vida
a ousadia de desafiar a geniali-
dade e a inerrância indiscutíveis
do Grande Líder: foi executado.

Não demorou muito, e a
Natureza se pronunciou vin-
gativamente, dando-lhe ple-
na razão. Traduzo da maté-
ria de Rúben Guillemi, publi-
cada pelo jornal argentino
La Nación, de 19/2/2022:

“Com os pardais à beira da
extinção a partir da primavera
de 1959, as pragas se espalha-
ram por todo o país. Gafanho-
tos, vermes e outros insetos per-
deram seu predador natural e
as perdas de colheitas foram
enormes. A guerra contra os
pardais, somada a outros erros
estratégicos, desencadeou o que
hoje é conhecido como ̀ A Gran-
de Fome Chinesa´, um dos mai-
ores desastres causados pelo
homem na história da Humani-
dade, com um número estima-
do de mortes por fome entre 15 e
55 milhões. Curvando-se à de-
vastação, Mao finalmente encer-
rou a batalha em 1960 e o passa-
rinho foi substituído pelos perce-
vejos na Campanha das Quatro
Pragas. Praticamente sem par-
dais, o governo chinês foi força-
do a importar cerca de 250.000
pardais da União Soviética, na
tentativa de restaurar o equilí-
brio ecológico. E ainda hoje esti-
ma-se que o número desses pe-
quenos pássaros seja menor na
China do que em outros países.”

Aprendamos a lição: é sempre
perigoso mexer com a Natureza!

———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filo-
sofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da Histó-
ria e dos Institutos
Históricos e Geográfi-
cos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

gem, sendo 70% desse
valor para os técnicos de
enfermagem e 50%
para auxiliares de en-
fermagem e parteiras.

O piso represen-
tará o acréscimo de
2,02% da massa sa-
larial anual das or-
ganizações contra-
tantes  e  cerca  de

2,7% do PIB da saúde do país
em 2020. Seu impacto é de me-
nos de 5% em todo investimen-
to do SUS e 4% do faturamento

dos planos de saúde. Esses va-
lores são totalmente absorvidos
no orçamento em saúde do país.

O esforço e a expectativa é que
o texto do PL seja aprovado na ínte-
gra e vá para sanção presidencial.

A aprovação de um piso sa-
larial justo e digno para a en-
fermagem é o maior agradeci-
mento que o país e o parlamen-
to podem fazer aos heróis no
combate a Covid-19. É obrigação
do Congresso Nacional aprovar
legislações que garantam e pro-
tejam os direitos de todos.

———
Alexandre Padilha, médi-
co, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

Alexandre Padilha

ACâmara dos De-
putados vota na
  próxima quar-

ta-feira (4) o Projeto
de Lei 2.564/2020 de
autoria do Senador
Fabiano Contarato
(PT/ES), que institui
o  p iso  sa lar ia l  do
profissional de enfermagem,
técnico de enfermagem, auxi-
liar de enfermagem e parteira.

A urgência da votação é fruto
das intensas mobilizações dos tra-
balhadores e entidades das cate-
gorias de todo o país no Congres-
so Nacional para que o Projeto fos-
se colocado o quanto antes em
pauta pelo presidente da Câmara,
deputado Arthur Lira (PP/AL).

A luta pela garantia de um
piso salarial justo para a enferma-
gem não é nova, caminha há anos
no Congresso. Este PL do Senado
foi aprovado em novembro do ano
passado e para apreciação dos de-
putados foi criado um Grupo de
Trabalho (GT), que tive a honra
de ser o relator, que após análises,
apresentou dados reais sobre o  im-
pacto orçamentário e financeiro da
saúde com aprovação do piso.

No relatório, provamos que
os críticos da proposta mentem
ao alegar que o valor do piso
seria impossível de ser custea-
do ou que representaria ata-
ques aos direitos dos cidadãos.

O piso garante salário míni-
mo de R$ 4.750 para a enferma-

Piso nacionalPiso nacionalPiso nacionalPiso nacionalPiso nacional
da enfermagemda enfermagemda enfermagemda enfermagemda enfermagem
será votado naserá votado naserá votado naserá votado naserá votado na
Câmara naCâmara naCâmara naCâmara naCâmara na
próxima semanapróxima semanapróxima semanapróxima semanapróxima semana

Piso da enfermagem
culto e amante das ar-
tes. Dono de um apu-
rado gosto musical e de
um raro conhecimento
cultural, próprios de al-
guém com uma admi-
rável capacidade de vi-
são de sociedade. Um
político que honrou a
cadeira que ocupou e
que deu a sua valiosa
contribuição para a

população, especialmente, em
relação ao abastecimento de
água, tratamento de esgoto, di-
reitos essenciais de todo cidadão.

Nem mesmo a doença, com
a qual conviveu por anos, deses-
timulava Thame ao trabalho.
Parlamentar assíduo, foi eleito
um dos deputados mais retos e
éticos do Congresso Nacional,
nos honrando, desde seu primei-
ro mandato, quando, entre os
anos de 1987 e 1988, participou
da Assembleia Nacional Consti-
tuinte, representando Piracicaba
e toda a nossa região, na elabo-
ração da nossa Carta Magna.

Aprendi com ele a respeitar
a atividade pública, e a praticar
a boa política. Uma política pau-
tada por valores morais, princí-
pios éticos e cristãos. Foi Thame
quem me incentivou a disputar
minha primeira eleição a verea-
dor, ainda em 2004. E, felizmen-
te, tive a oportunidade de agra-
decê-lo e de homenageá-lo em
vida, expressando gratidão e a
minha enorme admiração.

Guardo como lembrança,
suas palavras de incentivo e de
estímulo, assim como os seus
ensinamentos de que a política
é a mais preciosa ferramenta
transformar uma sociedade e
melhorar a vida do nosso pró-
ximo. Obrigado, professor.

———
Pedro Kawai, vereador
pelo PSDB e membro
do Parlamento Metro-
politano de Piracicaba

Pedro Kawai

Meu saudoso pai
me dizia que o
homem vale

por suas ações e por
aquilo que deixa para a
história. Sábias e opor-
tunas palavras, para
registrar este momen-
to que todos nós esta-
mos vivenciando, com
a morte física do professor Anto-
nio Carlos de Mendes Thame.

Thame foi uma dessas pes-
soas que vêm ao mundo para
transformar, como bem expres-
sou sua, agora viúva, Nancy,
ex-vereadora e atual secretária
municipal de Agricultura e
Abastecimento, a quem, mais
uma vez, expresso as minhas
mais sinceras condolências, bem
como à Sofia, filha do casal.

Ao refletir sobre o papel que
Thame desempenhou na vida pú-
blica, me veio à consciência, a enor-
me responsabilidade de um pre-
feito, cuja canetada pode influen-
ciar positiva ou negativamente na
vida de milhares de pessoas. Mai-
or ainda, quando se trata de um
parlamentar federal, que, ao criar
propor e aprovar uma lei, conse-
gue tirar milhões de brasileiros da
informalidade, estimulando o em-
preendedorismo, seja ele por opor-
tunidade ou por necessidade.

Para seguir ainda mais lon-
ge, refleti sobre a sua importân-
cia na condução das políticas
públicas de um bem essencial à
vida humana: a água. Thame
foi secretário de Recursos Hí-
dricos, Saneamento e Obras do
Estado de São Paulo e o primei-
ro presidente do Comitê das
Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

E, como se não bastasse
tudo isso, Thame também foi
educador, professor da glorio-
sa Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz, da mais
importante universidade pública
do país, a USP. Antes, porém, deu
aulas de cursinho no CLQ (Curso
Luiz de Queiroz), ajudando cente-
nas de jovens a ingressarem no
ensino superior de instituições bra-
sileiras e internacionais.

Thame foi assim. Respeitoso,
sereno, observador, visionário,

O legado de um visionário
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Em mais um Trabalho so-
corrista, nossos amigos
 espirituais da Colônia

Manto da Luz chegam e grande
Tela se abre com informações dos
setenios pela personalidade con-
gênita. Pelo Tempo e de modo
transitório a reforma íntima sem
martírios deve ocorrer na maior
brevidade pelo pensar-sentir-
agir. Em cada encarnação, há
muitas oportunidades de cum-
prirmos fielmente as Leis de
Deus. A Justiça Divina se cum-
prirá em toda a parte. O gran-
de desafio é a realização de no-
vas metas de vida, não mais
materiais, mas de ordem espi-
ritual. Atente-se ao encontrar
um caminho sem obstáculos,
pois, ele provavelmente, não te
levará a lugar nenhum. E se-
guimos em missão socorrista.

Com o grupo, chegamos a
um imenso corredor que aparen-
tava ser uma prisão, mas, de or-
dem espiritual. Os olhos dos pri-
sioneiros pareciam gradeados,
resultado das suas penosas vi-
brações, lentas e densas. O senti-
mento de culpa em alguns per-
manecia-lhes fixo nos sentimen-
tos, na memória e na mente.
Embora já houvessem eles pas-
sado por um estágio de recupe-
ração, ainda sofriam a situação
em que se encontravam. Era vi-
sível os danos periespirituais. E
silencioso eu meditava e uma voz
me disse. Toda Justiça se cum-
pre dentro de cada um, no âmbi-
to da própria consciência. A Lei
Divina se aplica na região onde a
falta foi cometida. Se não é na
mesma vida, será em outra, mas
se cumprirá. Deus estabeleceu
Leis para todos os Seres do Uni-
verso e igualmente. Para a mes-
ma falta cabe a mesma pena em
conformidade, que lhe infringi-
rá maior ou menor sofrimento.
A humanidade precisa entender
que ação e reação, efeitos e cau-
sas e choque de retorno são reais

A coragem para concluir ciclos
faz a vida fluir e prosperar

e tudo ocorre no Tempo de
Deus. Colhemos o que planta-
mos. Por isso, o lugar mais difi-
cil que existe, é o lugar do outro.
E grande Luz surgiu, com imen-
so arco-íris e quando me dei por
conta já estava no Lar terreno.

Amados e queridos leitores.
A mente plasma na matéria as
imagens elaboradas pelos pen-
samentos. Na verdade, muitos
ainda permanecem escravos e
analfabetos de si mesmos em
conformidade com o padrão
mental. Toda realidade aqui
descrita é apenas um conceito
mental do Ser, seja ele encarna-
do ou desencarnado. A maioria
ou quase totalidade ainda vivem
pelas crenças limitantes e acre-
dita que Deus, premia ou casti-
ga cada pecador. Pela nossa
longa jornada como instrumen-
to da Luz, eu afirmo que não,
pois o Universo não funciona
assim. Deus é Lei e Deus é Pai.
Estabeleceu o Senhor o Univer-
so e suas Leis e dentro delas e
sob a força delas. Somos Todos
Um. Deus é Amor.  É preciso
sentir e perceber Deus. Mante-
nha a harmonia com as Leis es-
pirituais do Cosmo e estará em
harmonia consigo mesmo. Cul-
tive o senso de responsabilida-
de e gradativamente tocará es-
trelas com as mãos. Finalizamos
com os ensinamentos de Carl
Jung - “Quem olha para fora
sonha, quem olha para dentro
acorda”, “Aquilo a que você re-
siste, persiste”, “Só aquilo que
somos realmente tem o poder
de nos curar” e “Conheça to-
das as teorias, domine todas as
técnicas, mas ao tocar uma
alma humana, seja apenas ou-
tra alma humana”. Afinal, você
tem conseguido doar seus fru-
tos maduros? Se sim, para
quem? E com a amada, querida
e estimada Alma gemea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

James Granziol

Aexpressão “Sín-
drome do Piu-
 Piu” foi cunha-

da pelo filósofo Ola-
vo de Carvalho. Ins-
pirada no desenho
animado da década
de 1980, serve para
designar o indivíduo
que sofre de cegueira delibera-
da, colocando-se em posição de
dúvida mesmo quando confron-
tado com fatos irrefutáveis.

O sobredito desenho conta a
história de um pássaro e de um
gato, de nomes Piu-Piu e Frajola,
respectivamente, que travam uma
luta pela vida, em que o passari-
nho, ao avistar o gato se prepa-
rando para o ataque, usa o bor-
dão: “Eu acho que vi um gati-
nho!”, colocando-se em posição de
dúvida mesmo tendo a certeza de
que o ataque será efetuado.

Essa síndrome é muito utili-
zada no Poder Judiciário, nos tri-
bunais do júri, por parte da defe-
sa, com o objetivo de desqualifi-
car as provas da acusação e de
criar dúvidas na mente dos jura-
dos que compõem o Conselho de
Sentença. Ela apega-se ao secun-
dário, sem enfrentar todas as pro-
vas constantes no processo que
apontam o réu como o autor do
crime. O objetivo do advogado
de defesa é ofuscar a verdade
dos fatos, a fim de absolver ou
diminuir a pena do acusado.

No último dia 27, o Executi-
vo municipal incluiu, em sua pá-
gina oficial, a informação de que
o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, “a pedido da Pre-
feitura”, aprovou o reajuste ime-
diato de 10,56% aos vencimentos
dos servidores públicos munici-
pais, a ser pago, de forma retroa-
tiva, desde o dia 1º de março.

A afirmação de que a aplica-
ção do reajuste imediato de
10,56% aos servidores munici-
pais, autorizado pelo Poder Ju-
diciário, atendeu a um pedido
unilateral da Prefeitura, não con-
diz com a verdade. Essa solicita-
ção partiu do Sindicato, por meio
de petição, protocolada em 12 de
abril, ou seja, 8 dias antes. Basta
consultar os autos do processo.

Se contra fatos não há ar-
gumentos, estaria o prefeito mu-
nicipal acometido pela Síndro-

me do Piu-Piu? Esta-
ria ele embrulhando os
fatos na intenção de
distorcer a verdade e
absolver a sua culpa?

Essa síndrome é
confirmada por outros
sintomas: em vídeo,
que circula nas redes
sociais, reconhece as
dificuldades pelas

quais passam os servidores pú-
blicos, em virtude dos três anos
sem reposição inflacionária sa-
larial, mas a propõe de forma
parcelada até 2024; atribui cul-
pa ao Sindicato pelo movimento
paredista, mas tem conhecimen-
to de que a paralisação se deu
por opção do próprio servidor,
em assembleia; prometeu valori-
zar o funcionalismo, mas chama
de absurda a paralisação grevis-
ta; qualifica o Sindicato dos Ser-
vidores de intransigente, mas se-
quer flexibilizou sua proposta de
reajuste parcelado, como se fosse
carnê de renomada casa comerci-
al, cujo nome se refere a um Estado
brasileiro da Região Nordeste.

Outro ponto importante é
que o percentual de 10,56% não
é objeto de discussão no dissí-
dio coletivo. Ele é ponto incon-
troverso que permite o seu pa-
gamento independentemente
de autorização judicial. Enfim,
o que há de lógico, nesses episó-
dios, não lhe serve de arrimo.

Guardo na lembrança toda
magia do desenho do Piu-Piu e
Frajola. Ele é o retrato do movi-
mento grevista: a luta pela vida,
pela dignidade e pelo respeito.

Espero que essa bela magia
não se transforme em pesade-
lo. Que esses personagens fi-
quem bem guardados na memó-
ria lúdica da infância e não sir-
va de muleta para a fragilidade
emocional do gestor público.

———
James Granziol, servi-
dor público munici-
pal, que ajudou a ele-
ger o atual Prefeito
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“Síndrome do Piu-Piu” no
Poder Executivo Municipal?
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Projeto Pira 500
ou Pira 450?

Barjas Negri

Os jornais divul-
 garam no final
do ano passado

a fala do prefeito que
“para preparar Piraci-
caba com 500 mil ha-
bitantes vai lançar o
Projeto Pira 500”, vi-
sando “elevar Piraci-
caba em um novo patamar, tor-
nando uma cidade referência
em desenvolvimento econômico
e gestão”. Antes de mais nada é
preciso reafirmar que Piracica-
ba foi fundada em 1767 e, no
próximo dia 1º de agosto, com-
pletará 255 anos. Não dá para
imaginar que ela tenha sido fun-
dada em 1º de janeiro de 2021.

Piracicaba tem muitas histó-
rias, teve bons prefeitos e nos últi-
mos anos consolidou-se como re-
ferência nacional em várias áreas,
comprovado por diversos indica-
dores socioeconômicos e ambien-
tais, fruto de muitos anos de pla-
nejamento, trabalho, investimen-
to e gestão pública e privada. Cla-
ro, sempre é possível fazer mais.

Nos últimos anos, Piracica-
ba foi considerada uma das me-
lhores cidades do País em Ges-
tão pela pesquisa Macroplan,
sendo 1º lugar em 2020, fato
amplamente divulgado pela re-
vista Exame – Edição nº 1.203,
que considerou 16 indicadores
das 100 maiores cidades do Bra-
sil. Isso é bom para Piracicaba e
melhor para os piracicabanos.

Piracicaba é 1º lugar em Sa-
neamento Básico pela ABES e des-
taque pelo Instituto Trata Brasil;
tem um dos melhores indicadores
em creche com 70% de crianças de
0 a 3 anos atendidas – o dobro da
média nacional. Seus indicadores
de Saúde são bons e referência no
Estado; a Segurança Pública com
seus equipamentos e efetivos tem
indicadores reconhecidos pelo Ins-
tituto Sou da Paz; nossa rede de
ensino profissionalizante atende
parcela expressiva de nossos jo-
vens – o triplo do número nacio-
nal e o dobro do Estado. Somos
uma cidade arborizada e com
sustentabilidade. Esses indicado-
res não podem ser desconsidera-
dos e nem desprezados. Muito se
trabalhou para chegar até aí.
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Claro que é preci-
so avançar cada vez
mais e torcemos que a
atual administração
municipal tenha êxito
nessa empreitada. No
entanto, a arrogância
e prepotência não pode
prosperar e nem igno-
rar todos as conquis-
tas da sociedade pira-

cicabana, que tornou nossa ci-
dade moderna, industrializada e
sede da nova Região Metropoli-
tana do Estado de São Paulo.

Temos boas universidades
públicas e privadas, bons centros
de pesquisa, um expressivo Par-
que Tecnológico, um parque in-
dustrial variado instalado em vá-
rios distritos e também um par-
que automotivo, onde estão a
montadora coreana Hyundai e
seus fornecedores. Temos também
um dinâmico setor comercial e de
serviços, uma adequada infraes-
trutura de mobilidade com pon-
tes, viadutos, avenidas e um siste-
ma de transporte coletivo integra-
do; uma vasta rede pública de pro-
teção social, com diversificados e
amplos equipamentos de educa-
ção, saúde, esporte e cultura, par-
ques de lazer implantados ao lon-
go de décadas de trabalho, que
resultaram em bons indicadores de
sustentabilidade. Tudo isso preci-
sa ser preservado e é claro precisa
trabalhar muito para não retroce-
der. Caso consiga avançar mais
deverá merecer aplausos de todos.

Por último, vale destacar
que os atuais dados demográfi-
cos do Brasil não permitem afir-
mar que Piracicaba terá 500 mil
habitantes algum dia. Já tratei
deste assunto em outro artigo,
onde as estimativas apontam que
Piracicaba poderá ter no máxi-
mo 450 mil habitantes em 2050.

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

Desejo (III)
Essencialmente Humano

que para você é uma tentativa
pode ser um incômodo para
ele, e a decepção surge. Como
também conversamos por e-
mail, se colocar no outro lado
é importante para entender al-
gumas coisas, uma vez que não
o percebe lhe corresponder.

Dito isso podemos entrar no
cerne da questão, ser mais raci-
onal. Estruturamos nossa vida
mental desde a infância e for-
mamos nossa personalidade,
que carregaremos vida afora.
Sua forma emotiva de expres-
são é por assim dizer sua mar-
ca, o que melhor lhe define em
poucas palavras. Somos coman-
dados por desejos desconheci-
dos de nós mesmos. No entanto
uma análise leva o sujeito à re-
construção disso, a reaprender
a lidar com o que nos causa mal-
estar. Sua queixa reporta-se a
toda sua história de vida.

O desejo para a Psicanálise
 é essencialmente huma
no. O psicanalista Jorge

Forbes diz que ‘o ciclo vital de
qualquer animal é instintivamen-
te marcado’. Um animal quer
comer, dormir, beber água, quer
satisfazer suas necessidades.

Quanto ao homem ele pode
se alimentar por necessidade
ou desejo. Um aspecto curioso
é a possibilidade do homem se
alimentar de símbolos. Em lu-
gar de ir a um restaurante pode
preferir o cinema. Não que isso
satisfaça sua necessidade de
alimento, mas realiza um de-
sejo que pode suprir tempora-
riamente tal necessidade.

Não há qualquer bom sen-
so no desejo. Ele sempre surge
de um lugar desconhecido nos
colocando diante de situações
que nos forçam uma escolha e

Sou uma pessoa extre-
mamente emotiva, demons-
tro emoção em tudo. Mesmo
não querendo não consigo
evitar e sei que às vezes de-
veria seguir a razão, mas
não consigo. Como conside-
ro isso? Uma fuga ou mais
uma tentativa? Na minha
cabeça é sempre mais uma
tentativa, mas em cada
uma delas me decepciono
mais. Como conseguir ser
mais racional com tanta
emoção e sensibilidade?

Lúcia, 33

Antes de tudo é preciso
contextualizar o leitor. Sua
queixa emerge como decor-
rência de ter se apaixonado
por um homem num momen-
to carente de sua vida. Qual-
quer pessoa apaixonada vê o
mundo distorcidamente, e o

INTERATIVO

uma renúncia. Quando o sinto-
ma não se presentifica escolhe-
mos segundo nosso desejo.

O medo é primo-irmão do
desejo. É comum nos deparar-
mos com ele quando estamos
prestes a realizar um desejo
sonhado por anos, de grande
magnitude em nossa vida.
Uma viagem ao exterior, as-
censão profissional, um casa-
mento, etc. Deixo para o lei-
tor pensar em uma situação
sua. A singularidade é outra
característica do desejo, aqui-
lo que nos destaca dos demais,
nos faz diferentes. E prestes a
uma grande real ização o
medo é muito frequente.

“Nós somos medo e dese-
jo, somos feitos de silêncio e
som. Tem certas coisas que eu
não sei dizer”, canta Lulu
Santos em ‘Certas Coisas’.

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.

Use até 200 toques. Sigilo absoluto.

BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br

CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

“O sujeito é forte enquanto acredita e sustenta
ideias fortes”.

(Sigmund Freud)
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José Osmir
Bertazzoni

Havia muitas
pessoas nos
dias de greve

dos servidores públicos
municipais de Piracica-
ba (do dia 01 a 07 de
abril), na burca pacífi-
ca de uma necessidade
fundamental, a sobrevivência.
Um povo que visivelmente distan-
te do seu prefeito/empregador
Luciano Almeida (representante
político) que, além de ignorar de-
safiava e continua desafiando a
manifestação, ao contrário do
passado. Talvez ele tenha pensa-
do que sua determinação de mi-
galhas ao revés de atender as ne-
cessidades dos servidores públicos
não está de acordo e nem tem sen-
sibilidade com aqueles que susten-
tam em pé a máquina pública.

Tivemos até interdito proibitó-
rio: os servidores são povo da paz.

Este, aliás, imediatamente
clama por negociações, verdadei-
ra e a prática da boa e velha di-
plomacia para pôr fim a apropri-
ação indébita sobre os vencimen-

tos e salários dos pro-
fissionais que atendem
todos os dias, vinte
quatro horas por dia,
durante os trezentos e
sessenta e cinco dias
do ano à sociedade pi-
racicabana. Nossa paz
seria obtida com mui-
to pouco sem compro-
meter o orçamento e o

desenvolvimento do município.
Mas por orgulho, o prefeito

Luciano Almeida não concorda,
defende seus próprios interesses,
mesmo que lhe custe a desgraça
de ser odiado por toda uma gera-
ção de servidores, filhos e paren-
tes, além da própria população que
sofrida vê e condena esse descaso.

Também arma de ofensas em
equipamento público (Rádio Edu-
cativa FM) mantida com dinhei-
ro público atacando vereadores
com alcunha de “babacas” e
“guerrilheiros”; igualmente agre-
dindo ex-prefeitos memoráveis
chamando-os de “vagabundos”.

Testemunharemos um con-
flito prolongado pela incapaci-
dade interlocutória de um ges-
tor público eleito pelo povo que

Caro prefeito

não reconhece o povo como seu
principal comandante (todo po-
der emana do povo e em seu
nome será exercido) preceito
constitucional inviolável.

Com a tentativa de desmo-
ralização dos servidores públicos
e sua entidade representativa
permanece o risco crescente de
uma escalada de sofrimentos,
depressão e da dor de não poder
ganhar com justiça seus venci-
mentos e salários para atender
as necessidades do seu lar. Vem
a pergunta: como será tratada a
população diante um quadro
dramático como esse? E o “como”
da paz é tarefa dos grandes polí-
ticos que, porém, se existem, hoje
perseguem outros objetivos.

A cada dia mais pessoas se
sentem impotentes diante a arro-
gância do Poder desleal cuja hu-
mildade não lhe assenta a alma.
Ódio aumenta e com o tempo se

tornará a causa de novos assenta-
mentos. E a cada dia fica cada vez
mais claro que este conflito labo-
ral em curso é um projeto neolibe-
ral que menospreza o movimento
sindical e sua importância para o
Estado Democrático de Direito.

A distância entre a classe
dominante e o povo está cres-
cendo. E precisamente no cami-
nho do autoritarismo e desres-
peito à sobrevivência humana
digna e respeitosa, isso fica mais
claro. O problema é grave, as-
sim como o nó representado pelo
vasto "coro de greve" que ouvi-
mos dos servidores de Piracica-
ba. E, por consequência nos
mantemos fora desse coro mor-
tificante da humanidade e da
intransigência dos “poderosos”
(que não pode ser reduzida a um
cálculo puro e gelado, mas deve
evoluir para uma razão empáti-
ca). Algo, porém, está começan-
do a mudar e – como cantáva-
mos nos meus anos verdes – vai
mudar mais. Esperemos.

———
José Osmir Bertazzoni (63),
jornalista e advogado. E-
mail: osmir@cspb.org.br

Renan da Cruz
Padilha Soares

Oano de 2022
marca os 140
anos do nasci-

mento de Monteiro
Lobato, um dos escri-
tores brasileiros de
maior reconhecimen-
to. Mas é impossível
falarmos do autor sem mencio-
narmos questões relacionadas ao
racismo em suas obras. Então,
fica a questão: o que fazer dian-
te de obras que se tornam ultra-
passadas para o pensamento po-
lítico e social contemporâneo?

Para diversas gerações, o Sí-
tio do Pica-Pau Amarelo foi uma
referência na infância, visto que
os escritos de Monteiro Lobato fo-
ram adaptados para diversas mí-
dias e linguagens. Um dos gran-
des méritos dessas obras foi tra-
zer continuamente referências da
cultura brasileira quando somos
bombardeados pelas referências
culturais estadunidenses. Então,
graças ao Sítio, no meio de wa-
ffles e contos de Natal, ainda
guardamos na nossa memória
afetiva as lendas e o cotidiano fan-
tástico em um cenário brasileiro.

Mas é fato notório que
Monteiro Lobato expôs em suas
obras um pensamento racista.
Trechos do próprio Sítio do Pica-
Pau Amarelo trazem descrições
preconceituosas de negros e ne-
gras. Soma-se a isso as cartas
recém-descobertas, em que o
autor faz elogios à Ku Klux
Klan, a seita supremacista bran-
ca estadunidense. Então, Mon-
teiro Lobato era racista e sua
obra refletiu, em diversos graus,
esse pensamento. E o que fazer?

Monteiro Lobato é um ho-
mem de seu tempo, lugar e grupo
social. Considerar esse fator não
significa justificar ou fechar os
olhos para os problemas de suas
obras, mas sim compreendê-las
considerando o contexto em que
foram produzidas. O autor escre-
ve na primeira metade do século
XX, e o pensamento social de de-
terminado grupo, do qual ele fa-
zia parte, está presente em seus
textos, ainda que ficcionais.

Porém, mesmo que obra e
autor não possam ser completa-

mente separados, a
obra ganha vida no
contato com o interlo-
cutor. As obras de
Monteiro Lobato per-
manecem vivas e inte-
ragindo com a socie-
dade ao longo dos
anos, até hoje. Ou seja,
não só são interpreta-
das por diferentes pes-

soas em diferentes lugares, como
essas pessoas possuem experiên-
cias de vida completamente dife-
rentes, relacionadas com seu
próprio tempo e espaço. Sendo
assim, tais obras sofrem modifi-
cações e julgamentos próprios da
contemporaneidade que podem
nunca ter passado pela mente
das pessoas contemporâneas ao
autor.

Esse é um debate muito im-
portante que, quando ganha as
mídias sociais, passam a ser sim-
plificados. Alguns dizem que é bes-
teira boicotar Monteiro Lobato e
justificam pela época em que o au-
tor escreveu, ou pior, apontando
que textos de ficção não refletem a
realidade. Ora, um autor não está
separado da sociedade em que está
inserido e sua obra não vai para o
espaço sideral. Autor e obra só exis-
tem imersos em seus contextos
sociais e dialogam de forma orgâ-
nica com eles. Porém, tampouco
podemos considerar a solução
dada pelo cancelamento, que
gera o simples banimento da obra
e uma tentativa de esquecimen-
to de sua existência. Não esta-
mos falando de um autor vivo
que deva sofrer consequências ju-
rídicas ou políticas de seus atos.

Qualquer tipo de apagamento
histórico é errado, e está fadado ao
fracasso. Toda vez que se tentou
apagar determinada memória da
História, tal memória resistiu e ga-
nhou contornos próprios. Banir os
escritos de Monteiro Lobato seria
tolo e ineficaz. É preciso encarar tais
obras no contexto em que elas es-
tão inseridas hoje e analisá-las
como importantes fontes de conhe
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Monteiro Lobato: não é
só banir ou absolver

CONSCIENTI-
ZAÇÃO - O 1º de
Maio também deve
conscientizar a classe
trabalhadora  sobre a
importância do sindi-
cato nas suas vidas e
das suas famílias. Por
isso, um dos nossos
“chamamentos” no Dia
do Trabalho, é que os

trabalhadores se sindicalizem e
participem das decisões das suas
entidades de classe para fortale-
cer a si própria e o seu sindicato.

Trabalhador sindicalizado
não está sozinho na defesa dos
seus interesses trabalhistas e
previdenciários. Conta com efe-
tivas ações sindicais e, juntamen-
te com a sua família, pode usu-
fruir de serviços e benefícios nas
áreas de saúde, educação, espor-
tes e lazer, entre outros, nos
quais o Estado deixa a desejar.

REFLEXÃO E LAZER - A
data é importante para reflexão
sobre o cenário enfrentado pela
classe trabalhadora e, também,
para usufruir das merecidas ho-
ras de lazer. É o que a Fecomer-
ciários e seus 71 sindicatos filia-
dos vão fazer no próximo domin-
go. O 1º de Maio dos Comerciá-
rios se configura como mais um
evento inédito da nossa Federa-
ção. No Complexo Eco (Centro de
Lazer dos Comerciários em Ava-
ré) este ineditismo vais reunir
milhares de trabalhadoras e tra-
balhadores em atos trabalhistas
seguidos de muita diversão nas
atrações do Eco Blue Acqua Park,
a única diversão do gênero man-
tida por uma entidade sindical.
Afinal, o dia é do trabalhador!

———
Luiz Carlos Motta é Pre-
sidente da Fecomerciá-
rios, da CNTC e Deputa-
do Federal (PL/SP)

Luiz Carlos Motta

O 1º de Maio ce-
 lebra as con-
quistas dos tra-

balhadores ao longo
da história e, tam-
bém, destaca novas
pautas e estratégias
para garantia e am-
pliação dos direitos.

A ênfase, este ano, é para os
encaminhamentos da Conferên-
cia Nacional da Classe Trabalha-
dora (Conclat), realizada dia 7 de
abril.  Representantes das princi-
pais centrais sindicais aprovaram
uma pauta unificada, com 63
propostas, para serem discutidas
e levadas aos candidatos nas elei-
ções gerais deste ano.

PROPOSTAS - Vale a pena
citar, neste importante espaço, os
principais itens da pauta e que de-
vem ganhar força no Dia do Tra-
balhador: Política de valorização
do salário mínimo; Programa de
renda básica; Promover políticas
de incentivo as micro, pequenas
e médias empresas; Promover o
princípio de “trabalho igual, sa-
lário igual”; Garantir à mãe o pe-
ríodo de 180 dias de licença ma-
ternidade; Política de formação
profissional; Saúde e segurança
do trabalhador; Economia soli-
dária; e Combater a carestia.

Estes itens podem ser resu-
midos em quatro palavras, que
são a base central da Conferên-
cia deste ano: Emprego, Direi-
tos, Democracia e Vida!

Trabalhamos pela implanta-
ção destas propostas há vários
anos e, agora, mais intensamente
no Congresso Nacional, no qual
componho a bancada trabalhista.

A luta junto aos sindicatos e
no Congresso é árdua e contínua,
principalmente diante do triste
quadro atual, onde o desempre-
go atinge 12 milhões de brasilei-
ros e 4,7 milhões que seguem no
desalento, segundo o IBGE. So-
mente com a união de todos, em
torno dos mesmos objetivos é
que conseguiremos vencer.
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Um dia para o trabalhador
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Em Piracicaba, desde 2019, o
mês de abril é dedicado à
 Conscientização da Doença

de Parkinson, por decreto da Câ-
mara Municipal, atendendo a uma
solicitação da Colibri- Associação
Brasil Parkinson Núcleo Piraci-
caba. Esse mês foi escolhido por-
que, no dia 11 de abril, é cele-
brado o Dia Mundial da Doen-
ça de Parkinson, numa home-
nagem ao nascimento do ilustre
médico inglês Dr. James Parkin-
son que, em 1817, descreveu pela
primeira vez essa moléstia, ini-
ciando estudos que vêm  benefi-
ciando muitos parkinsonianos.

A doença de Parkinson,
aparentemente, constitui um
problema de saúde  de interes-
se de uma parcela não tão ex-
pressiva da população. Então,
qual a importância de se refle-
tir coletivamente sobre ela? Qual
a necessidade de se  pensar so-
bre uma doença não pandêmi-
ca, porque não contagiosa?

Em primeiro lugar, o que é
essa moléstia, ainda muito desco-
nhecida? Quais os sintomas? Na
Doença de Parkinson, as dificul-
dades neurológicas tendem a ser
progressivas, ocasionadas  pela
morte de neurônios responsáveis
pela produção de dopamina, subs-
tância necessária à coordenação
dos movimentos de uma pessoa.
Os sintomas, principalmente, são
motores e podem ser observados
(nem sempre todos aparecem jun-
tos). Os principais são: Lentidão
de movimentos (que dificulta, por
exemplo, desabotoar uma camisa,
ou, então, pegar dinheiro numa
carteira, numa fila de supermer-
cado (se bem que  hoje em dia es-
teja difícil para muita gente achar
dinheiro na bolsa. Parece que não
é só parkinsoniano que tem esse
problema); Desequilíbrio postural
(que deixa  a pessoa mais curvada
para a frente, oportunizando que-
das); Rigidez muscular (impede a
pessoa de sair do lugar, como se
estivesse congelada); Tremor de
repouso (geralmente mais eviden-
te quando a mão está parada e  a
pessoa está sentada ou em pé
com os braços relaxados). Em-
bora  o tremor seja o mais co-
nhecido sintoma (inclusive refe-
rência para o título deste artigo),
nem sempre  é sinal exclusivo da
moléstia. Em 30% dos  pacien-
tes, ele está ausente. Além disso,
também podem ocorrer sintomas
não-motores, como diminuição
do olfato, alterações intestinais
e do sono e a  temida depressão.

Posta essa rápida explicação,
continuemos o nosso raciocínio
de que essa questão importa a
todos. Pois bem. Informar-se so-
bre a Doença de Parkinson  é sa-
ber, por exemplo, que é  a 2ª do-
ença neurodegenerativa mais
comum e que atinge, na melhor
estimativa, segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS),
cerca de 4 milhões de  pessoas no
mundo todo. Como não é doença
de obrigatória comunicação aos
órgãos de saúde, têm-se apenas
estimativas da população acome-
tida por essa moléstia, isto é, uma
prevalência de 100 a 200 casos por
100.000 habitantes. Outros indi-
cadores apontam 1% da popula-
ção  acima de 65 anos. Sem contar
aqueles jovens que desenvolvem
a doença em idade bem inferior
à faixa etária típica. Acresce-se a
isso o aumento da expectativa de
vida e o consequente envelheci-
mento que já é  fase na qual há
perda natural de neurônios, Isso
pressupõe que o número de ca-
sos possa  dobrar até 2040 .

A doença de Parkinson, ain-
da sem cura, tem, no entanto,  tra-
tamento para aliviar os sintomas,
embora não esteja acessível a to-
dos pelo alto dispêndio financeiro
exigido. Como se diz popularmen-
te, é doença de rico que também
dá em pobre. Percebe-se, dessa for-
ma, que esse quadro prenuncia o
agravamento de um problema
social e econômico. É importante,
principalmente em ano de elei-
ção, como este em que estamos
vivendo, que os partidos políti-
cos tratem a doença de Parkin-
son como uma questão de saúde
pública, apresentando propostas
claras  e objetivas nesse sentido.

Por outro lado, é necessária,
sim, a conscientização  sobre a
Doença de Parkinson, ainda en-
volta em preconceitos, medos, in-
diferença governamental e social.
É urgente que  governos, familia-
res, cuidadores, sociedade em ge-
ral  remem contra a maré de um

mundo  excessivamente acostu-
mado a pensar  na relação custo/
benefício, em detrimento da hu-
manidade e empatia que precisam
inundar a vida social. Cresce, as-
sim, a importância de associações
como a COLIBRI, que amplificam
as vozes de seus associados.

Na Associação Brasil Parkin-
son Núcleo Piracicaba, realizam-
se atividades gratuitas e abertas a
todos os parkinsonianos associa-
dos. Uma equipe de voluntários
competentes e solidários propicia
trabalho de Fisioterapia, com exer-
cícios funcionais, específicos para
essa moléstia; Coral Tremendas
Vozes (o sugestivo nome foi inspi-
rado  no tremor, o sintoma mais
conhecido da doença) é uma ativi-
dade que favorece ainda a integra-
ção social; Musicoterapia com im-
portantes exercícios cognitivos e
de coordenação motora, de equilí-
brio, entre outros); Fonoaudiolo-
gia para a melhoria da  fala e de-
glutição); Palestras sobre Parkin-
son e temas variados. A Colibri
também programará  novas ativi-
dades como Hidroterapia e Tênis
de mesa, cujas pesquisas têm de-
monstrado benefício para parkin-
sonianos. Além disso, proporciona
oportunidades de encontros, pas-
seios culturais e de lazer para uma
integração social fundamental.

O desconhecimento dos sin-
tomas que dificultam a vida das
pessoas diagnosticadas com Do-
ença de Parkinson leva a muitos
outros problemas. Muitos gover-
nos, por exemplo, mantêm-se in-
diferentes aos  atrasos muito co-
muns na distribuição de medica-
mentos de uso contínuo, bem
como às necessidades de terapias
complementares, como Fonoaudi-
ologia, Psicologia, Musicoterapia,
Fisioterapia e  outros exercícios fí-
sicos. Muitos parkinsonianos, por
sua vez, também agravam suas
dificuldades pelo isolamento em
que se fecham. É compreensível
que, num primeiro momento, o
diagnóstico positivo cause um cho-
que  emocional muito intenso. Mas
é necessário o quanto antes sair
do “casulo” e enfrentar a vergo-
nha dos sintomas e a própria ne-
gação deles, isto é, sair do “luto” e
instituir a “luta” em sua vida.

E  a família?  Cresce a necessi-
dade  de o familiar estimular e in-
centivar o paciente para ajudá-lo
a superar-se e, disciplinadamente,
incluir-se no novo ritmo de vida.
E a Colibri,  de braços e coração
abertos, vai apoiá-lo a encontrar
novo  sentido de vida, ancorado
na amizade e na solidariedade.

E a sociedade? É necessário,
sim, que reflita mais sobre a Do-
ença de Parkinson. Ainda conti-
nua, por exemplo, a nomear a
DOENÇA de Parkinson  como
MAL de Parkinson, difundindo
uma palavra que já contém um
universo sinonímico negativo. Fa-
tos mais graves também vêm acon-
tecendo, numa crescente perda de
humanidade. Vejam o que acon-
teceu em uma cidade aqui vizinha.
Um senhor com Parkinson  foi
agredido num ponto de ônibus
pelos familiares de uma estudante
e levado à UTI, porque ela pensou
que ele estava fazendo gestos obs-
cenos. Ele apenas estava envergo-
nhado, tentando esconder os tre-
mores, colocando as mãos no bol-
so e, pressionado pela situação,
manteve-se “congelado” no mesmo
lugar, sem poder se movimentar.

Nesse contexto, cabe à Coli-
bri estabelecer a sintonia  com a
sociedade para se criarem opor-
tunidades de  aprendizado  da
paciência, da compreensão, da
inclusão, da tolerância É essen-
cial lembrar, como propõe a letra
do Hino da Colibri, que “busca-
mos juntos um viver melhor / so-
nhamos  juntos com  a Colibri.”

E que, juntos, preparemos
o mundo  não para ser um oá-
sis, mas um planeta de inclu-
são e de fraternidade.

———
Silvia Helena Rigoldi Si-
mões, presidente da Co-
libri - Associação Brasil
Parkinson Núcleo Pira-
cicaba  (maiores infor-
mações na  sede, rua
Visconde do Rio  Bran-
co, 1400, ao lado da Cre-
che s. Vicente de Paulo)
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Abril, um “tremendo” mês

nava a gastronomia em
algo peculiar. Foi pou-
co antes que mantive
contato com o “seu”
Juca, pai de Thame,
pessoa sempre bem hu-
morada. De longe a
memória me leva a um
passado em que o via
sentado numa cadeira
de rodas, vitimado pelo

diabetes. A mesma cadeira de ro-
das emprestada numa noite fria
pelo Antonio Carlos e que abri-
gou meu pai, Edson Rontani,
nos últimos anos de vida, após
amputar uma das pernas tam-
bém motivado pelo diabetes.

Lá por volta de 1982, Thame
sai candidato a prefeito por Pira-
cicaba. Perde para Adilson Maluf.
Investe mais em seu nome. Em
1984 volto a cruzar com ele, desta
vez de forma profissional. Eu
como sonoplasta da Rádio Difu-
sora FM e ele como apresentador e
radialista da Rádio Difusora AM
tendo ao seu lado como fiel asses-
sor o jornalista César Costa. Foi
mais ou menos nesta época que
Thame empreende-se num estabe-
lecimento que foi o point na cidade,
na década de 1980: Jardin’s, uma
moderna lanchonete que anuncia-
va sua especialidade o “capitão”,
hamburger com tenra carne e in-
gredientes que lembram hoje os lan-
ches gourmets... Ficava no cruza-
mento da Moraes com a Bejamin,

Edson Rontani Jr.

- Tome dez cruzei-
ros. É para in
vestir em você.

Não gaste em bobeira.
Compre um livro!

Recebi então os
tais dez cruzeiros. O lo-
cal foi um apartamen-
to na capital paulista. O
ano creio que tenha sido 1979. Es-
tava no apartamento de meus tios
Franklin e Ivana quando isso ocor-
reu. Numa das descidas do prédio
fui à banca de jornais em busca
de um livro. O dono da banca ti-
nha um nome que soava estra-
nho para mim, totalmente ingê-
nuo. Era o “seu” Carolino, algo
inconcebível para quem até aquela
idade só conhecia Carolinas, uma
delas a mãe do Antonio Carlos.

Devido à proximidade de nos-
sas famílias, conheci um lado mui-
to humano de Antonio Carlos que
depois teria apenas o Thame como
nome popular. Íamos por diversas
vezes à sua residência situada na
rua Boa Morte, em frente ao “Pi-
racicabano” como, por exemplo,
para ver em sua calçada o Carna-
val de 1980 passar pelo Centro da
cidade. Ou nas festas de fim de
ano, saborear as delícias prepara-
das por seu cunhado, o professor
Ercílio Denny, casado com Valde-
rez e pai e Danielle. Ercílio era
dono de uma mão mágica que tor-

Dez cruzeiros
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antes o Posto de Combustíveis San-
to Antonio da família Degaspari.

Antonio Carlos volta a cruzar
meu caminho por diversas vezes
na década de 1990, quando coor-
denei o jornalismo da Rádio Alvo-
rada A. M. Em todas, ele gostava
de lembrar – em tom de brinca-
deira – que o dia 13 de junho não
era feriado por ser seu aniversário
e sim por ser dia de Santo Anto-
nio, padroeiro de Piracicaba.
Aprendi muito com ele. “Entenda
que eleitor vota com o coração e
não com a razão”, foi uma de suas
máximas. Me recordo que nas elei-
ções de 1992, prometeu muitas coi-
sas e as cumpriu: instalar a Casa
do Diabético, realizar a integração
dos ônibus urbanos com os termi-
nais, ampliar os prontos-socorros,
entre outros. Gostaria de não en-
trar no cenário político. Ter lem-
branças tão e somente do homem
gentil que conheci. Mas não pode-
ria deixar de anotar aqui algo que
tem muita razão, tendo proferido
nos microfones da Alvorada: “se
eu chego segunda-feira de manhã
na prefeitura e meus secretários
dizem que está tudo bem, alguém
está mentindo, pois uma cidade

com 200 mil habitantes não ter
problemas é impossível”. Em 1996
me proporcionou algo ímpar para
a vida de um piracicabano: en-
trevistar o ex-prefeito Salgot Cas-
tilon, cuja compilação ainda devo
estar esquecida numa VHS que
nem tenho mais onde assistir.
Thame me contratou para auxi-
liar na campanha de seu suces-
sor, o professor Humberto de
Campos, e deu a função à equipe
de tv de ouvir o conceituado
Salgot. Que honra ser recebido
em seu apartamento no edifício
Rio Negro, Centro da cidade.

Thame como pessoa é unani-
midade pelo estilo pacífico, dono
de uma retórica impecável.

Sobre os 10 reais do início, foi
mais que um presente. Confesso
que não comprei um livro. Adqui-
ri na banca de jornais do “seu”
Carolino a edição número 1 da re-
vista Cinemin que passava a ser
reeditada por Aldofo Aizen em sua
EBAL. Tive a coleção completa com
mais de 100 edições. Menos de dez
anos após ter ganho tal dinheiro,
já atuava como jornalista, inclusi-
ve como crítico de cinema em “O
Diário”, à época comandado por
Alfredo Barbara Neto e depois com
a volta de Cecílio Elias Neto. Creio,
então, que não gastei os dez cruzei-
ros em bobeira, Antonio Carlos...

———
Edson Rontani Júnior,
jornalista

provas diversas. De co-
nhecimentos e aptidões.

E é nesse vai e vem
da história, que pude
rever na ocasião muitos
velhos amigos, de jor-
nadas importantes da
política local e destacar
um pouco da minha
trajetória e parceria com
a política Guarda mu-

nicipal. Lembrei-me também na
ocasião, que num evento de apu-
ração dos resultados do carnaval
no nosso ginásio Waldemar Bla-
tkauskas, eu ainda apenas um jo-
vem radialista da cidade, tive que
intervir em favor da nossa Guar-
da junto ao comando da Policia
Militar, para que os profissionais
não fossem afastados da prote-
ção aos presentes num jogo de
basquete que ocorreu naquele lo-
cal. A legislação impedia a boa
convivência entre as corporações.

O tempo passou e hoje, ir-
manadas, Guarda Municipal,
Polícia civil e Militar, andam de
mãos dadas pelas cidades, exer-
cendo seu poder em defesa dos
nossos cidadãos e tornando Pi-
racicaba numa referência de bem
viver, de convivência fraterna. E
com suas mazelas, como boa par-
te dos municípios brasileiros.

Roberto Morais

Não se trata se
artigo sobre
matemática,

mas recontando um
pouco da história da
política de Piracicaba
a. algumas décadas,
um impasse criado
pela prefeitura, a par-
tir de um edital equivocado,
acabou levando à demissão, 116
Guardas Municipais contrata-
dos em concurso público e de-
mitidos posteriormente, pelo
fato de o edital do concurso es-
tabelecer que só poderiam ser
contratados os profissionais que
residissem em Piracicaba.

No aniversário dos 119 anos
da nossa gloriosa Guarda Mu-
nicipal de Piracicaba, lembrei-me
do episódio durante a fala que
fiz, por ocasião da efeméride. Foi
por conta da luta do advogado
Osmir Bertazoni, que impetrou
ação contra o prefeito da época,
que a justiça se fez. Ouvidas to-
das as instâncias, prevaleceu a
orientação do Sindicato local so-
bre a decisão do então prefeito
da época. E os guardas foram
mantidos pelo concurso, nos
seus cargos conquistados entre
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Entre honrado e muito fe-
liz, entreguei ao Comandante da
nossa guarda, o capitão Sidnei
Nunes e ao prefeito Luciano Al-
meida, a homenagem da Assem-
bleia Legislativa do Estado de
São Paulo no palco do “Erotides
de Campos’, enquanto a reno-
vada banda da corporação se-
guia com seus hinos e músicas
tradicionais para a ocasião.

Destaquei também a impor-
tância de verba através de emen-
da parlamentar que enviei a Pira-
cicaba, para a construção do Cen-
tro de Treinamento de Tiro, que
servirá não só as corporações lo-
cais de segurança, mas a todo]as
às demais cooperações da coope-
ração necessário aperfeiçoamento
profissional. Dos nossos quadros.

Importante também que se
diga que, nesses meus anos todos

da política local, como vereador e
agora exercendo mais um man-
dato como deputado estadual, do
meu engajamento em vários seg-
mentos da sociedade local, entre
os quais destaco meu carinho es-
pecial por esta corporação, uma
das mais antigas do nosso Esta-
do e uma das 202 existem no Es-
tado de São Paulo. Vi a GM cres-
cer, se consolidar, sair de prédios
improvisados para instalações
próprias, ampliar seu efetivo, par-
tilhar ventre homens e mulheres
a bravura como o ponto determi-
nante para assumirem este com-
promisso com a sociedade local.

Ou, como destacou nosso
comandante Sidnei Nunes, “o
profissional que vem atuar na
nossa corporação não veem por
que vai ganhar. Mas o intuito
nosso é o de bem servir a nossa
população. O maior traço na per-
sonalidade de todos é a bravu-
ra.” A mesma bravura com a
qual lutou um dia o nosso Sin-
dicato dos Funcionários Públi-
cos Municipais e que hoje tam-
bém é uma referência de compe-
tência na condução da política
dos servidores de nossa cidade.

———
Roberto Morais, deputa-
do estadual, Cidadania
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olações a este tratado,
inclusive com a compe-
tência reconhecida pelo
Estado brasileiro. O
Brasil participou de
todo o processo da
ONU, se manifestou
em sete oportunidades
durante o processo e
reconheceu a jurisdição
do Comitê de Direitos

Humanos para julgar as violações
que nós apresentamos. Ao reco-
nhecer que houve a violação gros-
seira a dispositivos do pacto, a
ONU também emitiu uma deter-
minação ao governo brasileiro,
como consequência da sua deci-
são de reconhecer que o presiden-
te Lula não teve direito a um jul-
gamento justo e imparcial. Ele foi
julgado por um juiz parcial, que
era Sergio Moro, e que houve no
seu julgamento uma atuação ab-
solutamente indevida e incompa-
tível com os padrões nacionais e
internacionais. Ao reconhecer que
isto ocorreu, e mais, que o presi-
dente Lula foi privado indevida-
mente de participar das eleições
de 2018, contrariando inclusive
uma liminar que havia sido con-
cedida pela própria ONU naquele
ano, o Comitê concluiu que hou-
ve violação ao artigo 25 do Pacto
Internacional de Direitos Civis e
Políticos. Ou seja, que o ex-presi-
dente Lula foi privado indevida-
mente de participar das eleições
presidenciais de 2018.”

Esclareceram ainda os referi-
dos advogados que, como conse-
quência de sua decisão, o Comitê

José Machado

Agrande impren-
sa brasi leira,
 com  exceção das

Organizações Globo,
embora tardiamente,
simplesmente deixou de
repercutir até o mo-
mento (28/4) a recente
decisão do Comitê de
Direitos Humanos da Organização
das Nações Unidas (ONU), a qual
concluiu que o ex-presidente Lula,
no âmbito do processo conhecido
como Lava Jato, não teve um jul-
gamento justo e imparcial por
parte do ex-juiz Sérgio Moro.

Embora previsível, eis que o
próprio STF já se pronunciara na
mesma direção, a decisão da
ONU cai como uma bomba no
colo de todos aqueles que se en-
volveram nesse escândalo jurí-
dico brasileiro, particularmente
os órgãos da grande imprensa,
daí o seu silêncio envergonhado.

Conforme explicaram em en-
trevista coletiva nesta quinta-fei-
ra (28/4) os advogados do ex-
presidente, Valeska e Cristiano
Zanin Martins, este último pira-
cicabano da gema, “...o Comitê de
Direitos Humanos da ONU reco-
nheceu que houve violações aos
artigos, 9, 14, 17 e 25 do Pacto
Internacional de Direitos Civis e
Políticos da ONU, que é um pacto
que foi chancelado pelo Brasil
através do Decreto 592 de 1992.
Portanto, também é lei interna no
Brasil. O Comitê de Direitos Hu-
manos é o órgão julgador das vi-

determinou que o governo brasi-
leiro repare todos os danos causa-
dos ao ex-presidente Lula e ado-
te medidas de prevenção para
evitar que situações similares ve-
nham a ocorrer em relação a
qualquer cidadão brasileiro.
Para garantir o cumprimento
dessa decisão, a ONU determi-
nou ainda ao governo brasileiro
que no prazo de 180 dias: a)
preste informações sobre as me-
didas que serão adotadas para
efetivar as posições do Comitê;
b) traduza e divulgue da forma
mais ampla possível tudo aquilo
que foi decidido pela ONU.

É de se duvidar que o atual
governo brasileiro, pela sua conhe-
cida natureza deformada, tome as
providências determinadas pela
ONU, o que implicará seguramen-
te no agravamento da imagem do
Brasil no exterior. Igualmente é de
se duvidar, em razão da sua omis-
são diante da decisão, que a gran-
de imprensa cobrará essas provi-
dências. Daí há que se procurar
meios alternativos, como é o privi-
legiado espaço desta Tribuna, para
difundir tais notícias alvissareiras,
que contribuem sobremaneira
para a resistência democrática e o
reordenamento jurídico brasileiro,
o qual foi contaminado gravemen-
te pelo vírus do lawfare, expres-

são inglesa que expressa a mani-
pulação criminosa do sistema de
justiça para perseguir e anular ad-
versários políticos, tal como se
deu na jurisdição de Curitiba, sob
comando de Moro, e ratificada
pelo Tribunal Regional Federal
sediado em Porto Alegre (o TRF-
4), que ora se finge de morto.

Nunca é demais lembrar
que Moro, Dallagnol et caterva
não agiram sozinhos. Sua ação
criminosa se inseriu no contex-
to do golpe civil-jurídico-midi-
ático de 2016 contra a Presi-
denta Dilma e teve o protago-
nismo incisivo do Departamen-
to de Estado norte-americano.

O Brasil é um país conti-
nental e tem uma óbvia impor-
tância no contexto mundial,
apesar de ainda amargar o sta-
tus de país periférico e subde-
senvolvido. Rico em potenciali-
dades, nosso país é objeto da
ambição alheia e, mercê de sua
elite despreparada e covarde-
mente subalterna e golpista, en-
frenta dificuldades para alme-
jar um futuro mais promissor.

Que esse episódio vergo-
nhoso, ora desvendado pela
ONU, nos sirva de lição. En-
quanto houver brechas no Es-
tado Democrático de Direito
para que aventureiros como
Moro e Dallagnol sejam ungi-
dos como heróis, esse futuro
promissor jamais se concretizará.

———
José Machado, ex-pre-
feito de Piracicaba, ex-
deputado federal (PT)
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"Semana do Trabalhador
Doméstico" é celebrada
em solenidade na Câmara
Cerimônia realizada na noite de quarta-feira (27), fruto de requerimento
da vereadora Rai de Almeida, destacou lutas e conquistas da categoria

A União dos Estudantes Se-
cundaristas de Piracicaba está
realizando mutirão junto a alu-
nos da rede pública de ensino
para que tirem o título de elei-
tor e possam, assim, participar
das eleições gerais deste ano,
que acontecerá no próximo dia
dois de outubro. Uma das esco-
las escolhidas para o mutirão foi
a EE Eduir Scarpari, no Jardim
Alvorada, que conta inclusive
com a participação da sua dire-
ção, informa o presidente da
União dos Estudantes Secunda-
ristas de Piracicaba, Tiago Fainer.

De acordo com Fainer, a
adesão está sendo massiva e mos-
tra que é importante estimular a
juventude a tirar o seu título de
eleitor, porque o direito ao voto é
a certeza da cidadania plena. Mo-
radores do bairro também têm
ajudado no mutirão. Jovens de
16 e 17 anos podem participar das
eleições, embora o voto nesta fai-
xa etária não seja obrigatório.
Quem tem 15 anos agora e com-
pletará 16 até o dia 2 de outubro
também já pode providenciar o
documento. No entanto, o prazo
para tirar o título de eleitor é 4 de
maio, a próxima quarta-feira.

De acordo com instruções do
TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral), para fazer o alistamento elei-
toral pela primeira vez, é preciso
acessar o site TítuloNet, selecio-
nar a opção "não tenho", locali-
zada na guia "título de eleitor".
Em seguida, o interessado pre-
enche todos os campos indicados
com os dados pessoais, como

As lutas e conquistas das
trabalhadoras e trabalhadores
domésticos foi lembrada e cele-
brada em solenidade realizada
na noite desta quarta-feira (27),
no Salão Nobre “Helly de Cam-
pos Melges”, da Câmara Munici-
pal de Piracicaba, no dia em que
se comemora o Dia Nacional das
Empregadas Domésticas.

A cerimônia alusiva à “Se-
mana do Trabalhador Domésti-
co”, solicitada neste ano por meio
do requerimento 226/2022, de
autoria da vereadora Rai de Al-
meida (PT), acontece na Câmara
desde 2013, quando foi instituí-
da pelo decreto legislativo 07/
2013, de autoria do ex-vereador
José Antonio Fernandes Paiva.

“Esta homenagem é para mar-
car o 27 de abril, para dar a im-
portância a essa categoria que ain-
da é tão desvalorizada em nossa
sociedade. Eu também já fui tra-
balhadora doméstica, e sempre
que a gente entra em uma casa
[para trabalhar], eles nos têm
como da própria família. Toda-
via, a gente vai comer num canto,
a gente não pode usar alguns es-
paços da casa, há algumas situa-
ções bastante delicadas. Mas a
gente precisa falar dessa catego-
ria, reforçar a sua importância e
fazer com que seus direitos soci-
ais e econômicos sejam reconheci-
dos e assegurados”, disse Rai de
Almeida na abertura da cerimônia.

Paulo Campos (Podemos),
que também esteve presente à ho-
menagem, disse: “infelizmente, vi-
vemos em uma sociedade que ig-
nora e não valoriza o trabalhador
doméstico. Por vezes vejo nesta
Casa de Leis, engenheiros, médi-
cos, serem homenageados. Não é
errado, mas temos que igualmen-
te reconhecer o trabalho das do-
mésticas e dos garis, por exemplo”.

HOMENAGEADAS – Na
solenidade deste ano, três repre-
sentantes da categoria foram ho-
menageadas: Anna Semião de
Lima, Evanilda Pereira da Silva e
Gisele Fabiane Benedito.

“Foi a partir das nossas mo-
bilizações das trabalhadoras que
conquistamos os direitos que te-
mos hoje”, pontou Anna Semião,

trabalhadora doméstica com
ampla participação em sindica-
tos e federações da categoria. Ela
ainda lembrou do grande risco e
exposição enfrentados pelos tra-
balhadores domésticos durante
a pandemia: “me permitam de-
dicar essa homenagem a todas
as trabalhadoras domésticas que
lutaram heroicamente nessa
pandemia, que arriscaram sua
vida e de suas famílias para ser-
virem seus empregadores”.

Evanilda Pereira da Silvam
que iniciou a carreira em 1998,
também agradeceu a honraria e,
com lágrimas nos olhos, lem-
brou que foi graças ao trabalho
de doméstica que conseguiu aju-
dar seu filho a ingressar em uma
universidade. “Eu trabalhava
para uma moça e eu falava que
queria que meu filho conseguis-
se uma escola melhor. Ela me
ajudou a fazer a inscrição e ele
passou na prova e fez ensino mé-
dio e técnico no Instituto Federal,
aqui em Piracicaba. Neste ano, ele
prestou o Enem e passou para a
Faculdade na cidade de Arara-
quara para fazer Engenharia Me-
cânica. Eu fico muito orgulhosa".

“A vida de uma doméstica, de
uma faxineira, não é fácil”, lem-
brou a também homenageada da
noite, Gisele Fabiane Benedito, que
também é filha de trabalhadora
doméstica. “Mina mãe sempre nos
ensinou: fique quieta, escute, pois,
a razão, uma hora vai aparecer.
Nunca mexa no que não é seu,
porque sempre a culpa é da em-
prega. Todas que trabalham nes-
sa situação sabem”, disse.

DIREITOS TRABALHIS-
TAS – Eliete Ferreira da Silva,
doméstica e coordenadora do Sin-
dicato dos Trabalhadores Domés-
ticos, defendeu a importância da
união da categoria que, segundo
ela, no Brasil, conta cerca de 8
milhões de pessoas. “Todos os di-
reitos que nós temos não foram
dados de graça, foi com muita
luta”, disse ao lembrar de diver-
sos nomes de trabalhadoras que
se empenharam ao longo de déca-
das na luta sindical.

Segundo ela, apesar da con-
quista recente de alguns direitos

Davi Negri

Cerimônia buscou discutir avanços e desafios da categoria

com o advento da Lei Complemen-
tar Federal 150/2015, os trabalha-
dores domésticos ainda carecem de
equiparações trabalhistas com ou-
tras categorias: “Nós conseguimos
o seguro desemprego, mas não igual
aos outros trabalhadores, de 4, 5
parcelas. Nós temos só 3 parcelas.
Se ganhamos R$ 2 mil no trabalho,
na hora de receber seguro, recebe-
mos com base no salário mínimo
federal. Então, ainda não estamos
em pé de igualdade de direitos”.

De forma semelhante, Silas
Gonçalves Mariano, que represen-
tou na cerimônia a OAB - 8ª Sub-
seção Piracicaba, lembrou que a
legislação trabalhista, por muitos
anos, foi silente em relação aos
direitos dos domésticos: “quando
falamos de trabalhadores domés-
ticos vemos que a sociedade e o
poder Legislativo, por muitos
anos, viraram as costas para essa
categoria profissional. A partir da
promulgação da CLT (Consolida-
ção das Leis do Trabalho), foram
nada menos e nada mais que 29
anos que essa categoria profissio-
nal ficou sem qualquer lei a regu-
lamentando, sendo apenas direci-
onada pelo Código Civil. A partir
de 1972, 1973, é que começaram a
surgir algumas leis prevendo al-
guns direitos de forma tímida, o
que perdurou até 2015. Tivemos
muitos avanços, mas ainda há
muito a se mudar”, completou.

Rai de Almeida defendeu a
luta sindical e disse: “o sindicato é
um instrumento de luta e organi-
zação dos direitos dos trabalha-
dores. Os patrões se organizam e
defendem seus direitos. Se os sin-
dicatos não se organizaram, os tra-
balhadores ficarão à margem”.

Segundo a parlamentar o
grande contingente de trabalhado-
res domésticos é composto de mu-
lheres, 87%: “por isso a nossa ho-
menagem às 3 companheiras aqui,
que representam muitas outras
mulheres, muitas outras trabalha-
doras que não estão aqui e que tal-
vez ainda tenham despertado para
essa consciência de classe. Quando
temos a consciência de classe, da
classe que nós estamos, de que lado
estamos na história de nossa socie-
dade, nós podemos mudar essa re-
alidade”, enfatizou a vereadora.

A cerimônia também contou
com a presença do vereador Gil-
mar Tanno (PV) e do Comenda-
dor Baba Eduardo Uxumarê, que
lembrou que a data, 27 de abril, é
também o Dia do Sacerdote e da
Sacerdotisa, e pediu mais respei-
to e tolerância religiosa. Sobre o
Dia das Empregadas Domésticas,
ele disse: “o trabalhador domés-
tico precisa ser mais valorizado,
pois é ele quem cuida da nossa casa,
das nossas crianças, da nossa co-
mida. Para mim, é uma grande
honra estar aqui neste dia”.
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União dos Estudantes faz
mutirão para tirar o título

Divulgação

Tiago Fainer em escola estadual orientando alunos a tirarem o título

nome completo, e-mail, número
do RG e local de nascimento.

O sistema vai pedir o envio
de pelo menos quatro fotografias
para comprovar a identidade e
endereço do eleitor ou eleitora. A
primeira delas é uma fotografia
(selfie) segurando um documen-
to oficial de identificação. As ou-
tras duas são da própria docu-
mentação (frente e verso) usada
pela pessoa para se identificar na
primeira foto. Já a quarta é a foto
de um comprovante de residên-
cia - são aceitos contratos de
aluguel, recibo da declaração de
imposto de renda ou contas.

Após o cadastro, é possível
acompanhar a tramitação do pedi-
do também pela internet. Para isso,
basta acessar a guia "Acompanhar
Requerimento" e informar o núme-
ro do protocolo gerado durante a
primeira etapa do atendimento.

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) diz que esse tra-
balho desenvolvido pela  União dos
Estudantes Secundaristas de Pi-
racicaba é fundamental e a inicia-
tiva deve ser aplaudida, porque a
participação da juventude no pro-
cesso eleitoral certamente contri-
buirá ainda mais para combater
os ataques à democracia brasilei-
ra.  “Aproveito para convidar to-
dos os jovens de 16 e 17 anos a tirar
o seu título de eleitor. Em outubro,
vocês farão a diferença”, diz, ex-
plicando que o processo pode ser
feito pelo computador ou celular.
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Comerciários terão folga e
festa no Dia do Trabalhador

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba, conforme iniciativa do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
na moção de aplausos 54/2022
parabeniza o Rotary Club Enge-
nho, pelos 55 anos de atividades
em Piracicaba. A honraria foi en-
tregue em ato solene, na sala de
reuniões da presidência, na ma-
nhã desta quinta-feira (28).

Na oportunidade, o vereador
Pedro Kawai destacou o prazer na
entrega da homenagem, o que evi-
dencia o papel de uma entidade,
espalhada em diversos clubes, que
fazem um relevante trabalho soci-
al, principalmente com foco nas cri-
anças das várias partes do mundo
ao que o Rotary está envolvido.
"Que possamos continuar com este
debate", enfatizou o parlamentar
considerando a luta do dia a dia
em defesa de um mundo melhor.

A presidente do Rotary Club
Engenho, Alessandra Moraes Bar-
giela agradeceu o reconhecimento
da Câmara. Além de acentuar o
compromisso maior da entidade,
na sintetização da expressão: "Dar
de si, sem pensar em si". Também
se disse lisonjeada dentro de seu
trabalho, que tenta realizar peran-
te a entidade, com foco no desen-
volvimento da família rotária, onde
a evolução é o princípio de tudo. "O
que mais nos alegra é a formação
contínua, onde se procura passar
isso à comunidade", concluiu.

MOÇÃO - O Rotary Club de

Piracicaba-Engenho está comemo-
rando neste mês seus 55 anos de
atividades, marcados por impor-
tantes projetos desenvolvido sem
prol da sociedade, beneficiando
crianças, adultos e idosos. Um
dos grandes trabalhos realizados
foi a união das famílias que par-
ticiparam ativamente das ações.

Ao longo dos anos, o Rotary
Engenho ganhou novo perfil. Com
o advento da internet, o clube
modernizou-se, caiu na rede e
fortaleceu o seu relacionamento
com os associados e a comunida-
de, promovendo maior engaja-
mento com a cidade. Dar de si, an-
tes de pensar em si, a missão do
clube exprime e fundamenta a ra-
zão de ser e existir da organização.

O Rotary desenvolve e apoia
projetos sociais importantes em
Piracicaba, como o "Sementes do
Amanhã", de responsabilidade do
Panorama Futebol Clube, doando
equipamentos eletrônicos para se-
rem utilizados em oficinas, nas
quais as crianças e adolescentes
aprendem a "desmontar e a mon-
tar, bem como a utilizá-los.

O Rotary Club Piracicaba-En-
genho também apoia aulas de in-
formática. Todas as atividades
têm acompanhamento de profis-
sionais das parceiras Hyundai e
Escola de Engenharia de Piraci-
caba. Outra instituição que tem
apoio dos rotarianos é a Associa-
ção Caminhos do Bem, entidade

de caráter assistencial e socioedu-
cativa que oferece assistência gra-
tuita na área de fisioterapia.

Os clubes utilizam a tecnolo-
gia para estabelecer uma ligação
mais eficiente entre eles. Piraci-
caba conta com seis Rotary Clu-
bes. Deles fazem parte profissio-
nais das mais diversas áreas, que
participam de atividades como,
reuniões festivas, de trabalho, de
instrução rotária, de eventos, de
companheirismo, de negócios, de
interclubes. São oportunidades
que promovem o fortalecimento
da amizade, homenagem, conhe-
cimento, integração, networking.
Os associados acabam estabele-
cendo conexão pessoal e profissi-
onal, que possibilita a troca de
informações e ideias.  Nesses en-
contros podem surgir projetos

importantes que irão beneficiar os
piracicabanos mais necessitados.

Os clubes utilizam a tecnolo-
gia para estabelecer uma ligação
mais eficiente entre eles. Piracica-
ba conta com seis Rotary Clubes.
Deles fazem parte profissionais das
mais diversas áreas, que participam
de atividades como, reuniões festi-
vas, de trabalho, de instrução ro-
tária, de eventos, de companheiris-
mo, de negócios, de interclubes. São
oportunidades que promovem o
fortalecimento da amizade, home-
nagem, conhecimento, integração,
networking. Os associados acabam
estabelecendo conexão pessoal e
profissional, que possibilita a troca
de informações e ideias.  Nesses
encontros podem surgir projetos
importantes que irão beneficiar os
piracicabanos mais necessitados.
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Câmara reverencia o legado do Rotary Club nos 55 anos
Davi Negri

Câmara reverencia legado do Rotary Clube nos 55 anos de serviços

Acordo firmado em conven-
ção coletiva entre o  Sindicato dos
Empregados no Comércio de Pi-
racicaba (Sincomerciários) e o Sin-
dicato do Comércio Varejista de
Piracicaba (Sincomércio) estabe-
lece que todo trabalhador comer-
ciário tem folga garantida neste
próximo domingo, primeiro de
maio, Dia do Trabalhador. Com
isso, o comércio geral, inclusive
supermercados, não funciona no
domingo e os trabalhadores as-
sociados ao Sincomerciários estão
convidados a participarem da
“Festa do Trabalhador Comerci-
ário”, que inclusive será marcada
por sorteio de prêmios. O estabe-
lecimento comercial que desres-
peitar o acordo será multado.

A Festa do Trabalhador Co-
merciário faz parte das come-
morações do Dia do Trabalha-
dor e será realizado no   Clube
dos Comerciários (Rodovia Pi-
racicaba-São Pedro– KM 178,
ao lado da alça de acesso a Ár-
temis), das 11 às 16 horas, com

muita música e brincadeiras para
a garotada, além de sorteio de
prêmios e vales-compra. Tudo
será animado por Luís Cássio e
Devair, mais o show da Banda
pop rock nacional Rota Nacional.

De acordo com Vitor Rober-
to, presidente do Sincomerciários,
associados do sindicato irão con-
correr a mais de 10 prêmios, entre
eles TV em cores, geladeira, micro-
ondas, batedeiras e até máquina
de lavar roupas. Os associados
também puderam retirar até a úl-
tima quinta-feira, na sede do sin-
dicato, kit com direito a espetinho,
cachorro-quente, pipoca, chope e
refrigerantes, tudo gratuito. “Será
uma grande festa, que voltamos a
promover depois de dois anos, que
foi suspensa em função da pande-
mia do coronavírus, e que deverá
reunir centenas de comerciários,
já que as piscinas do nosso clube,
assim como os quiosques com
churrasqueiras e o campo de fute-
bol, estão abertas para a diversão
do trabalhador comerciário”, diz.

Divulgação

Vitor Roberto, presidente do Sincomerciários,
destaca a festa com direito a diversos prêmios
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Advogados poderão ter isenção de taxas
Projeto apresentado por Roberto Morais foi elaborado pelo advogado Gerson Marcelino, da 8ª Subseção da OABSP

Reunião foi em São Paulo

Divulgação

Para a utilização dos servi-
ços públicos do poder judiciário
no Estado de São Paulo, confor-
me Lei Estadual nº 11.608/2003,
é necessário o recolhimento de
taxa judiciaria, o que usualmen-
te é conhecido no meio jurídico
como despesas processuais.

 Tais despesas processuais,
são geralmente recolhidas
como condição para o ingres-
so de ações judiciais e também
são devidas para outros atos
judiciais que podem ocorrer na
tramitação do processo.

Esta cobrança, contudo, po-
derá sofrer modificação no Es-
tado de São Paulo, de acordo
com o Projeto de Lei 212/2022
de autoria do Deputado Estadu-
al Roberto Morais junto a As-
sembleia Legislativa, se acaso
esse projeto vier a ser aprovado
e sancionado pelo Governador
do Estado, o que beneficiara to-
dos os advogados que precisem
utilizar da justiça paulista para
cobrar honorários advocatícios.

Tal projeto de Lei foi concebi-
do pelo advogado Gerson Marce-
lino, ex-integrante da Comissão de
Direitos e Prerrogativas da 8ª Sub-
seção da OAB/SP em Piracicaba e
veio a ser patrocinado pelo Depu-
tado Estadual Roberto Morais jun-
to a Assembleia Legislativa.

O projeto de lei em questão
prevê a isenção de taxas judiciarias
nas ações e recursos propostos por
advogado que objetivem o recebi-
mento de honorários advocatícios
sucumbenciais ou contratuais.

Conforme justificativa do
projeto, os honorários advocatí-
cios estão garantidos por lei e se
tratam de verba de caráter ali-
mentar pertencente ao advoga-
do para o exercício de uma ativi-
dade essencial para o estabeleci-
mento da justiça, sendo que em
muitas oportunidades os advoga-
dos precisam se utilizar do poder
judiciário para cobrar estes hono-
rários, tendo de suportar taxas
para ter garantido aquilo que a lei
já lhe estabelece como devido.

Também vem mencionado
no projeto de lei, que a inicia-
tiva legislativa leva em conta a
atividade essencial do advoga-
do para a promoção da justiça
e procura atender um proble-
ma muitas vezes enfrentado
pelos advogados para o exer-
cício da própria atividade.

Ao final da justificativa do
projeto também vem menciona-
do que “(...) o projeto em ques-
tão ao garantir meios da subsis-
tência do advogado como opera-
dor do direito, também prestigia
a prerrogativa profissional garan-
tidora do amplo acesso à justiça
dos jurisdicionados que deman-
dam no Estado de São Paulo.

A iniciativa legislativa foi
publicada em Diário Oficial no
dia 20/04/2022 e deverá passar
por várias comissões internas
dentro da Assembleia Legislati-
va paulista e havendo o parecer
favorável destas comissões será
encaminhada ao plenário para
votação e sendo aprovado será

encaminhado ao governo do es-
tado para ser sancionado, pas-
sando a vigorar como Lei.

Conforme assessoria do De-
putado Roberto Morais se acaso o
projeto vier a encontrar obstáculo
para ser aprovado por iniciativa
parlamentar ele estará levando tal
sugestão ao Governador do Esta-
do para  que tal projeto de Lei par-
ta do próprio poder executivo.

Ao comentar a importância
do projeto o Advogado Dr. Ger-
son Marcelino acentuou que: “o
exercício da advocacia trata-se de
um múnus público e sem a ativi-
dade do advogado não é possível
a entrega da prestação jurisdicio-
nal e a promoção da própria justi-
ça, de maneira que de nada adi-
anta a lei garantir uma prerroga-
tiva ao advogado sem lhe propor-
cionar meios adequados de suprir
eventuais injustiças no que se re-
fere ao direito de recebimento de
verba de caráter alimentar ga-
rantidora do  exercício da pró-
pria atividade do advogado.”

A iniciativa legislativa foi
levada a conhecimento da Di-
retoria Estadual da OAB/SP em
São Paulo, pelo Conselheiro da
entidade Dr. Max Pavanello
acompanhado do Deputado Es-
tadual Roberto Morais e do ad-
vogado Dr. Gerson Marcelino
em reunião realizada com a pre-

sidente Dra. Patrícia Vanzolini
e o vice-presidente Dr. Leonar-
do Sica, sendo que será enca-
minhada para apreciação na
reunião de conselheiros da
OAB/SP para aprovação do
apoio oficial da entidade em
prol da iniciativa legislativa
junto a Assembleia Legislativa.

Ocorre neste sábado, com
início às 9:30 horas, na cidade
de São Paulo, auditório Tiraden-
tes, da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, o Congres-
so Estadual do Cidadania: “O Ci-
dadania com Elas” que irá dis-
cutir a participação da Mulher
na Política. Eliete Nunes, que foi
Secretária de Assistência e De-
senvolvimento Social de Piraci-
caba de 2013 a março de 2020, e,
é membro do diretório estadual
do partido, irá participar de uma
das mesas de debates em que o
tema será: “O Social e o Direito
da Mulher”. Eliete Nunes infor-
ma que é muito importante in-
centivar a ocupação de mais
mulheres nos locais onde são to-
madas as decisões políticas.  As

mulheres precisam ser ouvidas
nos diferentes espaços, pois sua
sensibilidade, em especial nas
questões sociais, enriquecem os
debates. O Brasil precisa de mais
mulheres no cenário político,
portanto precisamos trabalhar
para que a sociedade avance no
fortalecimento do processo polí-
tico eleitoral, buscando a equi-
dade representativa. “O Cidada-
nia com Elas” trará vários deba-
tes, tais como: o combate à vio-
lência contra a mulher, agenda da
equidade na educação brasileira,
a mulher no legislativo, o serviço
social e os direitos das mulhe-
res, e sobre a mulher no legislati-
vo e no partido. A participação é
livre para todos os interessados
sobre esta importante temática.
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Partido Cidadania encontro
sobre a Mulher na Política

Divulgação

O deputado estadual Rober-
to Morais entregou na manhã
de ontem (29) placa come-
morativa em nome da As-
sembleia Legislativa de São
Paulo pelos 35 anos da As-
sociação dos Aposentados e
Pensionistas de Piracicaba.
A homenagem foi entregue
ao presidente José Jair Azzi,
ao vice-presidente João Car-
los da Silva e demais mem-
bros da diretoria em soleni-
dade na sede da Associação.

HOMENAGEM
Membros da Diretoria, ami-
gos e convidados também
prestigiaram a entrega, além
do Presidente e o vice, esti-
veram na ocasião Maria do
Carmo Merenciano da Sillva
(Primeira Tesoureira), Clara
Ignez de Almeida (Segunda
Tesoureira), Clóvis José Bi-
assi (Primeiro Secretario),
Va lmor i ro  José de L ima
(Conselho Fiscal ) ,  Vald i r
Claudinei Campeão (Con-
selho Fiscal suplente).

Divulgação

Para celebrar as mães, que
estão cada vez mais antenadas
com a tecnologia, o Shopping Pi-
racicaba sorteará três iPhone 13
Pro Max em sua campanha do Dia
das Mães. Para participar e con-
correr ao último lançamento da
Apple, basta trocar notas fiscais
que totalizem R$ 200,00 por um
cupom da campanha. O cadastro na
promoção é exclusivo pelo aplicati-
vo do Shopping Piracicaba disponí-
vel para dispositivos móveis com sis-
tema operacional iOS e Android nas
lojas App Store e Google Play.

Com o mote “Sua mãe de iPho-
ne novo, começa com você aqui!”,
a ação promocional começou no
dia 20 de abril e segue até o dia 8
de maio, Dia das Mães. Foram ins-
talados quatro balcões para o es-
clarecimento de dúvidas e a urna,
com os cupons dos participantes,
está localizada em um lounge no
1º piso. No local, além de torcer
para ser uma das sorteadas, as
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Shopping Piracicaba sorteia 3 iPhone 13 Pro Max
mães também podem tirar fotos
com seus filhos em dois espaços
instagramáveis preparados es-
pecialmente para a data.

Andréia Vidal, gerente de
Marketing do Shopping Piracica-
ba, destaca que a escolha do
iPhone como prêmio da campa-
nha promocional do Dia das
Mães considerou o desejo dos
clientes, que apontam esse item
como um de seus preferidos. “Pen-
samos um presente aspiracional,
verdadeiramente útil e que, de
certa forma, mantem mães e fi-
lhos sempre conectados”.

SERVIÇO
Como participar: a cada R$
200,00 em compras = 1 cu-
pom para sorteio. As trocas
das notas fiscais devem ser
realizadas via aplicativo do
Shopping Piracicaba. Regu-
lamento completo em www.
shoppingpiracicaba.com.br.

Divulgação
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Drogaria é homenageada
pelos 34 anos de história

A Drogaria São Dimas de Pi-
racicaba recebeu, na quinta-feira
(28), o voto de congratulações
aprovado pela Câmara Municipal
de Piracicaba, pelo aniversário de
34 anos de atuação na cidade. A
homenagem foi entregue pelo vere-
ador Laércio Trevisan Jr (PL), au-
tor do requerimento 271/2022, que
propôs o voto de congratulações.

De acordo com o parlamen-
tar, em todos esses anos, o estabe-
lecimento preza pela qualidade no
atendimento e pela excelência na
prestação de serviços aos seus

clientes. A drogaria tem como
proprietário José Vitor dos San-
tos e está instalada no mesmo es-
paço físico desde a sua inaugu-
ração, em frente à tradicional
Paróquia Santa Cruz e São Dimas.

“Essa fidelidade e confian-
ça que os clientes e amigos de-
dicam à Drogaria São Dimas são
fruto do trabalho humanizado e
da dedicação dos colaboradores
e do proprietário que formam
uma equipe harmoniosa, respei-
tosa e de muito sucesso”, avalia
o vereador, no requerimento.

Trevisan Jr. entregou homenagem ao proprietário,
Jose Vitor dos Santos, e funcionários

Assessoria Parlamentar Prefeitura de Piracicaba – fe-
chada
Câmara de Vereadores – fe-
chada
Ipasp (Instituto de Previdên-
cia e Assistência Social dos
Funcionários Municipais de
Piracicaba) – fechado
Poupatempo Municipal – fe-
chado
Poupatempo estadual - fechado
Bancos – fechados
Transporte público – Funcio-
na normalmente com horári-
os de domingos e feriados.
Loja TUPi fechada
Coleta de lixo domiciliar –
Não haverá coleta
Comércio – O comércio de rua,
corredores comerciais e os su-
permercados não funcionam
Shopping Piracicaba – Ali-
mentação e lazer - 11h às
22h. Cinema - Horários no
site www.cinearaujo.com.br.
Lojas - fechadas
Saúde – UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento) e COT
(Central de Ortopedia e Trau-
matologia) funcionam 24h
SAMU – atende normalmente
pelo telefone 192
UBSs (Unidades Básicas de
Saúde), CRABs (Centros de
Referência da Atenção Bási-
ca) e USFs (Unidades de Saú-
de da Família) – fechadas
Abastecimento – Varejões
Municipais da Raposo Ta-

vares, Cecap , Parque dos
Sab iás ,  func ionarão das
6h às 11h; varejão Mário
Mário Dedini e feira l ivre
Matão, das 6h às 12h
Mercado Municipal - das 6h
às 12h
Museu da Água e Aquário Mu-
nicipal – abertos das 9h às 17h
Zoológico e Paraíso da Crian-
ça – abertos das 9h às 16h
Parques Públicos – Pq. da
Rua do Porto, das 6h às 19h;
Pq. do Piracicamirim, 6h às
21h; Pq. do Monte Líbano, das
6h às 21h; Estação da Paulis-
ta, das 6h às 20h e Engenho
Central, das 8h às 21h
Turismo - Centro de Informa-
ções Turísticas Casarão do
Turismo - das 9h30 às 17h30
Elevador Turístico Alto do Mi-
rante - das 10h às 18h
Trenzinho - das 10h às 18h
Pedalinho - das 9h às 18h
Passeio de Barco - das 9h às 18h
Feira de Artesanato da Rua
do Porto e Casa do Artesão
do Engenho Central - das 10h
às 17h
Pelotão Ambiental (153) - 24
horas
Defesa Civil (199) – 24 horas
Polícia Militar (190) – 24 horas
Polícia Civil (197) – 24 horas
Guarda Civil (153) – 24 horas
Corpo de Bombeiros (193) –
24 horas
CPFL (0800-0101010) – 24 horas

DIA DO TRABALHADOR

Funcionamento da cidade
no feriado de domingo, 1

A ação promocional segue até o dia 8 de maio

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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"De prefeito, Thame se tor-
nou um amigo, um grande ami-
go". Foi assim que Creusa Fer-
reira Leite de Paulo, ex-líder co-
munitária, começou seu depoi-
mento sobre o ex-prefeito e ex-
deputado federal, Antonio Car-
los Mendes Thame, que faleceu
na manhã desta quinta-feira (28),
aos 75 anos, e foi velado no salão
nobre da Câmara Municipal.

Creusa afirmou que quando
Thame foi prefeito de Piracica-
ba, entre 1993 e 1997, ele nunca
deixava um líder comunitário
sem resposta. "Era sim ou não,
mas nunca ficava sem nos res-
ponder. Era uma pessoa muito
simples, tratava todos de modo
igual", afirmou. Mesmo na épo-
ca em que Thame foi deputado
federal, a amizade continuou.
"Fui até Brasília, sem marcar
com ele, e ele fez questão de me
ver. Tenho uma foto com Thame
no plenário da Câmara dos De-
putados", contou emocionada.

Nancy Thame, ex-vereado-
ra, atual secretária municipal da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento) e
viúva de Mendes Thame, confir-
ma a fala de Creusa. "Ele era
uma pessoa muito simples".
Nancy contou que namorou Tha-
me quando ela tinha 18 anos e
algum tempo depois, em 1994,
eles se reencontraram. Ela esta-
va divorciada. "Em 1996 eu vim
para Piracicaba com meus dois
filhos do meu primeiro casamen-
to, o Gustavo e a Natália", disse.

Da união dos dois nasceu So-
fia. "Foram anos muito intensos,
muito ricos ao lado dele", disse.
"Temos que olhar além do muro
do quintal da nossa casa", essa era
uma das frases mais repetidas por
Thame, segundo Nancy, que
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"De prefeito, Thame se
tornou um amigo", afirma
ex-líder comunitária
Nancy Thame disse que uma das frases mais repetidas por Mendes
Thame era: "Temos que olhar além do muro do quintal da nossa casa"

Davi Negri

Autoridades, deputados, vereadores, ex-vereadores e prefeitos,
estiveram no velório de Thame para prestar condolências à família

acrescentou que "ajudar o coleti-
vo era o que mais lhe satisfazia".

Esse pensamento o acompa-
nhou durante sua trajetória po-
lítica. "Ele tinha paixão pela po-
lítica, sempre dizia que se a po-
lítica não servir para melhorar
a vida das pessoas, não serve
para nada", relatou Nancy.

Seu primeiro mandato como
deputado federal foi entre os anos
de 1987 e 1991, período em que
atuou como Constituinte, sendo
relator de vários capítulos, com o
trabalho voltado para o idoso,
energia limpa, regulamentação de
profissões, entre outros. Foi um
dos fundadores do PSDB e, em seu
último mandato, estava no PV.

Foram mais de 200 proje-
tos na Câmara dos Deputados

em Brasília, que até hoje reper-
cutem. Um dos principais foi o
que criou o MEI (Microempre-
endedor Individual). "Ele esta-
va pensando em algo para quem
mais precisa. Pensava que as
pessoas continuavam na infor-
malidade porque a lei não as atin-
gia. Após muita dedicação e estu-
do, surgiu o MEI", contou Nancy.

Outro destaque na trajetória
de Thame foi sua carreira como
professor da Esalq/USP, onde co-
nheceu Nancy. "Desde menino ele
gostava muito de aprender, de es-
tudar. O jeito que ele mais gosta-
va se ser chamado era de profes-
sor", disse. Nancy e Mendes Tha-
me ficaram casados por 25 anos.

VELÓRIO - Um grande
número de autoridades, inclu-

sive de muitas cidades da re-
gião, entre elas deputados, ve-
readores, ex-vereadores e pre-
feitos, estiveram no velório de
Thame para prestar condolên-
cias à família. Na quinta-feira
(28), a mesa diretora da Câma-
ra e os demais vereadores co-
mentaram sobre o legado de
Thame para o município e muitos
estiveram presentes no velório.

Foram encaminhadas cerca
de 80 coroas, houve momentos
de oração, como com o Monse-
nhor Jorge Simão Miguel, padre
emérito da igreja Imaculada Con-
ceição, e, às 9h30 desta sexta-fei-
ra (29), após o velório, houve um
cortejo com o carro do Corpo de
Bombeiros até o Cemitério Sau-
dades para o sepultamento.
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Banco do Povo oferece
empréstimos de até R$
5.000 para endividadas

O Banco do Povo lançou uma
nova modalidade de crédito, a
chamada linha Nome Limpo,
destinada à negativação de dé-
bitos contraídos pelos empreen-
dedores da categoria pessoa ju-
rídica (PJ) a partir de março de
2020, início da pandemia do co-
ronavírus. Por essa modalidade é
possível conseguir empréstimos de
até R$ 5 mil, com 6 meses de carên-
cia para iniciar o pagamento, que
pode ser dividido em até 24 parce-
las, com taxa de juros de 0%.

O Governo do Estado de São
Paulo destinou R$ 100 milhões
para essa nova linha de crédito,
sendo que o município de Pira-
cicaba poderá emprestar até R$
5,8 milhões. Os interessados
podem procurar o Banco do
Povo, situado no prédio da Se-
cretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), localizado na rua
Monsenhor Manoel Francisco
Rosa, 900. O atendimento é fei-
to de segunda a quinta-feira,
das 9h às 16h30 e às sextas-fei-
ras, das 9h às 16h. O cadastra-
mento também pode ser feito
pelo link http://semdettur.
piracicaba.sp.gov.br/banco-do-povo/

Paula Lino Mendes da Cruz,

Divulgação

Semdettur fica na rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900

diretora do Banco do Povo de Pi-
racicaba, ressaltou que só poderão
contrair o empréstimo empresas
situadas em Piracicaba, inscritas
oficialmente em órgãos de res-
trição de crédito como Serasa,
SCPC e SPC. “Essa linha de cré-
dito destina-se especificamente
para o pagamento de boletos de
contas negativadas de micros e
pequenas empresas endividadas
durante a pandemia”, frisou.

Ela ressaltou que outra van-
tagem desta linha de crédito é que
ela dispensa a apresentação de
avalistas e pode liberar os emprés-
timos em pouco tempo, a partir do
cadastro inicial. Para ter acesso às
linhas do Banco do Povo e da linha
Nome Limpo os interessados de-
vem cursar alguns cursos do Se-
brae, na modalidade EAD, com car-
ga horária mínima de 20 horas.

O Banco do Povo é um pro-
grama de microcrédito produtivo
desenvolvido pelo Governo do Es-
tado de São Paulo por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico em parceria com as prefei-
turas, para concessão de linhas de
crédito a empreendedores formais
ou informais, produtores rurais,
cooperativas e associações produ-
tivas formalmente constituídas.

Acontece hoje, 30, às 10h, na
Biblioteca Pública Municipal Ricar-
do Ferraz de Arruda Pinto, o lan-
çamento do livro “Poesia para
meus Pacientes”, de Marcela Al-
ves de Moura. O evento é gratuito e
conta com apoio da Secretaria Mu-
nicipal da Ação Cultural (Semac).

Psiquiatra e psicoterapeuta
há 30 anos, a autora estreia na
literatura inspirada pelas histó-
rias observadas em sua trajetória
profissional. Apresenta, nas 80
páginas do livro, poesias e textos
em prosa poética que abordam
momentos e sentimentos, muitos
deles também relacionados à pró-
pria história, como a que viveu
quando o pai começou a apresen-
tar sintomas do Alzheimer.

“Eu converso com muita
gente, conheço muitas histórias

e isso acaba me tocando de algu-
ma maneira”, explica a autora,
que é natural de Pelotas (RS) e
mora há 18 anos em Piracicaba.

AUTORA - Marcela Alves
de Moura é formada pela Uni-
versidade Federal de Pelotas
com residência médica em pedi-
atria na Universidade Católica
de Pelotas e doutorado em psi-
cologia clínica pela Washington
State University. Cursou letras
paralelamente a medicina.

SERVIÇO
Lançamento do livro “Poesia
para meus Pacientes”, de
Marcela Alves de Moura. Lan-
çamento hoje, 30, às 10h, na
Biblioteca Pública Municipal
Ricardo Ferraz de Arruda
Pinto (rua Saldanha Mari-
nho, 333, Centro). Gratuito.

Livro de Marcela Alves Moura será lançado na Biblioteca Municipal
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“Poesia para meus Pacientes”
será lançado na Biblioteca

Divulgação

O Teatro Erotides de Campos,
no Engenho Central, recebe o es-
petáculo O Teatro Mágico Voz &
Violão, com Fernando Anitelli,
hoje, 30, às 20h. No site
ingressomagico.com.br os interes-
sados poderão adquirir ingressos
promocionais solidários, no valor
de meia-entrada, antecipadamen-
te. Para isso, é preciso doar, na
entrada do espetáculo, 1 kg de ali-
mento não perecível, que será des-
tinado ao Fussp (Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba).

O show é um convite ao pú-
blico para um encontro mais in-
timista, com muita interação com
a plateia, revisitando as raízes,
as referências e as faíscas criati-
vas que deram origem à história
do grupo. “Nesse show voz e vio-
lão vou compartilhar as históri-

“E“E“E“E“EROTIDESROTIDESROTIDESROTIDESROTIDES     DEDEDEDEDE C C C C CAMPOSAMPOSAMPOSAMPOSAMPOS”””””

O Teatro Mágico Voz & Violão
será apresentado no Engenho

as dos bastidores das músicas,
as inspirações, as referências,
mostrar canções com outros ar-
ranjos e convidar artistas da pla-
teia para somar no mesmo pal-
co”, contou Fernando Anitelli.

Serão apresentados clássicos,
como O Anjo mais Velho, Pena,
Camarada d’Água e Nosso Peque-
no Castelo, e também as canções
do novo álbum, Luzente, entre
elas Almaflor e Cinza e Laço.

SERVIÇO
Fernando Anitelli apresenta O
Teatro Mágico Voz & Violão.
Hoje, 30, às 20h, no Teatro
Erotides de Campos, no Par-
que do Engenho Central, av.
Maurice Allain, 454, Nova Pi-
racicaba. Vendas de ingres-
sos pelo si te ht tps://
ingressomagico.com.br.

Divulgação

Espetáculo acontece hoje, 30, às 20h, no Teatro Erotides de Campos

ZZZZZOONOSESOONOSESOONOSESOONOSESOONOSES

Arrastão da dengue acontece
hoje no bairro Mário Dedini

Hoje, 30, das 8h30 às 14h, a
Prefeitura de Piracicaba, por meio
de Plano Municipal de Combate ao
Aedes (PMCA), ligado ao Centro
de Controle de Zoonoses (CCZ), da
Secretaria Municipal de Saúde,
realiza mais um arrastão da den-
gue para combate ao mosquito
Aedes aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikungunya e fe-
bre amarela urbana na região do
bairro Mário Dedini, com concen-
tração no Varejão Municipal do
bairro, à avenida Luiz Ralph Be-
natti, em frente ao Sesi. O último
arrastão, dia 23/04, passou pela
região do Santa Rosa e recolheu
seis toneladas de inservíveis.

A orientação é para que os
moradores deixem nas calçadas
qualquer material que possa acu-

mular água. Não serão recolhidos
entulho, lixo doméstico e galhos
de árvores. “Ao longo da semana
passamos com carro de som nessa
região, informando a população
sobre o arrastão e dando as devi-
das orientações para que a ação
atenda as expectativas assim como
ocorreu nas ações anteriores”, es-
clarece Sebastião Amaral Campos,
o Tom, coordenador do PMCA.

De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemio-
lógica, de 1º/01 a 29/04 de 2022,
foram 2.066 notificações de ca-
sos suspeitos para a dengue,
com 392 confirmações e ne-
nhum óbito registrado. No mes-
mo período de 2021, foram
9.804 notificações, com 4.114
confirmações e nenhum óbito.

Divulgação

O GPRED (Grupo de Preven-
ção ao Uso Indevido de Dro-
gas) da Polícia Federal minis-
trou, na quinta-feira, 28, a pa-
lestra "Papel da Polícia Fede-
ral e as consequências da ile-
galidade", aos alunos do 6º ao
9º ano de uma instituição de
ensino e teve como foco as
temáticas de cibersegurança
(“cybersafe”) e prevenção ao

CYBERSEGURANÇA
uso indevido de drogas.Nas
questões sobre internet, foram
apresentados os cuidados
com informações comparti-
lhadas em redes sociais, em
especial, o  “cyberbullying”,
“sexting”, aliciamento e uso
excessivo da internet.  A ação
marca o início de um ciclo de
palestras e atividades a se-
rem desenvolvidas pela PF.
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Março tem saldo positivo de 686 vagas

O primeiro trimestre de 2022
fechou de forma positiva no que-
sito geração de empregos em Pi-
racicaba. O mês de março regis-
trou saldo positivo de 686 pos-
tos de trabalho, de acordo com o
Caged (Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), uma
vez que foram registradas 5.627
admissões contra 4.941 demis-
sões no mês. Os dados foram di-
vulgados na quinta-feira, 28.

O setor da Indústria foi o que
mais contratou em março, sendo
responsável pelo saldo positivo de
190 vagas. O segmento de Serviços
registrou saldo positivo de 146 vagas.
Já o Comércio, 108 novas vagas.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Trabalho
e Turismo (Semdettur), José
Luiz Guidotti Júnior, eviden-
cia que, com o resultado de
março, o primeiro trimestre de
2022 registrou saldo positivo
de 2.346 postos de trabalho.

“Continuamos a  traba-
lhar para a geração de empre-
go e renda em Piracicaba. On-
tem, por exemplo, tivemos o
feliz anúncio de investimen-
to de R$ 300 milhões da Raí-
zen em nova planta de pro-
dução de biometano no mu-
nicípio, com incentivo da Pre-
feitura, que deverá gerar 200

novas vagas de emprego dire-
tos”, afirma Guidotti Júnior.

FAIXA ETÁRIA E GRAU
DE INSTRUÇÃO – A faixa etá-
ria mais beneficiada com as con-
tratações de março foi de 18 e 24
anos, com 311 contratações, se-
guida de 25 e 29 anos, com 136
contratações e de 30 e 39 anos,
com 132 postos de trabalho.

Quando comparados por grau
de instrução, os trabalhadores com
ensino médio completo foram os
mais beneficiados, com 343 contra-
tações, seguidos dos com ensino su-
perior completo, com 164 contrata-
ções, e dos com ensino fundamen-
tal completo, com 74 contratações.

Divulgação

Hyundai está instalada no Parque Automotivo: indústria foi a que mais contratou

Dados do Caged são referentes às contratações
e demissões em Piracicaba. Na avaliação por
setores, a Indústria foi a que mais contratou
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De acordo com a deputada Bebel, o encontro com os aposentados
é fundamental para debater os problemas da categoria

RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO

Bebel reúne professores aposentados em encontro
Encontro a partir das 16 horas, no Hotel Nacional Inn, rua Rosário, 1358, no Centro: expectativa para mais de 10 professores

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Esta-
do de São Paulo), a deputada es-
tadual Professora Bebel (PT), pro-
move na segunda (02) encontro
regional de professores e profes-
soras, e diz que categoria, con-
forme o Decreto 66.623/2022, tem
direito ao pagamento do abono
complementar do piso salarial
profissional, desde que tenha se
aposentado com paridade, e isso
tem que ser respeitado pelo go-
verno estadual. O encontro acon-
tece a partir das 16 horas, no Hoel
Nacional Inn, localizado na rua do
Rosário, 1358, no centro de Piraci-
caba, e a expectativa é de que mais
de 100 professores participem.

No encontro será aborda-
da a “Saúde na melhor idade”,
a ser proferida por Janaina Be-
nites Furlan Chieregatti, enfer-
meira coordenadora responsá-
vel pela saúde do Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba, e o con-
fisco dos aposentados, pelo Dr.

César Pimentel, advogado da
Apeoesp, que abordará as ações
para pôr fim a esta medida.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel diz que a saúde dos
professores aposentados é uma
grande preocupação da Apeoesp,
daí a ideia de promover este en-
contro para a troca de ideias, com
especialista, sobre medidas para
viver bem na terceira idade. Ou-
tra preocupação é com o confis-
co dos aposentados e pensionis-
tas, que reduziu os vencimentos
de professores e professoras, as-
sim como dos pensionistas.

Bebel lembra que a cobrança,
considerada um “confisco” con-
tra aposentados e pensionistas,
começou a partir da aprovação
da reforma da previdência esta-
dual, que ela se posicionou e vo-
tou contrária.  “Fui a única de-
putada que alertei  durante a for-
te mobilização que fizemos con-
tra a aprovação desta reforma da
previdência sobre os riscos de que
isso viesse a ocorrer”, se recorda.

A parlamentar é autora do
Projeto de Decreto Legislativo nº
39, de 2020 (PDL 39/2020), que
anula a elevação das alíquotas de
cobrança previdenciária de apo-
sentados e pensionistas. Tramita
também na Assembleia Legislati-
va de São Paulo, desde o dia 16
de novembro do ano passado, a
Proposta de Emenda à Constitui-
ção do Estado de São Paulo (PEC)
6/2021, de autoria da deputada
Professora Bebel (PT) e de outros
parlamentares, que veda a co-
brança de contribuição previden-
ciária dos servidores estaduais
aposentados e pensionistas, cujo
valor do benefício seja inferior
ao do teto pago no Regime Ge-
ral da Previdência Social (INSS).

No entanto, para aprova-
ção destes projetos, Bebel diz
que é preciso que haja uma
grande mobilização em cada
região do Estado para con-
vencer os parlamentares.

ABONO – De acordo com a
deputada Bebel, o abono salarial é

devido aos professores aposenta-
dos que recebem valores abaixo
daqueles do piso nacional, que são
os seguintes, de acordo com a jor-
nada: I - R$ 3.845,63 (três mil oi-
tocentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e três centavos), quando
em Jornada Integral de Trabalho
Docente; II - R$ 2.884,22 (dois mil
oitocentos e oitenta e quatro reais
e vinte e dois centavos), quando
em Jornada Básica de Trabalho
Docente; III - R$ 2.307,38 (dois
mil trezentos e sete reais e trinta e
oito centavos), quando em Jorna-
da Inicial de Trabalho Docente; IV
- R$ 1.153,69 (um mil cento e cin-
quenta e três reais e sessenta e nove
centavos), quando em Jornada
Reduzida de Trabalho Docente. “O
piso nacional é uma conquista his-
tórica dos professores brasileiros
e que o primeiro passo para esta
conquista foi uma proposta do ex-
presidente da APEOESP e deputa-
do federal constituinte Gumercin-
do Milhomen Neto na Assembleia
Constituinte de 1988”, informa.
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Acervo Aeroclube de Piracicaba

Foto com assinatura de Cozzo, cuja inscri-
ção a mão, na parte inferior, demonstra ser
de 1° de maio de 1922. Seria o pouso do
primeiro avião em Piracicaba que, neste dia
do trabalhador, está completando 100 anos.
O pouso, segundo registros orais, teria ocor-
rido na área onde encontra-se hoje a Paró-
quia São Judas Tadeu e proximidades do
Ginásio da Esalq, entre as avenidas Inde-
pendência e Pádua Dias. Era neste local que
encontrava-se o Aeroporto na época. Aviões

AVIÃO EM PIRACICABA
eram novidades até então. Haviam sido utili-
zados na 1º Guerra Mundial não com o poder
bélico mas sim para auxiliar e orientar os
soldados e até para demonstrar a localiza-
ção das tropas inimigas. João Cozzo foi um
importante paisagista de Piracicaba, e um
dos mais importantes fotógrafos da nossa
terra na primeira metade do século passado.
Era proprietário da Foto Rápido Cozzo, na rua
Luiz de Queiroz. Veja mais no Instagram em
@antigapiracicaba (Edson Rontani Júnior)
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Segurança é destaque em reunião
de conselho de desenvolvimento
Encontro ocorreu aconteceu na quinta-feira, 28, em Limeira, e
teve a participação do prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida

A integração dos municípi-
os para avançar em questões de
segurança pública foi destaque
da 3ª reunião do Conselho de
Desenvolvimento da Região Me-
tropolitana de Piracicaba
(RMP). O encontro ocorreu na
quinta-feira, 28, em Limeira.

A reunião contou com apre-
sentações do comandante da
Guarda Civil Municipal (GCM)
de Piracicaba, Sidney Miguel da
Silva Nunes; do diretor do Dein-
ter-9 (Departamento de Polícia
Judiciária do Interior), Dr. Kle-
ber Altale; e do comandante do
CPI-9 (Comando de Policiamen-
to do Interior), tenente-coronel
Willians de Cerqueira Leite Mar-
tins. Eles abordaram a estrutura
e atividades de cada corporação,
além de compartilhar os princi-
pais indicativos de segurança.

Para o prefeito de Piracicaba
e presidente do Conselho de De-
senvolvimento da RMP, Luciano
Almeida, o encontro foi um impor-
tante passo para dialogar sobre
estratégias de integração dos mu-
nicípios visando a troca de infor-
mações rápidas para garantir bons
índices na segurança pública.

A reunião contou ainda com
apresentações nas áreas da saú-
de, com a diretora do DRS (Dire-
toria Regional de Saúde), Regiane
Pontes Mendes; do saneamento,
com o diretor-presidente da Agên-
cia das Bacias PCJ, Sérgio Razera;
e do desenvolvimento, com a

apresentação do Plano de Desen-
volvimento Urbano Integrado
(PDUI) da RMP, que está em fase
final de elaboração, pela coorde-
nadora técnica Sarah Monteiro.

“Ficou muito claro que que-
remos resolver a questão do abas-
tecimento para garantir água
para as futuras gerações e da po-
lítica de resíduos sólidos e esgo-
to, como trabalhar essas políti-
cas de forma conjunta a nível re-
gional”, avalia Luciano Almeida.

CÓRTEX – Um dos temas
destacados na apresentação sobre
a GCM de Piracicaba foi a adesão
do município ao Córtex, platafor-

Guilherme Valdanha/CCS

Segurança é destaque da 3ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Piracicaba

ma integrada de operações e mo-
nitoramento de segurança públi-
ca gerido pela Secretaria de Ope-
rações Integradas (Seopi), vincu-
lada ao Ministério da Justiça,
anunciada na última segunda-
feira, 25/04, durante celebração
dos 119 anos da corporação.

“Hoje migra-se muito. En-
tão seria importante que todos
os municípios tivessem essa pla-
taforma. Por exemplo, quando
roubam um carro em um muni-
cípio para realizar roubo em
outro, você conseguiria ter um
sistema de controle. Onde já foi
implantada essa metodologia

houve redução de indicadores de
roubos e assaltos em mais de
30%”, comenta Luciano Almeida.

Também estiveram presentes
na reunião a prefeita de Iracemá-
polis e vice-presidente do Conse-
lho de Desenvolvimento da RMP,
Nelita Michel, o prefeito de Limei-
ra, Mario Botion, o prefeito de San-
ta Cruz da Conceição, Carlos
Eduardo Aranha, o prefeito de
Santa Maria da Serra, Jodias Zani
Neto, e o prefeito de São Pedro,
Thiago Silva, além de representan-
tes dos municípios de Águas de São
Pedro, Charqueada, Cordeirópolis,
Ipeúna, Rio das Pedras e Saltinho.

A Fundação Vunesp (Fun-
dação para o Vestibular da Uni-
versidade Estadual Paulista "Jú-
lio de Mesquita Filho") vai corri-
gir a prova de redação de 161
candidatos do concurso público
1/2022, realizado pela Câmara
Municipal de Piracicaba para o
preenchimento de sete vagas de
assistente de cerimonial. A lista-
gem foi publicada nesta sexta-
feira (29) e pode ser conferida no
site vunesp.com.br/CPRC1901.

Os candidatos que terão a
prova de redação corrigida são os
que alcançaram a pontuação de
corte na prova objetiva. Na lista
de ampla concorrência, foi neces-
sário ter nota 43 ou 31 acertos; na
de candidatos que se declararam
afrodescendentes, nota 40 ou 29
acertos; e na de pessoas com defi-
ciência, nota 33 ou 24 acertos.

As provas objetiva e de reda-
ção foram aplicadas no último dia
3 e realizadas, segundo a Vunesp,
por 3.809 candidatos. Houve 1.811
ausências, o que corresponde a
32,2% do total de 5.620 inscritos.

A prova objetiva teve 40 ques-
tões de múltipla escolha, sendo 25
de conhecimentos gerais (10 de lín-
gua portuguesa, 10 de matemáti-

CCCCCERIMONIALERIMONIALERIMONIALERIMONIALERIMONIAL

Divulgada a lista dos que terão
a prova de redação corrigida

ca e 5 de legislação) e 15 de co-
nhecimentos específicos. Foi dado
peso 1 às questões de conhecimen-
tos gerais e 2 às de conhecimen-
tos específicos, numa somatória
que poderia ir de 0 a 55 pontos.

A nota das provas de reda-
ção será divulgada no próximo
dia 13. Os candidatos que deseja-
rem terão de 2 a 3 de maio para
apresentar recursos referentes à
vista da folha de resposta da pro-
va objetiva, da pontuação da pro-
va objetiva e da relação dos can-
didatos que terão a prova de re-
dação corrigida. A análise dos
recursos sairá também no dia 13.

O concurso público terá sua
classificação final anunciada em 3
de junho. O cargo de assistente de
cerimonial tem vencimento de R$
4.156,22 para uma jornada de 40
horas semanais e conta com be-
nefícios de cesta básica (no va-
lor mensal de R$ 421,35), vale-
refeição (no valor diário de R$
29,90) e vale-transporte mensal.

Para esclarecer dúvidas, o
contato com a Vunesp pode ser
feito pelo telefone (11) 3874-
6300, de segunda a sábado, das
8h às 18h, e pelo link "Fale Co-
nosco", no site vunesp.com.br.

A Secretaria de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran) informa que, devido
à corrida Vikings Run, que acon-
tece hoje, 30, a avenida Renato
Wagner será interditada total-
mente das 9h às 22h. A partir das
14h também será fechada a ave-
nida Juscelino Kubitschek de Oli-
veira e uma faixa da ponte Caio
Tabajara, com a colocação de co-
nes, a partir das 15h30. A larga-
da para a corrida será às 17h, da
avenida Renato Wagner. A sina-
lização do local ficará sob respon-
sabilidade dos organizadores do
evento, com apoio da Semuttran,
na orientação do trânsito.

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes,
disponibiliza hoje, 30, às 8h15, na
plataforma B3, ônibus gratuito
para quem quiser prestigiar a ofi-
cina Energia, Lazer e Atividades
Sustentáveis, ação do programa
Vem pro Horto, que tem o objetivo
de aproximar a comunidade do
Horto e tornar o local um espaço
ainda mais voltado à educação
sustentável. A gratuidade começa
neste sábado e se repetirá para to-
dos os eventos da programação,
que acontece ao longo do ano de
2022. A empresa TUPI adesivou
o ônibus que fará o trajeto com
propaganda do Programa.

Os interessados poderão pegar
o ônibus no Terminal ou nos pon-
tos de ônibus indicados no trajeto
da Linha 221 – Horto de Tupi. Caso
a pessoa decida pegar o ônibus di-
retamente no Terminal, ela deve
procurar o agente operacional na
catraca e comunicar que tomará
a linha gratuita que vai para o
Horto. De acordo com a empresa
Tupi, o link estará disponível ain-
da hoje no link tupitransporte.
com.br/linhas-e-horarios).

TTTTTRANSPORTERANSPORTERANSPORTERANSPORTERANSPORTE

“Vem pro Horto” terá ônibus
gratuito na programação

O Vem pro Horto foi criado
em 2018 e tem o objetivo de
aproximar a comunidade do
Horto e tornar o local um espa-
ço ainda mais voltado à educa-
ção sustentável. A realização é
da Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, do Instituto de
Pesquisas Ambientais e da Fun-
dação Florestal, além de diver-
sos parceiros. Sua programação
é construída de forma partici-
pativa no início de cada ano.
Neste sábado, 30/04, a ativida-
de acontece das 9h às 12h e co-
meça com aula de ioga, seguida
de roda de conversa e sensibiliza-
ção sobre a questão da energia
nos ecossistemas, a crise energé-
tica, a perspectiva de cidades sus-
tentáveis, inclusive energetica-
mente, e o lazer. A atividade será
conduzida pelo Raízes de Tupi,
subgrupo do Laboratório de Edu-
cação e Política Ambiental - OCA
da Esalq/USP (Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz)
que atua no distrito de Tupi.

O Horto Florestal de Tupi
está localizado na Rodovia Luiz
de Queiroz, Km 149 – SP304.
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Deputado estadual recebe
demandas de Piracicaba

O vereador Fabrício Polezi
(Patriota), nesta quinta-feira (28),
esteve na Alesp (Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo),
quando se reuniu com o  deputa-
do estadual Gil Diniz (PL-SP) para
tratar de demandas relacionadas
a Piracicaba. No encontro, Polezi
conversou com o deputado sobre
algumas demandas consideradas
"urgentes" relacionadas a escolas
e a segurança pública do nosso
município, setores esses conside-
rados vitais pelo vereador.

O deputado parabenizou Po-
lezi pelo trabalho que vem desen-
volvendo em Piracicaba. "Aqui

Assessoria Parlamentar

Melhoramentos em escolas e reforço na segurança pública foram
temas elencados pelo vereador Polezi em reunião com o Gil Diniz

você tem um amigo, tem as por-
tas abertas na Alesp e portas aber-
tas também na Câmara Federal,
com o nosso deputado Eduardo
Bolsonaro", destacou o parlamen-
tar, que também informou que
“logo mais” estará trazendo notí-
cias boas para Piracicaba.

Polezi agradeceu o pronto
atendimento e a parceria com Gil
Diniz. "O deputado, além de pres-
tar excelentes serviços ao nosso
país, ainda possui um enorme ca-
rinho com a nossa cidade, por isso
acredito que logo transformare-
mos essa parceria em grandes con-
quistas", concluiu o vereador.

Com o objetivo de democrati-
zar os serviços de conectividade a
partir dos modelos de maior volu-
me de vendas, o Hyundai Bluelink
foi lançado em abril de 2021 como
item de série em boa parte das ver-
sões do HB20, campeão de vendas
entre todos os automóveis de pas-
seio daquele ano. Em setembro do
mesmo ano, com a chegada da
nova geração do Hyundai Creta,
foi incorporado com recursos
ainda mais avançados à maioria
das versões renovadas do SUV
que figura também entre os mais
vendidos do país. Ao final des-
ses primeiros 12 meses de opera-
ção, o Bluelink já acumula mais
de 50 mil usuários ativos.

As principais funcionalida-
des do Hyundai Bluelink vão des-
de o monitoramento do veículo,
rastreamento e imobilização, as-
sistência 24 horas e diagnóstico
dos sistemas do carro, até a
Smart Camera 360°, que permite
a visualização do entorno do car-
ro na tela do celular, comandos
de voz e busca de pontos de inte-

TTTTTECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIA

Hyundai Bluelink ultrapassa
50 mil usuários ativos no País

resse com informações de trânsi-
to em tempo real, disponíveis con-
forme a configuração da central
multimídia especificada para cada
modelo de HB20 ou Creta.

“Na Hyundai acreditamos
fortemente que a tecnologia cola-
bora de maneira decisiva para pro-
porcionar uma melhor experiên-
cia a bordo de nossos automóveis,
permitindo aos clientes estarem
mais conectados e desfrutarem
melhor da mobilidade em suas vi-
das. O fato de termos disponibili-
zado o Bluelink a partir do HB20
e, logo em seguida no Creta Nova
Geração, que estão entre os mais
vendidos ao consumidor final nos
seus respectivos segmentos, con-
firma o compromisso por demo-
cratizar o acesso às soluções co-
nectadas e pesquisas com consu-
midores têm nos mostrado que a
ferramenta vem sendo amplamen-
te aceita e reconhecida por seu
grande valor agregado e pratici-
dade de uso”, comenta Ken Rami-
rez, presidente e CEO da Hyundai
para as Américas Central e do Sul.

Termina neste domingo (1º)
o prazo de inscrições para a pa-
lestra "Política industrial e desen-
volvimento econômico: teoria e
propostas para o Brasil na era da
economia digital", promovida pela
Escola do Legislativo da Câmara
Municipal de Piracicaba. O curso
acontece na próxima terça-feira
(3), das 14h às 15h30, em forma-
to on-line. A palestra será minis-
trada pelo professor do Progra-
ma de Pós-Graduação em Direito
Político e Econômico da Faculda-
de de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, Daniel
Francisco Nagao Menezes.

Ele vai abordar a questão da
transição do Brasil de país sub-
desenvolvido para desenvolvido
e a discussão travada entre eco-
nomistas neoclássicos e estrutu-
ralistas.  A partir disso, baseada
no pensamento de Ha-Joon
Chang, a palestra será organiza-
da em cinco seções, com a dis-
cussão do papel da política in-
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Inscrições para palestra
terminam no domingo

dustrial no processo de desen-
volvimento econômico; uma se-
gunda parte em que serão de-
monstrados os principais fatos
estilizados inerentes ao processo
de desenvolvimento econômico e
ao catching up; a terceira parte
discutirá os principais argumen-
tos teóricos relacionados a uma
política industrial eficiente; na
quarta parte serão indicados os
mecanismos mais apropriados de
política industrial para o Brasil
na próxima década. A última
parte será dedicada à interação
com o público participante.

As inscrições podem ser fei-
tas até domingo (1º), no site da
Escola do Legislativo, em
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br.
A palestra on-line será realizada
através do aplicativo Zoom, com
transmissão simultânea pelo You-
Tube (Escola do Legislativo Pira-
cicaba). Os inscritos receberão o
link de acesso para a sala de reu-
nião por e-mail e/ou WhatsApp.

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Avenidas
Renato Wagner
e JK serão
interditadas
hoje, dia 30
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Audiência pública recebe demanda
por recursos para Hospital Regional
Presidente da Câmara e do PMP (Parlamento Metropolitano de Piracicaba),
Gilmar Rotta (PP) solicitou a ampliação do atendimento do Hospital Regional

O presidente da Câmara e do
PMP (Parlamento Metropolitano
de Piracicaba), Gilmar Rotta (PP)
reivindicou o aporte de mais re-
cursos para o Hospital Regional
de Piracicaba “Dra. Zilda Arns”,
durante audiência pública para
a discussão do orçamento do Es-
tado de São Paulo, realizada nes-
ta sexta-feira (29), em Rio Claro.
Na reunião, promovida pela
Alesp (Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo), os depu-
tados receberam as demandas
dos municípios da região para
propor a inclusão no orçamento
de 2023 do Governo do Estado.

Ao utilizar a palavra, na au-
diência, Gilmar Rotta destacou que
o hospital atende pelo SUS (Siste-
ma Único de Saúde) a mais de 27
municípios, que concentram apro-
ximadamente 2 milhões de pesso-
as. Ele lembrou que, em visita a

Audiência para discussão do orçamento de 2023 ocorreu em Rio Claro

Assessoria Parlamentar

Piracicaba, há cerca de 20 dias, o
governador Rodrigo Garcia
(PSDB) anunciou um aporte de R$
50 milhões para a unidade, o que
deverá possibilitar a ampliação do
atendimento este ano de 40% para
70% da capacidade do hospital.

O pedido de ampliação do
orçamento do Hospital Regional
já havia sido levado pelo Parla-
mento Metropolitano de Piraci-
caba ao Governo do Estado, após
reunião com as equipes da DRS-
10 (Diretoria Regional de Saú-
de) e da direção do hospital.

“Logicamente o governador
nos atendeu e também à solicita-
ção dos senhores deputados”, dis-
se Gilmar Rotta, na audiência. “Te-
mos que colocar lá mais médicos
especialistas e mais procedimentos
cirúrgicos. Por isso pedimos para
colocar no orçamento do Estado
um pouco mais de aporte de re-

cursos financeiros para o hospi-
tal, para que, no ano que vem, nós
tenhamos um atendimento de
100% da capacidade, com mais
especialidades médicas e procedi-

mentos de internações”. As de-
mandas apresentadas na audiên-
cia pública serão analisadas pela
Comissão de Finanças, Orçamen-
to e Planejamento da Alesp.
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Pedagogia da escuta e protagonismo estudantil se destacam no município
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Radiologista da Santa Casa
expõe em Jornada Paulista

Divulgação

Alexandre Borges, do- Instituto de Radiologia da Santa Casa

Com o objetivo de conhecer o
trabalho desenvolvido pelos dire-
tores e professores nas escolas do
município, o vereador Pedro Ka-
wai (PSDB) visitou, na manhã des-
ta sexta-feira (29), a Escola Muni-
cipal de Educação Infantil Profes-
sora Nair Libardi, localizada no
bairro Jardim Boa Esperança.

“Aqui na escola a gente vê um
trabalho magnifico do diretor e de
sua equipe. Visitar e mostrar o
belo trabalho da escola serve para
dar ideias para outras unidades
desenvolverem trabalhos como
esse”, elogiou Pedro Kawai.

Ele destacou que os vereado-
res conseguem aprovar as leis or-
çamentárias para que os recursos
destinados sejam suficientes para
que a educação seja desenvolvida
no município e também têm o pa-
pel de fortalecer as políticas públi-
cas para população, na questão do
atendimento e também de moni-
torar na questão da garantia de
direitos e na defesa dos direitos
das crianças e dos adolescentes.

O diretor da escola, Willian
Barbato dos Santos, frisou que a
unidade de ensino "trabalha mui-
to" com a pedagogia da escuta,

O médico radiologista Alexan-
dre Borges, diretor do Instituto de
Radiologia da Santa Casa de Pira-
cicaba, será um dos expositores
durante a 52ª Jornada Paulista
de Radiologia, que prossegue  até
o dia  1º de maio, no Transameri-
ca Expo Center (TEC), em São Pau-
lo, numa iniciativa da Sociedade
Paulista de Radiologia (SPR)
com a Sociedade Radiológica da
América do Norte (RSNA).

Sob o tema “Um novo encon-
tro: reunidos, afinal”, a Jornada
contará com um grande número
de participantes e com cerca de
40 cursos tradicionalmente reali-
zados, incluindo Hands On.

Borges foi convidado pela
empresa GE e falará sobre as apli-
cações da inteligência artificial
na ressonância magnética e como
esse processo impacta no fluxo
hospitalar. Como exemplo, ele
cita a Santa Casa de Piracicaba,
onde o  investimento tecnológico
volta-se  não apenas  à maior
precisão no diagnóstico, mas
também ao maior conforto do
paciente na hora de fazer o exame.

“Com o novo sistema de in-
teligência artificial, composto por
um conjunto de software e har-
dware, é possível  que os exames
de ressonância magnética te-
nham muito mais qualidade e
sejam realizados em até metade
do tempo que aparelhos conven-
cionais, o que se traduz em mai-
or conforto e segurança, pois o
paciente não precisa mais ficar
imóvel em numa mesma posição

por muito tempo, sem respirar em
partes do procedimento ”, disse.

Segundo Borges, toda essa
tecnologia e inovação trouxe al-
terações também no fluxo de
pacientes e na atuação dos fun-
cionários em torno da resso-
nância para que a rapidez dos
exames seja acompanhada pela
logística da unidade, de forma
que todos os processos e proto-
colos envolvidos na assistência
estejam em perfeita harmonia
de forma  sincronizada.

Ao falar sobre a importân-
cia do evento, Borges revela que
a Jornada é considerada o ter-
ceiro maior evento de radiolo-
gia do mundo, superado ape-
nas pelo Congresso Americano
de Radiologia e pelo Congresso
Europeu de Radiologia. “A jor-
nada Paulista da Radiologia re-
cebe professores convidados do
mundo inteiro e esta é uma
oportunidade excepcional de se
manter  atualizado para que
possamos acompanhar a evolu-
ção tecnológica”, disse.

"Segundo o radiologista, a
Santa Casa de Piracicaba exerce,
mais uma vez, seu papel de lide-
rança adquirindo o único equi-
pamento de ressonância 3 Tesla
da região tornando-se uma das
primeiras instituições  no país e
na América latina a receber essa
tecnologia de inteligência artifici-
al. “Um orgulho poder estar à
frente deste processo com apoio
da GE e da direção da Santa
Casa”, considerou Borges.

“Aqui na escola a gente vê um trabalho magnifico
do diretor e de sua equipe”, elogiou o vereador

Guilherme Leite

valoriza o que as crianças trazem
dentro do cotidiano da escola e
sempre busca proporcionar acon-
chego para os alunos se sentirem
acolhidos. Barbato, que frequen-
tou- do berçário ao pré -  a escola
que hoje é diretor, destacou que
a E.M. Nair Libardi trabalha ba-
seada nas diretrizes curriculares
e que todas as propostas viven-
ciadas pelas crianças estão den-
tro do currículo piracicabano.

PROTAGONISMO ES-
TUDANTIL – Após a visita à
escola de educação infantil, Kawai
acompanhou a posse do Grêmio
Estudantil da Escola Estadual
Hélio Penteado de Castro, locali-
zada no bairro Parque Piracicaba.

“O grêmio estudantil é o pri-
meiro passo do protagonismo ju-
venil na sociedade. O grêmio
transforma as demandas que to-
dos os alunos têm para escola, ele
transporta para os professores
para que tais demandas sejam re-
solvidas e atendidas” declarou o
vereador. Ele destacou a impor-
tância de fortalecer e mostrar para
a sociedade que “a vontade, o pro-
tagonismo, a presença dos adoles-
centes na vida em comunidade” é

fundamental para melhoria não
só da comunidade escolar, mas
também da comunidade no entor-
no e da sociedade já que “eles pas-
sam a pensar no coletivo”.

Aluna do primeiro ano do
ensino médio, Ana Carolina de
Sousa Barros, de 15 anos, foi elei-
ta a presidente do Grêmio Estu-
dantil da E.E. Hélio Penteado de
Castro, onde estudam 1.100 alu-
nos divididos entre o período in-
tegral e o período noturno. “O grê-
mio vai ajudar os alunos, fazer

campanhas, eventos de dança, de
música (...) e também ouve os alu-
nos e faz a voz da escola”, disse.

Para Sandra Gonçalves Fer-
reira, vice-diretora da E.E. Hélio
Penteado de Castro, o protago-
nismo estudantil é extremamen-
te importante na escola, porque
é onde o aluno vai aprender a
analisar, falar e também reivin-
dicar. O cargo de vice-diretor tem
a função de articular e vai pro-
mover a importância dos grêmi-
os estudantis nas escolas.
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Aos 53 anos, Semae caminha para atingir a Agenda 30
Divulgação

Estação de Tratamento de Água Capim Fino (ETA) é uma das principais
unidades dentro da infraestrutura administrada pela autarquia

O Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto) completa hoje,
30, 53 anos de existência. Atual-
mente com novo logotipo, site re-
modelado, a autarquia caminha
para atingir o Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 06
da Agenda 30 (leia abaixo), que
consiste na preocupação com a
água potável, no contexto da sus-
tentabilidade, focando na neces-
sidade de garantir a disponibili-
dade do recurso hídrico para to-
dos e, em paralelo, atender o cri-
térios do Plano das Bacias PCJ
2020 a 2035, realizado pela Agên-
cia PCJ, que visa fundamentar e
orientar o gerenciamento dos re-
cursos hídricos em uma bacia hi-
drográfica, englobando o uso,
proteção, conservação e recupe-
ração dos recursos hídricos.

Maurício André Marques de
Oliveira, presidente do Semae,
explica que são muitas as ações
em andamento para que os cri-
térios sejam atingidos. “Estamos
buscando como viabilizar finan-
ciamentos nacional e internacio-
nal, bem como outras ações de
networking. Tenho realizado vi-
sitas às diversas empresas de sa-
neamento nas cidades da região,
como Corumbataí, Pirassunun-
ga, Americana, Rio Claro, São
Pedro, etc. Recentemente, o Se-
mae participou do maior evento
de água, o Fórum Mundial da
Água, no Senegal. As energias
precisam ser canalizadas para
podermos tomar as melhores
decisões a fim de atingir os ob-

jetivos do Plano de Bacias e ODS
6”, declarou o presidente. Desde
o início da nova gestão, embora
com recursos escassos, o Semae
já realizou diversas melhorias.

MELHORIAS - Ampliou a
rede de água em aproximadamen-
te 3.195m nos bairros Abaeté,
Água Branca, Areão, Artemis,
Campestre, Jardim Monte Líbano,
Glebas Califórnia, Nazareth, Pau-
licéia, Paulista, Pompéia, Santa
Cecília, Santana, São Dimas e São
Judas. Realizou também trocas de
redes, instalações e manutenções
em hidrantes, interligações de re-
des, trocas de registros, ventosas,
visando a melhoria no abasteci-
mento nos bairros: Alto da Pom-
péia, Areão, Bairro Alto, Alemães,
Verde, Campestre, Centro, Cidade
Jardim, Chicó, Eugênio Montebe-
llo, Higienópolis, Itaperu, Jaraguá,
Jardim Brasília, Jardim das Flo-
res, Jardim Europa, Jardim Gló-
ria, Jardim Itapuã, Jardim Lydia,
Jardim Monte Líbano, Jardim
Morada do Sol, Jardim Oriente,
João Conceição, Mario Dedini,
Monte Alegre, Morumbi, Nova
América, Nova Suíça, Parque
Conceição, Parque Continental,
Paulicéia, Petrópolis, Pompéia,
São Judas Tadeu, Tupi, Vila In-
dependência, Vila Monteiro, Vila
Rezende e Vivendas Bela Vista.

INFRAESTRUTURA - Na
Estação de Tratamento de Água
- ETA Capim Fino foram realiza-
das a recuperação e construção
de calçadas de acesso aos depó-
sitos de produtos químicos e ca-

nais de descarga dos filtros e
equipamentos. Também foram
realizadas diversas manutenções
nos equipamentos das Captações
e demais Estações de Tratamen-
to de Água. Foram realizadas
limpeza, reformas e adequações
nos diversos reservatórios de
água tratada como Estação Ele-
vatória de Água Tratada (EEAT)
Balbo, EEAT Balbo/Ártemis,
EEAT Boa Esperança, EEAT Ce-
cap, EEAT Dois Córregos, EEAT
Kobayat ,  Kobayat  Líbano,
EEAT ETA 03/Marechal e Uni-
norte, EEAT Jaraguá/Museu da
Água, EEAT Lago Azul/ Arte-
mis, EEAT Marechal, EEAT Pau-
licéia, EEAT Tupi, EEAT Unifi-
cada, EEAT Unificada-Paulicéia,
EEAT Unileste, EEAT Vila Re-
zende, EEAT XV de Novembro
e Reservatório Monte Feliz.

AGENDA 30 – A Agenda
2030 é um plano de ação global
que reúne 17 objetivos de de-
senvolvimento sustentável e 169
metas, criados para erradicar a
pobreza e promover vida digna a
todos, dentro das condições que
o planeta oferece e sem compro-
meter a qualidade de vida das
próximas gerações. Esse plano
nasceu de um acordo firmado
em 2015 pelos 193 Estados-mem-
bros da Organização das Nações
Unidas (ONU) para 15 anos,
2016-2030. Os objetivos e metas
são integrados e abrangem as
três dimensões do desenvolvi-
mento sustentável – social, am-
biental e econômica – e podem
ser colocados em prática por go-
vernos, sociedade civil, setor pri-
vado e pelo cidadão comprome-
tido com as gerações futuras.
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LAB Móvel auxilia no mapeamento
de variantes da Covid na cidade

Felipe Poleti/CCS

Sandra, Dimas e Filemon em solenidade no Instituto Butantan

O LAB Móvel do Instituto
Butantan recebeu 1.613 testes para
diagnósticos da Covid-19 nos 15
dias em que ficou instalado na pra-
ça José Bonifácio, em setembro de
2021. Nesse período, foram 66 ca-
sos positivos para a doença, sendo
45 enviados para sequenciamento
genômico, onde foram confirma-
dos 40 casos da variante Delta e
cinco da variante Gama. Os dados
foram divulgados oficialmente na
quarta-feira, 27/04, durante so-
lenidade de encerramento das
ações do projeto realizada na ca-
pital paulista e que contou com a
presença do secretário de Saúde
de Piracicaba, Filemon Silvano.

Conforme explica o secretário,
a parceria com o Instituto Butan-
tan foi muito importante para de-
finir as ações de bloqueio da doen-
ça a serem realizadas na cidade.
“Conseguindo mapear a situação
epidemiológica do município con-
seguimos traçar os planos de com-
bate à Covid-19, como maior ofer-
ta de vacinação, ampliação de tes-
tagem em regiões com maior nú-
mero de casos, por exemplo. Fica-
mos felizes por fazer parte deste
projeto e fazer parte da história do

Butantan no combate à pande-
mia”, enfatizou Filemon Silvano.

Na solenidade, o secretário
foi recepcionado pelo diretor do
Instituto, Dimas Covas, e pela
diretora do Centro de Desenvol-
vimento Científico (CDC), San-
dra Coccuzzo. Além de Piraci-
caba, outras cidades que rece-
beram o projeto também parti-
ciparam da solenidade, que con-
tou com a presença de autorida-
des de saúde de todo o estado.

Finalizado em março deste
ano, o projeto itinerante LAB
Móvel iniciou-se em agosto de
2021 com o objetivo de realizar
exames de diagnósticos e sequen-
ciamento genômico do SARS-
Cov-2 nas cidades do interior
paulista para identificar casos
com agilidade, além de reconhe-
cer as variantes predominantes
e as regiões mais críticas de cada
Departamento Regional de Saú-
de (DRS). Desde então, o LAB
Móvel passou por 12 DRS dife-
rentes, acumulando 30 mil quilô-
metros rodados e mais de 38 mil
testes RT-PCR de 122 cidades pau-
listas, sendo Piracicaba a terceira
no estado a receber o projeto.
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Professor diz que planejamento
combate acidentes do trabalho
Rodolfo Andrade de Gouveia Vilella, da USP, enfatizou que para garantir
a saúde e segurança do trabalhador é preciso envolver as pessoas

Em encontro com dirigentes
do Instituto Conespi (Conselho das
Entidades Sindicais de Piracica-
ba), na tarde desta última quinta-
feira, 28, o professor da USP, Ro-
dolfo Andrade de Gouveia Vilella,
disse que para garantir a saúde e
segurança do trabalhador é preci-
so envolver as pessoas e não dele-
gar a terceiros a missão de plane-
jar para garantir a prevenção de
acidentes e doenças do trabalho.
A declaração foi dada ao abordar
o tema “Desafios e Perspectivas
dos sindicatos nas ações de pre-
venção de acidentes e adoecimen-
tos relacionados ao trabalho”, em
evento no Cerest (Centro de Refe-
rência em Saúde do Trabalha-
dor), dentro do 28 de abril, “Dia
Mundial em Memória às Vítimas
de Acidentes de Trabalho”.

O vice-presidente do Sintipel
(Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias do Papel, Papelão e
Cortiça), Francisco Pinto Filho, o
Chico, abriu o evento, ressaltan-
do as ações desenvolvidas pelos
sindicatos filiados ao Instituto
Conespi, desde o final da década
de 80, para mudar a realidade
do ambiente de trabalho em Pira-
cicaba e região, reduzindo dras-
ticamente situações que coloca-
vam a segurança do trabalhador
em risco, num trabalho que sem-
pre contou com total apoio do
Ministério do Trabalho e Cerest,
ação também enaltecida pelo pre-
sidente do Sinticompi (Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústri-
as da Construção e do Mobiliário
de Piracicaba), Milton Costa.  Po-

Divulgação

Encontro reforçou a importância dos sindicatos
na busca por ambientes seguro de trabalho

rém, diante de todos os ataques
aos trabalhadores e ao movimen-
to sindical, o  presidente do Insti-
tuto Conespi, Wagner da Silveira,
o Juca, destacou  que atualmente
só o Cerest tem sido parceiro nes-
se trabalho de apoio aos sindica-
tos na luta diária por ambientes
seguro de trabalho, consideran-
do o principal instrumento para
se fazer política séria, diante do
desmantelamento do Ministério
do Trabalho pelo governo fede-
ral, e que cabe aos trabalhadores
contribuir para mudar esta reali-
dade nas eleições deste ano.

No evento que também deba-
teu “Cenário dos Acidentes de
Trabalho na região de Piracicaba”,
o técnico do Cerest, Alessandro
José Nunes da Silva, mostrou que
os acidentes de trabalho reduzi-
ram em relação há duas décadas,
mas que ainda é muito preocupan-
te, uma vez que somente neste ano
já foram registrados quatro fatais,
contra oito no ano passado e nove
em 2021. Também mostrou que
no ano passado foram registra-
dos 6635 acidentes de trabalho na
cidade, sendo 511 graves, enquan-
to que no ano de 2020 foram
5785 acidentes, sendo 416 graves.
Já em 2019, dos 7311 acidentes,
388 foram considerados graves,
ou seja quando causa fraturas ou
perda de membros do corpo.

Para o professor Rodolfo Vi-
lella, o cenário de acidentes de
trabalho só é possível de ser alte-
rado com planejamento do tra-
balho e prevenção. Como exem-
plo, citou as obras das Olimpía-

das no Rio de Janeiro, que en-
volveu o Comitê Olímpico Mun-
dial, e que exigiu amplo planeja-
mento. Com isso, na construção
de todo complexo não ocorreu
um único acidente com óbito.

O envolvimento cada vez
maior do sindicato é considera-
do essencial para a queda no nú-
mero de acidentes e doenças do
trabalho em Piracicaba e se faz
ainda mais necessário, de acor-
do com o professor da USP, pelo
desmonte do Ministério do Tra-
balho pelo atual governo, que se
iniciou com a reforma trabalhis-
ta. É que além de enfraquecer a
fiscalização das situações que pos-
sam expor a saúde e a segurança
do trabalhador, a reforma traba-
lhista diz que a empresa não pode
negociar a segurança dos traba-

lhadores, mas que a jornada de
trabalho não tem nada a ver.
“Isso é um escândalo”, declarou.

Demonstrando preocupação
com a manutenção da democra-
cia no país e com a saúde e segu-
rança dos trabalhadores, uma
vez que o Brasil está vivendo
uma exceção, Rodolfo Vilella dis-
se que apesar dos ataques ao
Ministério do Trabalho, os  go-
vernos são passageiros e refor-
çou que os servidores que atuam
no órgão são comprometidos,
mas estão sendo ameaçados pelo
poder.  “Independente disso, te-
mos que fazer a nossa parte e o
movimento sindical atuar para
garantir a prevenção no local de
trabalho, que deve ser feita com
planejamento e envolvendo os
trabalhadores”, completou.

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

IHGP recebe moção de
aplausos pelos 55 anos

Os 55 anos do IHGP (Institu-
to Histórico e Geográfico de Pira-
cicaba) estão sendo reverenciados
na cidade, na moção de aplausos
48/2022, do vereador Pedro Ka-
wai (PSDB). A entrega da co-
menda aconteceu na manhã de
quinta-feira (28), na sala de
reuniões da presidência, em ato
solene do Cerimonial da Câmara.

Na entrega da honraria, o
vereador Pedro Kawai destacou a
importância da data festiva, em
que o Instituto completa 55 anos,
no registro de fatos que marcam
Piracicaba. "A cidade não é mo-
derna à toa, visto que temos insti-
tuições como o IHGP que fortale-
cem o nosso passado", disse o par-
lamentar, que ainda comparou o
crescimento e o fortalecimento das
crianças, similar à uma terra boa,
para se plantar as sementes.

Davi Negri

Legado histórico de Instituto é reverenciado pela Câmara de Piracicaba

Kawai também avaliou a pu-
jança de Piracicaba perante a atu-
ação do IHGP, bem como do papel
da Câmara na homenagem, o que
repercute o reconhecimento da
população perante os trabalhos
desenvolvidos no Instituto.

O presidente do IHGP, Edson
Rontani Jr. enfatiza o caráter da
moção de aplausos, em fazer ba-
rulho, considerando os 23 verea-
dores que aprovaram a homena-
gem, em consonância com a popu-
lação. Também acentuou que o
Instituto nasceu no bicentenário
de Piracicaba, com foco em seus
principais presidentes, até chegar
nos dias atuais, em relevantes
serviços prestados à população.
Pedro Vicente, ex-presidente do
IHGP, também considerou o re-
cebimento da moção, no que
agradeceu o papel da Câmara.

Na última quarta (27), o de-
putado estadual Alex de Madu-
reira (PL) e a vereadora Ana Pa-
vão (PL) visitaram a Primeira Ci-
dade Geriátrica do Brasil, o Lar
dos Velhinhos de Piracicaba.

A visita contou com a presen-
ça do presidente do Lar, Ivens San-
tiago Marcondes, onde se reuniu
com os parlamentares e tratou so-
bre a estrutura da instituição, apon-
tando algumas demandas que pre-
cisam de atenção. Aproveitando da
reunião, o presidente apresentou aos
parlamentares novos projetos e no-
vidades que o Lar dos Velhinhos
anseia apresentar ao município.

Além disso, o presidente ma-
nifestou agradecimento ao depu-
tado estadual Alex de Madurei-
ra (PL), referente a emenda des-
tinada por meio da vereadora
Ana Pavão para aquisição de
novos equipamentos, com intui-
to de melhorar o atendimento.

"É um momento de festa
para o lar. Recebemos a emenda

VVVVVISITISITISITISITISITAAAAA

Parlamentares no
Lar dos Velhinhos

Divulgação

Visitantes percorreram as tradicionais instalações do Lar dos Velhinhos

na conta e já está sendo utilizado
para a compra dos equipamentos
como computadores, impressoras,
refrigeradores, freezers, autocla-
ve, e dentre outros equipamentos
que utilizamos aqui,  substituin-
do aquilo que estava em mau es-
tado”, comentou o presidente
Ivens Santiago Marcondes.

“Através da solicitação da ve-
readora Ana Pavão, destinamos
ao lar esta emenda, e agradeço pela
recepção acolhedora, pois mostra
a simplicidade e o carinho que vo-
cês têm por nós. Sabemos que a
emenda está sendo bem emprega-
da” agradeceu o deputado.

Ana Pavão, apaixonada pela
instituição, conclui: “Só tenho
a agradecer ao nosso Deputado
Alex e ao Ivens Santiago por
acreditar e confiar no meu tra-
balho. Vocês sabem que tenho
um carinho imenso por este lu-
gar e amo estar aqui. Buscar me-
lhorias e zelar pela nossa cidade
geriátrica é o que está em foco”.

O holocausto, termo utiliza-
do para definir o massacre de mi-
lhões de judeus pelas tropas na-
zistas e seus colaboradores du-
rante a Segunda Guerra Mundi-
al (1939-1945), foi rememorado
em cerimônia alusiva ao "Dia
Municipal da Lembrança", reali-
zada na noite desta quarta-feira
(27), no teatro do CLQ Colégio -
Unidade Reserva Jequitibá.

A mesa da solenidade foi
composta pelo representante da
Federação Israelita do Estado de
São Paulo, Marcelo Rosenthal,
pelo representante da comunida-
de judaica, William Bueno, pelo ve-
reador André Bandeira (PSDB),
por Newman Simões, represen-
tante do CLQ Colégio e pelo pro-
fessor de história e moderador
do evento, José Daniel. A soleni-
dade foi conduzida por Daniel

HHHHHISTÓRIAISTÓRIAISTÓRIAISTÓRIAISTÓRIA

Holocausto na Segunda Guerra é lembrado em solenidade
Divulgação

"Dia Mundial da Lembrança" rememorou os horrores do Holocausto

Rosenthal, que é membro da co-
munidade judaica de Piracicaba.

Durante o evento, o sobre-
vivente do holocausto de 88
anos, Joshua Strul, romeno ra-
dicado no Brasil desde a década
de 1950, falou sobre os horrores
vividos. Alunos do colégio foram
convidados a acender velas em
homenagem aos judeus perse-
guidos e mortos e que não pude-
ram, ao menos, ter um funeral.

 Dia Municipal da Lembran-
ça - O Dia da Lembrança foi ins-
tituído município por meio da
lei municipal 6316/2008 e, no
calendário da Câmara Munici-
pal de Piracicaba, por meio do
decreto legislativo 08/2011.

Segundo Rosenthal, o Dia
Municipal da Lembrança aten-
de a uma resolução da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas),

que sugere que em todo o mun-
do escolas e entidades sociais fi-
lantrópicas e assistenciais divul-
guem o que foi o holocausto, e
"é uma forma homenagear a to-

das essas vítimas que nem se-
quer tiveram um funeral digno".

A solenidade teve como base o
requerimento 291/2022, de autoria
do vereador André Bandeira (PSDB).

Divulgação

O Residencial para Idosos
“Casa da Vovó Nice” segue
inovando e agora conta com
uma profissional de nutrição
atuando com cada um dos re-
sidentes. Recém-contratada,
a nutricionista Fátima Caval-
cante completou seu estágio
fundamental para a conclu-
são do curso e, assim que foi

NUTRICIONISTA
diplomada, foi chamada a atu-
ar na entidade. “Nos esforça-
mos muito e conseguimos
contratar agora uma profissi-
onal exclusiva para trabalhar
aqui. Estamos muito felizes
porque nossos residentes já
criaram um laço afetivo com a
nossa nutricionista", diz Pau-
lo Soares, diretor da Vovó Nice.

IIIIINICIANICIANICIANICIANICIATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

Projeto estimula empreendedorismo
com venda de roupas em brechó

A vereadora Ana Pavão(PL)
se reuniu na última quarta-feira
(27) com as empresárias Fabiana
Aparecida Garcia e Bruna Crispim,
que apresentaram à parlamentar
um projeto que idealizaram com
intuito de auxiliar a população.
As empresárias possuem espaço
físico onde vendem roupas de
marca em brechó, com preço de
baixo custo, mostrando às mu-
lheres que, ficar na moda com
roupas de brechó, é possível.

“Com a pandemia, esse ramo
aumentou e a nossa ideia é auxili-
ar e criar novas oportunidades,
aumentando assim a visibilidade
e criando novas demandas”, rela-
tou uma das empresárias. Fabia-
na e Bruna são adeptas ao uso
consciente da ressignificação de
peças temporal e atemporal. A
frente da segunda mão propor-
ciona novas diretrizes às entida-
des e ao empreendedorismo.

“É um projeto social de vi-
sibilidade para a nossa cidade,
que irá auxiliar as instituições
e destacar lojas do mesmo
ramo, aumentando sua renta-

bilidade e a empregabilidade”,
destacou a vereadora. “Vamos
auxiliar neste projeto e estudá-
lo para que possamos atingir o
público e estreitar parcerias”.

Assessoria Parlamentar

Projeto de reutilização
de roupas estimula
o empreendedorismo
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Pastores holandeses vão
reforçar o policiamento
Radú e Zoe, ambos de quatro meses, iniciaram treinamento que deve durar 15 meses

Radú, macho, 4 meses, 15 kg,
e Zoe, fêmea, também de 4 me-
ses, 12,5 kg, ambos pastores ho-
landeses, são os novos cães em
treinamento para compor o Gru-
pamento do Canil da Guarda Ci-
vil de Piracicaba. De raça extre-
mamente inteligente, que vive, em
média, entre 12 e 15 anos, Radú
e Zoe devem estar aptos a atuar
no auxílio ao patrulhamento nas
ruas do município em 15 meses.

Em suas atividades, os cães,
filhotes da fêmea Maxila, de 7
anos, integrante do Canil, de-
monstram muita energia e cum-
plicidade à ordens dadas pela equi-
pe de quatro adestradores/condu-
tores, formada pelos guardas-ci-
vis Geison, Leandro, Heredia e
Bombo. Os GCs atuam nessa fun-
ção desde 2015 e, além de treinar
os animais, também dão carinho
e atenção, tendo-os como parcei-
ros no dia a dia de trabalho.

O dia começa bem cedo para
Radú e Zoe. Às 6h eles já estão a
postos para a rotina diária, cum-
prindo uma jornada de duas ho-
ras de treinamentos em espaço
junto à Emdhap (Empresa Muni-
cipal de Desenvolvimento Habita-
cional de Piracicaba), no Algodo-
al. Entre os comandos básicos es-
tão abaixar e deitar e correr em
circuitos com obstáculos, sempre

de forma lúdica, como se fosse uma
brincadeira, em um total de 15
meses de muito trabalho antes de
ganhar as ruas. A aposentaria che-
ga, geralmente, após sete anos,
dependendo das condições físicas.

O trabalho do Grupamento do
Canil é voltado para ocorrências
de maior gravidade, quando exis-
te envolvimento de entorpecentes
e armas de fogo, além do patru-
lhamento preventivo diário reali-
zado pela equipe. Dessa forma, são
exigidas habilidades como faro
para entorpecentes e proteção de
seu treinador, dada a voz de co-
mando. O coordenador do Canil,
Geison Antonio Pires de Oliveira,
explica que os animais só atacam
quando recebem voz de comando.
“São dóceis e apenas atacam em si-
tuações adversas para imobilizar
algum meliante. São treinados para
morder somente o braço e a perna,
para mobilização da vítima”, expli-
cou. Para treinar esses comandos e
se protegerem, os adestradores/
condutores utilizam equipamen-
tos, como jaqueta e calça, que che-
gam a pesar 13 quilos cada peça.

Segundo Oliveira, adestrar
cães não é um trabalho fácil, mas
é uma tarefa prazerosa e feita
com amor e empenho, que inclui
o cuidado e a amizade com os
animais. “Somos adestradores

Os treinamentos são em espaço localizado na sede da Emdhap

Divulgação

desde 2015. Pelo amor aos cães,
ficamos felizes em proporcionar
bem-estar a eles e tê-los como par-
ceiros no dia a dia de trabalho.
Nos sentimos felizes e gratifica-
dos por essa missão”, observou.

CANIL - O Grupamento do
Canil da Guarda Municipal de
Piracicaba está instalado atual-
mente em espaço junto à
Emdhap, numa área de aproxi-
madamente 300 metros quadra-
dos. Iniciou suas atividades em
2005 e mantém uma equipe for-

mada por quatro integrantes,
divididos em duas equipes, que
cuidam e preparam diariamente
os cinco cães adestrados para o
trabalho de apoio diário a patru-
lhamentos e ocorrências.

É constituído por cinco cães,
sendo três adultos e dois filho-
tes: os adultos são Maxila, fêmea
7 anos (pastor holandês); Maya,
fêmea de 3 anos (pastor belga);
Iron, macho de 3 anos (pastor
belga), e os filhotes personagens
desta reportagem, Radú e Zoe.
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Parlamentares visitam
o Lar dos Velhinhos

Na última quarta-feira (27),
o deputado estadual Alex de Ma-
dureira (PL) e a vereadora Ana
Pavão (PL) visitaram a primeira
cidade geriátrica do Brasil, o Lar
dos Velhinhos de Piracicaba. O
presidente do lar,  Ivens Santia-
go Marcondes, reuniu-se com os
parlamentares e falou sobre a es-
trutura da instituição, apontan-
do algumas demandas que pre-
cisam de atenção. O presidente
também apresentou aos parla-
mentares novos projetos e novi-
dades que o Lar dos Velhinhos
anseia apresentar ao município.

Além disso, o presidente
manifestou agradecimento ao
deputado estadual Alex de Ma-
dureira (PL) pela emenda desti-
nada por meio da vereadora Ana
Pavão para aquisição de novos
equipamentos, com intuito de
melhorar o atendimento.

"É um momento de festa
para o lar. Recebemos a emenda

na conta e já está sendo utilizada
para a compra dos equipamentos
como computadores, impressoras,
refrigeradores, freezers, autocla-
ve, dentre outros equipamentos
que utilizamos aqui, substituin-
do aquilo que estava em mau es-
tado”, comentou o presidente
Ivens Santiago Marcondes.

“Através da solicitação da ve-
readora Ana Pavão, destinamos
ao lar esta emenda e agradeço pela
recepção acolhedora, pois mostra
a simplicidade e o carinho que vo-
cês têm por nós. Sabemos que a
emenda está sendo bem emprega-
da” agradeceu o deputado.

“Só tenho a agradecer ao nos-
so deputado Alex e ao Ivens Santi-
ago por acreditar e confiar no meu
trabalho. Vocês sabem que tenho
um carinho imenso por este lugar
e amo estar aqui. Buscar melhori-
as e zelar pela nossa cidade geriá-
trica é o que está em foco”, con-
cluiu a vereadora Ana Pavão.

Assessoria Parlamentar

Por intermédio de Ana Pavão, emenda foi encaminhada à instituição

Divulgação

Foi realizado na quarta-fei-
ra, 27, o primeiro Encontro
Ojú Obá, do grupo Araxá Ca-
poeira, no Centro Comunitá-
rio do bairro Jardim Espla-
nada. O evento teve a parce-
ria do projeto Cozinha Soli-
dária de Axé. Para Mestre e
Ogãn Adriano Rigo, que rea-
liza oficinas gratuitas de ca-
poeira no local desde 2019,

OJÚ OBÁ
foi possível reunir Mestres e
Contramestres da Capoeira
para uma maior interação.
“Gratidão a todos que parti-
ciparam e esperamos por
todos e todas no próximo
mês, no dia 25 de maio,
para realizar mais uma vez
essa ação para colaborar
com a Cozinha Solidária de
Axé”, disse Mestre Adriano.

Assessoria parlamentar

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) participou ontem, 29,
do programa “Alô Bom Dia”,
com o radialista Mário Luiz,
na Rádio Educadora de Pi-
racicaba. Na oportunidade,
o parlamentar explanou so-
bre algumas ações de seu
mandato nas áreas de saú-
de, segurança, educação,
trânsito, obras e meio ambi-

ENTREVISTA
ente.  Ele respondeu aos
questionamentos dos ouvin-
tes, sendo que alguns parti-
ciparam ao vivo, através de
telefone, além de outros con-
tatos realizados mediante
aplicativo de mensagem.“É
de extrema importância
esse espaço democrát ico
proporcionado pelo progra-
ma”, disse o vereador.

Divulgação

A partir desta segunda-fei-
ra, 2, o Centro Cultural do Nú-
cleo Habitacional Comendador
Mário Dedini Isaíra Aparecida
Barbosa – Zazá oferecerá gra-
tuitamente aulas de taekwondo
com o mestre Valter Berto Juni-
or. Serão disponibilizadas 50
vagas e os encontros acontece-
rão às segundas e quartas-fei-
ras, das 19h30 às 20h30, com
turmas mistas e idade mínima
de 6 anos de idade. A realização
é uma parceria da Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), com a
Scorpions Taekwondo Team.

O taekwondo é uma arte
marcial sul-coreana, que origi-
nou um esporte de combate. É
uma das modalidades dos Jogos
Olímpicos. “No Taekwondo de-
senvolvemos habilidades especí-
ficas, como autocontrole, integri-
dade, perseverança, domínio so-
bre si mesmo, ou seja, uma defe-
sa pessoal agregada a um esporte
olímpico”, explica mestre Valter.

Mestre Valter é faixa preta
6° Dan, praticante de tekwondo
há mais de 33 anos. Possui títu-
los estaduais, nacionais e inter-

Os encontros acontecerão às segundas e quartas, das 19h30 às 20h30

nacionais. Foi técnico da seleção
paulista, no Pan-americano de
Cadete, em Porthelan, EUA, em
2019, e técnico no mundial de
cadete no Uzbequistão, também
em 2019. Tem formação acadê-
mica em educação física, pós-
graduação na área e pertence à
única equipe devidamente regis-
trada na Fetesp (Federação de
Taekwondo do Estado de São
Paulo) junto à CBTKD (Confede-
ração Brasileira de Taekwondo).

SERVIÇO
Aulas de taekwondo com
Mestre Valter Berto Junior, no
Centro Cultural do Núcleo Ha-
bitacional Comendador Mário
Dedini Isaíra Aparecida Bar-
bosa – Zazá, localizado a rua
Jacinto Roberto Penedo, 190.
A partir de 02/05, às segun-
das e quartas-feiras, das
19h30 às 20h30. 50 vagas,
com turmas mistas e idade
mínima de 6 anos de idade.
Gratuito. Informações e ins-
crições (19) 99876-6568/
(11) 97440-0708. Alunos
com 18 anos ou menos de-
vem apresentar no ato da
matrícula comprovante es-
colar e autorização dos pais.

EEEEESPORTESPORTESPORTESPORTESPORTE

Centro Cultural Zazá oferece
aulas gratuitas de taekwondo
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Prefeitura, por meio da Guarda
Civil, implanta o SOS Rural

VVVVVACINAÇÃOACINAÇÃOACINAÇÃOACINAÇÃOACINAÇÃO

Crianças, idosos e trabalhadores
da saúde participam do “Dia D”

Os moradores da Zona Rural
de Piracicaba terão linha direta
com a Central de Operações da ,
por meio da utilização de número
de WhatsApp. A Prefeitura, por
meio da Guarda Civil, disponibiliza-
rá o serviço, chamado de SOS Ru-
ral, a partir de domingo, 1. A popu-
lação poderá solicitar ajuda e a Cen-
tral determinará que uma viatura
da Patrulha Rural mais próxima vá
atender a demanda. O número do
SOS Rural é o (19) 9 9772-0515.

Com 811 quilômetros de estra-
das rurais, a Zona Rural de Piraci-
caba corresponde a 82,5% do terri-
tório do município e a implantação
do serviço dinamizará o trabalho
da Patrulha Rural, composta por
16 GCMs e duas viaturas 4x4, apro-
priadas para rodar em estradas não
asfaltadas. “É uma ferramenta

simples e barata, mas que aprimo-
rará a atuação da Guarda Civil para
chegar com mais agilidade ao local
da ocorrência e assim poder auxili-
ar de forma mais assertiva. A im-
plantação da ferramenta integra as
ações desenhadas no Planejamento
Estratégico da Guarda Civil, que pre-
tende qualificar ainda mais a cor-
poração, seu recurso humano e o
atendimento ofertado à população”,
explica Sidney Miguel da Silva Nu-
nes, comandante da Guarda Civil.

Para divulgar o novo canal de
comunicação direta da GCM com
a população da Zona Rural, o Co-
mando da Guarda Civil, com apoio
do vereador Laércio Trevisan, re-
alizará reunião para as diferentes
comunidades da Zona Rural, apre-
sentando a ferramenta. As datas
ainda não foram definidas.

Hoje, 30, é Dia D de vacina-
ção contra gripe (Influenza) e sa-
rampo. A Prefeitura de Piracica-
ba, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, vai disponibili-
zar os imunizantes em 36 unida-
des de saúde, das 8h às 17h (ex-
ceto USF Anhumas, que será das
8h às 16h). Não é necessário fa-
zer agendamento. Poderão se va-
cinar contra a gripe no Dia D
idosos com 60 anos ou mais, tra-
balhadores da saúde e crianças
de seis meses a quatro anos.

Já a vacina contra o sa-
rampo estará disponível para
trabalhadores da saúde e cri-
anças de seis meses a quatro
anos. Para esse público a ori-
entação é para que levem a ca-
derneta de vacinação.

PRÓXIMA SEMANA – A

partir de segunda-feira, 2, ges-
tantes e puérperas também po-
derão se vacinar contra a gripe
(Influenza). A vacina contra gri-
pe é aplicada, sem agendamen-
to, nos CRABs (exceto CRAB
Paulista) e UBSs das 8h às 15h
e nos PSFs das 8h às 16h, nos
dias úteis. Desta forma, a vaci-
na contra a gripe estará dispo-
nível a partir da próxima sema-
na para idosos com 60 anos ou
mais, trabalhadores de saúde,
crianças (seis meses a quatro
anos) e gestantes e puérperas.

Nos mesmos locais e horá-
rios, a vacina contra o sarampo
também estará disponível para
trabalhadores da saúde e crian-
ças (seis meses a quatro anos).
Esse grupo deve apresentar a
carteirinha de vacinação.
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FALECIMENTOS FALECIMENTOS
SRA. MARIA PORTELLA DE TO-
LEDO PINTO faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 81
anos, filha dos finados Sr. Aqui-
lino Gil de Toledo e da Sra. Be-
nedita Portella, era viúva do Sr.
João Antonio Pinto; deixa os fi-
lhos: Antonio Carlos Castilho,
já falecido; Sandra Maria Cas-
tilho; Jose Rinaldo Castilho;
Roseane Valeir Castilho; Pau-
lo Sergio Castilho e Ana Paula
Castilho. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LUIZ CARLOS MAZZI fale-
ceu anteontem, nesta cidade,
contava 70 anos, filho dos fina-
dos Sr. Antonio Mazzi e da Sra.
Teresinha Iovine Mazzi, era ca-
sado com a Sra. Maria Ines Or-
tiz Mazzi; deixa os filhos: Gisele
Cristina Mazzi, casada com o Sr.
Adão Batista Viana; Claudia
Renata Mazzi; Julia Graziela
Mazzi, casada com o Sr. Evan-
dro Gonçalves; Luiz Carlos Ma-
zzi Junior, casado com a Sra.
Fabiana Bragaia e Rafael Anto-
nio Mazzi. Deixa netos, bisneto,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. GERALDO RODOLFO DE
OLIVEIRA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 52 anos,
filho do Sr. Roque Messias de
Oliveira e da Sra. Judith Conces-
sa Ribeiro de Oliveira, era viúvo
da Sra. Marlene do Carmo An-
tunes Franco de Oliveira; deixa
a fi lha: Handressa Antunes

Franco de Oliveira, casada com
o Sr. Ademir Nunes de Oliveira.
Deixa demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 02, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. RAUL DE ALMEIDA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 54
anos, filho do Sr. Mario Lima de
Almeida, já falecido e da Sra.
Maria Jose de Almeida, era ca-
sado com a Sra. Rita de Cas-
sia Medeiros de Almeida. Dei-
xa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DIOGO MUNHOZ faleceu
ontem, nesta cidade, contava 82
anos, filho dos finados Sr. Ma-
noel Munhoz Filho e da Sra.
Encarnacion Alonso, era casa-
do com a Sra. Izilda De Marco
Munhoz; deixa os filhos: Ricar-
do de Oliveira Munhoz, casado
com a Sra. Ana Lucia Oliveira
Munhoz; Renato de Oliveira Mu-
nhoz; Fernanda Perlatti, casada
com o Sr. Hugo Alves e Diogo
Munhoz Filho. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
16h00 da sala “C” do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO PIACENTINI fa-
leceu ontem, nesta cidade, con-
tava 91 anos, filho dos finados
Sr. Angelo Piacentini e da Sra.
Amelia Gaziolla, era viúvo da
Sra. Gertrudes Berti Piacentini;

deixa os filhos: Maria Angelica
Piacentini Anastacio, viúva do Sr.
Luis Claudio Anastacio; Fran-
cisco Berti Piacentini, já faleci-
do deixando viúva a Sra. Dirce
Maria Piacentini; Angela Maria
Berti Piacentini, já falecida; Isa-
bel Berti Piacentini, casada
com o Sr. Aldo Sergio Bueno;
Angela Maria Correa Berti Pia-
centini, casada com o Sr. Celio
Mateus Boni e Gilberto Berti Pi-
acentini. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala “01”, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO NILSON FERREIRA DE
CARVALHO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 52 anos,
filho dos finados Sr. Orozino
Ferreira de Carvalho e da Sra.
Rosa de Souza Guedes Fer-
reira. Deixa irmãos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “03” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE EDNO GONÇALVES
DA SILVA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 35 anos,
filho do Sr. Jose Joaquim Gon-
çalves da Silva e da Sra. Eleni-
za Maria da Conceição, era ca-
sado com a Sra. Maria de Fati-
ma Ferreira da Silva; deixa os
filhos: Jose Jeferson Gonçalves
da Silva, já falecido e Joabner
Gonçalves da Silva. Deixa de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h00
da sala “01” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Rezen-
de para a referida necrópole em

jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM JOSE JEFERSON
GONÇALVES SILVA faleceu
ontem, nesta cidade, contava
17 anos, f i lho do Sr. Jose
Edno Gonçalves da Silva, já
falecido e da Sra. Maria Cle-
cia da Silva.  Deixa irmãos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será reali-
zado hoje, saindo o féretro às
10h00 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSA BENATI MAZETA fa-
leceu ontem, nesta cidade, con-
tava 77 anos, filha dos finados
Sr. Antonio Benati e da Sra. Izal-
tina Tobaldini, era casada com
o Sr. Helio Mazeta; deixa a filha:
Elaine Benati Mazeta Rossi,
casada com o Sr. Reginaldo
Rossi. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo às
13h00 da sala “C” do Velório do
Cemitério do Parque da Res-
surreição, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EDERSON TORRISI faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 39 anos, filho do Sr. Salva-
dor Torrisi e da Sra. Maria Apa-
recida Silva Torrisi, era casado
com a Sra. Lidiane Amanda
Burgardt dos Santos deixa as
filhas: Thaina Barbosa Torrisi;
Julia Gabriely Burgardt e Lore-
na Vittoria Burgardt Torrisi. Dei-
xa irmãos, cunhados, sobri-
nhos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 15h00 do Velório da Sauda-
de, sala “04” para o Cemitério
Municipal da Cidade de Anhem-
bi – SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFª THERESA COSTA fale-
ceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 87 anos de
idade. Era filha do Sr. Oscarli-
no Costa e Sra. Geraldina Cos-
ta, ambos falecidos. Deixa de-
mais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem
ás 13:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de  - Sala 07,  para  o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. THEREZINHA DE JESUS
NOLASCO CERON faleceu on-
tem na cidade de Iracemapo-
lis, aos 93 anos de idade e era
viúva do Sr. Bortolo Ceron. Era
filha do Sr. Alfredo José Nolas-
co e da Sra. Salina Marchiori,
falecidos. Deixa os filhos: José
Carlos Ceron casado com So-
nia Marili Marchesin Ceron e
Edison Luiz Ceron casado com
Celia Regina Pisolito Ceron.
Deixa netos e bisnetos. O seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Pira-
cicaba e o seu  sepultamento
deu-se ontem as 16:30 hs sa-
indo a urna mortuária do Velo-
rio “B” do Cemiterio Parque da
Ressurreição para a referida
necrópole, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. GERCY GOMES DE OLIVEI-
RA faleceu anteontem na cida-
de de São Pedro aos 78 anos

de idadeEra casado com o
Sr.Antonio Carlos de Freitas.Era
filha dos finados Sr.Terci Go-
mes e da Sra.Adelaide
Lopes.Deixa irmãos, sobri-
nhos, demais parentes e
amigos.O seu sepultamento
deu se ontem ás 16:30 h sain-
do a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro seguin-
do para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumada em jazi-
go da família. (FUNERARIA GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

UELITON EVANGELISTA DOS
SANTOS faleceu ontem na ci-
dade de São Pedro aos 35 anos
de idade. Era filho do Sr. Wilson
Torquato dos Santos e da fina-
da Sra.Lourdes Barbosa dos
Santos. Deixa familiares e
amigos.O seu sepultamento
deu se ontem ás 10:30 h sain-
do a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro se-
guindo para o Cemitério daque-
la localidade onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. TEREZINHA VIEIRA faleceu
ontem na cidade de São Pedro
aos 67 anos de idade e era filha
dos finados Sr.José Vieria e da
Sra.Ana Angelica. Deixa irmãos,
sobrinhos e demais parentes.
O seu sepultamento deu se on-
tem ás 15:00 h no Cemitério
Parque São Pedro onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 14/2022, Processo:
364/2022, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática, conforme
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. As propostas serão acolhidas com
início no dia 02/05/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 16/05/2022. O início da
sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 16/05/2022. Deve ser obser-
vado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por
meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br
. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações,
sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 29 de abril de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 22/2022, Processo:
668/2022, que tem por objeto a Aquisição de 02 veículos Tipo HATCH, zero Km, confor-
me necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. As propostas serão acolhidas com
início no dia 02/05/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 13/05/2022. O início da
sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 13/05/2022. Deve ser obser-
vado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por
meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br
. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações,
sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 29 de abril de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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VERSOPROSA

ONDE SERÁ QUE ELE ESTÁ?!
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As comadres estavam preocupadas com Dona Olga, pois ela estava
muito deprimida. Muito elegante, sempre preocupada em estar bem ves-
tida, com simplicidade, mas clássica.

Casada com um fazendeiro que tinha vindo do "além mar" e tinha
conseguido "enricar". Veio fazer a América...

A Casa Grande era realmente ampla com muitos compartimentos,
salas imensas, moveis verdadeiras obras de arte, madeiras de lei e már-
mores importados.

O casal tinha cinco filhos que, diariamente eram aprontados impeca-
velmente por uma governanta e, levados para escola por um empregado
de confiança.

A Casa Grande tinha muitos empregados, mas o fazendeiro Raul só
comia o que sua esposa Olga preparava. Ele viajava muito para desenvol-
ver suas compras e vendas e ela tinha maior prazer em cozinhar.

Olga também tinha que passar seus ternos de linho, pois o marido
percebia quando eram as criadas que fazia o trabalho. Era tudo muito
normal, fora educada para "servir ao seu esposo".

Não existia ferro elétrico a vapor, era ferro a brasa mesmo que tinha
que controlar a temperatura para não queimar o tecido.

As lavagens dos ternos eram feitas por Dona Adelaide, criada que sua
mãe entregou para a filha Olga quando esta jovenzinha casou.

Dona Adelaide fazia sua tarefa com muito amor para que sua "sinha-
zinha", pois não queria que ela visse as marcas deixadas pelas amantes e
pelas esbórnias frequentes.

Os filhos todos foram estudar nas faculdades das grandes cidades e
a fazenda foi ficando fora dos planos dos herdeiros.

O fazendeiro Raul foi negociando partes das terras por apartamentos
para os filhos e contratando técnicos para fazer os serviços que ele pró-
prio fazia e que agora não tinha mais condições físicas nem vontade para
executa-las.

Olga já não conseguia fazer o que gostava tanto e Raul também não
percebia como eram feitos os pratos preferidos ou o cuidado com suas roupas.

Continuava viajando e a mala era um mistério para Olga. Como Ade-
laide tinha falecido, ela sempre escutava ponta de conversas:

- A mala voltou com roupa limpa...
- Voltou só metade da roupa que levou! Acho que jogou parte no lixo...
Olga muito deprimida nem sempre entendia do que as criadas esta-

vam falando, mas começou a perceber que fazia vários dias que não via
Raul, ele não voltava da viagem, ninguém comentava e os filhos faziam
visitas rápidas só para saber se ela estava bem de saúde, não pergunta-
vam sobre o pai que estava sempre trabalhando...

Seu coração estava querendo falar alguma coisa...
Recebeu a visita de sua comadre Iracema e nesta mesma tarde esta-

vam suas vizinhas mais próximas para um lanche. Iracema chegou e foi
logo perguntando: - Já falaram que o marido dela morreu?...Não! os filhos
têm medo que ela não aquente a notícia. - Ela está muito deprimida. Disse
o filho médico...

- Que nada! Eu conheço minha comadre. Ela é uma mulher muito
forte, uma guerreira!

- Olga estou aqui para te ajudar. Raul faleceu, minha amiga! O que
você precisa?

- Oh! Iracema, minha querida amiga e comadre! Por favor me ajuda,
pega meu pretinho básico, sapatos e bolsa combinando e algumas joias
discretas. Me ajuda a tomar banho e me perfumar.

- Mamãe! Você está bem, quer um calmante?
Quando o filho terminou de falar a porta do quarto já estava fechada.
- Iracema! Pensei que ele tinha ido morar com alguma serigaita e

ainda teria que enfrentar um divórcio...
- Amiga! As viúvas são as únicas mulheres que têm certeza de onde

seu marido realmente está!

O livro "O tempo" de Ivo Minkovi-
cius fala sobre a passagem desse bem
tão precioso, que muitas vezes nem da-
mos importância, que passa muito de-
pressa e não tem como voltar.

O tempo foge e passa sem parar. Vai
para o passado em lembranças que fi-
cam guardadas dentro de nós. Registra o
agora, que também passa bem depressa e logo vira futuro. O tempo vira
passado e futuro num instante. E não para um minuto, nem um segundo!

Este livro mostra, com graça e muita sutileza, as formas que o tempo
encontra para fazer o mundo acontecer.

Aproveite bem cada segundo, ame, ria, viva...  o tempo é um presente
que ganhamos a cada dia.   Recomendamos!

Faixa etária: 05 a 99 anos
Você pode encontrar essa linda história em: https://youtu.be/NtEWA-

cbmfhU

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 CAMINHO
Carme LinaCarme LinaCarme LinaCarme LinaCarme Lina

É a mulher.
É a mãe e a peregrina da vida

Ela e ele caminham.

Ela em busca dos sonhos e ele das
realizações

Chegam juntos
Os caminhantes.

A Mulher com sonhos
O Homem com propostas

Continuam juntos.

O vaso está pronto para
acolher a semente

Do caminho
Dos caminhantes.

O caminho de volta para casa
Sonhos propostas
Pulsa a nova vida.

A criança.
Vida.

O menino.

O menino escolhe a vida
Vai caminhar com os caminhantes

que caminham
Seus caminhos.

"Amigos verdadeiros sempre estão"Amigos verdadeiros sempre estão"Amigos verdadeiros sempre estão"Amigos verdadeiros sempre estão"Amigos verdadeiros sempre estão
presentes, não importa o tempo e apresentes, não importa o tempo e apresentes, não importa o tempo e apresentes, não importa o tempo e apresentes, não importa o tempo e a
distância, mas nunca estarão maisdistância, mas nunca estarão maisdistância, mas nunca estarão maisdistância, mas nunca estarão maisdistância, mas nunca estarão mais
distantes do que o alcance de nosdistantes do que o alcance de nosdistantes do que o alcance de nosdistantes do que o alcance de nosdistantes do que o alcance de nos

esperar de braços abertos."esperar de braços abertos."esperar de braços abertos."esperar de braços abertos."esperar de braços abertos."
Plinio MontagnerPlinio MontagnerPlinio MontagnerPlinio MontagnerPlinio Montagner

Nosso amigo Plínio Montagner nosNosso amigo Plínio Montagner nosNosso amigo Plínio Montagner nosNosso amigo Plínio Montagner nosNosso amigo Plínio Montagner nos
deixou no dia 26 de abril, aos 84deixou no dia 26 de abril, aos 84deixou no dia 26 de abril, aos 84deixou no dia 26 de abril, aos 84deixou no dia 26 de abril, aos 84

anos. Professor eanos. Professor eanos. Professor eanos. Professor eanos. Professor e
escritor nos legou lindas crônicas sobre filosofia,escritor nos legou lindas crônicas sobre filosofia,escritor nos legou lindas crônicas sobre filosofia,escritor nos legou lindas crônicas sobre filosofia,escritor nos legou lindas crônicas sobre filosofia,

cococococotidiano e do ortidiano e do ortidiano e do ortidiano e do ortidiano e do orgulho de ser profgulho de ser profgulho de ser profgulho de ser profgulho de ser professoressoressoressoressor.....

PALAVRA DO ESCRITOR:

DIA DA TERRA
Valdiza Maria CapranicoValdiza Maria CapranicoValdiza Maria CapranicoValdiza Maria CapranicoValdiza Maria Capranico

A Terra é nossa casa...
Não temos, até este momento, nenhuma opção para vivermos fora dela...
E, o que estamos fazendo por ela? Com ela?
Apesar de muitos alertas de cientistas, de pessoas preocupadas com

a VIDA em nosso planeta, poucos se importam com isso...
Poluição, desmatamento, destruição da vida selvagem, até quando?
Já estamos vivendo hoje, tempos estranhos: animais selvagens procu-

rando abrigo, alimento, em casas, apartamentos, áreas públicas...
Por conta do progresso desorganizado, o homem, cada vez mais,

invade os espaços da Natureza que pertenciam a eles...
Mas, o homem está esquecido que a vida em nosso planeta é uma rede,

onde, se destruirmos um elo, aos poucos, toda ela será prejudicada! A vida
de um ser vivo depende da
vida do outro... Cada espé-
cie animal ou vegetal que
é extinta, traz consequên-
cias sérias a todos nós...

Será esse o destino
final de nosso planeta?
Destruído por seus própri-
os e "inteligentes" habi-
tantes?

Não nos esqueçamos:
A TERRA é nossa única
casa! O que estamos fa-
zendo por ela? Com ela?

QUERO MORRER SEM SABER QUE MORRI
Plínio MontagnerPlínio MontagnerPlínio MontagnerPlínio MontagnerPlínio Montagner

Que desejo estranho é esse. Quem morre, é claro que não sabe que
morreu. (Ou sabe?). E é certo também que ninguém gostaria de saber
quando vai morrer. Pelo menos eu não quero. Credo! Algumas pessoas
otimistas que minimizam a morte dizem que existe o lado "bom": vão se
encontrar com o seu Deus, as dores e as angústias terminam - e as dívidas
..., Mas... será que é bom só porque os sofrimentos acabam e não tomamos
mais remédios? Ninguém sabe o que há do lado de lá; todo mundo "chuta".

Outra coisa - se acabam as coisas ruins, não acabam também as
boas? Ora, então é melhor ficar por aqui mesmo. Não dá nem para
imaginar ficar sem a companhia e o afeto de nossos pais, filhos, netos,
esposa, marido, avós, amigos. E mais, como abandonar nossos discos e
livros, nosso jardim; não ouvir mais O Trem das Onze, Besame Mucho,
Brasileirinho, Moonlight Serenade, e Lupicínio, Chico, e Choppin...?
Dá arrepios. Que se dane a morte.

Vou morrer contra minha vontade, eu sei, e quando chegar o dia
não quero saber que morri; não quero álbuns nem flores nem a bandei-
ra do Corinthians. Inferno? só faltava essa, além de perder coisas boas
daqui ainda precisamos tomar cuidado para não passarmos algum tem-
po no inferno? Caraca!

Seja lá para aonde a gente for (se formos mesmo), acho que as belezas
do céu serão bem diferentes das daqui. É claro que não tem praia, barulho
de chuva, flores, pastel, pudim de queijo, cerveja e a beleza feminina.
Então, vai ter o quê? Querem saber? vamos nos esforçar para permanecer-
mos vivos o mais tempo possível, mesmo com chefe ruim, salário de fome,
um monte de impostos, pobreza e dorzinhas aqui e ali. Não inventaram até
essa máxima? - "Se morrer é descansar, prefiro viver cansado".

Hoje vi no quintal do meu vizinho o que sobrou de um imponente pé de
jaracatiá. Agonizante, seco, galhos caídos, tronco cheio de formigas e ou-
tros bichos. E ainda, sem nenhuma cerimônia, um pica-pau tirando proveito.
Toc, toc, toc! O francês Lavoisier estava certo: tudo se transforma: nada se
perde, nada se cria, nada permanece nem fica do mesmo jeito.

Um dia seremos um corpo à disposição dos bichinhos que a gente
vê nos microscópicos. Infelizmente valorizamos meio tarde a família, a
paz e a saúde. E só percebemos quando nossos créditos estão acaban-
do, a diabete se instala, o coração muda de ritmo e outras doenças
aparecem. Isto lembra a história do cesto de jabuticabas. Quando está
cheio, os frutos menores, feios, defeituosos são deixados de lado; mas
na medida em que vai se esvaziando são saboreados devagarzinho, até
o caroço. Nesses momentos os ateus desaparecem do mapa. Acredi-
tam em tudo, em todos os deuses e santos.

Dizem que quando um avião está caindo não existe nenhum ateu
dentro dele... Não é fácil identificar o essencial. Por isso desperdiça-
mos tempo valorizando o supérfluo e vitórias bobas. Uma companhia
de qualidade é o que vale; a boa cepa é que é o essencial, não o rótulo,
não a taça nem o guardanapo.

(Publicado em abril de 2010)

ÍNDIO
Ludovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da Silva

Dentro de pouco tempo, não se ouvirá mais falar de índio, a não ser
como lembrança, que ficará marcada como saudade. O contato direto com
as civilizações mudou seu modo de viver. A maioria das tribos mudou o
comportamento primitivo.

Aquele ser humano encontrado em estado selvagem, mas feliz na sua
vida cotidiana, aos poucos, está desaparecendo. Mesmo algumas nações
consideradas extintas, redescobertas, apresentam adiantado estágio de
comportamento para sua espécie, quer como evolução social, em relação à
primitiva, como no desenvolvimento do cultivo da terra, para sua sobrevi-
vência. Claro que o progresso, evidenciado com o passar do tempo, se deve
à presença de mentores preparados no processo de evolução desses povos,
embora com prejuízos aos verdadeiros valores indígenas. Nesse aspecto,
difícil é salvar por inteiro as riquezas milenares dessas famílias, ou fazê-las
mudar hábitos e costumes de sua sociedade. Hoje, perto das civilizações, já
se encontram índios se aventurando pelos caminhos evoluídos, até se com-
portando com apreciável senso nos negócios e na política.,

A SILHUETA DE HIROSHIMA
Cássio Camilo Almeida de NegriCássio Camilo Almeida de NegriCássio Camilo Almeida de NegriCássio Camilo Almeida de NegriCássio Camilo Almeida de Negri

O céu amanhecera limpo, sem nenhuma nuvem. Atrás da montanha, o
sol nascente estampava no firmamento o símbolo nipônico. Nem parecia
que estávamos em guerra aqui em Hiroshima. As incessantes sirenes, que
anunciavam os bombardeios americanos, há dias não soavam.

Eu estava no pátio da escola com a vassoura nas mãos, varrendo-o das
folhas mortas, pois era o servente. A hora do recreio findara há instantes e
todos estavam de volta às salas de aulas.

De repente, uma rajada de energia que parecia vinda do portal do
inferno recém-aberto, me estatelou na parede caiada do espesso muro de
entrada. Minha consciência se apagou e nada mais percebi. Dias depois,
recobrei a consciência e me vi andando sem rumo pelo jardim que agora
mostrava somente árvores carbonizadas. Da escola, só restavam algumas
paredes, o teto, assoalho, vidros, tudo havia evaporado.

Via corpos carbonizados e outros andando sofregamente, completa-
mente nus, carnes queimadas, como que derretidas e escorrendo dos fêmu-
res, tíbias e ulnas. Muitos corpos a tremer pelo chão sendo devorados por
bilhões de vermes dos ovos das moscas ali depositados. Disso só calculei
que o inferno passara por ali há dias.

No entanto, eu não sentia nenhuma dor. Continuava saudável e belo,
como sempre fora, como a flutuar entre as fumaças e o odor de carne
podre, tentando ajudar os combalidos.

Imaginei então que deveria ser um ataque americano com uma nova
arma, a do juízo final. Mas eu, aqui tão bem, como é possível não ter sido
atingido? Não tinha tempo para pensar muito, pois precisava prestar socor-
ro aos outros. Os dias se passavam e eu não sentia fome, sono, só queria
doar minha cota de ajuda aos semelhantes. Após mais de três meses, sem
sentir nenhuma necessidade, nem de beber água, comecei a achar estra-
nha aquela situação.

Voltei à escola, e na parede caiada de branco, vi impressa uma silhueta
negra com boné e vassoura na mão em tamanho natural. Foi quando com-
preendi o que minha mãe dizia e eu, como jovem, ainda não acreditava: -"A
morte não existe, pois a alma é imortal".

Meu corpo fora vaporizado e aquele contorno negro de minha silhueta,
gravado na parede branca, era tudo o que dele restara.

SER
Elisabete BortolinElisabete BortolinElisabete BortolinElisabete BortolinElisabete Bortolin

Eu estou em iminente transformação
Envolta em altos e baixos

Idas e vindas cada vez mais
Marcantes e relevantes.

Eu estou em completa mutação
De energia que emana de meu ser

EU SOU aquela que se supera
Alcançando os marcos de uma nova era.

Eu estou abrindo caminhos em minha alma
Fazendo trilhas, descobrindo rios
EU SOU um ser em construção

Que luta para chegar à perfeição.

EM SILÊNCIO COM A DOR
Raquel DelvajeRaquel DelvajeRaquel DelvajeRaquel DelvajeRaquel Delvaje

Essa dor que me dói todos os dias
Que está nas profundezas de meu ser
Que vem trazendo às bordas, a agonia

E me ensina na lide o que é doer.

Qualquer coisa na vida é o que eu faria
Para essa dor parar de me envolver;
Sonho com o momento que alumia
E toda a luz me tire o escurecer.

Em todo o brilho sinto-me perder
E minha alma mergulha no palor
E a languidez me faz desfalecer.

Oh! Coração magoado e tão contrito
Vou ficando em silêncio com a dor

Até que ela se torne em mim um mito.

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

Vidas se juntam.
O menino ensina

A Vida.

No caminhar
De eternos caminhantes
De sonhos e prepostas.
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Notícia inverídica e distorcida
circulou pela internet

O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo realizou uma
auditoria surpresa no ano passa-
do nesta escola. E retornou esta
semana para nova verificação. Os
técnicos fizeram uma ampla fisca-
lização e verificaram que transpor-

te, biblioteca, merenda, laborató-
rio, sanitização, dedetização e con-
dições físicas estavam todos em
ótimas condições. E os livros ar-
mazenados em local inapropriado?
Não eram livros, mas sim aposti-
las. E como a própria foto mostra

estavam separados sobre a
mesa do pátio, por série, em pi-
lhas distintas, para distribui-
ção aos alunos, como acontece
ao final de cada bimestre e, ali-
ás, já foram todas distribuídas.

Cabe por fim ressaltar, que a

Prefeitura de Laranjal Paulista,
através da Secretaria de Educa-
ção, oferece sistema apostilado do
Universitário com padrão de escola
particular, oferecido gratuitamente
a todos os alunos da rede pública
municipal. Essa é a verdade!

Abril  está chegando ao
fim. E o último sábado do mês
será marcado por muita músi-
ca e esporte. O Projeto Música
& Arte no Coreto, que traz o
melhor da música sertaneja
com Sérginho Só Modão, acon-
tece às 10h, no Largo São João,
através de parceria entre a Pre-
feitura de Laranjal Paulista,
por meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, com a Associ-

AAAAATRAÇÕESTRAÇÕESTRAÇÕESTRAÇÕESTRAÇÕES

Sábado terá programação
de música e esporte

ação Comercial e Empresarial.
À tarde, acontece a grande fi-
nal do Campeonato Amador
Municipal, entre Juventude e
Chapecó. A partida acontece no
Estádio "Accácio Luvizotto",
às 15h30. Mas, antes a equipe
sub20 de Laranjal Paulista re-
cebe o São Bento para um amis-
toso, às 13h45. Ambos os even-
tos são gratuitos e abertos ao
público. Prestigie. Participe.

“É o nosso dever. É a nossa
obrigação”. Com essas palavras,
o prefeito Dr. Alcides de Moura
Campos Junior comentou a apro-
vação das contas da Prefeitura
de Laranjal Paulista no exercí-
cio de 2019. Trata-se da terceira
análise favorável consecutiva, já
que em 2017 e 2018 também hou-
ve a aprovação dos respectivos

AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

Prefeito tem contas aprovadas
pelo Tribunal de Contas de SP

exercícios. O Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo é consi-
derado como a mais gabaritada
corte de fiscalização e controle do
país. “Um aval de conduta,
transparência e desempenho ad-
ministrativo à nossa gestão. Se-
guimos trabalhando com abso-
luto respeito ao recurso público
e à nossa população”, finalizou.

As crianças do Clube de Paz,
assistidos pela Justiça Restaura-
tiva, através do Núcleo São Vi-
cente de Paulo, participaram na
semana passada de uma pales-
tra sobre educação ambiental. O
foco foi o impacto causado pelo
descarte incorreto de resíduos.
Durante as dinâmicas, os parti-

CCCCCLUBELUBELUBELUBELUBE     DADADADADA P P P P PAZAZAZAZAZ

Palestra sobre educação
ambiental é ministrada

cipantes receberam informações
valiosas sobre a separação do
lixo doméstico.  A iniciativa é
fruto de parceria entre a Prefei-
tura de Laranjal Paulista, Ceri-
so e Contemar, que irá em breve
também disponibilizar 250 novos
contêineres para coleta de resí-
duos orgânicos e recicláveis.

Acontece  neste  sábado
(30), o Dia D de Vacinação con-
tra gripe e sarampo para crian-
ças de 6 meses a menores de 5
anos, nos postos de saúde da
Vila Zalla, São Roque, Centro e
Maristela, das 8h às 16h.  No

IIIIIMUNIZAÇÃOMUNIZAÇÃOMUNIZAÇÃOMUNIZAÇÃOMUNIZAÇÃO

Dia D de vacinação contra
a gripe e sarampo é hoje

mesmo dia, o Centro Administra-
tivo também estará aberto para
atualização de vacinas contra a
COVID-19, para crianças de 5
anos ou mais e adultos, e influ-
enza, para idosos com 60 anos ou
mais e profissionais de saúde.

Divulgação Divulgação

A Biblioteca Municipal está
temporariamente em novo en-
dereço, funcionando na Esta-
ção Cultura, localizada na Pra-
ça Antônio Alves de Lima, no
Centro. Esta semana, o padre
Áthila Tintino visitou o local, le-

BIBLIOTECA
vando as suas bençãos.  Cabe
lembrar que em breve Laran-
jal Paulista terá uma nova bi-
blioteca, moderna e interativa,
com um novo prédio que será
construído como novo equipa-
mento cultural do município.

A deputada Maria Lucia Ama-
ry esteve esta semana em
Laranjal Paulista. A visita de
cortesia serviu também para
discutir novas demandas e
projetos para o município.
Também participaram do en-

VISITA
contro, no gabinete da Pre-
feitura, a secretária munici-
pal de Segurança Pública e
Trânsito, Regina Abdala, o
secretário de Governo, Carlos
Reis, e o vereador Marcos
Eduardo de Mello, o Melinho.

Fotos: Divulgação

Dois importantes símbolos da história e das tradições do município acabam de ser revitalizados pela Prefeitura de
Laranjal Paulista. O Monumento ao Tropeiro e a Laranja passaram por processo de restauração e reparos.

SÍMBOLOS

Unidos, que no do dia
1º de maio de 1886 rea-
lizaram uma histórica
greve geral que parali-
sou totalmente a cida-
de, ocasião na qual os
grevistas e seus apoia-
dores enfrentaram uma
feroz repressão policial.

No Brasil, desde o
golpe de 2016, que retirou a presi-
denta Dilma Rousseff do governo
e abriu um período de graves re-
trocessos em todas as esferas da
vida social, particularmente no que
diz respeito aos direitos da classe
trabalhadora e da população mais
pobre, podemos dizer que não te-
mos muito a comemorar. Sim, por
um lado isso é verdade, mas por
outro lado o Primeiro de Maio
tem justamente esse condão de
unir, concentrar energias, incen-
tivar a resistência, as lutas, o
destemor frente aos desafios.
Por isso devemos comemorar,
sim, nossa resiliência e nossa dis-
posição para superar as dificul-
dades e continuar lutando pelos
nossos direitos e por ambientes
saudáveis de trabalho, porque
nem o golpe e suas consequências
conseguiram destruir o movimen-
to sindical e popular. Muito pelo
contrário. Estamos vivos e fortes!

E este Primeiro de Maio, so-
bretudo, tem a marca da espe-
rança. Está em curso uma mobi-
lização social e política poucas
vezes vista no nosso país e no

Professora Bebel

Neste Primeiro
de Maio, Dia
Internacio-

nal de Luta da Clas-
se Trabalhadora, re-
aliza-se na Praça
Charles Miller, em
São Paulo, uma gran-
de e representativa manifesta-
ção unitária das maiores cen-
trais sindicais com país, com a
presença do presidente Lula e
do companheiro Fernando Ha-
ddad, além de algumas das prin-
cipais lideranças sindicais e po-
pulares do estado e do país.

O Primeiro de Maio tem um
significado e uma importância
que transcende uma conjuntura
específica. Mesmo sob ditaduras,
os trabalhadores sempre procu-
raram comemorar a data, por-
que  representa a continuidade
das lutas da classe ao longo do
tempo, reafirmando a unidade e
a perseverança na defesa dos di-
reitos, na busca de novas con-
quistas e também na construção
de uma sociedade justa, frater-
na, solidária. Afinal a solidarie-
dade ativa entre os trabalhado-
res está na origem das primeiras
organizações da classe trabalha-
dora, que vieram se tornar sindi-
catos como hoje os conhecemos.

A data do Primeiro de Maio
remonta às lutas dos trabalha-
dores de Chicago, nos Estados

Primeiro de Maio de
luta e de esperança!

É possível eÉ possível eÉ possível eÉ possível eÉ possível e
necessárionecessárionecessárionecessárionecessário
derrotar oderrotar oderrotar oderrotar oderrotar o
governogovernogovernogovernogoverno
genocida degenocida degenocida degenocida degenocida de
BolsonaroBolsonaroBolsonaroBolsonaroBolsonaro

estado de São Paulo para virar
a página do autoritarismo, do
atraso, dos retrocessos sociais e
políticos, para podermos retomar
no Brasil um projeto de nação
soberana e igualitária e, nosso
estado, para abrir novo capítulo
de desenvolvimento com distri-
buição de renda, fortalecimento
dos serviços públicos e atendi-
mento das necessidades funda-
mentais da população. É possí-
vel e necessário derrotar o go-
verno genocida de Bolsonaro e
retirar, finalmente, o PSDB do
governo paulista, onde se encas-
telou há quase três décadas.

Por isso, professores e
professoras estarão presentes
nesta manifestação, junta-
mente com milhares de outros
trabalhadores e trabalhado-
ras dos demais segmentos. Va-
mos reafirmar nosso compro-
misso de luta e trabalhar com
afinco ainda maior por esse
projeto de estado e de nação.

Viva a classe trabalhadora!
———
Professora Bebel, presi-
denta da Apeoesp e de-
putada estadual pelo PT
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Sitio Pantanal oferece
50% de desconto na taxa
de entrada no Inverno
Com a chegada das temperaturas mais baixas, de 10 de maio e 10 de
agosto, adultos e crianças terão descontos de 50% para curtir o localSitio Pantanal fica na Estrada Municipal de Brotas, km 20,

bairro do Patrimônio (entre São Pedro e Brotas)

Café colonial, que serve até duas pessoas, sai por R$ 70

Empresária Elisangela Bueno é responsável pela gastronomia o Pantanal Restaurante e Cafeteria

Fotos: Daniella Oliveira

Daniella Oliveira
danyjornal@hotmail.com

Localizado em Brotas (SP), o
Sítio Pantanal é um lugar perfeito
para ser visitado em qualquer épo-
ca do ano. Com atrações para toda
família, tem o mirante com vista
incrível ao redor da natureza, cam-
po de girassol (disponível confor-
me as condições climáticas),
playground, fazendinha, passeio a
cavalo, praia artificial e restauran-
te com comida caseira e o famoso
café colonial. Com a chegada das
temperaturas mais baixas, de 10
de maio e 10 de agosto, adultos e
crianças terão desconto de até 50%
na taxa de entrada (day use).

Para ter acesso ao local, que
atende todos os dias da semana das
8h às 17h, de segunda a sexta-fei-
ra, no período do Inverno, o adulto
pagará R$ 30 da taxa de entrada
(day use), e crianças de 6 a 11 anos
pagam R$ 15 cada. Nos sábados,
domingos e feriados serão cobra-
dos R$ 40 do adulto e R$ 20 da
criança. Menores de 6 anos acom-
panhados de adulto não pagam.

De acordo com os proprietá-
rios do Sítio Pantanal, Elisângela
e Claudinei Bueno, o espaço da

propriedade rural foi idealiza-
do com o objetivo de oferecer aos
turistas um local tranquilo, se-
guro, de contato com a nature-
za para toda família passar mo-
mentos agradáveis ao ar livre.

“Com o turismo rural, nos-
sa proposta é de oferecer aos vi-
sitantes uma experiência única.
Além da gastronomia diferenci-
ada em nosso restaurante, que-
remos que as pessoas tenham um
dia divertido e relaxante ao re-
dor dessas lindas paisagens na-
turais”, declarou Elisângela.

CAFÉ COLONIAL – Com
opções gastronômicas diferenci-
adas, que podem ser servidas
tanto no Pantanal Restaurante
Cafeteria quanto no quiosque da
praia artificial, além do almoço
à lá carte (com salada, prato
quente com assado ou grelhado,
e sobremesa) por R$ 58,90 por
pessoa, e opções de pratos kids
por R$ 35 cada, o visitante pode
saborear o famoso café colonial.

Por apenas R$ 70 (serve duas
pessoas), além do café coado na
hora, vem uma bandeja com suco
natural de laranja, waffle, bolo da
fazenda, geleias, manteiga e re-
queijão, pão de brioche, frios com

queijo fresco, pão de queijo, bo-
lacha da fazenda, cueca virada e
salada de fruta. Mesas podem
ser reservadas pelo telefone/
WhatsApp: (14) 98189-1422.

FONDUE - Para incremen-
tar ainda mais o cardápio no perío-
do de inverno, por apenas R$ 40 a
porção (serve duas pessoas), a qual-
quer hora do dia, tem as opções de
fondue de chocolate e de queijo.
Numa caneca exclusiva do Sítio do
Pantanal, o fondue de queijo acom-
panha fatias de ciabat, defumado,
tomate cereja e cenoura baby. O
fondue de chocolate vem com mo-
rangos, uvas e pedaços de banana.

SERVIÇO
Aberto todos os dias, das 8h
às 17h, o Sitio Pantanal fica
na Estrada Municipal de Bro-
tas, km 20, bairro do Patrimô-
nio (entre São Pedro e Bro-
tas). Para reservas de mesa
no Pantanal Restaurante e
Cafeteria, basta ligar ou man-
dar mensagem pelo telefone/
WhatsApp (14) 98189-1422.
Mais informações: www.
sitiopantanal.com.br. Insta-
gram @sitiopantanalbrotas.
Facebook/ Sitio Pantanal
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José F. Höfling

Muitos aspectos da Pande-
mia ainda nos deixam
bastante intrigados e nos

fazem pensar por que algumas
pessoas que pegam o vírus não
sofrem muito e para outros as con-
sequências chegam à beira da mor-
te permanecendo em estado gra-
ve. Sabemos que os idosos foram
os mais atingidos mas muitos de-
les sobreviveram, enquanto mui-
tos jovens que supostamente pos-
suem um poder maior de enfren-
tar doenças, foram levados a óbi-
to. Quais seriam os fatores que
propiciam a alguns uma resposta
orgânica (sistema imune) mais po-
derosa, independente da idade? O
que está por trás de uma capaci-

O que está porO que está porO que está porO que está porO que está por
trás de umatrás de umatrás de umatrás de umatrás de uma
capacidade decapacidade decapacidade decapacidade decapacidade de
não ficar doentenão ficar doentenão ficar doentenão ficar doentenão ficar doente
quando juntoquando juntoquando juntoquando juntoquando junto
de alguém comde alguém comde alguém comde alguém comde alguém com
covid-19?covid-19?covid-19?covid-19?covid-19?

dade de não ficar doente quando
junto de alguém com covid-19? Já
é sabido pelo conhecimento acu-
mulado de estudos sobre a nossa
imunidade que esta declina com o
tempo, ou seja, com a idade, e te-
mos até um nome bonito para isso
– “imunossenescência”- cujo pro-
cesso é lento...à semelhança do
nosso envelhecimento físico onde
observamos mudanças em nosso
rosto, na pele, na cor de nosso ca-
belo, etc., então, é o mesmo pro-
cesso com o nosso sistema imune.
A diferença da taxa de declínio
entre as pessoas é ainda algo a se
pensar e pesquisar... quando agre-
dido por organismos externos,
partículas e outros objetos estra-
nhos, nosso sistema imune (com
as ferramentas que ele possue) re-

Reforçando o nosso poder de enfrentar doenças (parte 1)

age fazendo com que células cha-
madas de leucócitos (células san-
guíneas) sejam alertadas para agi-
rem nesse processo...a questão é
quanto dessas células produzimos
se temos 20, 50 ou mais anos? E
claro, isso está no centro da pan-
demia, não somente da covid-19,
mas também em outras pandemi-
as anteriores... então fica claro que
podemos usar esta oportunidade
para entender como o sistema imu-

ne se altera com a idade e de que
forma poderíamos retardar esse
declínio, fortalecendo o nosso po-
der de enfrentar doenças. Então
fica a pergunta, que fatores dão a
algumas pessoas um sistema imu-
ne mais robusto enquanto para
outras isso não acontece? Na ver-
dade, ainda é uma incógnita por-
que todo esse processo de produ-
zir células  decai com a idade, ou
seja, quando envelhecemos. Isso é
diretamente proporcional à nossa
capacidade de reconhecer micror-
ganismos e outras partículas, algo
que nosso sistema imune nunca
viu... Como há menos células para
“lutar”, os mais idosos, como um
segmento da sociedade, são mais
vulneráveis. No entanto, alguns
idosos “mais saudáveis” tem uma

menor taxa de declínio dessas cé-
lulas, sendo que alguns apresen-
tam uma taxa semelhante aos
mais jovens, e as mulheres man-
tem uma quantidade maior ao
envelhecer. Muitos podem ser os
fatores que contribuem para isso,
sabemos que a genética tem seu
papel, mesmo que o ambiente e o
estilo de vida contribuam para
esse fator. Inflamações crônicas,
fatores de estilo de vida, sono
ruim, estresse e ganho de peso,
doenças autoimunes e redução
da função renal ou hepática, são
causas comuns, o que leva o sis-
tema imune a funcionar de for-
ma anormal, acelerando o enve-
lhecimento de nossos órgãos,
permitindo o ganho de outras
doenças cardíacas, diabetes,

Alzheimer e outras. Essa “desre-
gulação” do sistema imune é
muito perigosa, mesmo sabendo
que a maioria dos sistemas de
nosso organismo é muito bem
regulado...a inflamação crônica
é silenciosa e muitas vezes não
produz sintomas aparentes...
nosso sistema imune pode estar
comprometido sem que saiba-
mos disso! Como podemos agir
para que possamos “retardar” ou
“diminuir” as consequências do
envelhecimento de nossa respos-
ta orgânica contribuindo para
uma vida mais saudável, ou seja,
“assumir o comando” de nossa
saúde? Isso fica para a parte II...

———
José F. Höfling, profes-
sor da Unicamp
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José Renato Nalini

Uma das angús-
tias de que não
me liberto é a

impossibilidade de ler
tudo o que gostaria,
antes de partir. Hoje
todos escrevem. Mas ao
lado das obras novas,
existem aquelas pere-
nes, clássicas, que devem ser lidas
ao menos uma vez. Nunca desisti
de um livro. Por mais difícil me
pareça, vou até o final. Às vezes, a
leitura até faz mal. Desconcerta,
aflige, causa um tsunami mental.

Havia antigamente – uma
das características da senectude
é poder falar “no meu tempo”...
– uma série de reportagens cha-
mada “Livros muito comentados

e pouco lidos”. Trazia
obras célebres, que to-
dos costumam incluir
em seus discursos,
mas que não haviam
sido realmente lidas.
Uma delas é “Em bus-
ca do tempo perdido”
de Marcel Proust.

Compreende-se.
São mais de três mil

páginas. Os romances russos não
ultrapassam as mil páginas. Foi
uma lenta construção, escrita
entre 1913 e 1927, com interrup-
ção durante a I Guerra Mundi-
al. Com certeza, as críticas, aná-
lises e apreciações do projeto
proustiano mereceram muito
mais do que três mil páginas.

Mas não é sobre Proust e as
memórias revisitadas após mor-

Em busca do que?
É urgente queÉ urgente queÉ urgente queÉ urgente queÉ urgente que
mais patriotas semais patriotas semais patriotas semais patriotas semais patriotas se
proponham aproponham aproponham aproponham aproponham a
caminhar emcaminhar emcaminhar emcaminhar emcaminhar em
busca do tempobusca do tempobusca do tempobusca do tempobusca do tempo
perdidoperdidoperdidoperdidoperdido

der a “Madeleine” que eu gosta-
ria de conversar com vocês. É so-
bre a provocação que o título de-
veria provocar nos brasileiros.
Cada um de nós deveria contri-
buir para essa imprescindível
busca pelo tempo perdido.

Tempo perdido na educação
de qualidade que ainda é rarís-
sima exceção. Tempo perdido na
conscientização da sociedade in-
teira, a partir da família, de que
educar para um futuro repleto
de desafios, dúvidas e perigos, é

responsabilidade muito séria
para ser entregue ao Estado.

Tempo perdido na formação
de uma cidadania crítica, ativa
e assertiva. Que não espere tudo
do governo. Que exija do gover-
no seriedade e compromisso
com as crescentes e nocivas ca-
rências escancaradas quando
fomos atingidos pela pandemia.

Tempo perdido na preparação
de políticos sérios, que não pen-
sem apenas em eleição e em reelei-
ção, em se aproveitar da máquina
estatal para se enriquecer, em fa-
zer sucessores do seu círculo fa-
miliar, em se envolver nas nego-
ciatas e usar da política para fazer
orçamentos secretos e reservar bi-
lhões para a propaganda eleitoral.

Tempo perdido na retoma-
da de um conceito racional de Es-
tado, construção artificial para
coordenar a gestão da coisa co-
mum, algo que, numa visão oti-
mista e alicerçada na certeza da

perfectibilidade dos humanos,
deveria ser transitório. Se hou-
vesse contínuo aprimoramento
dos humanos, chegaria um dia
em que seria desnecessário inves-
tir em forças armadas, polícia,
prisão, porque a sociedade se
comportaria de acordo com aqui-
lo que propala no discurso: coe-
xistência pacífica entre diferen-
tes, cada qual respeitando o ou-
tro, a despeito dos antagonismos.

Tempo perdido na proteção
da natureza, hoje vilipendiada,
exterminada, poluída, incendiada,
devastada. Antes mesmo de se
apropriar do tesouro preservado
durante milênios e rapidamente
dilapidado por insanidade, igno-
rância e cupidez, pomos a perder
aquilo que garantiria existência
digna para as futuras gerações.

Tempo perdido em promo-
ver o armamento da população,
concausa do aumento da violên-
cia, pois o armado reveste-se de

outra personalidade, autoritária,
mandona, destemida e temerá-
ria. A arma dos racionais deve-
ria ser a palavra. O pensamento
claro, objetivo e calcado na reali-
dade inevitável de que todos so-
mos efêmeros. Frágeis e finitos,
há muito pouco tempo destina-
do à proposta de tornar o mun-
do um pouco melhor, exata-
mente porque estamos nele.

Tempo perdido em multipli-
car prisões, nelas trancando a ju-
ventude que não se conforma
com a absurda injustiça social que
exclui a maior parte da população
do banquete consumista, máqui-
na de engordar os poderosos e de
produzir milhões de famélicos.

Tempo perdido em todos os
setores. Tempo que se gasta no
supérfluo, na mediocridade, no
acompanhamento servil a toli-
ces que mantêm uma vasta
parcela dos habitantes deste
país a acompanhar o que acon-
tece na jaula em que alguns hu-
manos se submetem a humilha-
ções e mostram o quão indigen-
te é a nossa forma de viver.

Não desconheço que há bra-
sileiros em busca do tempo perdi-
do. Mas eles são poucos e não co-
movem a massa. Enquanto isso,
os que se aproveitam dos escas-
sos recursos propiciados por con-
tribuintes cada vez mais espolia-
dos, cuidam de manter com circo
e espetáculos de baixíssima qua-
lidade na vida pública, os aneste-
siados incapazes de enxergar o
caos em que já mergulhamos.

É urgente que mais patriotas
se proponham a caminhar em bus-
ca do tempo perdido. É a esperan-
ça que ainda consegue mover os
que amam o Brasil e querem, para
ele, um futuro menos sombrio do
que aquele que parece se avizinhar.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Rafael Cervone

O Dia do Trabalho, além da
 celebração intrínseca ao seu
significado histórico, re-

presenta este ano um desafio para
o País. Afinal, é premente resga-
tar do desemprego mais de 12
milhões de brasileiros, contin-
gente superior a 11% da popula-
ção economicamente ativa. Para
isso, precisamos conter o avanço
da inflação, dar continuidade às
reformas estruturais, equilibrar
melhor as taxas de juros e evitar
tantas oscilações no câmbio, re-
duzir a burocracia e aumentar a
segurança jurídica, pautas basi-
lares da agenda nacional.

Independentemente da ur-
gência dessas medidas, cabe des-
tacar, por justiça, a resiliência,
competência e coragem de todos
os que, nas fábricas, lojas, insti-
tuições de saúde, financeiras e de
serviços, no meio rural, organis-
mos públicos, escolas ou atuando
de modo remoto, mantiveram o
Brasil vivo. Sem falar, em especial,
dos trabalhadores na área da Saú-
de. Com muito empenho e força,
todos foram determinantes para
o enfrentamento e superação da
crise da Covid-19, cujos impactos
ainda são graves, agora acresci-
dos pela invasão da Rússia à Ucrâ-
nia. Estou falando de gente! Refi-
ro-me não apenas aos colaborado-
res das empresas, mas também aos
empregadores e gestores, pois lu-
tamos todos juntos pela retomada
do crescimento sustentado.

Em meio às adversidades,
percebemos como nunca o valor
do trabalho e seu significado
como o mais eficiente e digno
meio de inclusão socioeconômica

TTTTTodos fodos fodos fodos fodos foramoramoramoramoram
determinantesdeterminantesdeterminantesdeterminantesdeterminantes
para opara opara opara opara o
enfrentamento eenfrentamento eenfrentamento eenfrentamento eenfrentamento e
superação dasuperação dasuperação dasuperação dasuperação da
crise da Covid-19crise da Covid-19crise da Covid-19crise da Covid-19crise da Covid-19

e acesso pleno às prerrogativas da
cidadania. Seu objetivo, sempre,
deve ser focado no bem-estar dos
indivíduos e da sociedade. São
pessoas somando esforços e com-
petências para o benefício de to-
dos. Sim, o ser humano é a gran-
de essência e o fim de todas as
atividades e organizações.

Pensando nisso, é fundamen-
tal, em paralelo às medidas es-
truturais da agenda brasileira,
capacitar os trabalhadores para
as mudanças rápidas que se ob-
servam na produção e no consu-
mo. Digitalização da economia,
internet das coisas, machine lear-
ning, inteligência artificial, robo-
tização e drones serão cada vez
mais presentes no advento da cha-
mada Manufatura Avançada.

Os profissionais precisam es-
tar aptos a atuar em ambientes
de alta tecnologia, num cenário
disruptivo da estrutura laboral.
A prestação de serviços nem sem-
pre será presencial ou para em-
pregador único. As pessoas pode-
rão (muitas já estão), a partir de
suas casas, atender várias empre-
sas, não necessariamente na mes-
ma cidade, estado ou país. Por-
tanto, há uma grande demanda
relativa à formação e à capacita-
ção. Precisamos, também, atua-
lizar a CLT, pois, a despeito da
reforma já realizada, segue ana-
crônica e focada na proteção do
emprego. Mas, a partir de agora,
necessitaremos de uma legisla-
ção que garanta o trabalho.

Para o atendimento às rápi-
das e profundas transformações
em curso, a preparação dos futu-
ros trabalhadores deve começar
na infância. Muitas crianças e
adolescentes de hoje terão profis-

Uma data para valorizar as
pessoas e o conhecimento

sões que sequer foram inventa-
das. Em ambientes cada vez mais
desafiadores, precisarão ter inte-
ligência emocional, flexibilidade,
espírito de equipe aguçado e alta
capacidade de interação com pes-
soas de idades, perfis e culturas
diferentes. Deverão saber lidar
melhor com diversidade, pressões
e desafios do cotidiano. Tais vir-
tudes exigem um novo mindset.

Enfatiza-se, assim, o quanto
é decisivo melhorar a qualidade do
ensino no Brasil, desde a Educa-
ção Básica, até a superior e técni-
ca. Como parâmetro, temos exem-
plos de excelência, como os do Se-
nai, Sesi e outras instituições do
Sistema S. Não basta investimen-
to em tecnologia de ponta. São
sempre as pessoas que fazem a di-
ferença. Portanto, sua capacitação,
por meio do conhecimento, é pri-
oritária. Provê-la é uma respon-
sabilidade intransferível e inadi-
ável do poder público, empresas,
entidades de classe e toda a soci-
edade. Trata-se da mais impor-
tante ação estratégica para ven-
cermos o desemprego, promover-
mos ampla inclusão socioeconô-
mica e celebrarmos o Dia do Tra-
balho com esperança renovada.

———
Rafael Cervone, enge-
nheiro, empresário,
presidente do Centro
das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (CIESP)
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O Estado de São Paulo tem as suas ‘Cidades Históricas Paulis-
tas”. São meia dúzia de cidades que você precisa visitar e apro-
veitar. A porta de entrada é a cidade de Silveiras, um lugar cheio
de história e que chegou a ser o principal ponto de apoio para o
Tropeirismo daquela região na época da “Trilha do Ouro”. Nas
últimas décadas, iniciada com um movimento chamado “Silvei-
rarte”, ficou patente a valorização do seu patrimônio cultural. O
seu artesanato despontou com muita força e com a boa qualida-
de que atraiu o comércio importador de vários países. Hoje, a
cidade de Silveiras está preparada para voltar a receber turistas
interessados em história, cultura, ecologia, religião, gastronomia,
artes populares e turismo rural. Mais informações (12) 3106-4815

OS POS POS POS POS PASSEIOS NA REGIÃOASSEIOS NA REGIÃOASSEIOS NA REGIÃOASSEIOS NA REGIÃOASSEIOS NA REGIÃO

Dali mesmo, e já com a barriga cheia, você pode partir para
vários passeios por Silveiras e pela Bocaina com fauna e
flora para um safári fotográfico, por exemplo. Você poderá
ver o artesanato em madeira, couro, fibras, linhas, lãs, bam-
bu e, sem dúvida, os doces das quituteiras, com destaque
para deliciosos queijos artesanais. Tem bons hotéis naquela
região composta ainda pelas cidades de Bananal, Arapeí,
Areias, São José do Barreiro e agências locais para conduzir
os visitantes. Vá conhecer as Cidades Históricas Paulistas.
Melhor anda se você programar uma semana inteira por ali.

SÃO JOSÉ DO BARREIROSÃO JOSÉ DO BARREIROSÃO JOSÉ DO BARREIROSÃO JOSÉ DO BARREIROSÃO JOSÉ DO BARREIRO
São José do Barreiro foi criada como vila em 1859. Era pas-
sagem de tropeiros, e no lugar havia atoleiro na época das
chuvas e a tudo dificultava, gerando, por isso, a construção
de vários ranchos e, com isso, fazendo surgir aos poucos o
vilarejo. Com a chegada do Café, na região foram construí-
das inúmeras fazendas e casarões com muito luxo e requinte
até hoje apreciados. A Fazenda Pau d’Alho hospedou o Impe-
rador Pedro I e foi tombada como Patrimônio Histórico, hoje
um marco da cidade. As belezas naturais de São José do Bar-
reiro lhe deram, em 1998, o título oficial de Estância Turística.

Fazenda Pau d’Alho, em São José do Barreiro (SP). Foto Ken ChuEspaço Cultural, em Silveiras (SP). Foto Aniello de Vita

Casa do Artesão, em Areias (SP). Foto Aniello de Vita

Artesanato. Foto: Blog Costa

Parque Nacional Serra da Bocaina, em São José do Barreiro (SP)
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O anúncio da Verdade em
um mundo de mentiras

Todos os anos, no 2º Do-
mingo da Páscoa, que foi cele-
brado no último final de sema-
na, a Igreja Católica repete em
sua Liturgia a passagem do
Evangelho em que Jesus Cristo
aparece aos discípulos reunidos
e, depois, também a São Tomé,
que estava ausente na primei-
ra aparição (Jo 20,19-31). A
Igreja repete esse texto, assim
como repete o Evangelho da
Paixão na Sexta-feira Santa e
no Domingo de Ramos, por um
motivo muito importante: dar
sempre testemunho da Verdade.

O Papa Bento XVI afirmou
que o maior serviço que a Igreja
pode prestar à humanidade é o
anúncio da Verdade. E o anún-
cio da Verdade, hoje, se faz em
um mundo marcado por menti-
ras. Certas coisas caem nas re-
des sociais e parece que viram
verdade. Até pessoas de fé co-
meçam a acreditar neste ou na-
quele comentário como se fosse
algo real, deixam aquelas men-
tiras agirem em suas vidas.

Além disso, neste mundo de
mentiras, infelizmente, até ho-
mens e mulheres de fé, quando
escutam a Palavra de Deus, não
se deixam orientar por ela. Não
se perguntam como viver as suas
vidas conforme a vontade do
Senhor. Com isso, parece que a
Verdade fica restrita às quatro
paredes da igreja, ao ambiente
onde praticamos o culto. Ou seja,
nós celebramos a nossa fé, mas
nos esquecemos que essa fé deve
formar e transformar as nossas
vidas. Esquecemos que somos
chamados a testemunhar a nos-
sa fé no mundo, transforman-
do-a em gestos concretos.

É por isso que o serviço mais
importante que a Igreja pode fa-
zer ao mundo é o testemunho, o
anúncio da Verdade. Não pode-
mos adaptar a Palavra de Deus
ao gosto ou às expectativas das
pessoas, não é possível tornar o
anúncio do Evangelho mais
atrativo, falsificando a mensa-
gem para torná-la mais “aceitá-
vel” aos costumes e ao modo de
pensar e de agir das pessoas em
cada tempo. Se a Igreja fizesse
isso, estaria falsificando a Ver-
dade do Evangelho, a Verda-
de que liberta e transforma.

Dito isso, volto à Verdade
que o Evangelho repetido todos
os anos no 2º Domingo da Pás-
coa nos revela: à comunidade
reunida, o Ressuscitado se faz
presente. A repetição desse tex-
to não é por um motivo qual-
quer, mas por um motivo teoló-
gico e pastoral muito sério. É
para recordar que Jesus estava
presente na comunidade reuni-
da, entre os apóstolos, os pri-
meiros membros da Igreja.

As missas transmitidas
pelas redes sociais são interes-
santes para levar a Palavra
àqueles que, eventualmente,
não podem estar presentes na
celebração. Mas ela não pode
substituir a nossa presença fí-
sica na igreja, onde recebemos
a Eucaristia e temos a presen-
ça real do Cristo Ressuscitado.

São João Paulo II dizia que
“a Igreja faz a Eucaristia e a

Eucaristia faz a Igreja”, ou
seja, evidenciando também a
importância de estarmos pre-
sentes, reunidos para celebrar.

Ao se colocar entre os discí-
pulos, como nos narra o Evan-
gelho, Jesus concede o primeiro
dom da sua presença: a Paz!  “A
paz esteja convosco”, disse (Jo
20,19). O texto bíblico nos diz ain-
da que Cristo “envia” os apósto-
los, ou seja, dá a eles a missão de
anunciar a Verdade da ressurrei-
ção. Em seguida, o Ressuscitado
sopra sobre eles o Espírito Santo.

Tomé, no entanto, não esta-
va lá quando o Senhor veio. Os
apóstolos, ou seja, a Igreja que
ali estava, que acabara de rece-
ber a missão e o Espírito Santo,
anuncia a Tomé a Ressurreição
de Cristo, mas o discípulo não
crê porque não viu. Oito dias de-
pois, quando aquela comunida-
de estava novamente reunida
(e agora Tomé está com eles),
Jesus aparece novamente.

A presença do Ressuscitado
ali, no entanto, não é simples-
mente para satisfazer a curiosi-
dade do apóstolo que só acredi-
taria vendo, mas é para confir-
mar o anúncio feito pela comuni-
dade, pela Igreja. É para confir-
mar que aquilo que Igreja de Je-
sus Cristo anuncia é a Verdade.

Esta Verdade não pode ser
“escurecida”, trocada, abando-
nada ou esquecida. Porque esta
é a Verdade que leva à plena li-
bertação das pessoas, que dá vida
nova. Tomé, ao ver Jesus ali, não
como um espírito, não como um
fantasma, mas em carne e osso,
ao tocar as marcas dos pregos e
o lado de Cristo, faz uma profis-
são de fé, reconhecendo a Ver-
dade: “Meu Senhor e meu Deus”,
disse o apóstolo (Jo 20,28).

Mesmo assim, Jesus vai di-
zer ao discípulo que duvidou do
anúncio: “Acreditaste, porque
me viste? Bem-aventurados os
que creram sem terem visto!” (Jo
20,29). Bem-aventurados tam-
bém somos nós que recebemos o
anúncio da Igreja e confiamos
neste anúncio e nos comprome-
temos a ser testemunhas do
Ressuscitado que se coloca no
meio da comunidade reunida.

Nós não vimos como Tomé
viu, mas podemos testemunhar
a presença real de Jesus entre
nós quando proclamamos a Pa-
lavra e recebemos o Senhor na
Eucaristia. Somos alimentados
cada vez que celebramos este
mistério de fé. Por isso não so-
mos chamados a confiar nas
mentiras anunciadas pelo mun-
do, nas inverdades proclama-
das, nem a confiar as nossas
vidas em “certezas humanas”.

Somos chamados a confiar
na Verdade fundamental da
nossa fé cristã: Cristo ressusci-
tou, está ressuscitado! E a Res-
surreição de Cristo faz novas
todas as coisas. Esse é o grande
acontecimento que precisa ser
testemunhado. Sejamos, então,
testemunhas em um mundo que
não conhece a Verdade. Sejamos
nós também aqueles que anun-
ciam a Verdade pela nossa ma-
neira de viver. Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Dom Devair Araújo da Fonseca
Bispo de Piracicaba

PORTPORTPORTPORTPORTAL DAL DAL DAL DAL DA BOCA BOCA BOCA BOCA BOCAINAAINAAINAAINAAINA

Hoje, a cidade de São José do Barreiro é o oficial Portal de
entrada do Parque Nacional da Serra da Bocaina. O seu pon-
to culminante é o Pico do Tira Chapéu, com 2.088. Ali é,
também, o paraíso do Trekking no Brasil. Tem cachoeira de
200m e a Trilha do Ouro, naquela época usada para levar
de Minas Gerais o ouro tirado do Brasil por Portugal. Além
dos ótimos passeios por antigas fazendas, a cidade oferece
rampa natural e a prática de Voo Livre a 1.700m, mais moun-
tain Bike, Off Road, cavalgadas entre outros. Visite.

ARTESARTESARTESARTESARTESANAANAANAANAANATTTTTO PO PO PO PO PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

Conforme sempre nos lembra o Prof. Renan Ribeiro de No-
vais, que foi eficiente Ouvidor da Sutaco: “- O nosso Estado
de São Paulo apresenta uma rica variedade artesanal que
reflete a miscigenação entre as culturas indígena, africana e
dos colonizadores” – Em seguida ele acrescenta: “- E ainda é
enriquecida pela contribuição das diferentes culturas dos
povos que vieram para São Paulo”. O Vale do Paraíba, por
exemplo, é uma dessas regiões significativas do Artesanato
Paulista, em termos quantitativos e qualificativos. É nessa
região que vamos apreciar as figuras de barro modeladas e
pintadas retratando cenas do cotidiano doméstico e rural.
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- Óia nóis aqui de nooovooo.

- É bom demais voltar a falar
“cum tudo ocêis”.

- “Óia” já foi divurgado os ti-
mes da copa paulsita.

- Para a disputa pelo título e
entrar no cenário nacional
serão dezessete equipes.

- O Nhô-Quim está no grupo
dois ao lado de São Bento,
Rio Claro, RB Brasil, Lemen-
se, Primavera.

- Vamos aos fatos de cada
um mais recentes..

- O Bentão “surrou” o XV na
reta final da A2, nunca mais
ninguém vai esquecer os 0x5
no Barão...o “BENTAÇO”.

- Será que o XV entrega de
novo para o Primavera
como fez na fase classifi-
catória da A2?

- O Lemense perdeu do XV
em campo, mas ganhou do
XV em público e renda na A2.

- O Rio Claro perdeu para o
XV na fase classificatória,
mas avançou mais que o
Nhô-Quim na busca pelo
acesso, perdendo para a
campeã Portuguesa.

- Desportivo Brasil é time
e empresários e vai vir com
a molecada voando para
aparecer.

- Várias equipes já anunci-
aram reforços, renovações
e algumas já estão em trei-
namento acredita?

- Aqui na Silva Jardim a úni-
ca movimentação é de ex-
diretores fazendo reuniões
no clube, como se ainda fi-
zesse parte do grupo de co-
mando. Estranho né?

- Funcionários ligados ao
ex-diretor e que já se posi-
cionaram contrários publi-
camente a atitudes e ações
do presidente Rodolfo e seu
vice Arnaldo, e que apare-
cem representando o clube
em ações e eventos.

- O conselho (?) que vota
em tempo recorde a mu-
dança do estatuto e já da-
tou a assembleia para o
próximo dia 10/05/22 no
container para 1.200 sóci-
os... só queria saber como
vão caber todos lá.

- Acho que os nomes do
novo diretor e seus ho-
mens de confiança, só
aparecerão após essa vo-
tação meus amigos, nun-
ca você vai conseguir ven-
cer um jogador que está
com as cartas marcadas...

- Minha opinião: esse inves-
tidor já está acertado, es-
pera a votação do conselho
para abertura da SAF, e ai
sim os nomes dos novos di-
retores e gerentes e execu-
tivos aparecerão, mas ai
será tarde demais....amigo
leitor e torcedor, quer criti-
car aproveita agora, pois
depois o XV terá um dono,
e ninguém coloca opinião
na casa dos outros sem ser
convidado... tchau XV, foi
um prazer viver o seu dia a
dia como propriedade da ci-
dade e do torcedor, agora
você terá um dono, e esse
pode não gostar de visitas...

- Força Nhô-Quim, você é
moldado a glórias, suor,
sangue e lágrimas.....as
pessoas passam e sempre
vão passar, mas sua histó-
ria centenária é imortal!

- Até semana que vem,
“eita como nóis gosta des-
se time”.

(irônico) "Copa do Mundo" que
carinhosamente chamamos de
Copa Paulista. Acredito que já
fazem cinco anos que aqui escre-
vo e cinco anos que praticamen-
te falamos a mesma coisa vexa-
me, vergonha, incompetência.

Diretores que aqui estavam já
não estão mais, tanto o que estava
no cargo dez anos e nem o executi-
vo que foi responsável pela parte
da montagem de elenco, pois bem
uma reformulação tinha que ser
feita antes tarde do que nunca. Em
julho começa nossa “Copa do
Mundo” não temos diretoria, não
temos time e muito menos treina-
dor o que me preocupa é esta len-
tidão em anunciar e começar o pla-
nejamento. Como o ex- treinador
do XV Moisés Erguet mencionou
bem, no programa Passe de Letra

O QUE ESTÃO FAZENDO COM O XV?
Daniel Campos

da Difusora “Não pode acabar e
começar campeonato desmontan-
do e montando tudo de novo, a
chance de êxito é “pequena” talvez
não sejam as mesmas palavras,
mas o entendimento é o mesmo”.

E não adianta trazer outro
aventureiro pra gestão de fute-
bol tem que ser gente experien-
te e daqui da cidade, temos que
pensar no Campeonato Paulis-
ta desde ontem o planejamento
tem que ser traçado desde já,
não podemos perder tempo, já
perdemos dez anos chega, o tor-
cedor não aguenta mais e cada
vez mais  se afasta do campo,
errado o torcedor não esta!

Vamos acordar presiden-
te,  a Copa Paulista já esta
logo  a l i  cuidado para  não
passarmos outra vergonha.

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta,

fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Fala galera, hoje vamos falar
sobre duas ligas que estão em mo-
mentos opostos de suas tempora-
da: a MLB, que acabou de come-
çar, e a NBA, que ja esta caminhan-
do para o final de sua primeira
rodada de Playoffs.

Começamos pelo baseball,
com a todas as equipes ja tendo
realizado entre 15 e 20 jogos na
temporada, parece muito, mas es-
tamos falando de um campeonato
que tem 128 partidas em sua tem-
porada regular. Pela Liga Ameri-
cana, a divisão Leste continua a
mais forte, com Yankees, Blue Jays
e Rays começando bem a tempo-
rada, enquanto os Red Sox tem um
inicio instável, mas com margem
para melhoras. Na divisão Central,
tudo nivelado por baixo no mo-
mento, mas aponto Chicago Whi-
te Sox como a melhor equipe. E o
Oeste começa bem equilibrado en-
tre os Mariners, Angels e Athle-
tics, os três melhores dessa divi-
são que vão brigar ate o final.

Agora para a Liga Nacional,
a divisão Leste começou com os
Mets avassaladores, ja abrindo 5

vitorias de vantagem na lideran-
ça, ja que as outras 4 equipes co-
meçaram muito mal, destaque ne-
gativo para o atual campeão Atlan-
ta Braves e os sempre fortes Nati-
onals e Phillies. Pela divisão Cen-
tral, Cardinals e Brewers tiveram
inícios parecidos e vão brigar en-
tre eles pelo titulo dessa divisão.
E, para terminar, o Oeste esta sen-
do a melhor divisão de toda MLB,
com Dodgers, Giants, Rockies e
Padres com pelo menos 10 vitori-
as, impossível prever o que vai
acontecer, pois todos têm ótimas
equipes, mas apostaria nos Padres
por terem Fernando Tatis Jr, o
melhor jogador de baseball da atu-
alidade.

Agora um resumo rápido da
NBA. Nos Playoffs da Conferen-
cia Leste, Heat e Celtics ja mostra-
ram que o titulo da Conferência
deve ficar com um dos dois, com
os 76ers podendo "estragar a fes-
ta", mas ainda atras em qualida-
de. E na Conferência Oeste, War-
riors e Bucks assumem o favori-
tismo, ja que os Suns estão tendo
muito mais dificuldades que o pre-
visto para eliminar uma equipe
apenas mediana como é os Peli-
cans.

É isso galera, vamos continu-
ar acompanhando o esporte ame-
ricano, com a NFL em ferias te-
mos essas duas ligas, em momen-
tos diferentes, e ainda a NHL che-
gando perto de seus Playoffs.

THE ARK

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,

corredor e quinzista sofredor

João Luis de Almeida

Bom dia caros leitores!
No dia 26 de março participei

da primeira edição da Ultramara-
tona The Ark Brasil, uma prova
de 144 km percorrendo seis cida-
des da região, partindo de Piraci-
caba, na Praça do Quilombo em
Santa Terezinha e terminando em
Torrinha no Mosteiro Paraíso.

A The Ark é uma prova que
reúne diversos tipos de piso, as-
falto, terra e principalmente
muita subida, sua altimetria é
de 2700 metros e as modalida-
des eram nas categorias solo
(com e sem apoio), duplas (mas-
culinas, femininas e mistas) e

quartetos (masculino, feminino e
misto), que foi em que participei!

O Caminho do Mosteiro para
quem não conhece é um caminho
de peregrinação, paisagens lin-
das, porém, desafiadoras, vale a
pena conhecer, aliás, nossa região
é cercados de lugares lindos, e
pouco explorados que fariam
muito bem ao nosso turismo se
fossem mais bem aproveitados.

A organização da prova, re-
alizada por Antonio Carlos Fo-
lha (o Tony Norris), Edison Vi-
centin e Mônica Otéro foi sensa-
cional, tudo feito com carinho
pode se dizer, uma das melhores
que participei, não tenho dúvi-
das que se tornará uma das cor-
ridas mais atrativas para quem
gosta de ultramaratonas, com-
petindo com as melhores do país!

Os vencedores por categoria
foram: Áureo Adriano (solo c/
apoio) com 19h46’, Osires Imenez
(solo sem apoio) com 20h11’, Regi-
ane Pinto (solo c/apoio) 24h55’,
Darly Mariano (solo sem apoio)
com 24h25’, dupla Feminina: Ka-
tia Lira e Estela Vaz com 17h23’,
dupla masculina: Paulo Assarice

e Donizete de Lima com 18h15’,
dupla mista: Ivan Martins e Josi
Martins com 15h09’, quarteto fe-
minino: Carina Azenha, Carmela
Oliveira, Neusa Silva e Suzana Mo-
reira com 21h47’ e quarteto misto:
Aline Julião, Daniel Brito, Daniel
Graça e Igor Hypolito com 15h29’

Seu Áureo o campeão do solo
é uma “figuraça”, hoje com 56
anos, ele já foi o primeiro campeão
da edição n°1 da BR135, talvez a
mais famosa ultramaratona do
país, durante o trajeto tomou uma
cervejinha para rebater o calor,
cuidou de um passarinho machu-
cado e ao cruzar a linha de chega-
da deu uma estrela para comemo-
rar, ele que é chamado de o “Ma-
luco Beleza” das ultramaratonas.

Agora, voltando ao futebol
do XV, o que vimos esse ano foi
um time sem vontade, sem garra,
sem brio, nada a ver com os joga-
dores que acostumamos a ver
vestindo a camisa do Nhô Quim,
como, por exemplo, o China!

Licínio Cassimiro, ou China,
nascido em Conchas, que pas-
sou pelos aspirantes do C. A.
Juventus da Mooca, veio para

Piracicaba procedente de Presi-
dente Prudente em janeiro de
1975, lá ele jogava junto ao pon-
ta direita Capitão que logo tam-
bém chegava a nossa cidade.

Firme nas jogadas, raçudo
e com seu bigode inconfundí-
vel, China fez história no alvi-
negro. Estreou no dia 2 de fe-
vereiro de 1975, no Barão, jogo
internacional contra o Craiova
da Romênia, empate em 0x0.

Campeão do José Ermírio de
Moraes de 75, vice-campeão Pau-
lista de 1976, foi emprestado ao
Velo de Rio Claro em 1977, voltou
no ano de 78, disputou os Brasi-
leiros de 78 e 79, caiu com o XV
em 1980, foi vice-campeão da A2
de 1981 e campeão da A3 em 1983!

Sua última partida pelo Nhô
Quim foi no jogo das faixas do tí-
tulo de 83, no empate em 1x1 con-
tra a S. E. Palmeiras, no Barão em
17 de dezembro daquele ano.

Após sair do XV ainda teve
passagem pelo Capivariano en-
tre 84 e 85. Jogadores com sua
raça, categoria e personalidade
não andam aparecendo muito
por aqui nos últimos tempos!

ESTRATÉGIA É UMA COISA, LENTIDÃO É OUTRA

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

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

Olá amigos leitores e torce-
dores do alvinegro mais impor-
tante do planeta, obrigado por di-
vidirem comigo as opiniões, críti-
cas, elogios e sugestões que aqui
ministramos para somar, e aju-
dar de alguma forma que o XV, o
nosso glorioso volte a estar na
vitrine do estado e do país.

Trabalhar com estratégia,
calma e paciência é uma virtu-
de para poucos, eu mesmo sem-
pre fui arrojado e de pouco pa-
ciência para resolver os proble-
mas do dia a dia do clube quan-
do lá estava independente da
função que exercia, gostava de
já ter uma solução meio que

rápida para que o trabalho
nunca fosse interrompido.

Agora de longe me angustia a
morosidade em resolver questões
tão simples e de pouca conversa. A
demissão do ex-diretor de futebol
demorou uns três anos para se
concretizar, precisou o XV perder
de 5x0 dentro do Barão bem na
cara de seu torcedor para que essa
atitude fosse tomada. Qual era o
medo? O porquê se tem tanto medo
de tudo hoje lá no XV? Quais são
os impedimentos? Boatos dizem
que dívidas de empréstimos se-
guraram o então ex-diretor com
o clube, por conta de a institui-
ção ter dinheiro emprestado
com o mesmo. Se fosse assim
então eu estaria lá até hoje, vis-
to que ainda não recebi a totali-
dade do que emprestei quando o
clube precisou, e não foi pouco!

Agora que junto com o ex-
diretor foi demitido também o
executivo de futebol, e um funci-
onário que veio no pacote sabe-se
lá o porquê e nem o que ele fazia
direito, realmente qual era sua
função, mas estava ai e ganhan-
do bem para desfilar com a cami-
seta casual do clube, que coisa
mais intrigante. Estranho tam-

bém é ainda ter gente ligada “di-
retamente” ao ex-diretor e repre-
sentando o clube em ações da fe-
deração, além de funcionário, que
já se promoveu a cargos sem nem
consultar a presidência, já foi di-
retor, executivo de futebol, geren-
te de futebol, supervisor da base,
só falta ser roupeiro, cozinheiro,
jogador e tudo que puder para
“não largar o osso”. Vai gostar
de vestiário assim lá no olimpo...
Agora outra coisa que incomoda
demais é a demora em apresen-
tar o nome do novo diretor, exe-
cutivo e gerente de futebol, fica
uma onda de nomes que vão e
vem em forma de boatos que vai
irritando ao torcedor e impren-
sa, visto que o campeonato já
tem data para começar, os times
que estarão na disputa, alguns
já estão até treinando e o XV
nem um jogador tem para pelo
menos correr em volta do gra-
mado... perdeu-se a mão de vez.

A presidência está se deixan-
do levar por más influências ain-
da, os ex-diretores ficam rondan-
do a Silva Jardim e realizando reu-
niões no Barão como se ainda fi-
zessem parte do grupo de decisões,
e de certa forma atrapalhando o

bom andamento de tudo. Parece-
me que vão fazer de tudo para que
o XV vá de mal a pior para pode-
rem voltar por cima e ainda can-
didatos à presidência, não seria de
se estranhar. O que me faz refletir
e não querer acreditar, é ver que
empresários e gestores bem suce-
didos como Rodolfo Geraldi e Ar-
naldo Borotleto não tenham essa
visão macro do que está ao seu
entorno, permitindo que pessoas
diretamente ligadas ao ex-diretor
que já demonstrou em várias opor-
tunidades ser contrário ao co-
mando atual, ainda permanece-
rem navegando e tendo liberdade
em decisões importantes do clube.

Douglas Pimenta, Celinho,
Dimas, Marlon Tadeu, Givanildo,
Moisés Ergert, Cleber Gaúcho e
mais alguns profissionais tem re-
sidência fixa em Piracicaba, em-
patia com o torcedor, andam pela
cidade chamando o torcedor pelo
nome, frequentam os lugares co-
muns a todos e principalmente
“honraram” esse manto zebrado
ou com acessos, com títulos ou com
os dois juntos....o que pensar?
Para que trazer estrangeiros nes-
se momento?? A vida é fácil de ser
vivida... nós complicamos demais!

COMEÇOS E
FINAIS MLB
E NBA

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Amigos apaixonados pelo
futebol e especialmente pelo XV
de Piracicaba, muito agradeci-
do por estar mais uma vez aqui
com vocês debatendo sobre os
acontecimentos do futebol e em
especial do Nhô-Quim.

Após mais um vexame no
Campeonato Paulista e de incom-
petentes estarem a frente da
equipe, o que nos resta agora é
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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