Fentepira anuncia os selecionados

Conexão Jovem
O designer Gustavo
Dias é o entrevistado
da semana. PÁGINA 14

Festival Nacional de Teatro de Piracicaba definiu os espetáculos para
a mostra que acontece entre os dias 1º e 10 de novembro. PÁGINA 19
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Invasores dizem que
não deixarão fazenda

XV recebe o
Ituano no
mata-mata
no Barão
Antonio Trivelin

As famílias que ocupam a Fazenda Lavínia, em Piracicaba, afirmam que
vão “lutar e se preciso, brigar” para permanecer nas terras.
PÁGINA 4

Antonio Trivelin

O técnico Cléber
Gaúcho espera contar
com gols de Adilson
para vencer o Ituano
hoje à noite. PÁG. 52
EM SANTA BÁRBARA

MEDICAMENTOS

FARMACÊUTICOS PRESCREVEM REMÉDIOS
Os farmacêuticos já podem assinar o receituário em caso de remédios que não exigem a
prescrição médica, como analgésicos, antitérmicos, suplementos alimentares, entre outros. PÁG. 3

Apreendidos
11,8 quilos
de cocaína e
maconha
Drogas estavam na
residência de um casal
de primos, que foi
preso em flagrante
pela PM. PÁGINA 8

Antonio Trivelin

COMEÇA À ZERO HORA

PAIS NAS ESCOLAS

Horário de verão
divide as opiniões
de piracicabanos

Estudantes
apresentam
projetos
em feiras

PÁGINA 6

PÁGINA 5

E MAIS:

IMÓVEIS Aqui, as melhores ofertas. PÁGS. 22 A 38
HUMOR Salão pode ser visto até amanhã. PÁG. 13
BEAGLES Cães são levados de instituto. PÁG. 44

DOLAR

Comercial 2,1730 2,1740
Turismo
2,0930 2,2830
Paralelo
2,1900 2,3100
POUPANÇA

Hoje
Amanhã

0,5328
0,5224%

TEMPO
MÁXIMA

29 ˚

MÍNIMA

18 ˚

O tempo continua estável na região, com
sol entre poucas nuvens. Não chove.

2 OPINIÃO
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“Estou disponível
para o que der e
vier”

Ele
disse

José Serra, ex-governador

Ao anunciar a sua disposição de concorrer novamente à Presidência da República em 2014.

EDITORIAL

Hoje, Dia D Pais na Escola

A

comunidade escolar está em festa
hoje, quando
acontece em diversas unidades
o Dia D - Pais na
Escola. Os estudantes estarão
apresentando aos pais, familiares, amigos e moradores dos
bairros diversos projetos desenvolvidos nas áreas científica,
cultural, esportiva e outras. Serão momentos de muita importância na vida dos estudantes
e professores, e por isso, é fundamental a presença dos convi-

Do leitor
Inaceitável
Li nos jornais um comentário sobre a afirmação de um
vereador em que o mesmo
chega às raias do absurdo, dizendo que o movimento Reaja Piracicaba partiu da elite piracicabana, a qual não tem representatividade, pois não foram consultados os moradores do Bosques do Lenheiro.
Talvez ele desconsidere o trabalho dos abnegados diretores e funcionários da Fundação Rumo, no Bairro Monte
Alegre. Essa fundação faz um
belo trabalho social, exatamente com dezenas de crianças carentes que habitam exatamente o bairro citado, dando-lhes alimentação, educação e o mais importante, muito carinho e afeto. Esquece
V.Exa. dos trabalhos assistenciais mantidos pelos dirigentes do Lar dos Velhinhos, Lar
Betel, Creche Ada Dedini
Ometto, Lar Franciscano de
Menores, Lar Coração de Maria e muitos Centros Espíritas,
cujo lema é fazer a caridade a
quem necessita. Todo esse trabalho é executado pela nossa
sociedade, a qual esse senhor
faz questão de ignorar.
Seria inaceitável se não tivesse saído da boca de um "nobre" vereador ao afirmar tal
besteira. O que deu a entender é que os moradores da Vi-

dados. Os alunos se preparam
e aguardam com grande expectativa os visitantes. Para se ter
uma idéia da diversidade das
informações, em Ártemis os estudantes pesquisaram sobre
Bullying; A Revolução Francesa com contraponto sobre os
protestos no Brasil; o Circo de
Soleil; o Egito antigo e Moderno; HQ e Turma da Mônica e
Sete lugares Paradisíacos.
Vale a pena presenciar a divulgação dos conhecimentos.
adquiridos em salas de aula.
Prestigie!

redacao@gazetadepiracicaba.com.br

la Rezende e adjacências e toda parte central da cidade pertencem à elite piracicabana,
mas como um pouco de história não faz mal a ninguém,
convém lembrar que há pouco mais de cem anos houve
uma grande imigração de italianos, espanhóis, alemães e
japoneses, a maioria pessoas
pobres, mas trabalhadores.
Sim, somos netos desses valentes homens de muita fibra
e honestidade, alicerce em
que repousa a nossa cidade.
Segundo a nossa crença, os
bons e os puros após seus passamentos irão para um nível
superior e viram anjos. São
nossos anjos da guarda. E não
é que essa lamentável notícia
chegou até eles? Os anjos e os
arcanjos se reuniram para solicitar ao Senhor uma solução,
pois existem alguns energúmenos que devem ser castigados.
O Senhor pediu calma e afirmou que "na casa do Senhor
não entra Satanás", no que os
anjos responderam "xô Satanás". Um anjo que em vida fora carnavalesco disse: Dá para
encaixar um samba enredo aí,
vamos criar uma Escola de
Samba. Outro , mais intelectual bradou: Ela será chamada
"Unidos pela decência".
Wilson Lazzari - aposentado

A Infidelidade (I)
Edázima Aidar

O

começo de um relacionamento amoroso é feito de paixão, encantamento e curiosidade. Nesse estado de espírito é fácil acreditar que o entusiasmo vai ficar
sempre ao lado do amor, inalterado.
Mesmo nos casamentos mais
felizes, sabemos que, com o
tempo, a paixão cede lugar a
sentimentos menos exaltados
embora eles sejam mais estáveis. Algumas pessoas vivenciam a diminuição do entusiasmo como se estivessem "perdendo" o amor, enquanto que
para outras as garantias emocionais propiciadas pela instituição do casamento constituem motivo para uma união
satisfatória, plena, rica e profunda.
Para as primeiras, permanecer fiel pode então acabar provocando tédio, conflitos e frustrações o que impõe tensões e
ansiedades. Sem contar as dificuldades que são inerentes em
qualquer casamento, mesmo
quando existe amor, devemos
considerar o grande número
deles que vai mal; que está em
crise ou, nos quais o próprio
vínculo afetivo já se deteriorou.
Constatando então essa realidade podemos compreender
porque a infidelidade não é nada difícil de acontecer.
Numa análise mais fria, o
que representa a infidelidade?

O que é ser infiel? Por que isto
quando acontece gera tantos
conflitos? Não se trata de propor definições nem de fornecer respostas, mas de apenas
tentar entender um processo
que há sempre alguém que já
ouviu falar e condena, já ouviu
falar e aceita, já viveu na pele
ou apenas desejou viver. O
que leva um homem ou uma

mulher a uma relação extraconjugal? Como as pessoas
que traem ou são traídas podem sentir o problema?
Tudo o que uma pessoa experimenta diante da situação da
infidelidade depende de seus
próprios conceitos morais, sua
formação, sua censura, seus
modos, de como ela se coloca
diante da vida, de si mesma enfim de toda a estrutura de sua
personalidade. Por exemplo há mulheres que nunca perdoariam que seus maridos as
traíssem. Outras "fecham" os

olhos aos pequenos adultérios
considerando que fazem parte
da natureza masculina e acabam perdoando em nome do
amor ou do medo. Enfim, há
homens e mulheres que passam pelo maior conflito só de
pensar em trair enquanto outros consideram "infidelidade"
apenas a relação extraconjugal
em que exista uma profunda
afetividade.
Assim consideram que um
"escorregão" seria perdoável
por não colocar em risco o casamento, já que "quem não vê
não sofre". Independente das
visões abertas ou fechadas dos
casais existe uma coisa que se
chama "condicionamento cultural" e outra que se chama
sentimento e este varia de pessoa para pessoa e é intransferível. Porém, mesmo considerando a formação de cada um, é
muito difícil para a mais moderna das pessoas se sentir à
vontade sem nenhuma perturbação interior traindo ou imaginando-se traído.
Apesar de todos os conflitos
que gera, apesar do medo, da
culpa, até mesmo do desespero, a infidelidade sempre existiu e são vários os motivos que
podem levar a ela, o que veremos no próximo artigo.
Edázima Aidar é Psicanalista,
Psicóloga e Terapeuta das Disfunções Sexuais de Origem
Emocional.

GAZETA DE PIRACICABA
PIRACICABA, SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2013

CIDADE 3

Resolução

Receita na farmácia
Farmacêuticos podem dar receita de medicamentos que não exigem prescrição médica
Antonio Trivelin

ADRIANA FEREZIM

INTERAÇÃO

Da Gazeta de Piracicaba
adriana.ferezim@gazetadepiracicaba.com.br

Conhecimento
técnico

C

Comprar medicamentos
que não exigem prescrição médica ficou mais seguro para os pacientes com a
resolução do Conselho Federal
de Farmácia (CFF). A medida
autoriza os farmacêuticos a assinar o receituário em caso de
remédios que não exigem a
prescrição médica (tarjas vermelhas e pretas nas embalagens).
Os farmacêuticos podem
orientar o uso dos medicamentos que ficam à disposição dos
consumidores nas gôndolas ou
nos balcões das drogarias, como antitérmicos, e também os
suplementos alimentares, entre outros. Mas, eles não podem prever o diagnóstico ou
prescrever um tratamento.
"Essa autorização é boa para
o paciente e para os profissionais, porque documenta a
orientação que passamos para
os clientes quando eles solicitam esses medicamentos isentos de prescrição médica", disse a farmacêutica Flávia Alexandra Rosada, que trabalha em
uma rede de drogarias da cidade.
O receituário farmacêutico
também acrescenta mais desafios à profissão e diferencia o
profissional do balconista. "Temos conhecimento sobre os
medicamentos, compromisso
com a ética e podemos orientar sobre a interação medicamentosa, a dieta que o paciente deve fazer com o uso do re-

Farmacêutica Flávia Alexandra orientava Vernardes, ontem à tarde, sobre o uso correto do medicamento

médio, porque, por exemplo,
uma pessoa que está com problemas estomacais não deve tomar leite", afirmou.
Ela ressaltou ainda que há
substâncias em medicamentos
bastante utilizados pela população, como os vasoconstritores
nasais, que podem ser prejudiciais para diabéticos e hipertensos. "Na farmácia podemos aferir pressão, fazer o teste de glicemia e orientar o paciente
que pode ter alguma doença e
não sabe, a procurar o médico".
Os clientes também aprova-

ram a nova medida. "Os farmacêuticos estudaram os remédios, têm capacidade e conhecimento e isso traz benefícios para nós", disse João Marcelo Vernardes, 40, que é barman.
Ele buscou ajuda da farmacêutica para escolher uma pastilha para a garganta. "Com a
orientação a gente confia
mais", disse.
De acordo com Flávia, a medida também vai contribuir para
evitar a automedicação. "O
maior problema da automedicação são remédios como antibióticos - que com a retenção

José Otávio Menten é o novo
vice-presidente da Abeas
No novo cargo, ele
quer aprimorar o
ensino de defesa
vegetal no Brasil
O presidente do Conselho Científico para Agricultura Sustentável
(CCAS), José Otavio Menten, foi
eleito vice-presidente da Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior (Abeas). Na nova função, Menten tem como objetivo desenvolver um plano de trabalho focado no aprimoramento do ensino
de defesa vegetal no Brasil, incluindo a utilização de defensivos agrícolas.
Com uma trajetória de sucesso,
Menten também já passou por outros cargos importantes como o de
Pesquisador da Embrapa, IAC e Cena-USP, além de vereador e secretário de Agricultura.
Menten possui mestrado em Fitopatologia, doutorado em Agronomia, e pós-doutorado em Manejo
de Pragas e Biotecnologia, além de
atuar como Professor Associado da
USP/Esalq. "É ótimo assumir funções tão desafiadoras que irão contribuir com o futuro do agronegócio em nosso país. Ainda há muitos mitos na área de defesa vegetal

e precisamos esclarecê-los. Temos
muito trabalho pela frente", afirma.
O Conselho Científico para Agricultura Sustentável é uma entida-

de privada, de natureza associativa, sem fins econômicos, pautando suas ações na imparcialidade,
ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.

da receita reduziu - mas ainda
é grande o acesso a anti-inflamatórios e medicamentos para
a dor que podem prejudicar a
saúde se não forem utilizados
corretamente".
PRESENÇA
De acordo com o Conselho Regional de Farmácia do Estado
de São Paulo (CRF-SP), em Piracicaba, 94% das farmácias contam com a presença de farmacêuticos, o que é considerado
um índice elevado pela vice-presidente do órgão, Raquel Rizzi.
“A presença do profissional

A vice-presidente do CRF-SP,
Raquel Rizzi, informou que
pelo conhecimento que tem,
o farmacêutico sabe orientar
o uso de um remédio isento
de prescrição médica junto
com outros medicamentos
que o paciente já faz uso.
“Uma substância pode reduzir
ou até mesmo aumentar ou
anular o efeito de outra.
Quem ganha com isso é a
saúde da população”.
A resolução da prescrição
farmacêutica do CFF foi
publicada no Diário Oficial da
União no dia 25 de setembro.
Além dos medicamentos de
venda livre, a norma permite
o receituário farmacêutico a
plantas medicinais, drogas
vegetais e fitoterápicos.
nas farmácias contribui para
que o local seja realmente utilizado como um espaço de saúde e prevenção. O farmacêutico pode orientar uma pessoa
que sempre adquire medicamento para uma dor de cabeça
que não passa, para que ela faça a aferição da pressão e procure o médico, porque ela pode ter hipertensão”, disse.
Há ainda que se verificar a dosagem correta. “Há medicamentos que são hepatotóxicos
(intoxicam o fígado) se ingeridos em quantidades elevadas”.
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Reintegração de posse

“Vamos ficar aqui”
Famílias de assentamento afirmam que não vão deixar fazenda
Del Rodrigues

JULIANA FRANCO
Da Gazeta de Piracicaba
juliana.franco@gazetadepiracicaba.com.br

“Piracicaba não tem
antecedente histórico
de conflito fundiário
e, por isso, nenhuma
experiência sobre o
assunto.”
Gabriel Ferrato
prefeito
sobre a ocupação do MST em
terras localizadas em Piracicaba

Solenidade será
no Centro Cívico,
às 20h, na próxima
segunda-feira
Segunda-feira será a formatura de cerca de 100 alunos do
“Vence”, programa que articula o Ensino Médio da rede estadual ao Ensino Técnico e garante uma profissão para os
alunos matriculados e concluintes. .
A terceira turma do Programa Vence iniciou as aulas em
agosto, com 300 alunos, e a
participação é grátis. O Colégio PoliBrasil é uma das instituições conveniadas à Secretaria de Educação do Estado,

D

iante do anúncio da Justiça
da possível promoção, na
segunda-feira, 21, da reintegração de posse da Fazenda Lavínia, localizada no quilômetro 178
da rodovia Hermínio Petrin, as famílias do assentamento Nelson
Mandela afirmam que não vão
deixar o local. “Vamos lutar e se
preciso, brigar, para ficarmos
aqui”, diz o representante do grupo do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), que não
quis se identificar.
A invasão da fazenda ocorreu
no dia 18 de agosto. No espaço, o
Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) cadastrou 118 famílias – a estimativa é
que quase 200 pessoas vivam no
lugar, destas, 30 são crianças e
adolescentes.
Os líderes do movimento afirmam que a terra é improdutiva e
estaria com dívidas. Por isso, pedem a reforma agrária. “As terras
eram de uma pessoa física que
mantinha uma fábrica. Mas, o
proprietário adquiriu muitas dívidas e a terra foi tomada pelo antigo Banco Noroeste. Agora, a pessoa que entrou com o pedido de
reintegração de posse disse que
arrematou a fazenda em um leilão. O problema é que no banco
não há nenhum documento que
comprove isto”, explica o representante.
O espaço ocupado possui 18 alqueires – um alqueire é igual a
24.200 metros quadrados.

Formatura
do “Vence’’
será 2ª

SORTE
DUPLA SENA
Sorteioàsterçasesextas

No assentamento Nelson Mandela, na Fazenda Lavínia, estão cerca de 200 pessoas, sendo 30 crianças

Concurso1221
Primeirosorteio

13

PM participa de retomada

REUNIÃO
Na manhã de ontem, membros
do movimento participaram de
reunião com o prefeito Gabriel
Ferrato (PSDB). O objetivo foi saber qual será a postura do poder
público em relação à reintegração. Segundo informações da administração municipal, havia a expectativa, por parte do movimento, de que a prefeitura pudesse
postergar a decisão judicial.
O Procurador Geral do Município, Cláudio Bini, esteve com o
juiz Rogério Sartori Astolph, da 6ª
Vara Cível para um diálogo. Mas
a decisão final da Justiça, segundo o juiz, é irreversível. Conse-

41

42

45

Sena:
Quina:52
Quadra:3194

JUSTIÇA

O Décimo Batalhão de Polícia
Militar do Interior comunicou, por
meio de nota, que em
cumprimento ao Ofício
Requisitório de Força Policial,
expedido pelo juiz da 6ª Vara Cível
da Comarca de Piracicaba, Rogério
Sartori Astolphi, vai apoiar o oficial
de justiça, na segunda-feira, na
realização da operação de

16

reintegração de posse de área da
Fazenda Lavignia.
O objetivo é garantir que o
processo seja feito da maneira
pacífica e ordeira. A equipe quer
garantir a integridade física das
pessoas que ocupam a área, bem
como dos policiais militares
empregados na missão. A Polícia
Militar expediu, anteriormente à

data prevista para a operação de
reintegração de posse, mensagens
dirigidas diretamente aos
invasores da área privada para
que deixassem previamente o
terreno, em obediência à ordem
judicial, de forma a facilitar o
trabalho de apoio ao Oficial de
Justiça no cumprimento do
mandado judicial.

quentemente, cabe à prefeitura
dar suporte ao agrupamento para
que a ação ocorra sem tumulto.
Ferrato tentou algumas vezes
agendar reunião com o Superintendente Regional do Incra, Wellington Diniz Monteiro, para tratar da reintegração e dos seus desdobramentos. Mas não obteve retorno.
Segundo o prefeito, “Piracicaba
não tem antecedente histórico de
conflito fundiário e, por isso, nenhuma experiência sobre o assunto, visto que a questão fundiária
no país é de competência exclusiva do Incra, que está ligado ao Governo Federal”.

Ainda de acordo com o administrador, o município não possui
terra disponível para assentamentos. A administração vai disponibilizar a estrutura de assistência social para as famílias, após a reintegração, desde que se respeitem as
regras estabelecidas.
O advogado do movimento, Nilcio Costa, conta que 99% das famílias do acampamento são de Piracicaba, por isso, devem ficar no
lugar após a reintegração. Além
de um local para se estabelecerem, o advogado solicitou ajuda
para obtenção de água potável,
coleta de lixo e a disponibilização
de transporte público às crianças.

48

ACUMULOU
R$2.943,03
R$45,63

Segundosorteio

01
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09

18

Sena:2
Quina:45
Quadra:2785

20

34

R$102.024,85
R$3.400,83
R$52,33

QUINA
Sorteiodesegundaasábado
Concurso3319

34

35
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Quina:
Quadra:163
Terno:7.970
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ACUMULOU
R$2.889,81
R$84,43

LOTOFÁCIL
Sorteioàssegundasequintas

Concurso970

01

03

06

08

09

10

12

15

17

18

19

20

21

23

24

15acertos:4
14acertos:607
13acertos:24.331
12acertos:249.846
11acertos:1.361.628

R$436.203,49
R$1.263,51
R$12,50
R$5,00
R$2,50

Para maior segurança, o apostador também deve conferir o resultado das loterias no site da Caixa (www.caixa.gov.br/loterias) ou nas lotéricas
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Educação, cultura e esporte

Feiras escolares
Escolas da cidade e ETEC da Paulista mostram, na manhã de hoje, projetos dos alunos
Divulgação

irão apresentar vídeos produzidos sobre a Tecnologia Espacial, Projeto Jingles e a Evolução da Escrita e Atendimento
personalizado para controle e
orientação de peso (IMC).
ADRIANA FEREZIM
Da Gazeta de Piracicaba
adriana.ferezim@gazetadepiracicaba.com.br

A

Secretaria Estadual de
Educação promove hoje
o Dia D - Pais na Escola
e diversas unidades promovem no período da manhã feiras científicas, culturais e de
conhecimento, com trabalhos
desenvolvidos pelos alunos
coordenados pelos professores.
Na Escola Técnica Estadual
(Etec) Deputado Ary de Camargo Pedroso do Centro Paula
Sousa, acontece a 4ª Feira de
Tecnologia, das 8h30 às 12h,
que terá apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC) dos alunos dos cursos
técnicos em Automação Industrial, Comércio, Informática,
Instrumentação e Logística. O
evento é aberto à comunidade.
De acordo com o professor
Júnior Furlan, cada grupo desenvolveu um trabalho diferente. Em logística, por exemplo,
há alunos que desenvolveram
um projeto para que a escola
adote o sistema 5S, conceito japonês para organização, limpeza, seleção de documentos, para otimizar o tempo no trabalho.
"Outro grupo fez um estudo
logístico sobre a Hidrovia Tietê-Paraná e a barragem de Santa Maria da Serra. Uma turma
de comércio fez um trabalho
sobre a evasão escolar e informática desenvolveu sistemas
para a APM da escola".
O evento também contará
com a palestra de Vitor Vencovsky, presidente do Instituto

Na escola Prof. Francisco Mariano da Costa, no Novo Horizonte, alunas se prepararam para a Feira

Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), que falará sobre mapas aplicados nas vendas usando a geolocalização.
"Haverá ainda uma sala para
divulgar o vestibulinho que as
inscrições podem ser feitas até
as 15 horas do dia 24 de outubro. A escola é gratuita e muitas pessoas desconhecem essa
informação", ressaltou.
Além do Ensino Técnico, a
Etec tem ensino médio regular, o Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim) e o programa Vence, em parceria com a
escola estadual professora Olívia Bianco.
ÁRTEMIS
A Escola Estadual José Martins
de Toledo, do distrito de Ártemis iniciou, ontem, a 4ª Feira
do Conhecimento e a apresentação dos trabalhos continuam hoje, das 9 às 12h.

Participam do projeto cerca
de 350 alunos do 9º do Ensino
fundamental e dos três anos
do Ensino Médio. Os estudantes dividiram-se em grupos e
pesquisaram sobre Bullying, o
médico Patch Adams idealizador do projeto Doutores da
Alegria; A Revolução Francesa
com contraponto sobre os protestos no Brasil, o Circo de Soleil, o Egito antigo e Moderno,
HQ e Turma da Mônica e Sete
lugares Paradisíacos.
No campo científico eles fizeram trabalhos sobre Máquina
de gelo seco e Lâmpada de lava fluorescente.
De acordo com o coordenador da escola, Marcelo Fernandes, todos os professores, direção e coordenação se envolvem nos projetos. "O evento
movimenta a escola. Desde a
primeira feira os professores
disseram que no momento da

exposição os alunos se destacam nas explicações dos projetos e isso contribui para melhorar o relacionamento entre os
docentes e os estudantes".
JUPIÁ
A Escola Estadual Comendador Luciano Guidotti realiza
hoje, das 9 às 11h, a Feira de
Arte e Ciências. Alunos do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, sob orientação de
seus professores apresentarão,
maquetes sobre Sustentabilidade, Fontes de Energias Renováveis; Exposição da evolução de
materiais esportivos, esculturas em gesso, Meios de comunicação de alta tecnologia, Evolução dos aparelhos eletroeletrônicos, Objetos feitos de material reciclável.
Segundo a coordenadora Juliana Davanzo Dionisio, além
dos projetos, os estudantes

NOVO HORIZONTE
A Escola Estadual Professor
Francisco Mariano da Costa,
que conta com cerca de 400
alunos, realiza das 9 às 14h, a
Feira de Artes, Ciências, Cultura e Esportes. O evento tem início com apresentação de paródias, às 9h e às 10h, será promovida uma palestra com o
poeta Hugo Paz, e na sequência haverá teatro, dança e desfile de roupas confeccionadas
com materiais recicláveis, conforme a diretora Maria Leonor
Lopes Nanzer.
Nas salas de aula estarão expostos trabalhos sobre jogos
matemáticos, xadrez em maquete, vulcão e sabão caseiro,
Lenda do Véu da Noiva e a gastronomia de Piracicaba, onde
uma moenda de cana fará caldo de cana para os participantes, uma maquete do rio Piracicaba e haverá uma oficina de
artes do Projeto Escola da Família.
JARDIM ELITE
A Escola Estadual Professor Augusto Saes realiza hoje, às 9h,
desfile no entorno da escola,
que não foi possível apresentar no dia 7 de Setembro. A
unidade também irá exibir o
documentário "Muito além do
peso" e estarão sendo expostos os trabalhos dos alunos do
projeto: "Eu sou autor", desenvolvidos durante o ano letivo.
CECAP/ELDORADO
A Escola Municipal Francisco
de Almeida Kronka, realiza hoje, das 8h30 às 11h, o Sábado
Cultural que conclui o Projeto
de Leitura da unidade realizado com os alunos.
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Indicadores

Horário de Verão

Opiniões divididas
À 0h de domingo, piracicabanos vão ter que adiantar os relógios
Da Gazeta de Piracicaba
juliana.franco@gazetadepiracicaba.com.br

O

s piracicabanos, assim
como os moradores
dos Estados das regiões Sul, Sudeste, CentroOeste e do Distrito Federal,
vão ter que adiantar os relógios em uma hora, à 0h de domingo. É o horário de verão
que chega cercado de opiniões contrárias e a favor da
medida que tem como objetivo reduzir o consumo de
energia e evitar uma sobrecarga do sistema.
Até o dia 16 de fevereiro de
2014, quando encerra o horário, a estimativa da CPFL Paulista é que a economia chegue a 0,62% no consumo de
energia elétrica nas 234 cidades de sua área de atuação,
suficiente para abastecer Piracicaba por 10 dias.
O enfermeiro Maicon Francisco, 28 anos, é a favor do
novo horário, pois chega em
casa e ainda há sol. "Posso
aproveitar para ir à academia. Inclusive, vou mais disposto à faculdade".
Já a representante comercial, Regina Laura Saldanha,
44 anos, apesar de gostar do
horário de verão, sente-se
mais cansada com a mudança. "Mas não faço nada para
me adaptar. Ela ocorre naturalmente".
Por outro lado, o encarregado Valter Serafim da Silva, 35
anos, não gosta e não se acostuma com a mudança. "Fico
cansado, o corpo sente e neste período, durmo menos,
pois geralmente durmo mais

Jonathas Mianete não gosta

Valter Serafim se sente cansado

Maicon Francisco aproveita o dia

Regina Laura gosta do horário

tarde e acordo no horário habitual".
O balconista Jonathas Henrique Mianete, 24 anos, também não aproveita os dias
mais longos proporcionados
pelo horário de verão. "Estou

sempre trabalhando, então,
não consigo fazer nada diferente", opina.
DICAS
O educador físico, Marcel Cajueiro Duarte, explica que ca-

CÂMBIO
Dólar
Comercial
Paralelo
Turismo
Euro turismo

Compra
2,173
2,19
2,093
2,827

da pessoa responde de maneira diferente à adoção do
novo horário, podendo variar
de 10 a 15 dias a adaptação
de cada organismo. "Para
que não tenha grande impacto na rotina é indicado realizar mudanças em hábitos noturnos, principalmente daqueles que realizam atividades físicas nesse período",
afirma. "Em geral, recomenda-se não fazer séries muito
pesadas de musculação antes
do horário de dormir, uma
vez que poderá afetar a qualidade do sono, levando a alterações de humor, sonolência,
cansaço e irritabilidade para
o dia seguinte", completa.
Com o adiantamento do horário, o corpo pode sofrer alterações hormonais que influenciam diretamente no humor, no cansaço e na preguiça. Há descontrole na produção da melatonina (hormônio do sono), ocasionada pela redução do tempo de descanso. Com isso, há o aumento da produção de cortisol
(hormônio do estresse), consequentemente, o humor é
afetado nos primeiros dias
do horário de verão.
A nutricionista, Beatriz Ulate, afirma que a dieta pode
ser um fator importante durante o processo de adequação do horário. O segredo é
apostar em alimentos que facilitam a produção do hormônio do sono. Por isso, a especialista indica a ingestão alimentar de triptofano (aminoácido) e de carboidratos.
"Nesse período, é indicado
evitar bebidas estimulantes
como a cafeína".

Datas de pagamento
Dia
Finais de 1 e 6
1º/11
Finais de 2 e 7
4/11
Finais de 3 e 8
5/11
Finais de 4 e 9
6/11
Finais de 5 e 0
7/11
Obs.: Os aposentados que ganham até um salário mínimo (R$ 678,00), cujo benefício tenha final de 1 a 5, terão o pagamento antecipado para o período de cinco dias úteis do fim do mês
anterior. Os demais, seguem a tabela acima.

ALUGUÉIS
IGP-M
IGP-DI
IPC (FIPE)
INPC

Setembro
1,0385
1,0398
1,0609
1,0607

Alíquota

Contribuição
a pagar

Valor Mínimo:
R$ 678,00
11%
74,58
Valor Máximo:
R$ 4.159,00
20%
831,80
Obs.: Pagamento para empregados domésticos, facultativos e autônomos deve ser feito
até o dia 15 do mês subsequente ao do período
de competência

VALORES DE REFERÊNCIA
Ufir (extinta/out 2010)
R$ 1,0641
Ufesp (2013)
R$ 19,37
UPC (jul a set)
R$ 22,31
TJLP (set)
5,00%
Selic (ago)
0,71%
TR (set)
0,0079%
FGTS (set)
0,2466%
Salário mínimo federal
R$ 678,00
Salários mínimos regionais (SP):
R$ 755,00 - R$ 765,00 e R$ 775,00 (*)
(*) Valores variam de acordo com as
ocupações, que podem ser conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/

POUPANÇA
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10

0,5285
0,5037
0,5000
0,5130
0,5443
0,5355

18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10

0,5555
0,5328
0,5224
0,5000
0,5172
0,5544

ASSALARIADOS DOMÉSTICOS
Salário de contribuição
Alíquota
Até 1.247,70
8%
De 1.247,71 até 2.079,50
9%
De 2.079,51 até 4.159,00
11%
Empregador
12%
Obs: Valores deverão ser recolhidos a partir de
janeiro.

IMPOSTO DE RENDA
Alíquota

Até R$ 1.710,78
De R$ 1.710,79
a R$ 2.563,91
De R$ 2.563,92
a R$ 3.418,59
De R$ 3.418,60
a R$ 4.271,59
Acima de R$ 4.271,59

Campanha de
prevenção
A partir das 9h, a Associação Viva a Vida realiza uma
campanha de prevenção ao
câncer de mama. A iniciativa
ocorre na sede da entidade,
na rua José Pinto de Almeida,
824, no Centro. Durante todo
o dia são oferecidos exames
preventivos gratuitos.
Caso seja detectado algum
nódulo, a paciente é encaminhada para fazer a mamografia gratuita em laboratórios
parceiros da entidade. A descoberta ainda no início aumenta as chances de cura da
doença.
Segundo a presidente da Associação, Wilma Godoy, a
campanha é feita regularmente desde 2008. Ela enfatiza a
necessidade do exame e a
sua importância. “Descoberta precocemente a doença, as
chance de cura é de 95%”,
afirma.
A entidade atua hoje com a

Agosto
1,0518
1,0484
1,0627
1,0638

PREVIDÊNCIA
Salário-base

Rendimento

Iniciativa ocorre hoje, a
partir das 9h, na sede
da entidade no centro
de Piracicaba

Venda
2,174
2,31
2,283
3,097

APOSENTADORIA

Fotos: Antonio Trivelin

JULIANA FRANCO

18/10/2013

-

Deduzir
a pagar
Isento

7,5%

128,31

15%

320,60

22,5%

577,00

27,5%

790,58

INFLAÇÃO

ajuda de voluntárias, como
médicas, psicólogas, advogadas, reflexologistas e terapeutas ocupacionais, além de
pessoas que trabalham na recepção, limpeza, cozinha e
no brechó que ajuda a manter a instituição.
Os recursos, além de virem
em forma de doações, são obtidos em bazares, nos quais
são encontrados materiais
produzidos durante a terapia
ocupacional. A associação
também fornece perucas, próteses e sutiãs para mulheres
que fizeram mastectomia.

SERVIÇO

Campanha de
Prevenção ao
Câncer de Mama
Data: hoje
Horário: a partir das 9h
Local: Associação Viva Vida
(rua José Pinto de Almeida,
824, centro)
Telefone: (19) 3433-1396

IPCA (IBGE)
INPC (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)
IPC (FIPE)
ICV (Dieese)
CUB

Jul
0,03
-0,13
0,26
0,14
-0,13
0,09
0,32

ago
0,24
0,16
0,15
0,46
0,22
0,09
0,16

No ano
3,43
3,33
2,16
2,46
1,99
4,09
6,82

12 m
6,09
6,07
3,85
3,98
4,88
6,65
7,352

LICENCIAMENTO E IPVA
Para calcular o valor do IPVA e saber a data de
vencimento, consulte o site http:// www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet
Taxa de licenciamento:
R$ 65,86
Seguro obrigatório:
R$ 105,65
Documentos necessários:
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (CRLV),
que possui o código do Renavam.

SALÁRIO FAMÍLIA
Janeiro
até R$ 646,54
de R$ 646,55
até R$ 971,78

R$ 33,16
R$ 23,36
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CURTAS

Guarda Civil sofre acidente
= Márcio Andrade Felipe, 40,
envolveu-se numa colisão com
Francisco de Oliveira, 48, na
avenida Armando de Salles
Oliveira, área central de
Piracicaba. O GC trafegava pela
avenida com a viatura da
instituição e, segundo apurou
seu parceiro de trabalho, estava
com as luzes sinalizadoras
ativas. De repente, segundo ele,

surgiu a moto de Oliveira e a
viatura bateu na traseira da
moto. O GC Felipe foi socorrido
ao Hospital dos Fornecedores
de Cana e Oliveira levado ao
Hospital Unimed. Quando a
polícia chegou para fazer
perícia não foi possível porque
o local havia sido prejudicado,
mas a perícia dos veículos será
realizada.

Homem leva golpes
de facão nas pernas
= Um grupo de amigos

pescava no rio Piracicaba
quando ouviu a vítima gritar.
Um deles viu que a vítima
recebeu golpes de facão nas
duas pernas. O nome do autor
foi passado para a polícia. Do
PS da Vila Rezende o rapaz foi
levado para o HFC, onde
passaria por cirurgia.

Segurança é preso com munições
= O acusado, de 26 anos, foi
flagrado na rua Brigadeiro
Eduardo Gomes, Vila Sonia, por
policiais militares da 5ª
Companhia. Foi durante um
patrulhamento de rotina, que os
policiais suspeitaram do rapaz
transportando uma mochila. Na
revista encontraram 10
munições calibre 38, marca
CBC, que estavam numa espécie

de cartela como são as de
comprimidos.
Ele justificou que conseguiu as
munições com outro homem,
mas iria guardá-las. No plantão
policial o delegado Vicente
Sampaio de Almeida Prado
Junior arbitrou fiança de R$
700. O segurança pagou e foi
para casa. As munições foram
aprendidas.

Santa Bárbara D'Oeste

11,8kg de drogas
Mulher, grávida de dois meses, acabou revelando onde estava escondida a droga
Jornal Diário

ANA CRISTINA ANDRADE

NÚMERO

Da Gazeta de Piracicaba
ana.andrade@gazetadepiracicaba.com.br

11.854kg

A

Polícia Militar de Santa
Bárbara D'Oeste prendeu um casal de primos,
na tarde de anteontem, com
11.854kg de entorpecentes cocaína e maconha. O flagrante de tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma
aconteceu à rua Atílio Bagarolo, na Vila Mollon IV. Segundo
a PM, chegou denúncia de
que a mulher, conhecida por
"Michelão", e que tinha determinada tatuagem na canela,
estava vendendo drogas no
bairro.
Chegando lá, os policiais Teodoro e Henrique Brito bateram à porta quatro vezes até
que ela atendeu. A mulher disse que mora mesmo naquela
casa, porém estaria sozinha.
Os policiais explicaram sobre
a denúncia e ela permitiu que
entrassem para fazer buscas e
falou ainda que está grávida
de dois meses.
Um PM ficou na sala, de
olho nela, e o outro foi verificar o que havia nos outros cômodos. Encontraram o rapaz
deitado no quarto do fundo,
como se estivesse dormindo.
O policial o acordou e fez com
que ele acompanhasse as vistorias pela casa, com a mulher,

de cocaína e maconha
foram apreendidos na residência
onde reside o casal de primos; os
dois foram para a cadeia.

Entorpecentes estavam na residência do casal de primos; mulher grávida de dois meses também está presa

que demonstrava nervosismo.
Dentro de um pote plástico localizaram uma munição de calibre nove milímetros, mas o
casal não soube justificar porque a teriam em casa.
Dentro do guarda-roupa da
mulher encontraram uma ar-

ma de fogo de brinquedo enrolada com fita isolante. Ela falou que tirou aquela arma de
seu filho pequeno, por não
gostar que ele brinque com
ela. No banheiro não foi encontrado nada, mas na cozinha, sobre a geladeira, os poli-

ciais militares viram um prato
cheio de pó branco e com
uma colher de sobremesa dentro.
O rapaz falou que era a cocaína que ele estava preparando
para a venda. Também havia
balança, caderno com indica-

Disque-drogas é desmantelado
Divulgação

Flagrante foi em
Capivari e o traficante
só possuía ‘clientes’
da alta sociedade
A Polícia Civil de Capivari flagrou mais um traficante vendendo drogas no sistema Delivery. Ao contrário do caso flagrado semana passada, em
que a encomenda era feita pelo Facebook, neste caso, na última quarta-feira (16), os usuários encomendavam pelo telefone. Pela segunda vez, um investigador se passou por usuário de drogas e atraiu o traficante para a prisão. Os
'clientes' eram da alta sociedade.
Na hora da abordagem, ele
tentou escapar do policial Lafrata, que estava acompanha-

Droga só era vendida para pessoas da alta sociedade, segundo policial

do da Guarda Municipal de
Capivari. Na correria, acabou
dando de frente com a Polícia
Militar e foi algemado, sendo

levado até sua casa antes de ir
para a delegacia.
"Nosso setor de inteligência
descobriu que ele vendia dro-

ga pelo disque-entrega e que
um grama e meio custava R$
50. Ele dizia que era droga
sem batismo, ou seja, pura.
Durante 30 dias fiz contato
com ele, pelo telefone, e encomendei três gramas", contou
o investigador.
Às 11h40 da quarta-feira,
conforme combinado, o traficante foi fazer a entrega num
posto de combustível da cidade. "Na hora da entrega ele
desconfiou e fugiu, mas a PM
o pegou", disse Lafrata. Com
o preso, segundo o policial, havia duas porções de cocaína.
Como havia mandado de
busca e apreensão, os policias
seguiram até a casa dele onde
localizaram um tubo com o
pó branco, três trouxas que pesavam nove gramas. "Ao todo
ele tinha mais de 38 gramas
de cocaína", declarou. (ACA)

ção do controle da distribuição de drogas - inclusive com
o nome e quantidade de cada
'revendedor'. A mulher declarou que não sabia de nada.
Conversando isoladamente
com os policiais, ela confirmou que havia mais entorpecente na casa (na cômoda que
estava do lado de fora). Nesta
cômoda foram encontrados 11
tijolos de maconha, além de
dois tijolos de pasta-base de
cocaína, 198 porções de cocaína já embaladas, além de saquinhos.
Chegaram algumas mensagens no celular dela, sendo
uma com a frase "joga tudo".
O nome e número de telefone
de quem enviou já estão com
a polícia. Levados ao plantão
de Santa Bárbara, os dois foram presos pela delegada Olívia dos Santos Fonseca. A droga foi encaminhada para a perícia.

Travesti é
preso por
assalto
A vítima é uma pensionista
de 73 anos, que chegou a ser
arrastada por ela que roubou
sua bolsa. A prisão aconteceu
à rua Angelo Furlan, em Santa
Teresinha. A vítima contou à
polícia que estava no ponto de
ônibus, quando apareceu a tal
mulher e que conversou com
ela por algum tempo.
De repente a idosa despediuse dela dizendo que ia atravessar a rua para esperar seu ônibus, momento em que o travesti lhe puxou a bolsa. A vítima caiu, bateu com o peito, e
foi arrastada. O ladrão conseguiu pegar a bolsa.
Ela pediu ajuda e populares
ligaram para a PM. O travesti
foi preso a 100 metros dali.
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Linguagem, roteiro e curta-metragem

Oficinas de cinema
Sesc Piracicaba abriu inscrições para minicursos gratuitos com Roberto Machado
Christiano Diehl Neto

ADRIANA FEREZIM
Da Gazeta de Piracicaba
adriana.ferezim@gazetadepiracicaba.com.br

P

roporcionar que as pessoas tenham mais conhecimento sobre cinema e que possam utilizar o
aprendizado na elaboração
de vídeos e até incentivar
que alguns alunos sigam carreira na sétima arte, são alguns dos objetivos das oficinas gratuitas que o Sesc Piracicaba irá oferecer a partir
da próxima semana. O minicurso será ministrada por Roberto Machado, graduado
em cinema pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro e autor dos curtas Vazio, Lumina, Despertar e Cárcere. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira.
A primeira oficina Linguagem Cinematográfica tem início na próxima quarta-feira
(23) e prossegue até sexta-feira, das 19 às 22 horas e no sábado, das 9h30 às 12h30. “As
oficinas têm uma didática dinâmica e prazerosa. O conteúdo é ilustrado com imagens cinematográficas de fil-

mes autorais de Orson Welles, Wim Wenders, Alfred Hitchcock, Jim Jarmusch, Akira
Kurosawa, Walter Salles, entre outros. Dessa forma, o
participante visualiza o conceito que estou explicando
com o exemplo audiovisual
de grandes cineastas”.
teóricas e de apoio audiovisual vão transmitir os princípios básicos para a criação
de um roteiro cinematográfico. “A oficina permitirá
aprender como ocorre a
construção de um personagem e, em grupo, os participantes da oficina irão buscar
A segunda oficina, sobre Roteiro Cinematográfico, será
realizada de 6 a 10 de novembro. Nesse curso, as ideias
podem surgir de diferentes
formas a partir de uma proposta, ser subjetiva, fictícia
ou verídica - a partir de um
fato do noticiário. Assim é
possível definir o argumento
e a construção do roteiro
que se torna uma obra literária”.
Nessa etapa, Machado vai
propor aos participantes que
escrevam um roteiro fictício,

que será desenvolvido na terceira oficina de Realização
de um curta-metragem, que
acontecerá de 4 a 7 de dezembro.
Machado ressaltou que as
três oficinas são independentes e é possível inscrever-se
em apenas uma, duas ou cursar as três.

SERVIÇO

Oficinas gratuitas
no Sesc Piracicaba
Linguagem
Cinematográfica, de 23 a 26
de outubro
Roteiro Cinematográfico, de
6 a 10 de novembro
Realização do
Curta-Metragem, de 4 a 7
de dezembro.
Inscrições na Sala de
Internet Livre do Sesc ou
pelo e-mail
chico@piracicaba.sescsp.
org.br. Informações pelo
telefone 19-3437-9247 a
partir das 13h30.
Roberto Machado irá mediar três oficinas sobre a 7ª Arte no Sesc
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Tarde Beneficente Bingo com galinhada Bingo beneficente
do Clube da Lady
na Pompéia
na Vila Monteiro

Bazar Solidário da Jantar italiano na
Apae Piracicaba
Paróquia São Pedro

= Nesse mês de outubro a
Tarde Beneficente do Clube
da Lady será em parceria com
Lions Clube de Piracicaba e
Banco dos Remédios, no dia
30, quarta-feira, no Teatro
São José, a partir das 14
horas. Mais informações e
reservas pelos telefones
3434-0733 e 3374-0858.

= A Apae Piracicaba realiza
o Bazar Solidário, neste
sábado, das 9 às 14 horas, e
no domingo, das 9 às 16
horas, com a venda de
vestuários, calçados e
acessórios, marcas famosas, a
a preços de outlet. Avenida
Brasília, 1381, Vila Industrial,
fone 3423-9400.

= Bingo com galinhada neste
sábado (19), às 20 horas, na
comunidade Nossa Senhora
do Rosário de Pompéia, na
avenida Pompéia, 2405.
Cartela R$ 20,00 por pessoa,
reservas e mais informações
pelos telefones 99708-2150 99674-9940 3426-8985 e
3426-4506.

= O Centro de aprendizado
Discípulo Paulo realizará
bingo beneficente
neste domingo, dia 20,
a partir das 14 horas, no
salão da rua da Paz,
140- Vila Monteiro.
Mais informações pelos
telefones 99708-1181 e
98875-1309.

= A comunidade da Paróquia
São Pedro, da Vila Resende,
realiza jantar italiano no
próximo dia 26, com show
musical de Roberto e Amigos.
Local: Salão de festas na rua
Homero Sampaio Roxo 56.
Mais informações pelos
telefones 3421-2290 e
3413-8000.

Segunda rodada

Parques lineares
Parques e microcentralidades serão debatidos no Fórum de Plano Diretor
Christiano Diehl Neto

O

s Parques Lineares e
Microcentralidades serão o tema na próxima semana da segunda rodada de Fóruns Abertos do
Plano Diretor. O evento
acontecerá no anfiteatro do
Centro Cívico, a partir das
18h30, nos dias 23, 24 e 25
de outubro.
Na quarta-feira (23), o palestrante será Adalberto Maluf, da Fundação Clintom,
C-40. Na quinta-feira (24), o
convidado será Alexandre
Delijaicov, professor da
FAU-USP, criador do projeto do anel hidroviário em
São Paulo. Na sexta-feira
(25), o convidado será Luís
Rogério Batelochi, engenheiro agrônomo, que realiza estudo de microbaciais urbanas.
Com a realização desta temática, a segunda rodada
de Fóruns Abertos chega ao
fim. A dinâmica do evento
foi dividida em três sema-

nas, com a discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento, na primeira; do Plano Diretor de Mobilidade,
na segunda e finalizando
com a temática de Parques
e Microcentralidades.
Uma primeira rodada de
discussões já foi realizada
em agosto, seguida de visitas a Vereadores, ONGs, Ministério Público e Conselhos
Municipais, que conheceram um pouco da proposta
que vem sendo elaborada
pelo Instituto de Pesquisas
e Planejamento de Piracicaba (Ipplap).
A memória da primeira rodada e da segunda estão disponíveis no sítio do Ipplap.
Para acessar os vídeos, o
interessado deve acessar a
página do Ipplap e passar o
mouse por cima da aba Plano Diretor. Feito este movimento, aparecerá a sub aba
Revisão Plano Diretor 2013.
(http://ipplap.com.br/site/

PROGRAMAÇÃO
2º Fórum Aberto Planos de
Parques e Microcentralidades
23/10 - Adalberto Maluf
(Fundação Clintom, C-40) dia
24/10 - Alexandre Delijaicov
(professor da FAU-USP,
criador do projeto do anel
hidroviário em São Paulo) dia
25/10 – Luís Rogério
Batelochi (engenheiro
agrônomo, estudo de
microbaciasurbanas)

Lauro Pinotti coordena a segunda rodada de Fóruns Abertos do Plano Diretor

plano-diretor/revisao-planodiretor-2013/)

Para acessar as apresentações e textos de referência,

o interessado deve clicar na
aba Plano Diretor, em que
além dos documentos relacionados à revisão 2013,
também estão disponíveis
outros documentos relacionados ao Plano Diretor. (http://ipplap.com.br/site/plano-diretor/).
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Na Fatep

Semana de estudos
Faculdade de Tecnologia reúne especialistas do setor sucroalcooleiro dias 22, 23 e 24
Divulgação

A

6ª Semana Sucroalcooleira
da Fatep (Faculdade de
Tecnologia de Piracicaba)
receberá, na próxima semana
(dias 22, 23 e 24 de outubro), especialistas do setor para debater assuntos como variedades de cana,
fermentação alcoólica, automação, produção de açúcar e cerveja
artesanal. O evento é aberto ao
público, com vagas limitadas, e
ocorre sempre a partir das 19h15
no Anfiteatro A. As inscrições devem ser feitas no site da Fatep:
www.fateppiracicaba.edu.br.
A programação do primeiro dia
conta com palestras sobre os temas Variedade de cana, com Marcos Virgílio Casagrande, do CTC
(Centro de Tecnologia Canavieira), às 19h15; e Fermentação alcoólica, com Silene Cristina de Lima Paulillo, da Fermentec, às 21
horas.
No dia 23, Paulo Roberto Chiarolanza Villela, também da Fermentec, comanda palestra sobre Automação, seguida da apresentação
de Rogério Saturo Tanabe, da Raízen, que abordará o tema Produção de Açúcar.
A 6ª Semana Sucroalcooleira da
Fatep se encerra com duas palestras de Ariel Ton, da Fatec Piraci-

As inscrições devem ser feita no site: www.fateppiracicaba.edu.br.

caba "Deputado Roque Trevisan", respectivamente sobre os temas "Histórico da cerveja e cenário atual"; "Matérias-primas e processo de produção". Em seguida,
estão programadas a entrega de
certificados parciais e sorteio de
brindes.
De acordo com a coordenadora
do Curso Superior de Tecnologia
em Produção Sucroalcooleira da

Fatep, professora Liz Mary Bueno
de Moraes, a semana de estudos
tem o objetivo de levar aos alunos
apresentações de especialistas,
complementando as informações
transmitidas em sala de aula. "Os
palestrantes trazem uma bagagem importante para atualização
de conhecimentos. Definimos temas de interesse e de áreas distintas para promover uma semana

realmente de debates e compartilhamento de informações", comenta a coordenadora.
Liz Mary conta que a organização da programação de atividades ficou sob a responsabilidade
dos alunos do último semestre.
"Foram eles que escolheram os temas e fizeram os convites aos especialistas. Já é o início dos primeiros contatos com especialistas atuantes no mercado de trabalho".
Para o diretor da Fatep, professor Marcos Antonio de Lima, a
realização de eventos com este
formato promove a interação e
motivam os alunos a buscarem
experiências extra-classe. "Um
dos nossos pilares acadêmicos é
auxiliar a transformação de nossos estudantes em profissionais
completos, capazes de conquistar
boas colocações no mercado de
trabalho. A vinda de profissionais
especializados traz ganhos, possibilita esclarecimento de dúvidas
tanto para quem já atua na área
quanto para quem está em busca
do primeiro emprego", completa
Marcos de Lima.
Um dos diferenciais da Fatep
são os certificados parciais, que
serão entregues aos alunos do

Curso Superior de Tecnologia em
Produção Sucroalcooleira no último dia da 6ª Semana de Estudos.
Conforme explica o diretor da Fatep, os alunos recebem as certificações no decorrer do curso, de
acordo com as disciplinas cursadas. Ou seja, ao findar dos semestres, a conquista dos certificados
parciais possibilita, por exemplo,
o ingresso em novos cargos e funções.
No dia 24, os alunos receberão
os seguintes certificados parciais:
1º e 2˚ semestres concluídos com
aprovação: Supervisor de matériaprima; 3º e 4º semestres concluídos com aprovação: Supervisor
da Produção do Açúcar; 5º semestre concluído com aprovação: Supervisor da Produção do Álcool.
SERVIÇO
6ª Semana Sucroalcooleira
Data: 22 a 24 de outubro, das
19h15 às 22h15
Local: Anfiteatro A
Informações: (19) 3432-9957
Outras informações:
Engenho da Notícia
Assessoria de Imprensa Fatep
(19) 3302.0100
divugacao@engenhodanoticia.
com.br
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Encerramento

Salão até amanhã
O 40º Salão de Humor de Piracicaba termina amanhã, no Engenho Central
Fotos: Divulgação

P

iracicaba está em clima de
festa com o aniversário de
40 anos do Salão Internacional de Humor, considerado
um dos maiores e mais antigos
eventos do gênero no mundo. O
público tem apenas até o próximo domingo (20) para percorrer
o Parque do Engenho Central e
conferir os 442 trabalhos selecionados para a histórica edição e
outras 15 mostras paralelas. A
programação é gratuita.
Uma travessura heroica no ápice do regime militar, o Salão de
Humor foi criado em 1974 por
jornalistas e intelectuais de Piracicaba. Em 2013, 966 artistas gráficos de 64 países apresentam
142 cartuns, 97 caricaturas, 74
charges, 73 tiras/HQs e 53 com o
tema futebol. Há ainda obras selecionadas para o Prêmio Saúde
Unimed. Esta é a maior mostra
na história do evento.
A realização é da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac)
e do Centro Nacional de Humor
Gráfico (CEDHU Piracicaba). “O
Salão de Piracicaba representa
diferentes povos, culturas e costumes. A arte inteligente dos cartunistas continua a denunciar as
atrocidades humanas e nos faz

SERVIÇO

40º Salão
Internacional de
Humor de Piracicaba
Engenho Central (av. Maurice
Allain, 454). Visitas até 20 de
outubro, de terça a
sexta-feira, das 14h às 18h, e
aos sábados, domingos e
feriados, das 10h às 20h.
Entrada gratuita. Acesso pela
Passarela Estaiada Aninoel
Dias Pacheco e Ponte do
Mirante. Informações: (19)
3403-2615, 3403-2620 ou
www.salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.

Caricatura de Elizeu de Lima Siva

refletir sobre valores essenciais
ao homem moderno, o respeito
ao próximo e a necessária mudança de comportamento social”, afirma Rosângela Camole-

Trabalho elaborado por Silvano Mello

se, secretária da Ação Cultural.
O público que visitar o Engenho Central poderá se divertir as
caricaturas da presidente Dilma
Rousseff, do atacante Neymar,

do lutador de UFC Anderson Silva e de artistas como Dominguinhos, Noel Rosa, Caetano Veloso
e Clodovil Hernandes. As charges abordam o uso das novas tec-

nologias, os protestos políticos e
assuntos internacionais. Problemas sobre sexualidade, religião e
liberdade de imprensa também
são recorrentes.
A programação inclui o 11º Salãozinho de Humor, com 232
obras de estudantes de sete a 14
anos, selecionados entre as
2.514 inscritas.
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E

le se formou em Publicidade e Propaganda, mas
foi depois de fazer um
teste vocacional e de descobrir
que tinha afinidade com a
área de comunicação e artes
que o piracicabano Gustavo
Dias começou a participar de
comerciais na TV. O jovem
também é ator e
participou de
a l guns
trabalhos,
co-

mo curtas-metragens e até
mesmo de um reality show onde interpretava o marceneiro
da turma. Com o tempo, o que
era apenas ficção foi ganhando peso e o design começou a
falar mais alto em seu coração.
Hoje, Dias trabalha criando
produtos exclusivos. Para isso,
mistura as técnicas e materiais
diferentes atendendo às necessidades de cada cliente e os
projetos de forma exclusiva. O
designer desenvolveu sua própria linha e impôs a sua marca
pessoal em cada um dos trabalhos. Dentre as suas obras, estão mesas, mancebos, aparadores, entre outros objetos.
Basta olhar para os móveis para saber que eles levam sua assinatura.
Aos 16 anos, Dias fez intercâmbio para os Estados Unidos. Na época, cursou aulas
de escultura. Ele morava com
uma família
americana

De

Pelas suas mãos,
as madeiras de
redescobrimento
(origem
sustentável)
viram
verdadeiras
obras-primas

Logo depois de se desligar da
Record, Tom Cavalcante viajou
para os Estados Unidos com a
ideia de voltar ao Brasil em fevereiro do ano que vem, mas ele já
começa a rever essa decisão.

Mestre do
designer

Gustavo Dias,
34 anos
Apesar de
ter se formado
em publicidade
foi como
designer que
ele descobriu
sua vocação
e paixão

ANDRÉ LUÍS CIA
Da Gazeta de Piracicaba
andre.cia@gazetadepiracicaba.com.br

Tom nos EUA
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e relembra que seu "pai americano" tinha uma pequena marcenaria na garagem da casa.
Foi lá que ele aprendeu a entalhar a madeira e também a fazer algumas esculturas - algumas guarda até hoje. Seu pai
biológico também sempre teve a marcenaria como hobby.
Todos esses fatores acabaram
despertando o seu prazer pelo
segmento.
"Outro ponto importante foi
o meu contato com a zona rural. Tive a chance de passar
boa parte da minha vida frequentando a fazenda da minha tia. Foi lá que aprendi muito sobre as árvores, madeiras e
também animais. Hoje eu trabalho com madeira por causa
da paixão que sinto pela natureza".
Dias revela que busca resgatar técnicas antigas de marcenaria misturando a madeira
com outros materiais como
aço, vidro, metal e cores vibrantes. "Tenho um pé no mato e outro na cidade. Procuro
mesclar ao máximo esses dois
elementos nas minhas criações".
O seu trabalho nem de perto lembra o que ele desejava
ser quando criança: tenista.
Com tantas obras realizadas,
ele confessa que sente carinho especial por cada peça,
principalmente aquelas em
que resgatou a beleza de algo
que estava esquecido. "Fico feliz quando consi-

RAIO- X

Hobbys: fotografia
Medo: ficar doente

Programa de índio: faz,
mas odeia ir ao
shopping

Maior defeito: não tolerar
defeito

Ídolos: todos aqueles que
vivem da sua arte

Maior qualidade: honestidade

Marcenaria é: profissão

Dia perfeito tem que ter? risada

Publicidade é: formação

go concretizar uma ideia que
estava na cabeça, como por
exemplo, a luminária polvo".
Aficionado por madeira, ele
utiliza somente as de origem
sustentável (madeiras de redescobrimento) encontradas em
caçambas urbanas, árvores caídas, zona rural, entre outras
formas transformando-as em
peças únicas.
DESENVOLVIMENTO
O designer destaca que Piracicaba é uma cidade em crescimento constante, mas que ainda mantém o charme de uma
cidade do interior. "Como está
crescendo bastante e como tudo tem sempre um lado bom
e outro ruim, o trânsito aumentou, assim como a onda
de assaltos e os preços". Por
outro lado, ele aponta que o
município ganhou novas oportunidades, como empregos, lazer e a independência de muitas coisas que só eram encontradas na Capital.
Se tivesse o poder de modificar algo na cidade, Dias afirma que daria outro destino
para as podas e cortes de árvores urbanas que hoje são
moídas. Sobre os rumos

políticos do país, justifica que
é difícil falar de política quando os valores básicos da sociedade estão deturpados.
"Espero que a união gerada
pelas novas ferramentas de comunicação e redes sociais tenha alguma influência neste
acordar da sociedade. No entanto, enquanto não for restabelecida uma relação digna de
respeito mútuo entre os homens, a selvageria vai rolar solta. Se o capitalismo é selvagem, os bichos estão crescendo por todas as partes".
Dentre os seus sonhos futuros, está o de voar de wingsuit.
Também conhecido como traje planador, é um macacão
com asas usado por paraquedistas para vôos de alta performance. Os praticantes desta
modalidade de paraquedismo
são também chamados de
"Bird-man" (homem pássaro).
Enquanto em queda-livre
sem o wingsuit, a velocidade
terminal é de cerca de 200 km
por hora, com a wingsuit regula por volta de 50 km/h, com
um avanço horizontal próximo a 150 km/h. Para pousar
os praticantes utilizam um paraquedas. No site woodesign.
com.br, Dias expõe alguns dos
seus principais trabalhos
além de vídeos.
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Canal 1
Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

Desencontros
Série produzida no ano passado para a TV Tribuna, de
Santos, afiliada da Globo,
“Amores Santistas”, dirigida
por Rodrigo Bernardo, terá
exibição na TV paga. Thaila
Ayala está em “Desencontros”,
que irá ao ar no canal Sony.

“Sítio do Picapau Amarelo”
dobra audiência da Cultura
O “Sítio do Picapau Amarelo”, apresentado diariamente, às 19h30,
com meia hora de duração, é a
atual “menina dos olhos” da TV Cultura, que há muito tempo não tinha
registros de uma audiência tão significativa.
Desde a estreia em 30 de setembro
até o último dia 16, a média alcançada é de 3,2 pontos contra menos da

metade do que existia no horário. O
crescimento em seus índices foi superior a 100%.
Um resultado que apenas confirma
a qualidade do produto. O “Sítio”,
desde os primórdios da TV Tupi até
mais recentemente na Globo, sempre soube atender e fidelizar os
mais diferentes tipos de público.
Uma pena que a Globo, ao desistir

de novas versões com atores, tenha
preferido apostar no formato de
animação.
Uma pena também que essa ficha
só caiu agora. Este que vos fala, há
uns 5 ou 6 anos, aconselhou a um
diretor da Cultura que procurasse a
Globo para acertar com o “Sítio”.
Por alguma razão, naquela oportunidade, o negócio não rolou.

TV Tudo

nardo, terá exibição na TV paga.
Com o título de “Desencontros”, irá ao ar no canal Sony.
Participaram deste trabalho
Thaila Ayala, Paulo Vilhena, Fernanda Young, Warley Santana e
Paola Rodrigues, entre outros.

zadas no programa “Damas da
TV”. Mas não pode aceitar porque tinha compromissos marcados no exterior para a mesma
época. Sonia, se alguém não sabe, continua morando nos Estados Unidos, Nova York.

Dura concorrência - Emplacar uma novela na Globo exige
também doses de paciência.
Porque a concorrência é enorme. Veja o caso de “Malhação”,
por exemplo. Eram, inicialmente, 20 projetos na disputa, candidatos a substituir a atual temporada. Sobraram 3.

Programa da Lu - O TCM estreia segunda-feira, às 21 horas,
o programa “Elas”, com apresentação de Luciana Vendramini. É
a primeira coprodução brasileira do canal, realizada em parceria com a Mocho. Serão 40 episódios, cada um com uma grande diva do cinema contando a
sua história. Nadia Lippi, Sandra Barsotti, Helena Ramos e Aldine Muller estão nessa lista.

Representante da Band - José
Luiz Datena já foi confirmado
pela Bandeirantes como um dos
participantes do “Teleton” no
próximo fim de semana. Ele será um dos apresentadores do sábado, na faixa da tarde.

TV paga - Série produzida no
ano passado, originalmente para a TV Tribuna, de Santos, afiliada da Globo, “Amores Santistas”, dirigida por Rodrigo Ber-

Esclarecimento - O canal Viva
pede a palavra e informa que Sonia Braga foi convidada, sim,
através da irmã dela – que mora
no Rio, para ser uma das focali-

Futuro indefinido - Ana Furtado fica no “Vídeo Show” até o
fim deste mês e ainda não tem
nada acertado na Globo sobre
um próximo trabalho nas novelas ou mesmo à frente de outro
programa. Não houve nenhuma
conversa sobre isso até agora.

C’est fini
As gravações de “Chiquititas”, no
SBT, não foram prejudicadas pelas
chuvas em São Paulo, porque a equipe continua com uma frente muito
grande em relação ao que vai ao ar.
Ontem, por exemplo, foi exibido o

Novelas

capítulo 70, enquanto a equipe do
diretor Reynaldo Boury já chegou
no 125.
Ficamos assim. Mas amanhã tem
mais. Tchau!

Nova Valdirene - Está no fim a
boa vida do Murilo, personagem de Emílio Orciollo Netto,
em “Amor à Vida”. Ele vai virar
professor de etiqueta e oratória
da Valdirene, Tatá Werneck.
Terreno - O ator João Cunha,
com um personagem que nem
nome tinha no início da novela,
depois do caso da Márcia (Elisabeth Savalla), vai virar advogado
da Leila (Fernanda Machado) e
Thales (Ricardo Tozzi) nos próximos capítulos de “Amor à Vida”.

BATE-REBATE
· Hans Donner e Valéria
Valenssa, Amaury Junior,
Cauby Peixoto, Ângela Maria,
Jair Rodrigues e Roberto Leal,
entre muitos outros,
prestigiaram a inauguração
do “Terra da Garoa”,
quinta-feira, em São Paulo.
· Que apresenta um musical
dirigido por Ulysses Cruz, sob
o comando de Thobias da
Vai Vai, José Rubens Chachá
e Elizete Rosa.
.“Programa Raul Gil”, neste
sábado, no SBT.
· O “Fantástico” vai mexer no
seu visual. Depois será a vez
das vinhetas e toda parte
gráfica.
· As externas da novela “Em
Família”, do Manoel Carlos,
acontecem exatamente
dentro do esperado. Depois
de Goiás, Viena....
· ... Também está certo que
todo o elenco da segunda
fase começa a gravar ainda
este mês. É a substituta de
“Amor à Vida”.
· É impressão simples ou as
primeiras chamadas de
“Além do Horizonte” têm
conotação de coisa do outro
mundo?...
· ... As suas gravações, por
sinal, continuam em um
ritmo bem intenso.

JOIA RARA
Globo, 18h30
Amélia tenta acalmar Pérola, que insiste em dizer que haverá
uma explosão e que Franz (foto) vai sofrer. Sílvia incentiva Hilda e Viktor a se impor diante de Ernest. Tavinho pergunta a
Laura por que Décio e Valter não gostam dele. Iolanda tenta
reaver o colar com a ajuda de Laura. Hilda diz a Toni que talvez não possa mais vê-lo e os dois se beijam. Venceslau e Volpina vão à festa de Ernest sem serem convidados. Hilda e Viktor constrangem Ernest na frente de todos, para a alegria de
Sílvia e Manfred. Fabrício avisa a Mundo que houve uma explosão na fábrica. Ernest anuncia, em sua festa, o noivado de
Hilda com Décio. Mundo invade a comemoração e revela que
Toni está entre a vida e a morte.
SANGUE
BOM
Globo, 19h30
Madá (foto) leva Bárbara para morar com
ela. Érico diz
a Renata que
esqueceu Verônica. Vinny
sugere que
Giane procure Fabinho na
antiga sede
da Crash Mídia. Rosemere descobre
como Xande,
Brenda e Tábata foram para a casa de Glória. Perácio fica desapontado
quando Lana limita sua produção. Bolívar conta para Malu tudo o que fez a mando de Amora. Amora mostra para Bento as
mensagens ameaçadoras que está recebendo. Malu procura
Maurício e os dois se beijam. Bárbara fotografa Tina vestida
de noiva e manda a foto para Vitinho. Bento leva Filipinho à
casa de Glória. Willy revela a Verônica que só a procurou por
causa de Natan. Filipinho pede para Perácio tomar cuidado
com Lana. Verônica procura Natan. Fabinho ouve Giane falando dele para Caio.
AMOR À VIDA
Globo, 21h05
Aline (foto) convence César a
se casar com
ela. Herbert reclama de Ciça
para Félix e ele
a demite. Amarilys tenta convencer Eron a ficar com ela. Niko lamenta ter
convidado
Amarilys para
morar com eles
Daniel conversa com Rafael
sobre Linda. Félix pede para Simone descobrir o novo endereço de Atílio. Patrícia e
Michel conversam no bar. Guto e Silvia se divertem juntos. Vivian desmaia
no bar, e Michel e Patrícia a levam para o hospital. Daniel pede para Perséfone emagrecer.
Félix se desentende com Jacques. Aline vai à loja de Edith para escolher o seu vestido de noiva. Silvia e Guto repreendem Michel e Patrícia por chegarem tarde em casa. Félix procura Atílio.
Os resumos dos capítulos são fornecidos pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em
função da edição das novelas.
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“Não há nada mais certo que
nossos próprios erros. Vale
mais fazer e arrepender, que
não fazer e arrepender.”

Sabrina Scarpare

Nicolau Maquiavel

sabrina.scarpare@gazetadepiracicaba.com.br

FLASHBACK ESPECIAL
As pedras rolaram no Cristóvão Colombo, sábado
passado, durante o Flashback especial de aniversário
do clube com o show do cantor e compositor Kiko
Zambianchi e sua banda. Simpático, ele recebeu a imprensa para fotos e falou sobre seu trabalho e suas
canções. O evento, que teve o apoio da Gazeta de Piracicaba e Rádio Onda Livre FM, foi uma parceria do
clube com a Mr. Dandy, por isso, DJ Ferrão comandou as carrapetas com os hits que marcaram épocas.
Confira a galeria de fotos. Fotos: Antonio Trivelin e Paulo Lima

José Galesi, Tato Pereira e Rene Calil

Edenilson e Rita Maziero

Fernando Banik e Daniela Fecchio

Alex e Fabiane Rizziolli
Junior Mena e Cristina Balistiero

Kiko Zambianchi comandou o show do Flashback especial de aniversário

Lucas Godoy, Paula Avena, Umberto Vieira, Luciane Grella, Marcio e Vanessa Zulini

CURTINHAS

AGITO NO CCP
O colorido vai invadir o Parque
Aquático do Clube de Campo, durante o tradicional Baile do Hawaii, hoje, a partir
das 21 horas. Música para embalar
o clima ula-ula
com a Banda Conexão Nacional,
tenda eletrônica
com DJ Manteiga
e participação especial da Escola
de Samba Rua do
Porto. Na foto, a
modelo Gabriela
Frota Cezarino. O
evento tem o
apoio da Gazeta
de Piracicaba.
Foto: Assessoria de Imprensa CCP

João Paulo Araújo e Denise Otsubo

A coluna Perfil deseja saúde e felicidades eternas para Marisa Scarpare, Eline
Porto, Ana Maria Camattari
e Fernanda Carvalho. Parabéns!!

MUITAS IDEIAS

A diretoria do Cristóvão
Colombo - liderada por Tato Pereira e José Galesi Filho - recebe hoje com muita
elegância seus associados
para o Baile de Aniversário,
data em que o clube completa 75 anos de muitas glórias. Para aguçar os paladares, Buffet Andarella capricha em seu menu e Banda
Seventy Company Show comanda a festa, que começa
às 22 horas.
Foi apurada, nesta semana, os votos da segunda fase
do Prêmio Jabuti, definindo
os vencedores das 27 categorias. A cerimônia de entrega
acontece dia 13 de novembro.

Bruno Chamochumbi

Comandada pelo publicitário Bruno Chamochumbi, a empresa MBM Escritório de
Ideias comemora oito
anos de muitos desafios, tanto no mercado de marketing,
quanto no editorial.
"Queremos compreender os desejos e necessidades não só do mercado, mas também
das pessoas que vivenciam grandes mudanças tecnológicas, de
comportamento e nos
negócios", disse Bruno. O ano foi bastante
agitado para toda a
equipe, que passou
por uma reestruturação, assim como seu
espaço físico e melhorias na estrutura de
atendimento ao cliente. Foto: Alessandro Maschio
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Programação TV
Bandeirantes
06h00 - Igreja Mundial
06h50 - Popeye
07h00 - Nosso Tempo
08h00 - Palavra de Esperança
08h30 - TV PUC
09h00 - Toque de Esperança
09h30 - TV Web Shop
10h00 - PlanetVet
10h30 - Danny Phantom 1
11h00 - Pop Station
11h30 - Bac na TV
12h00 - Vitória em Cristo
13h05 - Auto+
13h50 - Zoo
14h20 - Magazine da Liga UEFA
14h50 - Band Esporte Clube
15h50 - Futebol 2013
18h15 - Brasil Urgente
18h50 - Band Cidade
19h20 - Jornal da Band
20h28 - Show da Fé
21h20 - Acredite Se Quiser!
22h00 - Mr. Bean
22h15 - Top Cine
00h00 - Show Business
00h55 - Presidentes Africanos
01h55 - Cinema na Madrugada
03h50 - Oscar
04h00 - Igreja Mundial
VTV - SBT
06h00 - Chaves
07h00 - Desenhos
08h00 - Palavra Revelada
08h30 - Desenhos
10h30 - Sábado Animado
12h45 - Almoço de Estrelas
13h45 - Empresários de Sucesso
14h15 - Programa Raul Gil
18h30 - Eu a Patroa e as Crianças
19h45 - SBT Brasil
20h30 - Esquadrão da Moda
21h30 - Supernanny
22h15 - Famoso Quem?
23h15 - Cine Belas Artes
01h30 - The Big Bang Theory
02h00 - Mike & Molly
02h30 - Empresários de Sucesso
Record - TVB Campinas
07h00 - Nosso Tempo
08h00 - Fala Brasil Especial
10h30 - Esporte Fantástico
12h00 - Car Motor Show
12h30 - Mais Cidadão
13h00 - N & O
13h45 - Mundo Azul TV
14h00 - Premium On TV
14h30 - Circuito Fechado
15h00 - Record Kids
15h30 - Cine Aventura
17h20 - Cidade Alerta
19h45 - Jornal da Record Especial
20h30 - Cine Maior
00h00 - Início Horário de Verão
01h00 - Série: Legendários
02h15 - Programação IURD
EPTV /Globo
06h00 - Globo Educação
06h20 - Globo Ciência
06h45 - Globo Ecologia
07h05 - Globo Universidade
07h35 - Ação
08h00 - Sítio do Picapau Amarelo
08h10 - Turma da Mônica
08h30 - EPTV Comunidade
09h15 - Caminhos da Roça
10h05 - TV Globinho
12h00 - Jornal da EPTV
12h45 - Globo Esporte
13h20 - Jornal Hoje
13h50 - Terra da Gente
14h45 - TV Xuxa
16h05 - Caldeirão do Huck
18h20 - Joia Rara
19h10 - Jornal da EPTV
19h30 - Novela: Sangue Bom
20h30 - Jornal Nacional
21h10 - Novela: Amor à Vida
22h15 - Zorra Total
23h15 - Altas Horas
00h00 - Início Horário de Verão
02h05 - Supercine
04h00 - Uma Família da Pesada
04h20 - Corujão

A programação é de responsabilidade exclusiva das emissoras, sujeita a alterações de última hora. Qualquer dúvida, reclamação ou informação deve ser feita através dos seguintes
telefones: Rede Globo/EPTV - 3776-6400 — Bandeirantes 3779-7400 — SBT/TV Brasil - 3741-4000 — TV Cultura (0xx11) 2182-3000 — Record - (0xx11) 2184-4000 —
CNT-Interior - (0xx19) 3406-7797 — Rede Vida - (0xx11)
3051-4255 — Rede Família - 3274-1836 — Rede TV! (0xx11) 3306-1000

Alto
Astral

O dia: Sábado
19 de outubro
2º dia da lua em sua fase cheia
Lua no signo de touro a partir das 4h28

O número: 5
Esse número é governado pelo planeta Mercúrio, portanto o
pensamento e a comunicação são muito importantes, nada
de pensar em coisas tristes ou se desanimar no primeiro
obstáculo.

Silvia Helena Francisco
altoastral@rac.com.br

Tarô: A carta de hoje é OS
ENAMORADOS. O amor está pedindo
que dê uma força para ele, o
casamento pode ser um ato de
maturidade. Ouça seu coração para
saber se dá continuidade ao
relacionamento ou termina. Examine
bem todas as situações.

Nascidos hoje:

Quem
nasceu nesse dia tem um caráter
emocional independente que tende a
esconder atrás de uma aparência
convencional. Quando as coisas estão
correndo bem não provoca tumultos,
mas quando um conflito aparece você
se transforma num vulcão. Amigos
porem já têm intimidade com suas
explosões e se envolvem em suas
discussões também. Lado positivo: vivo
imprevisível, causa impacto. Lado
negativo: provocador, excessivo.

“A inveja,
ambição ruminada,
está na base de
todas as angústias
que sofremos.”

Recado dos anjos:

Toque do dia:

ROCHEL Esse anjo pode ser chamado para
encontrar objetos desaparecidos e mostrar
ainda quem os escondeu ou roubou. Pode
também ajudar no sucesso na economia,
política e justiça. Quem nasce sob a sua
influência será dotado de força
e energia, tem um gênio
inventivo e tem uma missão
forte com a família, ajudando
as pessoas que ama.

Cartas

Momento
mágico
Mais uma vez me pediram para
fazer para uma proteção de uma
criança que amamos e que pode
ser nosso filho ou nosso sobrinho,
então vamos lá: faça esse escudo
para chamar o anjo de guarda
dela. Em uma noite de domingo,
explique à criança o que vocês
vão fazer juntos e reúna o
seguinte: uma vela branca, um
copo de água, uma pena branca e
uma pedra da lua. Com a ajuda da
criança arrume os itens
cuidadosamente sobre uma
mesa, acenda uma vela e apague
as luzes artificiais, feche os olhos
e fale o seguinte: "O grande e
puro espírito de orientação e
proteção, anjo designado para
este meu filho (nome da criança),

esteja a seu lado como um sinal
de força e grande vigilância. Não
permita que ameaça ou rancor
algum faça mal a (nome da
criança) e proteja-o com suas
asas." Coloque o cristal na água e
mergulhe a pena nesse líquido.
Use a pena para respingar um
pouco de água na cabeça da
criança, enquanto diz: "Com esta
água sagrada do amor e poder eu
te protejo em nome de seu anjo
da guarda que olha por você e
protege com suas asas mágicas."
Apague a vela e faça a criança
sempre carregar o cristal consigo,
se a pedra se perder, é porque ela
cumpriu o propósito e faça o
encantamento novamente usando
a mesma vela e a mesma pena.

Olá Silvia, tudo bem?
Sempre que posso eu
leio as cartas que as
pessoas mandam
para você e eu
gostaria que falasse
de mim. Eu quero
mudar de serviço, faz
um bom tempo por
que eu trabalho à
noite e quero trabalhar
de dia. Eu vou
conseguir rápido esse
serviço? Obrigado pela

atenção e um grande
beijão. Fica com Deus.
Meu anjinho, obrigado
pelo carinho, você é
um libriana com
ascendente em peixes
e a lua em Áries,
portanto acredito que
até o final desse ano
você conseguirá
mudar o seu turno,
pois você tem bons
amigos e pessoas

dentro do seu trabalho
que gostam
extremamente de
você, mas não deixe
de expor o que
realmente deseja com
tranquilidade, e
procure desenvolver
algum hobby especial.
Procure descobrir isso
dentro de si, lhe fará
muito bem.
um grande beijo no
seu coração.

= Cartas para esta coluna podem ser enviadas para Rua Sete de Setembro, 189,
Vila Industrial, CEP 13-035-350, Campinas/SP aos cuidados: Coluna Alto-Astral. Ou
no e-mail: altoastral@rac.com.br.

Reflexão:
“Não há nada bom nem mau a não ser estas duas coisas: a sabedoria que
é um bem e a ignorância que é um mal”
Platão

horóscopo
Áries - 21/3 a 20/4
Com a lua fazendo um bom
aspecto com seu planeta
regente, acordar cedo e partir para a
luta será um ótimo momento de
tomar uma atitude, seguindo em
frente terá bons resultados. Dica: Não
se deixe envolver pela preguiça.

Touro - 21/4 a 20/5
Estará com entusiasmo de
sobra para se envolver as
pessoas de forma sensual, portanto
mostre o seu carisma, não se isole a
não ser que queira se preservar por
alguma razão. Dica: Pense e ame
cada vez mais.

Gêmeos - 21/5 a 20/6
Você já tem um parceiro tanto
emocional, como nos negócios,
evite as discussões e procure não se
envolver com pessoas negativas.
Dica: Tenha entusiasmo de sobra
para envolver as pessoas de forma
positiva.

Câncer - 21/6 a 21/7
Um envolvimento com um
colega de trabalho por motivo
social ou emocional poderá lhe trazer
paz nos estudos e na vida
profissional em geral, inclusive para
melhorar seu futuro. Dica: Use e
abuse das tonalidades azuis.

Leão - 22/7 a 22/8
Dia que terá bastante vigor e
disposição, a sua vida
sentimental estará estimulada com a
vinda de um novo amor trazendo a si
um novo projeto de vida e de amor.
Dica: As obrigações devem ser
mescladas com a sua vida amorosa.

Virgem - 23/8 a 22/9
Procure dedicar-se ao
passado, viva mais o presente
e com muita discrição, assim poderá
começar um novo projeto em seu
futuro, adquirindo uma maior parcela
na sua vida evolutiva. Dica: Reze o
salmo 91 para melhorar a sua vida.

Libra - 23/9 a 22/10
Qualquer que seja o momento
de crise na sua vida procure
equilibrar-se e buscar novas tarefas
na sua vida profissional, assim
poderá colocar novos projetos a sua
volta. Dica: Assuma uma nova
posição para si própria.

Escorpião - 23/10 a 21/11
Procure regatar uma amizade
ou um vinculo no seu trabalho,
nesse momento as possibilidades
aumentam, mesmo que esteja
distante. Dica: aproveite cada minuto
e execute todo o trabalho que for
determinado.

Sagitário - 22/11 a 21/12
Dia propício a topeços, mas você
não aceita e vai à luta, com
certeza. Não se esqueça, o que vem fácil
vai fácil, assuma uma posição de
otimismo ponderado. Dica: Use
tonalidades de cores da terra para se
fixar mais em sua vida.

Capricórnio - 22/12 a 20/1
A melhor maneira de extinguir
situações maléficas é procurar
o bem, tanto em pensamentos como
em ações, nada de ficar preso a
erros, olhe para o futuro. Dica: Fale
pouco, escute tudo, porém faça
apenas o que seja correto.

Aquário - 21/1 a 19/2
Nesse sábado, saia de sua
maneira habitual de ser e
procure usar novas formas de sentir e
novas ideias diferentes, o mundo deve
e precisa caminhar buscando novas
formas de futuro. Dica: Resolva sua
maneira de ser de forma diferenciada.

Peixes - 20/2 a 20/3
Com a lua fazendo um bom
aspecto com seu planeta
regente, estará com vontade de
compreender pessoas e situações,
principalmente pensando no sentido
de amor. Dica: O planejamento em
todos os sentidos se faz necessário.
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Festival

Selecionados no Fentepira
Dez montagens premiadas nos principais festivais de teatro participam da mostra
Rodrigo Alves

A

curadoria do Fentepira (Festival Nacional
de Teatro de Piracicaba) definiu os espetáculos
selecionados para a mostra
oficial da oitava edição. As
montagens foram escolhidas
entre as 217 inscritas de 15
estados brasileiros. A maioria das inscrições veio de cidades paulistas, 33 no total,
além de Piracicaba. Realizado pela Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), o evento acontece entre os dias 1º e 10 de novembro.
A análise ficou aos cuidados do diretor teatral Roberto Rosa, que assina a curadoria do Festival. "Esta edição
primará pela diversidade de
estilos e linguagens, visando
à apresentação de um painel da atual produção teatral brasileira. Entre os grupos selecionados há em comum a busca por uma identidade própria no campo da
estética, da dramaturgia
e/ou do trabalho de ator",
explica o curador.
Além de São Paulo, inscreveram-se no 8º Fentepira
companhias dos seguintes
estados: Amazonas, Brasília,
Bahia, Ceará, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Pernambuco, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Santa Catarina,
Goiás e Maranhão.

SERVIÇO

8º Fentepira
De 1º a 10 de novembro.
Mais informações no site
oficial
www.fentepira.com.br, no
blog
www.fentepira.wordpress.
com ou pelo Facebook
Fentepira Piracicaba. Mais
informações: (19)
3433-4952, 3413-8526,
3434-2168 ou
fentepira@piracicaba.sp.
gov.br.

CONFIRA

Espetáculos
selecionados
ADULTOS
180 Dias de Inferno, da Cia
Afeta - Belo Horizonte (MG)
AGDA, da Boa Companhia e
Grupo Matula Teatro Campinas (SP)
B.O. - Uma Lenda Urbana
Humana?, da Cia 6dois Osasco (SP)
Ópera do Trabalho, do grupo
Buraco d'Oráculo - São Paulo
(SP)
Oração para um
Pé-de-Chinelo, do Grupo
Gestus de Teatro - Piracicaba
(SP)
Curra - Temperos sobre
Medéia, do grupo Contadores
de Mentira - Suzano (SP)
INFANTOJUVENIS
O Rio, do Teatro Didático da
Unesp & Teatro de
Brancaleone - São Paulo (SP)

Roberto Rosa assina curadoria do Fentepira (Festival Nacional de Teatro de Piracicaba)

Em 2013, o Fentepira terá
como palco principal o Teatro Municipal Erotídes de
Campos, no Parque do Engenho Central, além de outros
espaços da cidade, como a
Praça José Bonifácio, no
Centro de Piracicaba. "A expectativa é manter uma programação de qualidade que,
ao mesmo tempo, contribua
para formar e redimensionar a apreciação do público", afirma Rosa.
POPULARIZAÇÃO
Regulamentado pela lei número 6.072/2007, o Festival
integra o calendário oficial
das atividades de Piracicaba
e visa à popularização das artes cênicas, ao fomento dos

NÚMERO

217
peças
foram inscritas no Fentepira Festival Nacional de Teatro de
Piracicaba
grupos teatrais, a formação
de plateias e ao estímulo à
troca de ideias. Todos os
anos, integram a programação do Festival diversos espetáculos nacionais nas categorias adulto, infantojuvenil
e teatro de rua, com no mínimo 40 minutos de duração.

Durante a semana do Fentepira, os grupos participam
de bate papo com o público,
companhia teatral e comissão debatedora. Diferente
dos demais eventos do gênero no país, não é uma mostra de caráter competitivo e
oferece ajuda de custo aos
grupos conforme as distâncias de Piracicaba.
Como forma de incentivar
as produções piracicabanas,
o Fentepira assegura que de
um a três grupos locais sejam escolhidos para a programação, com os mesmos
critérios aplicados aos demais inscritos do país.
A Prefeitura do Município
de Piracicaba é realizadora
do Fentepira, por meio da

3 é bom, 2 é demais, do
Grupo Zibaldoni - Ribeirão
Preto (SP)
Júlia, do Grupo de Teatro
Cirquinho do Revirado Criciúma (SC)
As Presepadas de Damião de
como fez Fortuna, venceu o
Diabo e enganou a Morte com
as graças de Jesus Cristo, da
Honesta Cia de Teatro Campinas (SP)
Secretaria Municipal da
Ação Cultural, com o apoio
do Sesi Piracicaba, Tusp Piracicaba, Senac Piracicaba,
Apite! (Associação Piracicabana de Teatro), Unimep
(Universidade Metodista de
Piracicaba), Secretaria Municipal de Educação e Centro
de Comunicação Social.
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TUTTY
VASQUES

Corre nas redes sociais
um slogan pela
liberdade de expressão
dos biógrafos: ‘Lugar de
biografia autorizada é
no Facebook!’

tuttyvasques@estadao.com.br

E a privacidade do público, hein?

N

inguém perguntou ao Alexandre Frota o que ele acha dos
argumentos do tal ‘Procure Saber’, mas o ex-marido da
Cláudia Raia não deve estar entendendo nada desse papo
de "direito à privacidade" do biografado. Sua recém-lançada biografia autorizada (‘Identidade Frota - A estrela e a escuridão - 5.0’)
é, como se sabe, uma espécie de Guinness Book da evasão de privacidade.
O cara não serve de exemplo pra nada, mas descontando os exageros de sua personalidade egocêntrica e depravada, mantém
com a privacidade mais ou menos a mesma relação promíscua
praticada pela maioria dos artistas e afins, da Mulher Moranguinho ao Caetano Veloso. Sempre que lhes interessa aparecer nos
jornais, nenhum deles dá a mínima para a privacidade do leitor.
Se todo mundo hoje já sabe que o Cauã Reymond se separou
dia desses da Grazi Massafera por causa da Ísis Valverde, a culpa
não é só da mídia e da curiosidade doentia do público. A indústria das celebridades vive disso. Procure pensar nisso também!

Agenda
ÓPERA - Apresentação de A moreninha ópera brasileira em 2 atos, neste sábado (19),
às 19h30, no Teatro do Engenho. Entrada gratuita.
LIVRO - O escritor Ivo Minkovicius autografa
livros e fala sobre sua vocação para escrever. Neste sábado (19), às 20 horas, no Sesc,
entrada gratuita. Autor de 10 Galinhas, Coisas
que a gente pega e coisas que a gente não
pega e A magia das coisas, Ivo Minkovicius
vem ao Sesc para bater um papo com a
criançada sobre o que o inspira a escrever e
aproveita para autografar seus livros.
SARAU - Sarau Musical com Alê Antunes, Ri-

cardo Nogueira e Wagner Silva no show "Canções de Chico Buarque", neste domingo
(20), às 10 horas, no Museu Prudente de Moraes. Com a finalidade de divulgar a MPB da
mais alta qualidade, serão apresentadas canções de Chico Buarque de Hollanda, com interpretações de vários sucessos deste mestre da música, utilizando diversos ritmos e
passeando pela história do Brasil. Entrada
gratuita.
SONHATÓRIO - A Cia. Truks apresenta o espetáculo Sonhatório, neste domingo (22), às
11 horas, no Sesc. A peça narra a história de
três homens que dão vida aos utensílios da
cozinha para passar o tempo. A entrada é
gratuita.
LU NÓBREGA - A cantora Lu Nóbrega apre-

Peralá
Em defesa de José Sarney,
que outro dia foi chamado pelo editor e filósofo alemão Thomas Neumann de "espécie de
Berlusconi do Brasil", deve-se
dizer que nepotismo é coisa
muito mais família que bungabunga!

do Esporte. Isso quer dizer o
seguinte: nada, absolutamente
nada!
Frase de efeito
Corre nas redes sociais um
slogan pela liberdade de expressão dos biógrafos: ‘Lugar
de biografia autorizada é no
Facebook!’

Ela merece!
Ana Paula Maciel, a bióloga
brasileira presa na Rússia em
protesto de ativistas do
Greenpeace contra a exploração de petróleo no Ártico, foi o
principal assunto da última
reunião de pauta da ‘Playboy’.
Pode ser um motivo a mais para todo mundo pedir pela libertação da moça!

Ah, tá!
O ministro Aldo Rebelo decidiu abrir mão de sua candidatura ao governo de São Paulo,
atendendo a pedido da presidente Dilma para que continuasse à frente do Ministério

Desgovernado
Entreouvido em conversa de
botequim da Vila Madalena:
"Não é de hoje que o Nelson
Rubens circula por aí na contramão!"

Porque hoje é sábado
Há uma festa no ar pelos 100
anos de Vinícius de Moraes.
Não se faz mais biografia como antigamente!

senta seu disco de estreia, "In My Daydreams", neste domingo (20), no Sesc, às 16 horas. A entrada é gratuita. O trabalho apresenta influências do jazz, MPB, e lounge music.
Em seu show, traz uma nova roupagem para
músicas consagradas de grandes artistas como Frank Sinatra, Tom Jobim e Etta James,
além de composições de sua própria autoria.
ÂNGELA MARIA - Na próxima quarta-feira
(23), às 14 horas, Ângela Maria, uma das maiores intérpretes brasileiras, apresenta no Sesc
o show Estrela da Canção Popular, em homenagem aos 50 Anos do Trabalho Social com
Idosos. No repertório, canções de seu novo
trabalho e grandes sucessos, como Babalu,
Orgulho e Balada Triste. Ingressos: R$ 2,00
(trabalhadores no comércio de bens, servi-

ços e turismo matriculados), R$ 5,00 (usuários, estudantes, idosos, professores da rede
pública, aposentados e deficientes) e R$
10,00.
MUSICAL - Na próxima quinta-feira (24), às
20h30, apresentação de Sertão Chaplin, O
Musical, no Teatro Erotídes de Campos, no
Engenho. Ingressos: R$ 15,00 (estudantes,
idosos, prof. do estado); R$ 20,00 (Unimed);
R$ 25,00 (antecipado até 23/10); e R$ 30,00
(inteira).
BANDA SELTON - A Banda Selton, grupo brasileiro com base em Milão, na Itália, apresenta novo trabalho intitulado Saudade com canções em português, inglês e italiano, na próxima quinta-feira (24), às 20 horas, no Sesc. A
entrada é gratuita. Gravado entre agosto e

novembro de 2012, em Milão, cidade-base
da banda vinda de Porto Alegre, a obra climatiza em pouco menos de 30 minutos a desprendida energia de Ramiro Levy (voz, guitarra e ukelele), Ricardo Fischmann (voz, guitarra e sintetizador), Eduardo Stein Dechtiar
(voz e baixo) e Daniel Plentz (voz, bateria e
drum machine).
LUIZ AYRÃO - O cantor Luiz Ayrão se apresenta no Sesc no próximo domingo (27), às
16 horas, com entrada gratuita. O show integra a programação especial do Dia do Comerciário. O cantor e compositor carioca vai
interpretar alguns de seus sucessos como
Os Amantes, Nossa Canção, O Lencinho, Porta Aberta, Mulher à Brasileira, Bonequinha Linda, Ciúme de Você e Bola Dividida.

Passatempo
FÁCIL

MÉDIO

RESPOSTA ANTERIOR
Como jogar:
● O jogo é
constituído de 81
quadrados numa
grade de 9 x 9
quadrados,
subdividida em 9
grades menores de
3 x 3 quadrados;
● Cada fileira
(vertical e
horizontal) deverá
conter números de
1 a 9;
● Cada grade
menor, de 3 x 3
quadrados, deverá
conter números de
1 a 9;
● Nas fileiras
horizontais e
verticais da grade
maior, cada
número deverá
aparecer uma só
vez;
● O objetivo do
jogo é preencher
cada quadrado
com um número
de 1 a 9,
considerando que
o número deverá
aparecer apenas
uma vez na
horizontal, na
vertical e na grade
menor.
Os jogos
pertencem aos
livros Sudoku
Puzzles 100,
volumes 1, 2, 3,
4 e 5,
publicados
pela Verus
Editora. Mais
informações
em www.
veruseditora.
com.br

RESPOSTA
FÁCIL

MÉDIO
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E não se esqueçam
de que já está em
todas as livrarias a bio
do Maluf: “Minha Vida
Foi uma Roubada”

simao@uol.com.br

Ueba! Virei black-biógrafo!

B

uemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da
República! Pensamento do
dia do FuteboldaDepressão:
"Se o Tite cair, é pênalti pro
Corinthians!". E chama o Ceni.
E diz que agora a dívida do
Eike vai ser calculada em
Playstations 4.
E diz que a Marina vai ser vice do Campos e o Campos vai
ser vice da Marina e vice-versa!
E adorei a charge do Duke:

"Sou neto do Lobo Mau e exijo que você retire da biografia
dele a parte em que ele come
a vovozinha!". Rarará!
E como me disse uma menina no twitter: "a melhor forma de desautorizar uma biografia não autorizada é dizer
que autorizou". Rarará! Ninguém vai querer ler!
E atenção! Virei black-biógrafo! Vou lançar a biografia não
autorizada do Malafaia: "Minha Mala é Feia". Subtítulo:
"Malafaia é o nosso pastor e
nada nos SOBRARÁ!". E vou

lançar a bombástica biografia
não autorizada do Lula: "Tenho Raiva de Quem Sabe!".
E descobri que a Dilma não
é búlgara, é pittbúlgara! E que
a Marina Tartaruga Sem Casco é mãe do Macunaíma.
Com pose de Virgem Inca!
E vou lançar uma fotobiografia do Neymar: "50 Tons de
Wellaton". Rarará! Com todas
as fotos desde o início da carreira até hoje: 50 tons de Wellaton!
E estou escrevendo a minha
autobiografia não autorizada:

Telona

Drama, 14 anos, nacional, 104
minutos. 1980. Juliano (Juliano
Cazarré) e Joaquim (Júlio Andrade) são grandes amigos que ficam empolgados ao tomar conhecimento de Serra Pelada, o
maior garimpo a céu aberto do
mundo, localizado no estado

Os filmes
CINE SHOPPING PIRACICABA

amigo dela. Quando suspeita que o detetive
encarregado das buscas já desistiu de
procurar pelo culpado, este pai desesperado
começa a desconfiar de todas as pessoas
ao redor. Fazendo sua própria investigação,
ele encontra o principal suspeito e decide
sequestrá-lo.

SERRA PELADA (estreia) - Hoje, domingo e
quarta, às 14, 16, 18, 20 e 22 horas; segunda,
às 16, 18, 20 e 22 horas; terça e quinta, às
17h30 e 20 horas. Drama, 14 anos, nacional,
104 minutos. 1980. Juliano (Juliano Cazarré) e
Joaquim (Júlio Andrade) são grandes amigos
que ficam empolgados ao tomar
conhecimento de Serra Pelada, o maior
garimpo a céu aberto do mundo, localizado
no estado do Pará. A dupla resolve deixar
São Paulo e partir para o local, sonhando
com a riqueza. Só que, pouco após
chegarem, tudo muda na vida deles: Juliano
se torna um gângster, enquanto que
Joaquim deixa para trás os valores que
sempre prezou.
OS SUSPEITOS (estreia) - Hoje, domingo e
quarta, às 16, 19 e 22 horas; terça e quinta,
às 17h30 e 20h30. Suspense, 14 anos,
legendado, 153 minutos. Em Boston, um pai
de família deve lidar com o
desaparecimento de sua filha e de um

É O FIM - Diariamente, às 17h15. Comédia,
16 anos, dublado, 107 minutos. O ator James
Franco está dando uma tremenda festa em
sua casa. Diversas celebridades estão
presentes no local, como Seth Rogen, Jay
Baruchel e Emma Watson. O que eles não
esperavam era, de repente, ter que
enfrentar um apocalipse zumbi. Elenco:
James Franco, Jonah Hill e Seth Rogen.
RIDDICK 3 - Diariamente, às 19h30. Ficção,
16 anos, dublado, 110 minutos. Riddick (Vin
Diesel), o homem mais procurado da galáxia,
foi abandonado à própria morte em um
planeta destruído pela guerra. Seu único
desejo é voltar para o planeta de onde vem,
mas para isso ele precisará enfretar vários
demônios e caçadores de recompensas.
ROTA DE FUGA - Diariamente, às 21h45.
Ação, 14 anos, legendado, 115 minutos. Ray
Breslin (Sylvester Stallone) é a maior

go". E a do Edir Macedo:
"EDÍRZIMO". Rarará!
É mole? É mole mas sobe!
O Brasil é Lúdico! Ontem o
Centro Acadêmico 11 de Agosto fez a Peruada 2013 em homenagem ao Feliciano: Peruada 2013! Contra o ódio do pastor! Meu peru é mais amor!".
Isso! Viva!
E em Itapuã, Salvador, tem a
"Barbearia do Pão Com Ovo".
Rarará!
Nóis sofre mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

Serra Pelada

ATENÇÃO: Todas as informações sobre programação, horários e ingressos são de
responsabilidade dos cinemas aqui publicados. Sempre porte documento de identidade
que poderá ser exigido na entrada do cinema.

GRAVIDADE (estreia) - Em 3D, hoje,
domingo, segunda e quarta, às 20 e 22
horas; terça e quinta, às 19h30 e 21h30.
Ficção, 12 anos, legendado, 90 minutos.
Matt Kowalski (George Clooney) é um
astronauta experiente que está em missão
de conserto ao telescópio Hubble
juntamente com a doutora Ryan Stone
(Sandra Bullock). Ambos são surpreendidos
por uma chuva de destroços decorrente da
destruição de um satélite por um míssil
russo, que faz com que sejam jogados no
espaço sideral. Sem qualquer apoio da base
terrestre da NASA, eles precisam encontrar
um meio de sobreviver .

"Minha Vida é um Buraco".
Você nasce por um buraco, come por um buraco, transa por
um buraco e quando morre:
vai pro buraco!
E a manchete do Piaui Herald: "Astros da MPB organizam Marcha da Família com
Deus pela Privacidade". E que
MPB agora quer dizer: Músicos Proíbem Biografias!
E não se esqueçam de que já
está em todas as livrarias a
bio do Maluf: "Minha Vida
Foi uma Roubada". A bio do
Sarney: "Moribundo de Fo-

autoridade existente ao se falar em
segurança. Após analisar diversas prisões de
segurança máxima, ele desenvolve um
modelo à prova de fugas. Quando é preso,
Ray é enviado justamente para a prisão que
criou. Lá ele precisa encontrar uma brecha
não imaginada até então, que permita sua
fuga.
TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2 - Em 3D,
hoje, domingo e quarta, às 15, 17, 19 e 21
horas; segunda, terça e quinta, às 17, 19 e 21
horas. Em 2D, diariamente, às 15h15.
Desenho, livre, dublado, 95, minutos. Após a
desastrosa tempestade de comida no
primeiro filme, Flint e seus amigos são
obrigados a deixar a cidade de Boca Grande.
Sem saída, ele aceita o convite de seu ídolo,
Chester V, e junta-se à The Live Corp
Company, que reúne os melhores
inventores do mundo.
DRAGON BALL Z - Hoje, domingo e quarta,
às 15h30; terça e quinta, às 15 horas.
Desenho, 10 anos, dublado, 85 minutos.
Depois da batalha de Majin Buu, o universo
está em equilíbrio, mantido pelas ações
simultâneas do Deus da Criação e do Deus
da Destruição. Quando um poderoso Deus
da galáxia é derrotado pelo estudante Goku,

o jovem decide que seu próximo adversário
deve ser o Deus da Destruição.
MATO SEM CACHORRO - Hoje, domingo e
quarta, às 17h45; terça e quinta, às 17 horas.
Nacional, comédia, 112 minutos, 12 anos.
Deco (Bruno Gagliasso) vive jogado no sofá
de sua casa, apesar de ter bastante talento
com a música. Um dia, ele encontra dois
grandes amores de uma só vez: a radialista
Zoé (Leandra Leal) e o cachorro Guto, que
desmaia toda vez que fica muito animado.
Não demora muito para que o trio viva
como se fosse uma família. Só que, dois
anos depois, Zoé termina o namoro, fica
com a guarda de Guto e ainda por cima
arranja um novo namorado (Enrique Diaz).
Ingressos: consultar preços nas bilheterias
dos cinemas ou pelo site
www.cinearaujo.com.br. A programação
dos filmes também pode ser consultada
pelo fone (19) 3413-0590. Programação
sujeita à alteração, sem aviso prévio.
Contato e-mail: cinepiracicaba@gmail.com
CINE SÃO PEDRO

do Pará. A dupla resolve deixar
São Paulo e partir para o local,
sonhando com a riqueza. Só
que, pouco após chegarem, tudo muda na vida deles: Juliano
se torna um gângster, enquanto
que Joaquim deixa para trás os
valores que sempre prezou.

AS BEM-ARMADAS - Em cartaz hoje,
domingo, segunda, terça, quarta e quinta, às
19 horas. Comédia, 14 anos, 117 minutos,
dublado. A chata agente especial do FBI
Sarah Ashburn e a policial boca suja de
Boston Shannon Mullins não podiam ser
mais incompatíveis. Quando precisam juntar
forças para trazer um perigoso traficante de
drogas, elas se tornarão algo que ninguém
esperava: amigas.
INVOCAÇÃO DO MAL - - Em cartaz hoje,
domingo, segunda, terça, quarta e quinta, às
21 horas. Terror, 14 anos, legendado, 110
minutos. Antes de Amityville, houve
Harrisville. O filme narra o conto horripilante
de Ed e Lorraine Warren, investigadores
paranormais de renome mundial, que foram
chamados para ajudar uma família
aterrorizada por uma presença maligna em
uma fazenda isolada.
Valor do Ingresso: meio R$ 6,00; Inteiro R$
12,00. Telefone: (19) 3481-5767 e
3481-6355. O cinema fica na avenida dos
Imigrantes, 255 - Shopping São Pedro.

22 ClassiIMÓVEIS

GAZETA DE PIRACICABA
PIRACICABA, SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2013

Classi
Imóveis

Delegacia do Creci
Em Piracicaba, a Delegacia do Creci
-Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis - funciona à rua Boa Morte,
1663, Centro- e atende pelos telefones
(19) 3432-3145 e (19) 3434-3139, das 9
às 12 e das 13 às 17h, de 2ª a 6ª feira.

Terceirização

Mais segurança
Projetos de serviços para condomínios comerciais devem ser customizados

O

s condomínios empresariais e comerciais precisam buscar um projeto
de serviço que preze por um sistema de segurança apropriado e
competente. Não só para manter a salvo os bens materiais e
preservar o valor das marcas trabalhadas no local, mas principalmente para resguardar as pessoas que trabalham e circulam
no espaço, como funcionários,
clientes e visitantes.
O projeto de serviço a ser adotado dependerá de vários eventos,
como os estilos da edificação; se
são prédios, galpões, fábricas ou
condomínios de empresas, entre
outros. Cada local merece a adoção diferenciada de procedimentos e contratações de serviços terceirizados, como os de portaria,
limpeza e segurança etc. Outro
fato que merece atenção é a analise da localização, o volume de
pessoas que circulam no local
diariamente, a quantidade de
profissionais qualificados (desde
os recepcionistas até os porteiros), assim como todas as entradas e pontos vulneráveis do local.
“Essa análise, diz Marcos Melo

– especialista em condomínios
da Speed Gold, deve ser desenvolvida por uma empresa, que
possua um especialista em condomínio e serviço, que dirá o
que é mais indicado e prudente:
se pode ser um esquema básico
ou se precisará de uma estrutura mais complexa e elaborada.
Nesse projeto é fundamental levar em consideração a segurança dos funcionários e clientes
que circularão no local, para
que todos se sintam seguros”.
De qualquer forma, independente do estilo e local da empresa, é muito importante que haja
uma identificação obrigatória
tanto de funcionários, clientes
ou visitantes logo na entrada,
quanto na recepção e na garagem. Nos prédios onde é possível a entrada pelo subsolo, sem
a necessidade de passar pela recepção, a movimentação nas catracas deve ser monitorada por
câmeras, a fim de registrar as
imagens das pessoas que utilizam crachás de acesso e também a identificação das placas
dos carros.
Existem hoje diversos sistemas
de segurança eletrônicos de últi-

SAIBA MAIS
Em um condomínio de
empresas de diferentes
tamanhos costumam circular
muitas pessoas diariamente,
por isso, são necessários
alguns cuidados para
segurança preventiva.
• É importante restringir o
número de portas de entrada
para o condomínio.
• Todas as entradas devem ter
portaria, recepção ou guarita,
com catracas, inclusive nas
garagens.
• Todos os profissionais tanto
de portaria como de recepção
precisam ser treinados, ter boa
educação e ser vigilantes.
• Os recepcionistas ou
porteiros devem informar
detalhes dos visitantes e
ma geração, que permitem o intercâmbio de tecnologias com
objetivo de integrar informações
do controle de acesso com as
imagens do CFTV – circuito fechado de televisão. Outro facilitador são os edifícios onde exis-

acompanhantes, como nome
completo e a empresa que
representa.
• As pessoas da empresa que
liberam a entrada para a
portaria devem estar seguros
se devem autorizar a entrada.
• Pessoas sem documento de
identificação não devem
receber permissão de entrada.
• O visitante precisa ser
orientado a colocar o crachá de
identificação de forma visível.
• Cabe à recepção ou portaria
informar com clareza o local
onde o visitante ou cliente
deve se dirigir.
• Observar se a pessoa se
dirige ao local correto, caso
contrário é necessário informar
ao segurança do local.
tem elevadores exclusivos para
o tráfego entre as garagens e o
térreo, obrigando a todos a passarem pela recepção antes de terem acesso aos andares.
Marcos Melo ensina que são
fundamentais os serviços de re-

cepção e portaria, com profissionais treinados e preparados para realizar o controle de acesso
utilizando um sistema informatizado, onde são cadastrados dados como CPF, RG, empresa e registro fotográfico do visitante. Esse é um trabalho de segurança
preventiva, que proporciona agilidade no atendimento aos clientes e visitantes, em suas próximas visitas à edificação ou condomínio, evitando filas, longas
esperas e circunstâncias incômodas.
É estratégico um projeto de instalação de CFTV (circuito fechado de televisão), com câmeras
posicionadas em locais importantes para segurança como nos
acessos às escadas e entradas de
elevadores. Também é imprescindível que as imagens registradas pelo CFTV, sejam cruzadas
com as informações geradas pelo controle de acesso. Essas são
ferramentas fundamentais para
os profissionais de guaritas, portarias ou balcões de recepção.
Por tudo isso, é recomendável
a contratação de uma empresa
de terceirização de serviços idônea, recomenda Marcos Melo.
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Secovi-SP sedia evento
de durabilidade e vida útil
Conferência acontece
pela primeira vez na
América Latina, de 3 a
5 de setembro de 2014

D

e 3 a 5 de setembro de
2014 acontece a XIII International Conference
on Durability of Building Materials and Components, na sede do Secovi-SP (Sindicato da
Habitação), em São Paulo.
A realização da conferência é
fruto de parceria firmada pelo
Sindicato com a Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (Poli-USP), na condição
de membro do International
Council for Research and Innovation in Building and Constrution (CIB). Na candidatura para sediar o evento, o Brasil venceu o Japão.
O CIB é considerado uma
das mais importantes institui-

ções internacionais na pesquisa de temas relacionados à
construção civil e realizará pela primeira vez na América Latina esta conferência, que ocorre a cada três anos. A última
aconteceu na cidade do Porto,
em 2011. "Esse evento traz os
maiores experts mundiais no
tema durabilidade e vida útil
na construção civil, e o momento é muito oportuno, pois
a recente publicação da Norma de Desempenho NBR
15.575 exige que os empreendimentos sejam concebidos para uma vida útil mínima obrigatória a partir de agora", comenta Carlos Borges, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade do Secovi-SP.
O vice-presidente esteve recentemente com o diretor-superintendente do Sindicato,
Laerte Temple, para cuidar
das tratativas do evento em Paris, durante a realização da 67º

Semana Anual do RILEM (sigla
francesa que pode ser traduzida como “União Internacional
de Laboratórios e Experts em
Materiais de Construção, Sistemas e Estruturas”), cuja 68ª
edição precederá a conferência do CIB em São Paulo. Em
2013, o tema foi concreto autoadensável e reologia. “É um
evento científico que discute
pesquisas na construção civil,
visando aperfeiçoamento de
materiais, sistemas e estruturas, com especialistas de alto
nível", explica Borges.

SERVIÇO
Mais informações no
Secovi-SP, rua Dr. Bacelar,
1043 - Vila Mariana - São
Paulo
Telefone: (11) 5591-1189
Fax: 5591-1300 (ramal 1374)
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Cinco novos cursos de
qualificação na construção
Inscrições abertas no
sindicato da catergoria,
rua José Pinto de
Almeida, 295

O

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário de Piracicaba, numa parceria com a Consfor - Formando
Profissionais, está com inscrições para cinco novos cursos
de formação de profissionais
para atuar no setor da construção civil, nas áreas de CLP Controladores Lógicos Programáveis (40 horas); Comandos
Elétricos (40 horas); Eletricista
Instalador - Predial (120 horas);
NR-10 (40 horas) e NR-10 Reciclagem (16 horas). As inscrições
devem ser feitas no sindicato,
na rua José Pinto de Almeida,
295, e mais informações podem
ser obtidas pelos telefones
3035-4935,
9941-4935,
9336-7878 e 9781-5830.
O presidente do Sindicato,
Milton Costa, destaca que o objetivo da entidade é de promover cursos, em parceira com a
Consfor, visa capacitar profissionais para o mercado da construção civil que continua aquecido
e gerando boa renda ao trabalhador. "É uma oportunidade
que estamos oferecendo a
quem quer se capacitar para
atuar no nosso setor, com aulas
sendo realizada na nossa pró-

pria entidade", ressalta. Os cursos são ministrados por profissionais qualificados e ao seu fi-

nal os alunos recebem certificado de conclusão e carta de recomendação.
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EDIFÍCIO IPÊS

JD.BOA ESPERANÇA

Próx.Fórum,3D,1Ste,sala
2 ambientes,sacada,1gar
91m2 reformado,R$270mil
C/propriet.F:99726-6597

R$100mil

JD.ITAPUÃ - FACILITO
2 dorms.Tratar Fones:
3041-5757 ou 7804-7114.

NAÇÕES UNIDAS
2 dorms.Facilito Fones:
3041-5757 ou 7804-7114.

MÁRIO DEDINI
Px.Sesi,2D,1ste, abrigo
2carros.34136295 C90394

SÃO JUDAS 62M2
AV.2 CÓRREGOS
Vende-se Apto,excelente
localização, c/ 2dorms,
elevador e sacada.Finan
ciamento C.E.F.Subsídio
de até 17.960. Preço a
partir de R$125mil. Fones: (19) 3302-5536 ou
99146-3682.CRECI:128143
www.imobiliarialuciacri
stina.com.br

BAIRRO ALTO
Cond.Novitá.14ºand.2dor
(1ste).Próx.a Biorritimo.R$46mil.Fs3375-7088

CENTRO/ED.PR.MORAES
89,0049 de área útil,
106,9292 de área bruta
R$180mil(Ac.financ),2D
c/AE, Sl.Gde dep. c/WC.
F: 3422-7840 c/Propr.

2ºAnd,sl.2amb c/sac,2D.
1 c/armário,coz.planej.
F
3375-7032/99186-4330.
Global - Cr.17788J
www.globalpiracicaba.co
m.br

AP 01 QT COMPLETO
$600incluso cond,fte Wa
l Mart,c/gar.997080281

A BRANCA/ASTURIAS
Entr.$2.046,67 +parcela
F:99619-8360/
3041-8051

ÁGUAS DE SÃO PEDRO
6suítes,etc.Aceito imóv
el menor valor parte de
pagto.R$450mil.
F:19-982786597/
F:11-985489397

ALTO DA POMPÉIA
Edícula R$115mil.Troco
F:3042-6696/99860-9098
eduardoperroni@bol.com.
br

ALTOS DO TAQUARAL
Residencia em construção,acabamento de 1ª.Ac
finan.C.98402/ 34268777
www.granatoimoveis.com.
br

SANTA FÉ 1
Ótima casa, R$ 65mil.
F:3035-7045/99717-6169
www.rgimoveispiracicaba
.com.br

CENTRO
Alugo quartos p/Estudan
tes.
F
3422-9609

CENTRO-ALUGO QUARTOS
Individuais p/ rapazes.
F:3302-6543/3041-7318.

STO ANTONIO-R$118MIL

VILA FÁTIMA

Financio. Creci 101392.
F:3042-2198
/98806-4311
www.gomesexavier.com.br

Jd.Primavera.Procuro ca
sa até $500.F:982022068

STO ANTONIO-R$135MIL

Procuro casa, dir.prop,
até $500,c/ referência.
Fs:3425-3926/99721-3077

Financio. Creci 101392.
F:3042-2198
/98806-4311
www.gomesexavier.com.br

VILA SONIA

TERRA RICA - NOVA
3Dorm/ste,Lavand.coberta,chur,3gar.F3371-2476

2 dorms.Facilito Fones:
3041-5757 ou 7804-7114.

CHARQUEADA

VL MONTEIRO

URGENTE.Pelo melhor pre
ço.Fone:(19)98809-1050.

EDUARDO VENDE

3dorm(2ste)2gar,Assobra
dada,estudo permuta com
Apto.Tr.Fone:99198-4296

Jd.Imperial 3d 2st,N.Am
erica 3d c/pisc $460mil
1Prezoto 3dorm C89434
F:8175-2040/4102-4191.

Edicula,c/terr.10X25mt.
Fone 3413-6295 CR90394

DUO RESIDENCE(APTO)

CAMOLESE- POMPÉIA

ED.VILA REAL 2DORM

VL.REZENDE
2Dorms,sl.2amb,coz.c/AE,banh+4vg gar+salão coml c/
80m2 + edícula fds. Entrada indep + chur.alvenaria
nas 2 casas.P/negócio.R$ 500mil.Ac.Fin.F:3371-0925

R.ÁGUA BRANCA
7x25, 3d, 1ste, sl.2amb
área luz,2vgs,churrasq,
Global. Fs: 3375-7032/
99186-4330 Cr 17.788J
www.globalpiracicaba.co
m.br

TERRA RICA - SOBRADO

ANHUMAS-R$70MIL

R$180mil.Nova America.
F:99393-6064

PAULISTA, R MMDE,350
casa c/3cômodos e banh.
lage,piso,terr.plano25
8M2 da p/constr.+3casas
R$150mil,aceita prop.
escr.ok.F:996139722

Lindo,sl.2 ambs.sl.TV
2 Stes c/ AEs,Coz.plan.
dispensa, escrit.planej
área gourmet,gar.9autos
Ter.15x20M.Estudo permu
ta.Part.F:3424-2996
www.urbanoimoveis.blogs
pot.com

2dorm,1gar.Ac.carro.Fs:
9380-3520/(19)8206-7756

ED.SOLAR ATENAS

PAULISTA/PAULICÉIA
Entr.+ parc.de R$846,67
Use FGTS. F:99641-2636

ALVORADA $ 125 MIL

COMPRO APTO DOCE LAR

3Dorms(suite).CR.129939
Fs:3035-3441/99805-5201

NOVA PIRACICABA
3Dorms(suite).CR.129939
Fs:3035-3441/99805-5201

2Dorms,á vista.CR129939
Fs:3035-3441/99805-5201

Falar com Samira.
F:19-99144-5281
101M2.Dir.propriet.9*an
dar $458mil.F:983867979

F:3415-3347.

VL.REZENDE(JD.VITIE)

ALUGO CHÁC.C/SALÃO
P/festas, c/mesas e cadeiras34242574/91411064

ALUGO CHÁCARA
Pisc.Salão.P/Até150pess
Fs:3425-2834/98122-3398

ALUGO CHÁCARA
P/ Finais de semana,com
piscina.F:(19)3424-2258

APTO DUPLEX
Praia da Lagoinha Ubatu
ba.F:34341173

40

CLASSIFICADOS

GAZETA DE PIRACICABA
PIRACICABA, SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2013

CARAGUÁ

RES.NOVA ÁGUA BRANCA

GOL 1.8 93

VOYAGE 1.8 4P 93

PEUGEOT 106SELECT.01

Casa,Fim Semana,tempor.
Fs:3424-1023/98180-9214

Terreno em Cond.Fechado
7,5 x 25mt.c/ portaria
em funcionamento.Aceito
troca c/carro.996969193

Motor AP,completo+banco
recaro,Fone:99830-1838.

Cinza,rod orbital.Lindo
F:3374-3988/
98221-0314

Verde,rd.liga,impec.Zero ent+48x329.F32279964
www.voxveiculos.com.br

CARAGUÁ - CASA
P/10 pess.80m da praia
F:3426-2615
/99365-9571
cleusanovaes51@hotmail.
com

CHÁC.ALUGO/NV.SUIÇA

Para festas e eventos.
Fs:99618-6438/3435-7167

CHÁCARA / GRAN PARK
C/casa,piscina,campo de
futebol,salão de festas
F:99741-6773/98118-4955

CHÁCARA ALUGA-SE
2 Corregos.F:3411-0112/
981540170 ou 99679-5658

CHÁCARA ALUGO
Nova Suiça c/salão Festas.3041-0906/3041-7896

CHÁCARA COMPLETA
Vaga Novembro/Natal e
Ano Novo. F:3042-4090

CHÁCARA-FINAL SEMANA
Natal e Ano Novo.Alugo.
F 3426-9981 / 9665-7541

ESPAÇO P/FESTAS
Edícula p/100 á 180pess
F3301-7680 ou 9135-1669
www.amaurinero.com.br

GOL 2000 G3 1.0 8V
48X $449,s/entr.Ac.tca
Fs:3426-2300/99899-4547

SALTINHO
5x30, $70mil Tr. Fones:
98169-2771 ou 3414-3150

GOL BOLA 1999
Oport. No estado. Zero
ent+48x359. F 3227-9964
www.voxveiculos.com.br

SANTA ROSA IPÊ
Ter.12 x 25m. Cr.90394
Fone: 3413-6295.

ECOSPORT XLT 1.6 07

STA ROSA-IMPERDÍVEL

Vendo ou troco.Tratar
Fs:7803-9092/3377-1800.

Prox.Alphaville/Fatec
Raízen 840M2 (2 terr.
12x35) R$250mil Part.
F:34214930 ou 982610782

ESCORT 87 CHT 1.6
Alc.ót estado,$4.500,00
F:3425-4562/99107-1765

STO ANTONIO-R$69MIL
Financio. Creci 101392.
F:3042-2198
/98806-4311
www.gomesexavier.com.br

ESCORT GL 1.6 88 ALC
Cinza,$4.000,Ót.estado
motor novo F:3414-2250

TERRA RICA III-95MIL

ESCORT SW 99

Financio. Creci 101392.
F:3042-2198
/98806-4311
www.gomesexavier.com.br

PALIO 04 FIRE

VENDE-SE OU ALUGA

Cinza Metálico.Vendo ou
Troco(+)valor por Fiesta ou Fox.F: 98217-3166

Terreno,1.405M2 c/1casa
1 galpão.F:3411-5738

VILA SONIA

PALIO 1.6 99 8V

250m2,$55mil+parc. Part
Ac.carro F: 99815-8984

Completo, preto, 4pts.
Fs:3036-1519/99190-1278

GUARUJÁ PITANGUEIRAS

PALIO 2000 EX 4PTS

80mts.praia.F99642-0111

GUARUJÁ-ASTÚRIAS

CAPTIVA SPORT 2012

Alugo Apto. Temporada /
Feriado. F: 99843-7572

Preta 185cv,câmbio 6mar
chas,completa+Câmera de
ré,único dono, revisões
OK, perfeito estado.Tr.
F: (19) 98131-7130.

GUARUJÁ-PITANGUEIRAS
APT.1quadra praia,sauna
piscina. F:3301-0993 ou
98416-4211/
98222-9191

GUARUJÁ/ENSEADA-CASA
Para 12 pess,churr,pisc
Próx.Praia.F:99895-6060

GUARUJÁ/PITANGUEIRAS
Apto compl,vista p/ Mar
6 pess,TV à cabo. Menos
15/11 e Reveillon. Trat
F:3413-0191/99742-8684

LINDA CHÁCARA
C/pisc.Alugue.Tudo novo
F:3042-6640/99191-3536.

LIT.NORTE/MASSAGUAÇU
Apto.p/6pess.Frente Mar
C/piscina. F 99149-2530

PR.GRANDE APTOS 2
Sendo 1 ao lado do ou
tro,V.Guilhermina.30mt
praia,4gars.Foto face:
aptopraiagrandepolizel
Fs:3433-6089/9614-6863

PR.GRANDE-CID.OCEAN
Ap.2D,1gar.1/2quadra da
praia.34255216/34152987

PRAIA GRANDE
Apto, Novo com garagem
elevador e sacada.Fones
3427-1239 ou 99686-3567

PRAIA GRANDE - APTO
P/8 pess.Vila Guilhermi
na,30m p/mar. 3402-3754
www.wix.com/cida_abdala
/praiagrande

PRAIA GRANDE -APTO
2dorm.sacada para mar,
Fs:3434-7698/
9471-1270

ALUGO CHÁC.P/FESTA
Infantil, c/brinquedo.
F3421-4343/99747-1607
www.recantodomauro.com.
br

ANHUMAS 22 ALQS.

CELTA 2006
flex.Aceito
troca.
F.98306-6696/99798-3134

CORSA 95 PRETO
VE,TE,Alarme,Vendo ou
Troco Fone:3041-7108

Casa caseiro, galpão p/
granja,curral,cana+ várias nascentes.SC122950
Fs:3382-9594/98232-5062

Prata,roda,pneus novos.
F:3374-3988/
99604-9946

ÁREA P/INDUSTRIA

KADET 93 ALCOOL

C/80.000m2. Próx.a Esta
ção de água do Capim Fi
no e novo Anel Viário.
R$25,00/m2. SC 122950.
Fs:3382-9594/98232-5062

CHÁCARA DE 1000M2

3 comodos,sem acabento
próx Anhumas.R$60mil
Aceita troca.982177313

GLEBAS NATALINAS

Alto padrão,5230m2,2casas ótimas avarandadas,
piscina 6x12 e bar,próx
ao Makro.Global.C17788J
F:
99186-4330/3375-7032
www.globalpiracicaba.co
m.br

SUIÇA 7 ALQUEIRES

CORSA 97 SUPER 4PTS

R$5.900,00.Troco por
moto.F:99884-3701.

Prata, completa, linda.
F:3374-3988/
99604-9946

MONTANA SPORT 2010
ún.dono.30milKm.Prata
Fs:3433-9182/9867-2615

MONZA 94
Compl(-)ar,alc.original
R$ 4.990. F:9813-8594

MONZA CLASSIC 90

Relíquia.Falar c/ Pedro
(19)34934746/99738-1877

OPALA 72
VECTRA ELEGANCE 08
Vendo ou troco. Tratar
Fs
7803-9092/3377-1800.

VECTRA GLS 2.0 1998
4p,azul,sup.conserv.Ap.
$12490 Trc/Fin.32279964
www.voxveiculos.com.br

PRAIA GRANDE AVIAÇÃO

VENDO MERIVA MAXX
1.8 flex,R$26mil,prata
Ano
08.F:98169-2001

PRAIA GRANDE/OCEAN

RANCHO ONDA LIVRE
Canal Torto, Dek frente
Rio.ALUGO.
F:3427-2159.

SALÃO DE FESTA ALUGO
P/200 pess,C.de futebol
Fs:3424-4111/
7821-8411

SANTA RITA/ALUGO
Chác.p/festas.995758338
3434-1756/
99632-1133

UBATUBA FTE E PX.MAR
Aptos e Casas,P.Grande,
P.Toninhas(19)3294-0584
www.praiasite.com.br

UBATUBA/ALUGO CASA
10pes.30m.praia.Férias/
Fer.99786-6055/34334425

UBATUBA/TONINHAS
Casa 8 pessoas,200Mt da
praia.F:12-3842-2861

AV.RIO DAS PEDRAS

Vende-se Barracão em ót
localização.F:3426-8777
www.granatoimoveis.com.
br

ZAFIRA ELITE 2008
Cinza,completa + couro.
F:3374-3988/
98221-0314

PAULICÉIA VENDO

Lanchonete/Restaurante.
Vendo ou Arrendo.Av.São
Paulo. F: 3375-7088

UNILESP/BARRACÃO IND

2.600m2 const. e 4.600
m2 terreno. SC 122950
Fs:3382-9594/98232-5062

VENDE-SE FABRICA DE

Bloco,c/2 máquinas,exc.
ponto.30420825/30350028

DOBLÔ ADV.LOCKER
Ano 2011,Prata,R$45.900
Tratar F:(19)99774-7011

FIORINO 97
Bom estado. R$ 7.500.
Fone: 3424-4111.

FIORINO FURGÃO 90
Nova,vendo.Tratar fones
3422-5510/3433-4074

FIORINO FURGÃO IE 97
1.6,R$ 8mil. Tratar Fs:
3433-0506/3302-7299

CHÁCARA NAZARÉ
Próx.Prefeitura.c/ Fran
F:3377-1312/
99251-1181

COND. PINHEIROS
300m2,R$215mil.SC122950
Fs:3382-9594/98232-5062

COND.LARANJEIRAS
2650m2 terreno.R$55mil.
Fone: 99646-4242

EDUARDO VENDE
Nova América, 600M2
Rod.Açucar,9.560M2
F:8175-2040/4102-4191
Cr.89434

Preto,ar,DH,4pns.novos.
F:3374-3980/
98221-0314

F-4000 88
Fone

3041-2886

FIESTA 00 4P.C/DH
$1200,+48X $399,Ac.tca.
Fs:3426-2300/99899-4547

FIESTA 4P 2002
Zetec Rocam,DH,VE,TE.Ze
ro ent+48x399.F32279964
www.voxveiculos.com.br

FIESTA HATCH 2008
ún.dono.R$17.900.Impec.
Fs:3433-9182/9867-2615

FIESTA PRETO 2009

PALIO FIRE 2003

4p,Flex. Oport.Vox!Zero
ent+48x599.F: 3227-9964
www.voxveiculos.com.br

2p, azul,no estado.Zero
entr+48x$449.F3227-9964
www.voxveiculos.com.br

Prata,DH, TE, LBT.Fones
3374-3988 ou 99604-9946

PREMIO 89 4 PTS ALC.

KA GL 1.0 2004

36x $230,s/ent,p/autono
mo.F:34262300/998994547

Prata,impec.Ap.$ 10.990
vista(Trc/Fin)F32279964
www.voxveiculos.com.br

FIESTA STREED 02

SIENA CELEBRATION 09

KA GL 1.0 AZUL 2001

Prata,trio,Al.Ót.estado
F:3374-3980/
98221-0314

Sup.promoção.$8990vista
Trc/Fin.F(19) 3227-9964
www.voxveiculos.com.br

SIENA FIRE 2007

STRADA ADVENTURE

Apto 6pess.30 mts praia
Fs
3426-8815/99706-8582
Kitnete,R$100,00 diária
F:99635-1013/3042-0856
www.kitinetepraiagrande
.blogspot.com

Vinho, R$ 7.900. Fones:
3374-3980 / 98221-0314

MONTANA SPORT 07

VISTA ALEGRE

PRAIA GRANDE APTO

PALIO ED 97

1.4.Preta.R$ 20.900,00.
Fs:3433-9182/9867-2615

Compl.ót. estado R$6mil
F:99287-1869/99852-6420

ALUGO.Temporada e feriado.30426696/99860-9098
eduardoperroni@bol.com.
br

$1500,+48X $399,Ac.troca.F:34262300/998994547

4p,prata,Flex.Zero entr
+48x499.Fone: 3227-9964
www.voxveiculos.com.br

MONTANA CONQUEST 08

Casa sede,casa caseiro,
formada em pasto.Beira
de Pista. Creci 122950
Fs:3382-9594/98232-5062
Chácara compl,facilito.
Fs:3041-5757/7804-7114.

PEUGEOT 307 07
automát. com teto,couro
R$26mil.F:99637-8707

RANGER DIESEL 2001

GOL G3 1.6 2004
4p,motor AP,impec. Zero
ent+48x$549.F 3227-9964
www.voxveiculos.com.br

GOL G4 2012
FFlex.Oport.$15.990 vis
ta(s/garant)F 3227-9964
www.voxveiculos.com.br

GOL SPECIAL 03
Vendo
R$11.500,00.
F:3426-0508

KOMBI 12 LUGARES 06
Flex,ótimo estado.R$20
mil.Fone: 3424-4111.

KOMBI FURGÃO 96
Branca,Tratar Fone:(19)
99846-7391/3426-9542

KOMBI FURGÃO 97
Nova,vendo.Tratar fones
3422-5510/3433-4074

C4 HEATCH GLX 2010
CITROEN C-3 GLX 2008
Prata, completo, lindo.
F:3374-3988/
99604-9946

CIVIC LX 2002 AUTOM.
Prata,completo,revisado
F:3374-3988/
99604-9946

CIVIC LXL 2008
Preto,+couro+Automático
F:3374-3980/
99604-9946

CLIO EXPRESSION 08
CLIO HATCH 2008

LOGUS 94 GLS COMPLET
PARATI 90 1.6 GASOL.
Conservada,R$8mil.
F:98139-3867

POLO 99 CLASS 1.8 MI
$500,+48x $419,Ac.troca
Fs:3426-2300/99899-4547

SANTANA 97 4PTS

Prata,compl.único dono.
F:3374-3988
99604-9946

SAVEIRO TREND 2011
Prata,ún.dono,completo.
F:3374-3988
/99604-9946

SPACEFOX PLUS 2008
Prata, completa. Fones:
3374-3980 ou 98221-0314

CHERY FACE 1.3 PRETO
Ano 2010,mod 2011 compl
F:3377-1403/98144-2052

COROLLA ALTIS 2011
Prata, R$ 55mil Tratar
Fone:3035-2037

Compl,+ ar bag.Fones:
3374-3988 ou 99604-9946
4p,prata,sup.oport!Zero
entr+48x519.F:3227-9964
www.voxveiculos.com.br

Ót.est.ac.maior valor.
F:3433-8793/3041-5322

XSARA PICASSO 04
Vinho,maravilhosa.Fones
3374-3988 ou 99604-9946

Prata,Compl+ kit multmi
dia.33743988/996049946

LOGUS 93

1.6, Flex,prata+DH+rds+
som.3433-9182/9867-2615

UNO MILLE FIRE 2007

C3 GLX 1.4 2008

Cinza,Compl,Maravilhoso
F:3374-3988/
99604-9946

4p, verm,flex,compl. R$
1490ent+48x599.32279964
www.voxveiculos.com.br

Alc.Compl.troco p/moto
R$ 6.990. F:9813-8594

SAVEIRO GIII 2004

Preta,compl.Muito nova,
F:3374-3988/
99604-9946

R$12.000,00 F:3411-5738

112 HW 360 ANO 91
Com serviço fixo. Fone:
99249-2000/98198-9574

VENDE-SE CAMINHÃO

STRADA CE 1.4 2006

VENDE-SE PALIO 06

GOL G-V 2010 PRATA

SAVEIRO CROSS 2012

11.000.F:3411-5738

SANDERO STEPWAY 2009

Ar,vidro,trava, alarme.
F:3374-3988/
98221-0314

Completo.GLI
2.0
F:99243-5012/3041-5322

10/10,Prata,cab.dupla,
única dona.F:3422-5359

Cinza,flex,imperd. Zero
ent+48x$439.F: 32279964
www.voxveiculos.com.br

GOL BOLA 95
Entrada $500,mensais R$
340.
34357265/997325454

Cab.dupla,vendo/troco
Fs
7803-9092/3377-1800.
Ford

SANDEIRO EXPRESSION
1.6 2011,prata,compl.ún
don.3374-3988/996049946

COROLLA 1.8 2003
Completo, preto onix,
R$23.800.
F:99952-2524

COROLLA GLI 1.8 2011
Preto.R$ 44mil.Particular. Fone: 99345-0549

FIT EX 2008 1.5
Verde,compl,aut.+couro.
F:3374-3980/
99604-9946

FIT LX 1.4 2006
4p,compl. Zero entr+ 48
parcelinhas.F 3227-9964
www.voxveiculos.com.br

HONDA CITY EX 2010
Flex,autom.Cinza,16.700
km,ún.dona,$43mil Fone:
99775-4325 ou 3421-5838

HONDA CIVIC 05 TOP
Compl,Ar,DH,couro,Autom
bx.KM,Part.F:4102-3619.

CB 300 2010
21.000Km.R$8.300,00.Fs:
3036-0216 / 99431-3138

COMPRO TITAN E BIZ
c/multas e doc atrasado
Pago á vista.9884-3701.

DRAG STAR 650 08
Vdo/troco por moto de
menor valor. Tr. Fone:
3041-3078 / 98302-1798.

HONDA BROSS 150 11
ES,bx km,vendo ou troco
$8.500
F:3041-7108

TITAN 150 KS 04
Preta,R$ 3.100.Doc.Ok.
Fone:(19) 98114-6939

KIA BONGO BAÚ 08

TITAN 2002 $3.300

Vendo/troco.Motor novo
F:7803-9092/3377-1800.

Part/Freio, pneus/motor
novos,34328593/98138594

CROSSFOX 2005

VOYAGE 1.6 2010

KIA SOUL 2012 COMPL.

YBR 2008 PRATA

Prata,completo. Tratar
Fs
2533-1936/98193-3184

Confortline,Preto,compl
Fs:
3374-3988/9604-9946

Vermelha,ún.dn,19.000km
F:3374-3980/
99604-9946

Nova,R$3.300,docto ok.
F:3413-7325
/99256-4064
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ADMITE-SE
Tele Vendas c/exp.em ve
ndas por telefone,ambos
os sexos.Fixo+comissão+
premio+V.T,comparecer
a Rua do Rosário,57,
Centro

ATENÇÃO ROUPAS
Só Paga o que Vender.
Tratar F (19)3427-1984.

ATENDENTE P/DOCERIA
C/dispon.p/finais de
semana.Comp.C/CV.Av.Dona Lidia,623-Vl Rezende

CHAPEIRO
De 5ª feira à domingo.
Fone: 3042-5677

COSTUREIRAS
Profissionais contratamos para compor o time
da franquia Européia de
costura com experiência
em consertos de roupas,
Falar com Paula horário
comercial. F:2534-3400.

CURSO DE INGLÊS:
Conversação/Audição/Gra
mática
e
Leitura.
F:3435-2000

GAZETA DE PIRACICABA
PIRACICABA, SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2013

CURSO DE MEGA HAIR

PROMOTOR DE VENDAS

ALS LOCAÇÕES

ANIMAÇÃO DE FESTA

CARROS ANTIGOS

EQUIP.RESTAURANTE

PERCA PESO COM SAÚDE

Aprenda as técnicas mai
s utilizadas nos grande
s salões,curso de 16
horas.F:3435-2000

De Serviços.Vagas abertas.CV P/Rua 13 de Maio
nº229.Centro ou e-mail:
rh@fracservicos.com.br

Mesas e cadeiras. Fone:
3374-1422 ou 9715-2688
9774-4337

Compro peças: volante,
calotas,rádio, macaco,
farol,etc.F:99244-4095

Vdo câmara fria e geladeira coml.F 3035-4633

Melhore sua disposição.
Fs:3041-5757/7804-7114.

PET SHOP VENDO

REPOSITOR(A)

CARTÃO $10,00 CENTO

EXCURSÃO

CURSO PREPARATÓRIO

e locação de brinquedos
diversos,decoração.Parc
no cartão.F 99105-1909.
3411-0293 ou 3426-6286.
www.agitokidspiracicaba
.com.br

Temos várias opções.Fone: 3436-0229.

MARIA FUMAÇA - 02/11.
Fs
99753-4920/3426-5976
www.vpviagens.com

Ou estoque.preço de cus
to.98107-8003/981078004

CARTÃO R$60/MILHEIRO

GUARDA ROUPA MOGNO

R$200,00,Embalada,Nova
F:98162-2349/3433-4670

p/o 1* emprego,secretar
iado e telemarketing po
r apenas R$59,00 mensai
s F:3435-2000

C/cart.habilitação(A/B)
Enviar Currículo para
lhrecrutamento@yahoo.co
m.br

CURSOS DE BELEZA E

REVENDA AVON

Estética.Massagem relax
ante c/Drenagem Linfáti
ca,Limpeza de Pele,Depi
lação e Maquiagem,Manic
ure e Pedicure,Designer
Sobrancelha.Últimas
Vagas.F:3435-2000

CURSOS DEP.PESSOAL/
Logistica / Ass.adm.
F:3435-9105

MOTOBOY P/PIRACICABA
Início imed.C/experiência. Ótima remuneração.
Benef+Cesta Básica+Prêmio.(19)21177158.R:Anto
nio Haddad,56.P.V.Norte
rh@k1transportadora.com
.br

MOTORISTA
P/trab. c/venda de gás.
c/CNH e curso Mopi.Comparecer c/CV.R.João Batista Correia,33 AparecidaI-Saltinho.34391324

OP.DE VIDRO PRENSA
Com exper. e Ajud.Geral
F:3424-1349 e 3424-1798

OP.TELEMARKETING
A APAE esta contratando
Os interessados deverão
Enviar CV com pretenção
salarial
para:
apae.rh@terra.com.br

REVENDEDORAS
Ferrari Lingerie e Roupas.Comissão até 40%.Entrega
se em casa em Consignação. Tratar fones: 3422-2518
99774-7011 ou 99774-7499.

Urgente!F:3035-6781 ou
F:3415-3954/98121-5374

ALUG.BRINQ-TOBOGANS
Novos,Face:Rzfestas,12x
nos cartões F:3427-1297

ALUGA CAMA ELÁSTICA
Pula Pula,piscina de bo
linha 25336464/34225878

ALUGA-SE

AREIA E PEDRA
P/ CONSTRUÇÃO, À PARTIR
DE 6m3 $290,00. Entraga
imediata. Consulte-nos:
F:99226-8880/99233-1685

ASSINE NET

ANART BIJOUX: seleciona
Revendedoras. Peças em
consignação.Comissão de
35%. Fone:3377-7027

Cama elástica, Algodão
doce,Carrinho de pipoca
e Tobogã.Tratar Fones:
3035-5248 ou 99737-9190
happyfast32@htomail.com

R$89,90 por 6meses.
Ligue agora.F:3927-0069
ou 3041-3885.R.São João
nº876 Bairro Alto.

REVENDEDORA HERMES

ALUGO BRINQUEDOS

BELA VENEZA SALGADOS

Temos promoções. Fones:
3428-8443 ou 9652-9009.
www.fernandeseassaricee
ventos.com.br

Bolos,doces e kit festa
F:3421-7140 / 3036-1250

REVENDEDORA

Ligue Fs:3413-6866 ou
99243-3831

REVENDEDORAS
SINTONIA JEANS.Seja revendedora de Jeans, Modinha, Moda Infantil e
Acessórios.Merc. consignada. Entrega em Casa.
Cadastro sujeito a apro
vação.Ligue. Fones (19)
3377-7444 e 3377-3524.
www.sintoniajeans.com.b
r

ALUGO CONJ.DE MESAS
Toalhas,Caixas Térmicas
F3427-2779 e 99657-3339

ALUGO MESAS/CADEIRAS
Para festas e eventos.
F:3036-1519 e 982275021
Toalhas grátis

SERVIÇOS GERAIS

ALUGO MESAS/CADEIRAS

C/CNH categ(C)Trazer CV
na Piragua Distrib.de
água.R:Alexandre Petta
nro 641-Vila Rezende.

E brinquedos p/ Festas.
Fs:
3424-2574/9757-4357

SUPERVISORA DE

P/podóloga,ou esteticis
ta dentro de salão em
funcionamento. Tr.Fone:
2533-0405, Bairro Alto.

Telemarketing c/experiê
ncia,Fixo+comissão+pre
mio+VT,comparecer a Rua
do Rosário,57, Centro

VENDEDORA
CASA DO TEAR admite Ven
dedora c/ experiência e
ensino médio completo.
Comparecer c/ curriculo
dia 21/10 ( Segunda ) a
partir das 9hs R: 15 de
Novembro nº1245,esquina
com Rua: Santa Cruz.

VENDEDORA
C/ exp. Rua do Rosário,
nº 2518 Paulista ou CV.
fiolorem@gmail.com

VENDEDORA
C/experiencia em Cosméticos.Glliterss Esmalteria contrata. Fone:
3374-7283/3035-9122

ALUGO SALA

ALUGO SALÃO P/FESTAS
Tratar F:(19)99788-7872
ou 3422-2856.

ALUGUEL BRINQUEDOS
BRINQBEM. Fs:98274-6000
3424-4142 ou 3413-2546.
NOVIDADE Tobogã Corrida
Maluca.

BETONEIRA
Perfeito
estado.
19.3425-1847/99769-0334

BLOCOS PIRACICABA
Fábrica-Blocos/Bloquete
Fs:3424-1639/98132-1655

BOX P/BANHEIROS
Vidro temperado, espelhos. Fone:3434-2755
espaco.vidros@yahoo.com
.br

AGORA TEMOS!!!
C.Elástica/Pisc.Bol/Infláveis e novidades.
F:3035-3543 / 9755-5822
www.magicoivan.com

CEMITERIO AZULEJOS

Semi nova.16 lugares.
F:
3413-0739/99110-9874

R$
550,00.
Tratar
Fs:3035-5459/99398-0070

ADQUIRA NET COMBO

10 megas por R$ 29,80 por mês no Net Combo. Assine
já.
Fone:
3382-1880
ou
99666-5219.

ADQUIRA NET COMBO

10 Mega por R$ 29,80 por mês no Combo.Assine agora
F:3041-7783 ou 3041-5341 Av.Piracicamirim 2404
B.Piracicamirim

ASSINE CLARO TV 39,9

Por R$19,90 mensais.Ligações Ilimitadas p/telefone
fixo local de qualquer operadora.Comece a falar ho
je mesmo! Ligue: 3041-8141/ 3382-0303/ 3036-0044
CONSULTE DISPONIBILIDADE.

FESTA INFANTIL

Alugo chácara.Com cama elástica,pula pula e outros
brinquedos. PROMOÇÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO.AGENDE
SUA FESTA PELOS Fones: 3421-4343 ou 9747-1607
www.recantodomauro.com.br

WASH 10 VENDO

No Shopping Piracicaba. Loja de limpeza automotiva, R$ 95mil. Motivo mudança de cidade. Fone: (11)
96904-3501 com Rodrigo

MAQ.ASSAR FRANGO

COMPRO GELADEIRA

MÁQ.DE ASSAR FRANGO

Brastemp.Mod.antigo,con
gelador de alumínio de
340 Lts. F:99723-7085 /
3493-4599 ou 99703-0908

E Liquidificador Industrial Vendo.F:3042-0491

COMPRO GUARDA ROUPA
Usado.

F:2532-3569.

COMPRO VIDEO GAME
ANTIGO - Tratar Fones:
3402-9344 ou 98110-1800

PICOLÉS.Confira novidades! Rangel Pestana,662

CARRETINHA 1,30X1,50

MADEIRA TRATADA VDO.

Azulejos coloniais,ladr
ilhos hidraulicos,azule
jos e pisos antigos.Rua
13de Maio,1627.34023113

BUFFET GARCIA
Balão Pula Pula+Algodão
Doce a vontade.R$180,00
Temos Tatuagem com gliter.3041-0914/3414-4366
buffetgarcia2000@hotmai
l.com

LOJA EM GALERIA

P/escada.C/Valdinei F:
99799-9666/99740-9741.

D(I)AMANTE NEGRO

FALE A VONTADE

ACONCHEGO ESTOFADOS

Centro. ALUGO. Tratar
Fone: (19) 99519-0932

N.sup.desejo 1 doutora
ou oriental.F99125-6519

ASSINE NET COMBO

Reforma o seu Estofado
em até 12 x s/juros nos
cartões ou cheques pré.
Fs:3425-1011/99705-5873

CARTÃO VISITA $39,90
Papel couchê 250g, 4x0.
1000cartões F99755-5407
cartao50@hotmail.com

BRECHÓ DA MIRIAM

Por R$ 89,90 por 6 mêses. Ligue agora F:3036-2996
ou 99784-6879. CONSULTE CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO

C.elast,guerra coton,to
bogã,touro mec.34266041
www.magiaeventos.com.br

6 portas, 6 gavetas.
Fs
3423-1833/99711-4458

Compra Roupa Semi novas
Feminina/ Masculina e
infantil.Fone:3402-9537

O Melhor da TV Digital, Filmes Esportes, Desenho e
muito mais. Adesão grátis e instalação grátis.Consulte condições Comerciais. LIGUE Fone: 3036.0044
OU 3041.8141

A MAGIA ALUGA

Colorido. Panfleto Colo
rido $150/5mil. Banner.
Tudo S/Erro.Não faça s/
nos consultar.3371-2786

DOCES DIET MELHOR $
DVD PIONEER XS7550
$1.500 na caixa. Tratar
19.3425-1847/99769-0334

EMPRÉSTIMO C/ CHEQUE
Falar com
F.99772-7444

Antonio

MAQ.DE COSTURA VENDO
SINGER. R$350,00. Nova.
Fone:
2532-2250.

MÁQ.DE FABRICAR
Embalagens p/Marmitex
R$15mil.F:99646-4242

MÁQUINA DE LAVAR
Eletrolux Lte 12, turbo
economica,12kg,programa
de lavagem de endredon.
R$ 750,00 c/ 6 meses de
garantia,qualquer defei
to.99796-9941/3375-8919

PORTA DE ALUMÍNIO
PRECISA-SE DOAÇÃO
Senhora Idosa necessita
de uma cama e uma geladeira pequena.3414-3310

PS III
Com 1controle e 5jogos
Tratar Fone: 3413-0097

RENDA EXTRA OU
Principal,pessoas dinâmicas, e empreendora,pa
ra desenvolver negócios
lucrativos,ganhos ilimi
tado.30415757/78047114.

SALÃO FESTAS
R$ 400,00.Tratar Fones
3041-4235 e 99151-1135

SHOW C/BALÕES
esculturas e decorações
F:99164-6999/3421-0877

SOM E ILUMINAÇÃO
Profis.p/DJ,c/case e
CDJ'S Numark só R$10mil
Aceito carro ou moto.
F:3041-5442/99839-7876

SOM PARA CARRO
Vendo completo,com toca
CD.F: 99925-3731

MOTOR DE POPA

TERCEIRA IDADE

Mercury,25 HP,2000,40H/
uso.$3.200.F
99732-3899

Escola de Informática
Fone:2532-3332.

PANFLETO $25,00

TRAILLER - VENDO

O Milheiro PB.Temos várias opções.F:3436-0229

1x20larg. x 2mt Falar
Com Lúcia 9 9710-4229
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FILHOTES SHIT-ZU

AR CONDICIONADO

CARRETO

ELETRICISTA

MAÇÃ DO AMOR

PRECISA DE AJUDA?

UNHAS EM ACRIGEL

Preços Populares,Agenda
mento Fs:(19)3435-4719
ou 3422-0546.

Vendo.Tricolor.45 dias.
3302-5637 ou 99274-4684

Com
Courier
F:
99762.2362/3036.0504

JR PASSOS.Soluções elétric.33821809/994025887
Aceitamos todos cartões

Aceito encomendas.Fone:
Fs:3041-1495/99813-5397

e PUG.Machos.vac/vermuf
Fs:98250-3734/3435-7292

Trago a pessoa amada em
7 dias,faço união familiar,Jogo Búzios e Tarô
Ajudo você se encontrar
nos momentos mais dificieis da sua vida.
F:3422-2238 / 9711-2175

Atend.a domicílio.Fone:
3041-2916 / 98232-7776.

USADOS EM GERAL

Split,instalação,higienização e manutenção.
Visita grátis. Fones:
99773-6133 ou 3414-3187

PSICÓLOGO DE CRIANÇA

PARA VIAGENS, Eventos,
Aeroportos e Festas.
Fs:3036-1089/98355-2286

F:3402-6744/
98309-3765
99622-5668/3438-1622
Á Noite.

VENDE-SE TRATOR
Massey Serguson 65X,ano
73,R$16mil.19-3426-5766

VENDO LEITOA
4 leitoas caipiras,e ga
linha caipira.994094695

VENDO LOJA DE SOM
Profissional e Automoti
vo.Ligar a partir da 18
horas Fone: 98344-8076
Dispenso
Curiosos.

VENDO MOVÉIS

FILHOTES SHITZU
FILHOTES SHITZU
Vacinados,machos.Lindos
Fs:3042-0997/98341-6803

LABRADOR FILHOTES M
Caramelo/preto,$250cada
Fs
3041-1495/98960-3773

PATAS & PEGADAS
Hosped.c/monitoramento.
Banho/tosa.F 3042-2233
www.hotelpatasepegadas.
com.br

VENDO SHITZU
Filhote macho. Tratar
Fone: 3426-5200.

P/escritório,pechincha.
(19)983416803/996621723
E Corrente Russa R$ 750
Urg.3041-1819/997146567

VENDO/TROCO

VESTIDOS E TERNOS
Vendo e Alugo. A partir
de
R$50,00.F:3371-0925

$$MUDANÇA'S DARCI $$

A AR CONDICIONADO
30 anos no mercado.Instalação,manutenção /Higiênização. Trabalhamos
com todas as marcas. Tr
3382-1944 ou 99754-3726
Não cobramos visita.

Em consulta/ fisioterapia e etc.Cadeirante ou
Não.Carro próprio.Trat.
F:3432-6330/
98234-8530

ALARMES/CAMERAS

DOA-SE BASSET ADULTA
DOA-SE GATINHOS
Abandonados.F:3415-4432
3035-8846 / 98206-0915

FILHOTES ROTTWEILER
Vendo. Vacinado e Vermi
fugado.Fones:99709-2222
ou 3426-1089

AULAS DE MÚSICA

BALAS DE COCO

ACOMPANHAMENTO IDOSO

C/ 3 anos.Fêmea. Tratar
Fs:3036-1485/99804-6605

ATENÇÃO TROCO

Aprenda tocar e cantar
s/sair de casa,s/matri
cula. Fones:3302-9339/
9 9 8 8 5 - 3 1 1 0
www.arteefolclore.blogs
pot.com

A.CARRETOS E FRETES

Filhotes-Preto e Branco
Tricolor. F 99190-8456.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Máqs.e Geladeiras:Brastemp,Consul/ Eletrolux.
Fs
3426-4834/9741-5736

Do simples ao planejado
baú gde,c/ou s/ajudante
Orçamentos à vista ou
cartão, c/NF. Tr.Fones:
3035-4233 e 9700-8441

Piracicaba e região.
F:99631-8228/3036-2993

BORDER COLLIE-VENDO

Máquinas e Geladeiras.
Todas as marcas.Tr.fone
3374-5226
ELETROCENTER

GPS Piracicaba Loja.
Atualiza todos os modelos. Fone 3375-5795.
www.gpspiracicaba.com.b
r

X-box+kinecc+Jogos.$950
Fs:3377-1531/99181-1557

VENDO: GUARDA-ROUPA

ASSIST.TÉCNICA

ATUALIZAÇÃO GPS

VENDO VIDEO GAME

Mesa de centro, cama de
casal, jogo de quarto
solteiro,cama de soltei
ro e escrivaninha. Fs:
3042-5019 e 99281-3016

ASSENTAMENTO/PORTAS
Serv.gerais e marcenaria.Tratar Fs:3402-9329
99274-7397/
99756-1373.

Mão de obra de pedreiro
carpinteiro,pintor,acab
amento geral.F:34210584
F:99694-5151

VENDO ULTRASSON $790

Balcão cx,balcão Gelopa
r,balcão formica 2Mts,
cxs vasilhame,pia c/gab
inete 2Mts.F:98280-5703

ASSENTAMENTO PORTAS
De madeira em geral.
F:3036-1485 e 9804-6605

Cerca Elétrica. Freitas
Fs:99736-2468/3036-0094

ANTENAS RICCI

P/festas e/ou geladas
c/coco fruta.F3426-0440
3041-7551 e 3426-6712

BAÚ E MUDANÇAS
Fretes e carretos. Eli.
F:3041-1929 e 9142-9216

CARRETO
S10.A partir de R$35,00
F:99863-0273/3377-3807.

CARRETOS
Apartir de R$ 40,00.Tr
F3427-2779 e 99657-3339

CARRETOS
A partir de $35,00. Fs:
3402-6744/ 98309-3765 e
99622-5668/3438-1622
Á Noite

CARRETOS
A partir de R$ 45,00
F:99610-5758 c/Valter

CARRETOS E MUDANÇAS
Viagens, retiro entulho
F:99311-1914/
3426-3448

CARRETOS E MUDANÇAS
A partir de $50,00 Baú.
F:3434-8015/99736-8940

CARRETOS/FRETES
Towner/Baú.Tratar fones
3382-9097 ou 99954-6622

CERCA ELÉTRICA
Câmera de segurança.
KELLER ALARMES. Tratar
F3041-2320
/98150-4217

CHURRASCO P/FESTA
Disk churrasqueiro!
Zé & Leandro 3426-0618.

CHURRASQUEIRO
Casal ele e ela.Os 2por
R$ 150,00 e aproveite
sua festa. F: 4102-3826
fixo e Cel.99854-1732.

COMPUTADORES
Vendas - Formatação $35
Buscamos. F: 3041-7879.
cefab@bol.com.br

BAÚ E MUDANÇAS

CONSERTO DE PORTÕES

FRETES. Thiago. Tratar
F:3036-2797
/99907-7672

E Grades, no local. Fs:
3425-5728 ou 9280-8220.

BAÚ MUDANÇAS

CONSERTO DE PORTÕES

Caminhão Baú Grande.Fs:
(19)99774-8890/34393333
Tratar c/João Henrique.

E Grades, no local. Fs:
3425-5728 ou 9280-8220.

CAÇA VAZAMENTOS

Reformas e Multi Conser
tos.3035-3838/996122500
mc.comercial7@gmail.com

C/ Tecnologia de ponta,
Fone:
3426-8334.
www.solutecpiracicaba.c
om.br

CAPAS JACARÉ

Ant.Parabólica e comum.
E Manutenção.Tratar Fs:
3434-5789 / 98110-0518.

P/cobrir carro,caminho.
e moto34113226/97362404

APOSENTADORIAS

CAPAS ORIGINAL

Sandra
Martins.
F:3375-1187/98208-0026

P/Bancos de carro D20 e
HR
.F:34113226/97362404

PORTÃO ELETRÔNICO
Instalações a partir de R$500,00,trabalhamos com
todas as marcas,orçamento sem compromisso.
F: 3035-0858 / 98180-5756

CONSTRUÇÕES MC

DESENTUPIDORA
Encanador,Eletricista,
Caça Vazamento.34114543

DISK FRETE
Carreto para Piracicaba
Região e Todo Brasil!!!
F:3424-2562/
99646-8637

DJ + SOM + LUZ
Todos os estilos.Tratar
F:99682-5074/98755-2044
www.djrogeriolopes.com.
br

DJ.CONFRATERNIZAÇÃO
Ilumin,Vid.book,fumaça.
F:99167-7784/
3428-1467
emilio.gimenez@yahoo.co
m.br

ELETRICISTA
Residencial/Comercial e
Predial.F(19)98803-3180

ELETRICISTA/ENCANAD.

MANICURE A DOMICÍLIO
R$ 25,00.
F o n e:
3421-3101 ou 99790-6705

MASSAGEM

Instalação e manutenção
F:981488124/
98739-2242

R$ 50/ 50min.R$30/30min
C/hr.marcada.F3042-3379

ELITRIC/ENCANAD.SJC

MASSAGEM RELAXANTE

vendas de reparo,tornei
ras,registros e manuten
ções.30351195/96397966
www.sjcservicoseconstru
coes.com.br

Anti stress. Tr.fone:
99613-4447 Com Ana.

EMPALHA-SE CADEIRA
Palhinha,sintética,plás
tico.F:3433-3047 c/Lara

ENCAN. E DESENTOP.
Desentope e encanador.
F.30350079
34264024

ENCANADOR
Consertos de torneira,
boia, chuveiro, válvula
hidra, caixa acoplada.
F:3426-4449 / 3302-5318

ENCANADOR
Mant Válvulas Hidras,cx
acopladas, reparos em
geral,limpeza de cx,etc
F:3036-2016/
9296-9232.

ENCANADOR RTR
Consertos de Válvulas
Hidra/ Caixas Acopladas
Manut.geral.F:3422-7735

FAÇO CARRETO/NILTON
Apartir $40,00(Seg/Dom)
F:3426-0679 / 9829-0702

FAÇO FRETE
Com Courier.F:3433-6018
99783-6931 / 98718-1861

FOGÕES-ASSISTÊNCIA
F:3402-6744/
98309-3765
99622-5668/3438-1622
Á Noite.

GESSO NOVA OPÇÃO
Forros, Molduras,Sanca,
DryWall e Decorações em
Geral. Serviço de alta
qualidade e confiança.
Orç. sem compromisso.Tr
Fs:3422-7043/98188-3304

GRAFIATO
E PINTURA.TRATAR FONES:
(19)3435-2709/9688-9472

GRAFIATO COLORIDO
Material e mão de obra
R$20.o Mt2 F:3035-3757.

LAVA RÁPIDO SEGUNDÃO
Lavagem simples,completa,polimento e espelhamento 3M - Rua ALFERES
JOSE CAETANO,1659 Ao la
do do Comercial Alperes
Fone: 3434-1112.

LAVA-SE
Sofá/Persianas/Tapetes.
Ac.cartão.CIA DO SOFÁ
Fone: 3042-0480

LAVA-SE SOFÁ
Banco de carro,colchão.
Fs:3425-8938/98159-8049

DOBLO VIAGENS

LAVAGEM DE SOFÁ

P/Aeroporto 6 lugares.
Fs:3042-0677/99759-4743

TAPETES/PERSIANAS/LAVAGEM PEDRAS.F:3425-5863

MG REFRIGERAÇÃO
Conserto de geladeiras,
maq.de lavar,bebedouros
e micro ondas. Fones:
2533-1073 ou 98128-4562

MONTA-SE MÓVEIS
F:99697-2977

c/Marcos

MONTADOR DE MOVEIS
F 3426-4449 e 3302-5318

MONTADOR DE MÓVEIS
Particular.Fs 3434-7811
ou 99268-0505 Alexandre
montadormoveisalexandre
.comunidades.net

MONTAGEM DE MÓVEIS
Joel Randoli. 8144-2052
9703-0201 e 3377-1403
Faço carreto c/ Saveiro

MONTAGEM DE MOVEÍS
Residencia/ Carretos/
peq.mudanças.99759-3698
3427-2459 c/ Cristiano.

MOTORISTA EXECUTIVO
Com carro próprio 0km.
Viagens, Eventos e Aero
portos,conhec.em S.Paulo.F998816331/981394481

MOTORISTA PARTICULAR
Viagens,aeroportos.Ate
ndo empresas e part.
19-983167757/991992565.

Obesidade,casais,familia,timidez.F99150-7987

RASPAGEM DE TACO
E Aplicação de sinteko.
F:3035-4396/
98306-6759

RASPAGEM DE TACOS
Sinteko
s/cheiro,
3422-8318/9122-6346 c/
+de 40 anos de tradição
com garantia.www.syntek
opiracicaba.com.br

RASPAGEM DE TACOS
Tratar Fones: 3424-3629
ou
99788-8905.

REFORMA-SE PORTÕESGrades-no local,e limpe
za de calhas e serviços
de solda em geral.
F:99493-9410/3036-0683

REFRIGERAÇÃO TARSO
Consertos de máquinas
de lavar e geladeiras.
Fs
3035-4633/99730-2015

ROÇA E LIMPA
Terrenos e Jardins. Tr.
F:3411-2432 e 8203-0763

ROÇA-SE TERRENOS
Tratar p/ Fones: (019)
99776-4649 e 3382-1553

SERV.RESIDENCIAIS
Jardinagem/Serviços em
geral/Roça-se terrenos.
F:3432-6330/98234-8530

SEU ÓCULOS QUEBROU?

NORI ANTENAS-VENDAS

Ele tem conserto.Oficina do Óculos.F3042-4042

Instalação e Manutenção
de Parabólicas e Comum.
Fs:3411-7566/
9151-9105

Eventos e aeroporto.
F:3035-7117/99228-6919

SPEEDY VANS,VIAGENS

PASSARINI INFORMÁT.

UNHAS DE GEL

Manut de computadores,m
onitores,notebooks e ve
ndas de suprimentos.Ser
viço técnico c/garantia
e qualidade.Leva e traz
s/custo.F:2532-1143/
F:98277-9759 passarini.
informatica@gmail.com

Atend.com hora marcada
Fs:3422-9227/9297-3349

PEDREIRO EM GERAL
Do alicerce ao acabamen
to. c/ exp.e referência
trabalhamos em equipe
30 anos no mercado.
F:99912-2326/98165-6223

PERSIANA ÓTIMO PREÇO
COR & MOVIMENTO -Atend.
domicílio grátis. Fs:
3413-4168 / 9699- 3382.

PINTORES E PEDREIROS
Reformas,acabamentos,pi
sos e azuleijos.Tratar:
Fs:
3035-1195/9639-7966
www.sjcservicoseconstru
coes.com.br

VAN
P/ Empresas e Viagens.
F 3411-9972 e 8225-2578

VAN EXECUTIVA

VAN PARA VIAGENS
E eventos.F: 3035-0071/
99220-2230 ou 3425-3389

VAN VIAGENS
F:3042-0677
/99759-4743
Tratar com Claudio.

VISTO EUA-ASSESSORIA
Completa p/ requisição
Passaporte e Vistos.
piravistos@gmail.com
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Sorocaba

Ativistas levam beagles
Foram levados 178 cães, além de vários coelhos, que serviam de cobaias em instituto
Captura de tela/Divulgação

A

tivistas em defesa dos direitos dos animais arrombaram as portas e invadiram,
na madrugada de sexta-feira (18),
o Instituto Royal, em São Roque,
no interior paulista, para resgatar
cães da raça beagle usados em testes de remédios. O grupo com 80
integrantes, segundo a Polícia Militar, percorreu os três andares do
prédio, destruiu móveis e equipamentos do laboratório e recolheu
todos os cães que estavam no canil e na maternidade. Entre adultos e filhotes, foram levados 178
beagles, além de vários coelhos,
segundo a administração do instituto. Ratos e camundongos também usados nos testes foram deixados.
A invasão ocorreu à 1h30, inicialmente por 30 ativistas que arrombaram o portão da entrada, seguidos por um grupo com mais 50
pessoas, conforme relatos feitos à
PM. Os cinco agentes de segurança que estavam no local nada puderam fazer. Os manifestantes,
que se revezavam na frente do
portão desde a semana passada,
disseram ter decidido agir depois
de ouvir latidos de lamento dos
animais recolhidos no canil. Foram encontrados cães com a pelagem raspada, animais aparentemente dopados e pelo menos um
cachorro morto em um freezer.
Os cães foram colocados em carros e levados pelos manifestantes,
muitos da capital.
TERRORISMO
O instituto, que recebe recursos

Na tarde anterior, segundo Henriques, os veículos de funcionários que saíam do trabalho eram
parados e revistados por ativistas.
"Muitos receberam ameaças,
uma van foi apedrejada e até a
ambulância chamada para levar
uma funcionária grávida foi revistada. Eles querem acabar com a
Royal."
MAUS-TRATOS
O Movimento Frente Antivivisseccionista do Brasil também registrou ocorrência por suspeita de
maus-tratos, relatando terem sido ouvidos latidos e uivos dos animais, como se estivessem submetidos a tratamento cruel. Ativistas
foram alertados por denúncia
anônima de que alguns cães seriam sacrificados.

Quem adotar qualquer dos cães levados por ativistas, pode incorrer em crime, alertou o delegado de Sorocaba

da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), agência pública vinculada ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, classificou
a invasão como "ato de terrorismo" e informou que vai entrar
com ações civis e criminais contra os invasores que forem identificados. "Estamos acionando nosso departamento jurídico para responsabilizar os autores. Houve saques e danos."
Com base em relato de policiais,
foi elaborado boletim de ocorrên-

cia na Polícia Civil sobre o arrombamento do prédio, furto de animais, documentos e equipamentos, ameaça a funcionários e danos ao patrimônio privado. Até a
tarde, o total do prejuízo não havia sido apurado, mas estimavase mais de R$ 300 mil.
De acordo com o diretor científico João Antonio Pegas Henriques,
foram furtados computadores da
sala da diretoria contendo arquivos com todo o controle dos animais, além de microscópios e apa-

relhos de precisão do laboratório.
Na sala de estocagem de material,
as prateleiras repletas de produtos químicos foram jogadas ao
chão.
Os ativistas picharam a parede
com a frase: "Assassinos, a mão
de Deus vai cair em vocês". Integrantes dos Black Blocs, grupo radical que se infiltra em manifestações, teriam liderado a invasão, o
que os ativistas negam. No entanto, o site oficial dos Black Blocs comemorou a ação.

INTERNAUTAS
O caso ganhou repercussão nas
redes sociais. Surgiu até uma página no Facebook oferecendo os
animais resgatados em adoção. A
apresentadora Luisa Mel, que estava na manifestação, postou que
o dia foi um dos mais importantes de toda a história da proteção
animal.
"Quem tem coração não aguentou e juntos mudamos para sempre a história dos animais." A internauta Larissa Carvalho elogiou
a ação dos "anjos ativistas". Rosana Aparecida da Silva, de São Roque, disse que a mobilização vai
continuar. "Não basta tirar os animais, a gente quer fechar isso."
(AE)

Empresário é
encontrado morto
Sul-coreano trabalhava
no ramo de confeções,
segundo informações
dos familiares
O empresário sul-coreano
Chang Ho Pak, de 59 anos, foi
encontrado morto na manhã
de ontem (18), pela Polícia Militar (PM) dentro de uma
BMW num terreno no pé da
Serra da Cantareira, na zona
norte de São Paulo. O descampado fica numa região conhecida como Fazendinha, no fim

da Avenida General Penha Brasil.
O caso foi registrado no 72º
Distrito Policial (Vila Penteado). De acordo com o delegado assistente Luciano de Paula
Freitas, o corpo de Pak, que foi
encontrado por volta das
6h50, estava no banco traseiro
do carro, tinha um corte profundo no pescoço e as mãos
amarradas. Freitas afirmou
que, por se tratar de um terreno muito isolado, não foram
colhidos depoimentos de testemunhas no local. (Agência Estado)-
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USP

Estudantes
protestam
Eles querem mudança no
processo de escolha de reitor

D

epois de quatro horas
de protesto, estudantes da Universidade
de São Paulo liberaram, por
volta das 11 horas de ontem
(18), dois dos três portões
de entrada para carros do
campus da Universidade de
São Paulo (USP), na Cidade
Universitária, que fica no
bairro Butantã, na zona oeste da capital paulista. Os
acessos foram fechados às 7
horas, por estudantes em
mais um ato em defesa da
mudança no processo de escolha dos cargos de reitor e
vice-reitor.
Embora tenha provocado
lentidão no trânsito das imediações, a manifestação foi
tranquila no início da manhã. Diante das grades fechadas, alunos estenderam
faixas com dizeres como
“Quem derrubou as tarifas
vai democratizar a USP”.
Por volta das 10 horas, no
entanto, um motorista avançou sobre os manifestantes,
mas ninguém se feriu. Os estudantes chutaram o veículo
e xingaram o condutor. Não
houve intervenção dos poli-

ciais e o motorista foi embora sem dar entrevista.
Desde o começo do mês, estudantes da USP têm feito
manifestações para reivindicar participação direta nas
eleições para reitor e vicereitor e ocupam, desde o dia
1º, o prédio da administração central da universidade.
Matheus Trevisan, que cursa o quarto ano de Ciências
Sociais e é um dos diretores
do Diretório Central dos Estudantes (DCE), lembra que
a justiça deu prazo de 60
dias para que o reitor João
Grandino Rosa negocie uma
solução para o impasse. “Esse é um conflito político e o
reitor se nega a resolver”,
disse o estudante.
A Agência Brasil entrou em
contato com a assessoria de
imprensa da USP, mas até o
fechamento da matéria não
houve parecer oficial da reitoria sobre o caso. Atualmente, a escolha do reitor é feita
pelo governador do estado,
que escolhe o nome de uma
lista tríplice. Apenas professores titulares votam. (Agência Brasil)
Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Estudantes da USP chutam carro e xingam motorista durante o ato
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Negociação

Governo vai ao FMI
Missão técnica vai ainda nesse mês negociar critérios da dívida bruta do País

N

um momento em que
a política econômica é
alvo de ataques dos
opositores da presidente Dilma Rousseff nas eleições, o
Brasil vai enviar missão técnica a Washington para discutir com o Fundo Monetário Internacional (FMI) mudanças no cálculo da dívida
bruta brasileira. O grupo será liderado pelo secretário
de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio
Holland. A visita ocorrerá
dos dias 20 a 26 de outubro,
segundo despacho publicado nesta sexta-feira, 18, no
Diário Oficial da União.
Em julho, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, enviou correspondência à diretora-gerente do Fundo,
Christine Lagarde, pedindo
a mudança. Pelos critérios
oficiais do Brasil, a dívida
bruta do País fechou 2012
em 58,7% do PIB, mas nas
contas do FMI esse porcentual chegou a 68%. A diferença está na forma como são
contabilizados os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional.
O governo brasileiro quer
que apenas uma parte deles
seja considerada na dívida.
O governo brasileiro está
empenhado nessa mudança
porque o aumento da dívida
bruta, impulsionado pelos
aportes de empréstimos do
Tesouro ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à
Caixa tem sido motivo de crítica dos economistas, principalmente das agências internacionais de classificação de
risco. A dívida bruta tem tido forte alta nos últimos
anos por causa desses aportes, e hoje é ponto de desconfiança em relação à política fiscal brasileira. Mantega, inclusive, já prometeu in-

jetar menos dinheiro do Tesouro nos dois bancos.
CARTA AO FMI
"O governo brasileiro entende que critérios padronizados para estatísticas nacionais são importantes para o
FMI" disse o ministro na carta. "Porém, dado que o critério corrente distorce a estimativa da dívida bruta brasileira, solicitamos a revisão
da metodologia."
Em outro trecho, o documento afirma que os dados
do FMI estão "substancialmente superestimados" e
que isso prejudica a percepção sobre a situação fiscal
brasileira.
Mantega explica, na carta,
que a metodologia de apuração da dívida bruta foi alterada em 2008 para dar um retrato mais fiel sobre a situação das contas nacionais.
Ele informa que, desde 2000,
por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco
Central está proibido de emitir títulos. Porém, possui em
carteira um volume elevado
de papéis emitidos pelo Tesouro Nacional. No final de
2012, somava 20,6% do PIB.
Diferente do FMI, que considera todos os papéis emitidos pelo Tesouro como dívida bruta, o governo brasileiro só contabiliza como endividamento a parcela dos títulos que são utilizados em
operações compromissadas,
"dado que esse valor é associado à dívida do Tesouro
Nacional em poder do público". Essas operações são realizadas pelo Banco Central
com o objetivo de retirar o
excesso de liquidez do mercado. A parcela correspondia a 11,9% do PIB em dezembro de 2012. (Agência
Brasil)
Wilson Dias/Agencia Brasil

Ministro Guido Mantega discorda dos números do FMI
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Bônus

Médico da periferia
"Gratificação por localização" será extensiva a todos profissionais de saúde
Edson Lopes Jr.

E

m reação ao programa
Mais Médicos do governo federal, o governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB), anunciou ontem (18),
que pagará bônus de até 30%
aos profissionais de saúde que
trabalharem em 15 hospitais situados em áreas periféricas na
região metropolitana e no interior do Estado. Alckmin, contudo, não detalhou quais unidades serão contempladas nem a
partir de quando a medida será aplicada.
Em setembro, Alckmin já havia externado a intenção de
dar as gratificações como forma de fazer frente ao então recém-lançado programa federal, que paga bolsa de R$ 10
mil para médicos atuarem em
regiões distantes e carentes do
País, e que virou vitrine do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), provável adversário
do tucano na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em outubro de 2014.
Ontem, porém, o governador
afirmou que a "gratificação
por localização" será extensiva
a todos profissionais de saúde,
como enfermeiros e fisiotera-

peutas, de modo a evitar o rótulo de versão paulista do Mais
Médicos. "Onde há uma dificuldade de contratar médico, nós
vamos ter uma gratificação por
local, para não faltar médico
na periferia e em algumas regiões do interior. E essa gratificação valerá também para os
demais profissionais da saúde", disse.
Alckmin citou como exemplo
de hospitais onde há falta de
médicos as unidades de São
Mateus, Guaianazes, na zona
leste da capital, Taipas, na zona norte, e Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Segundo o secretário estadual da
Saúde, David Uip, a pasta ainda está mapeando quais áreas
serão beneficiadas. Somente
com o bônus é que o salário do
médico poderá chegar a R$ 20
mil, conforme o governo havia
prometido. O projeto deve ser
encaminhado à Assembleia Legislativa "nos próximos dias".
"O Mais Médicos é um programa do governo federal que
espero que tenha todo sucesso. Nosso programa não tem
nada a ver. É o jeito que o governo do Estado de São Paulo

Secretário de Saúde, David Uip, e o governador Geraldo Alckmin

entende que deve tratar os profissionais da área da saúde:
concurso público, salário digno e encargo trabalhista", disse David Uip.
Além das gratificações, Alckmin pretende suprir a falta de
médicos na periferia com a
abertura de 600 novas vagas para residentes, que somarão
6.134 em 2014 ao custo de R$
227,5 milhões. "Trezentas das
novas residências serão nos

hospitais universitários e a outra metade em instituições de
periferia da região metropolitana ou do interior", disse o tucano.
PACOTE
Alckmin pegou carona no Dia
do Médico, comemorado dia
18, para anunciar benefícios
também aos funcionários do
setor administrativo da saúde,
como a sanção da lei que regu-

lamenta a jornada de trabalho
de 30 horas semanais sem prejuízo do salário, antiga reivindicação sindical. Agora, quem optar pelas 40 horas terá aumento de 25% sobre o salário-base.
De acordo com o governo, a
medida atinge 22 mil servidores e pode elevar o teto salarial
para R$ 5 mil.
As ações foram divulgadas na
inauguração do Centro de Pesquisa Clínica e da nova biblioteca do Instituto do Coração
do Hospital das Clínicas (Incor), ao custo de R$ 4,7 milhões. O evento contou com a
participação do ex-secretário
da Saúde Giovanni Guido Cerri, demitido em agosto para
dar lugar a Uip e atual diretor
da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
(USP).
Sem citar a polêmica em torno do Mais Médicos, que importou profissionais do exterior para suprir o déficit na periferia do País, Cerri disse que
os médicos têm sido alvo de
"campanha difamatória" e que
a maioria já trabalha em regiões precárias e em situação
de estresse. (AE)
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ESPORTE
Com mudanças. Corinthians promete ir para cima do Criciúma, neste sábado, para
conseguir a vitóra e amenizar a crise. A partida será no Estádio Novelli Júnior

Nova postura em Itu
Denny Cesare/ESTADÃO CONTEÚDO

Por Fabio Hecico

FICHA TÉCNICA

F

oram várias rodadas jogando para não perder, como
diante de Cruzeiro, São
Paulo e Grêmio. Neste sábado,
às 21 horas, no estádio Novelli
Júnior, em Itu (SP), diante do
Criciúma, o Corinthians muda a
postura e promete ir para cima
em busca da vitória que serviria
para amenizar a crise Os 11 escalados pelo técnico Tite entram
em campo pressionados a atuar
bem. Além de defenderem a sua
honra, tentam provar que têm
condições de permanecer para
2014.
Após péssima campanha neste
segundo semestre, a diretoria resolver enquadrar os jogadores.
Para ela, muitos se acomodaram e esqueceram de jogar pela
equipe. O Corinthians que iniciou entre os favoritos ao título
agora briga contra o rebaixamento e uma reestruturação já
anda a passos largos.
Sonhando com a manutenção
de Tite no próximo ano, o direção alvinegra negocia com atacantes capazes de não deixar o
time quatro rodadas sem anotar
gols - são apenas três anotados
nos últimos 13 jogos. E, para mexer com o brio do atual elenco,
resolveu expor o trabalho para
jogar ainda mais pressão. "Esse
time tem de reagir, ele tem condições de jogar mais no campeonato", afirmou o diretor de futebol Roberto de Andrade. "Temos confiança na volta do bom
futebol e já estamos trabalhando na busca por reforços para

CORINTHIANS
Cássio; Alessandro, Gil, Paulo André
e Fábio Santos; Ralf, Guilherme,
Edenilson e Douglas; Romarinho e
Alexandre Pato. Técnico: Tite.

CRICIÚMA
Galatto; Sueliton, Matheus Ferraz,
Fábio Ferreira e Marlon; Henik, João
Vitor, Ricardinho e Ivo; Lins e
Marcel. Técnico: Argel.
Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu.
Horário: 21h. Juiz: Anderson
Daronco (RS).

tos de um rival direto e ganhar
um respiro na tabela de classificação. Tropeçar pelo quinto jogo seguido pode deixar a abalada harmonia com a torcida insustentável, algo que não ocorria faz tempo.

Diretoria do Timão garantiu a presença de Tite mesmo na crise e até sonha com a sua permanência em 2014

2014".
O presidente Mário Gobbi anda indignado com a postura apática de alguns atletas e lembra
que o fato de terem participado
de grandes conquistas não significa que possam se acomodar.
Alexandre Pato volta à equipe
pressionado. Contratado por R$
40 milhões, ele entra em campo
sob desconfiança da torcida.
Apesar dos 15 gols no ano, a estrela da trupe ainda não mostrou um futebol capaz de justificar tamanho investimento. Re-

nato Augusto, que deve atuar
por 45 minutos, é outro que precisa mostrar serviço. Mesmo ambos não vindo atuando há algum tempo.
Os mais experientes - casos de
Alessandro, Fábio Santos, Paulo
André, Danilo (perdeu a posição
para Douglas) e Emerson (levou
um jogo de suspensão por tapa
em Ferdinando, da Portuguesa,
e não joga) - também estão com
a corda no pescoço. São cobrados para dar suporte aos jovens
e, ao mesmo tempo, precisando

dar resposta em campo.
"O problema é nosso, dos jogadores. Está na hora de jogarmos
melhor e tirarmos o time desta
situação", reconheceu Alessandro. "Temos de ganhar nesse sábado. Jogando bem, se impondo e saindo na frente no placar", pregou Tite, ciente de que
o adversário, apesar de estar na
zona de rebaixamento, já complicou a vida de outros grandes
vencendo São Paulo, no Morumbi, e Grêmio, em Porto Alegre.
Ganhar significa abrir oito pon-

CRICIÚMA
Com 32 pontos, o Criciúma ocupa a 17ª colocação, a primeira
dentro da zona de rebaixamento do campeonato. Se vencer o
Corinthians em Itu, o time catarinense consegue ultrapassar o
Coritiba, que tem 34 pontos e só
joga no domingo, quando recebe o líder Cruzeiro.
Depois de dois bons resultados - vitória sobre o Grêmio e
Vasco -, o Criciúma decepcionou na última rodada, ao perder em casa para a Portuguesa.
Agora, tem a chance de recuperação contra o Corinthians, que
vive uma crise, mas, segundo o
técnico Argel, exige muito respeito. (AE)

Lusa ‘vende’
mando de
campo
A Portuguesa vem encontrando dificuldades para honrar seus
compromissos - tanto que os direitos de imagem dos jogadores
estão atrasados. Em busca de recursos financeiros, a diretoria
"vendeu" mais um mando de
campo no Brasileirão. Assim, a
partida diante do Flamengo, no
dia 27 de outubro, pela 31ª rodada, será na Arena Castelão, em
Fortaleza. Antes, porém, o time
encara o Vitória, neste domingo,
no Canindé. Na partida contra o
Corinthians, a Lusa já tinha feito
algo parecido, ao mandar o confronto no Estádio Morenão, em
Campo Grande.
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Verdão mais ofensivo
Cesar Greco/Fotoarena

FICHA TÉCNICA

Perto do acesso
à Série A
O Palmeiras
espera hoje
uma grande
torcida em
Bragança Paulista,
onde enfrenta o
time da casa, a
partir das 16h20

BRAGANTINO
Leandro Santos; Guilherme, Raphael
Andrade, Carlinhos e Robertinho;
Serginho, Preto, Geovanni e
Gustavo; Léo Jaime e Nilson.
Técnico: Marcelo Veiga.

PALMEIRAS
Fernando Prass; Luis Felipe,
Henrique, André Luiz e Marcelo
Oliveira; Márcio Araújo, Wesley e
Felipe Menezes; Vinícius, Leandro e
Alan Kardec.
Técnico: Gilson Kleina.
Árbitro: Andre Luiz de Freitas
Castro (GO). Horário: 16h20.
Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em
Bragança Paulista (SP).

Henrique da S.E. Palmeiras durante treinamento, na Academia de Futebol, no bairro da Barra Funda

F

altam apenas duas vitórias para o Palmeiras, enfim, acabar com o martírio e garantir o retorno à divisão de elite do futebol brasileiro. Por isso, chegou a hora da
torcida deixar de lado as críticas e "se fechar" com o time.
Com este discurso, o técnico
Gilson Kleina espera apoio total para enfrentar o Bragantino neste sábado, a partir das
16h20, em Bragança Paulista,
pela 31ª rodada da Série B.
A derrota para o Icasa por 1
a 0, na última terça-feira, em
Juazeiro do Norte (CE), ainda
não foi esquecida pela torcida
do Palmeiras. Nem tanto pelo
resultado em si, mas pela forma com que o time se portou.
Em nome da volta ao orgulho
palmeirense, Gilson Kleina espera que os torcedores compareçam em peso no jogo em
Bragança Paulista e também
no sábado que vem, no Pacaembu, contra o São Caetano, para a equipe se motivar
ainda mais em busca dos esperados seis pontos necessá-

rios para o acesso.
"Tivemos dificuldades na última partida, mas isso tem
que ficar para trás. A gente pede para o torcedor nos apoiar,
já que agora faltam oito rodadas e temos que jogar juntos.
É importantíssima uma vitória em Bragança", disse o treinador do líder disparado da
Série B.
Além da força das arquibancadas, a equipe conta neste sábado com o retorno de importantes jogadores. O volante
Márcio Araújo está recuperado de dores na coxa esquerda
e volta ao time titular, assim
como o zagueiro Henrique,
que estava com a seleção brasileira na excursão pela Ásia.
A partida contra o Bragantino tinha tudo para marcar o
retorno do meia Valdivia,
após três rodadas fora, servindo a seleção chilena. O jogador, que completa 30 anos
neste sábado, participou de
parte do treinamento de sextafeira, chegou até a fazer um
gol de bicicleta durante o ra-

chão, mas sentiu dores no joelho esquerdo e foi cortado da
delegação. Segundo a assessoria de imprensa do clube, ele
sofreu uma pancada durante
um jogo pelo Chile.
Sem poder contar com Valdivia, Gilson Kleina resolveu mexer na formação tática palmeirense e, assim, espera conseguir obter maior criatividade
no meio-de-campo. Na partida contra o Icasa, ele escalou
três volantes - Léo Gago, Marcelo Oliveira e Wesley - e a
equipe não conseguiu criar
boas oportunidades. Neste sábado, o meia Felipe Menezes
entra com a obrigação de colocar a bola no chão e fazer o
Palmeiras jogar melhor.
Em busca de maior movimentação no ataque, Vinícius
será outra novidade. Ele entra
no lugar de Ananias para ser
mais uma opção pela direita e
que pode ainda entrar na
área. Assim, o Palmeiras terá
uma formação mais ofensiva,
em busca da vitória em Bragança Paulista.

SEM ALIVIAR
Os palmeirenses podem se
preparar para um jogo muito
duro. O Bragantino é líder em
número de cartões amarelos
somando as quatro divisões
do futebol brasileiro e, desde
a chegada do técnico Marcelo
Veiga, adotou uma tática muito mais defensiva, sofrendo
poucos gols. Em relação ao time, Lincom e Magno estão
suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Geovanni e Nílson, respectivamente, serão
os substitutos.
FELIPE MENEZES
Como não poderá contar com
Valdivia, com dores no joelho
esquerdo, o técnico Gilson
Kleina resolveu dar mais um
voto de confiança para Felipe
Menezes. Neste sábado, diante do Bragantino, caberá ao
meia a função de organizar o
time e ser o jogador cerebral
que tanto fez falta na derrota
para o Icasa, na última terçafeira, em Juazeiro do Norte.
Como o paraguaio Mendieta

também está fora de combate
e só volta aos gramados no
ano que vem - passou por cirurgia no joelho esquerdo -, o
jeito é tentar encher a bola de
Felipe Menezes, único jogador do elenco palmeirense
que possui a característica de
ser um meia mais técnico e
de menos velocidade.
"Além dele proteger a bola,
tem bom aproveitamento em
chutes de longa distância e articula muito bem as jogadas.
A entrada do Felipe ajuda os
atacantes", analisou o treinador.
Gilson Kleina aprovou a contratação do jogador, que estava no Benfica e assinou contrato de três temporadas. O
curioso é que, embora tenha
vindo por recomendação do
treinador, Felipe Menezes teve poucas oportunidades até
agora. Foram apenas 13 partidas disputadas e ainda não
conseguiu ter uma grande
atuação.
Além de Felipe Menezes, outra opção para o setor é Rondinelly, mas o meia vindo do
Grêmio não tem ficado sequer
no banco de reservas. (AE)
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Para abrir vantagem

Fotos: Antonio Trivelin

Copa Paulista
de Futebol
Uma vitória à
noite, no Barão,
deixará o XV
perto das
semifinais; Adilson
é a esperança de
gols nesta fase
de mata-mata
JOSÉ RICARDO FERREIRA
Da Gazeta de Piracicaba
jose.ferreira@gazetadepiracicaba.com.br

O

XV de Piracicaba recebe
hoje o Ituano, às 19h,
pelas quartas de final
da Copa Paulista, no estádio
Barão de Serra Negra. A equipe alvinegra precisa anular a
vantagem que o adversário
tem de jogar por dois empates. Para isso, precisa vencer
em casa e pelo menos arrancar um empate na semana
que vem na casa do adversário.
Por isso, não adianta vencer
hoje, mas perder pelo mesmo
placar no jogo de ida. Uma
missão nada fácil, mas o XV
tem conseguido superar dificuldades nessa competição.
O único desfalque para a partida é o volante Adriano, que
sofreu estiramento e está vetado pelo departamento médico. Em seu posto entra
Clayton a exemplo do jogo da
vitória sobre o Rio Branco no
encerramento das oitavas de final.
O técnico Cléber Gaúcho sinalizou, ontem, durante coletiva de imprensa, que o importante é o XV vencer, não importa por qual placar. É que
como o Ituano joga por dois
empates, se o Nhô Quim vencer por um placar elástico dificultará as coisas para o rival
em Itu.
"Sabemos das dificuldades
que enfrentaremos. O Ituano
joga por dois empates e por is-

Cléber não quer perder de vista a boa fase do elenco, imagina como superar o forte Ituano e analisa algumas situações para surpreender o rival

ITUANO

100 ANOS

Duelo de times da Série A1

Domingo tem master no Barão

O XV de Piracicaba e o Ituano
são equipes da Série A1 do
Campeonato Paulista. Em
2014 vão se reencontrar na
elite estadual. Na Copa
Paulista, a equipe se
classsificou em primeiro lugar
na fase inicial, com 25 pontos
3. Na segunda fase,
manteve-se na ponta e
avançou para as quartas de
final como líder, com 13
pontos. O XV fechou a fase
classificatória com 20 pontos
e as oitavas com 10. “A
disputa será decidida no
detalhe. Temos a vantagem de
jogar por dois resultados
so tem um favoritismo. Mas
dentro de campo vamos reverter essa situação", declarou.
Cléber procurou "encher a
bola" do adversário citando
atletas que são sinônimos de
eficiência do outro lado. O treinador do XV não crê que o
Ituano jogará retrancado no
Barão. "Mesmo fora de casa,
são ofensivos", disse.
Em partes, a inconstância do
ataque do XV parece ter dado
um tempo. O então apagado
Cafú tem feito os tão esperados gols (tem quatro), mas o
experiente Adilson não marca
há três rodadas: estufou as redes, pela última vez, diante do
Linense, no Barão, no dia 28
de setembro. Adilson tem dois
gols pelo XV.

iguais, mas vamos jogar para
melhorar esta vantagem”
comentou o técnico Doriva.
Para os mais nostálgicos,
Doriva é velho conhecido.
Inclusive Cléber Gaúcho e
Doriva jogaram juntos na
campanha do título do
Campeonato Brasileiro da
Série C em 1995.
Na história dos confrontos,
vantagem para o Ituano que
tem 13 vitórias, nove derrotas
e nove empates, conforme
pesquisa do radialista Vitor
Prates. Este ano, pelo
Paulistão, 2 a 1 para o Ituano,
em seus domínios. (JRF)
Cléber Gaúcho entende que
Adilson é a "referência técnica" da equipe e espera que
"ele deslanche" nessa fase tão
importante da Copinha. Porém, o que importa é o gol sair
a favor do Nhô Quim, não importa de quem.
Para o treinador, Adilson
sempre é importante para o esquema de ataque, mesmo
quando não marca.
Adilson espera marcar e ajudar o time a dar o primeiro
passo rumo à semifinal. Ele frisou a necessidade de fazer um
bom resultado neste primeiro
jogo. "Precisamos reverter a
vantagem e buscar a vitória.
Serão dois grandes jogos e
quem errar menos e aproveitar mais as oportunidades vai

O XV de Piracicaba realiza,
neste domingo (20), dois jogos
alusivo ao ano de seu
centenário. Com apoio da
Hyundai Motor Brasil, no
estádio Barão de Serra Negra,
acontece o jogo XV contra 100
crianças, a partir das 9h, e o
master contra a seleção de
artistas, ex-jogadores e
funcionários da Rede
Bandeirantes de TV. Na
primeira partida, o elenco
profissional do XV vai entrar
em campo para jogar contra
100 crianças previamente
selecionadas pelo clube. O
master contará com ex-atletas
continuar na competição. Estou muito confiante na força
do nosso elenco", afirmou no
site do clube.
No comando do Ituano está
o técnico Doriva que quando
jogador defendeu o XV de Piracicaba. Doriva foi o último atleta do XV a ser convocado pela
Seleção Brasileira, em 1995.
(Mais informações acima)
PÚBLICO
A diretoria alvinegra espera
um grande público no Barão.
Para o jogo deste fim de semana, o ingresso está mais barato
e torcedores com camisas alusivas ao XV pagam apenas R$
10. "O torcedor sempre foi o
nosso diferencial e ele será
muito importante para o gru-

;Paulinho Massariol, Tarugo,
Pitanga, Armando Bala, Cléber
Gaúcho, Marlon, Perrela, entre
outros. Do outro lado, nomes
como Evair (ex-Palmeiras),
Edmar e Ezequiel
(ex-Corinthians), Jamelli e
Denílson (ex-São Paulo). A
entrada é um quilo de alimento
não perecível, um litro de leite,
ou um livro.
Os alimentos serão
encaminhados para a entidade
Casa do Amor Fraterno. Já os
livros serão entregues ao
ex-jogador Jamelli que
comanda uma biblioteca
itinerante.

FICHA TÉCNICA

XV DE PIRACICABA
Thiago Passos, Vinícius, Cunha,
Rodrigo e Fabiano, Rodolfo, Clayton,
Bruno e Diego , Adilson e Cafú.
Técnico: Cléber Gaúcho.

ITUANO
Vagner; Alex, Airton, Anderson Salles e
Esquerdinha; Dudu, Paulinho, Ewerton,
Euzébio e Clayson; Rodriguinho.
Técnico: Doriva.
Local: Estádio Barão de Serra
Negra, às 19h. Árbitro: Robério
Pereira Pires. Ao vivo na Onda Livre
Am 910khz

po nesse momento. Lugar de
quinzista é no Barão neste sábado", afirmou o presidente
do XV, Celso Christofolletti.
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Piracicaba na frente
Divulgação

ley Gonzáles venceu a prova
de velocidade individual em
um percurso de 200 metros e ficou com a medalha de ouro
tendo Rio Claro em segundo e
Presidente Prudente em terceiro. Já Fernando Sikora terminou na sexta posição. Neste sábado acontecem as provas no
critério por pontos num trecho de 50 quilômetros.
Já o futebol feminino foi derrotado por 1 a 0 para Mogi das
Cruzes e está eliminado da
competição.

Jogos Abertos
do Interior
Equipes da Selam
estão entre as
melhores nessa
primeira semana
de competição;
morre nadador
da Seleção da
Terceira Idade
JOSÉ RICARDO FERREIRA
Da Gazeta de Piracicaba
jose.ferreira@gazetadepiracicaba.com.br

P

iracicaba lidera os Jogos
Abertos do Interior, em
Mogi das Cruzes, com
16 pontos nesses primeiros
dias de competição. Em segundo lugar, aparece Santos com
15 e em terceiro, São Bernardo, com 12. Os Jogos Abertos
começaram na quarta-feira
passada (16) e se estendem
até o dia 26 de outubro, próximo sábado.

A equipe de futebol feminino do XV de Piracicaba/Selam não teve ‘vida longa’ nos Jogos Abertos deste ano

Ontem foi mais um dia de
medalhas de ouro para o município. Entre as equipes da Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam)
que avançaram na competição estão o tênis, a malha, o
futsal feminino e o voleibol
masculino e feminino. O tênis
masculino fez 2 a 0 sobre Jundiaí e hoje (19) os piracicabanos disputam o título da mo-

dalidade.
OURO
Piracicaba conquistou o título
do kickboxing masculino e ficou com o segundo lugar no feminino da primeira divisão.
Na classificação por equipes
no masculino, Piracicaba levou quatro medalhas de ouro
e uma de prata, fechando com
43 pontos. Já São Bernardo do

Copa
Cane
CPA
Triathlon Cutters
recebe
e Duathlon na decisão Planadores
A 6ª Copa Interior de Triathlon e Duathlon acontece na
Rua do Porto, amanhã (20), a
partir das 8h. Hoje, das 15h às
18h, ocorre a entrega dos kits
e o simpósio técnico, no restaurante Porto da Praia (avenida Alidor Pecorari, na Rua do
Porto). A prova, organizada pela Chelso Sports & Business,
conta com apoio da Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam).
Todas as informações, inclusive o percurso, estão no site
www.copainterior.com.br. As
inscrições estão encerradas.

A equipe do Cane Cutters de
Piracicaba faz a final do Interior Campeonato Paulista de
Futebol Americano contra o
Big Donkeys de Taubaté, neste
domingo (20), a partir das 14h,
no campo da Rua do Porto. As
duas equipes chegam invictas
a esta decisão. Piracicaba busca seu bicampeonato. O vencedor desse confronto se qualificará para a final do Campeonato Paulista de Flag Football para enfrentar o Cronos Football
ou a Lusa Rhynos. A entrada
para a partida de amanhã é
gratuita. (JRF)

O 1º Encontro de Planadores
Rebocados acontece amanhã
(20) das 9h às 19h, no Clube Piracicabano de Aeromodelismo,
na rodovia Luiz de Queiroz
(SP-304). “O vôo a vela de planadores é uma modalidade antiga no aeromodelismo”, diz
Thiago Leandro Martins, um
dos organizadores do encontro
e fundador da equipe B.U.S. Glider/Piracicaba. A inscrição é
gratuita para pilotos e a entrada franca. Apoiam o evento a
RS Press, Hangar 18 Modelismo, Limeira Hobby Center e
AeromodelosPira. (JRF)

Campo ficou em segundo lugar na classificação, com 26,5
pontos e duas de prata e uma
de bronze. Na disputa feminina, Santos fechou com 27,5
pontos após ganhar duas de
ouro, uma de prata e uma de
bronze. Piracicaba ficou com
27 pontos e São José dos Campos terminou em terceiro lugar no pódio, com 21,5 pontos.
No ciclismo, o atleta Wander-

TERCEIRA IDADE
Faleceu no início da madrugada de quinta-feira (17) em Piracicaba Luciano Montenegro, o
Tiririca, 89, um dos fundadores do Grupo Cidade Alta e
atleta da modalidade de natação da Seleção Piracicabana
da Terceira Idade. Seu corpo
foi velado no Cemitério da Saudade e foi levado para São Paulo, onde foi cremado.
A coordenadora da Seleção
Piracicabana da Terceira Idade, Marlene de Lima, recordou
alguns momentos do atleta.
“Ele sempre dizia que quando
jovem na sua querida Fortaleza/CE nadava no mar. Ele lutou muito contra um câncer
descoberto em junho quando
iria disputa a fase regional do
Jori”, contou.
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Times denunciados
Mario Ângelo/AE

sáveis pela confusão. No dia,
o presidente Mário Gobbi
chegou a ironizar o procurador Paulo Schmitt ao dizer
que ele queria fazer sua fama
em cima do clube.
O Corinthians tem mais
três jogos pelo Brasileirão no
Pacaembu: Fluminense (10
de novembro), Vasco (17 de
novembro) e Internacional
(1º de dezembro). O clube já
havia sido punido com perda
de quatro mandos por causa
de uma briga com torcedores
do Vasco no estádio Mané
Garrincha, em Brasília. Já o
São Paulo tem quatro compromissos no Morumbi: contra Portuguesa (2 de novembro), Flamengo (13 de novembro), Botafogo (24 de novembro) e Coritiba (8 de dezembro).
Se levar mais de três jogos
de suspensão, o São Paulo
corre o risco de ver Rogério
Ceni fazer o seu último jogo
como profissional longe do
Morumbi. O goleiro deve se
aposentar no fim desse ano e
a diretoria gostaria que sua
despedida acontecesse em
casa.

Confusão
no clássico
Superior Tribunal
de Justiça
Desportiva (STJD)
denuncia São
Paulo e
Corinthians por
confusão em
clássico

S

ão Paulo e Corinthians
foram denunciados pelo Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD)
nesta sexta-feira (18)por causa da confusão ocorrida no
clássico do último domingo
no estádio do Morumbi, pela
28.ª rodada do Campeonato
Brasileiro. O julgamento
ocorrerá na próxima semana, mas ainda não tem data
definida.
Os dois clubes foram enquadrados no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (BCJD), que prevê penas de perda de até 10 mandos de campo e multas de
até R$ 100 mil. O artigo prevê punições por "deixar de tomar providências capazes de
prevenir e reprimir: desordens em sua praça de desporto, invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo e lançamento de obje-

O encontro de ônibus das torcidas do São Paulo e do Corinthians acabou em confronto no domingo

tos no campo ou local da disputa do evento desportivo".
O Corinthians foi incluído
na denúncia depois que o

São Paulo divulgou imagens
do circuito interno do Morumbi que mostram a fumaça de uma bomba atirada da

torcida reservada ao visitante. Em relatório da Polícia Militar, os dois clubes também
foram considerados respon-

urna mortuária do Velório "A"
do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS - FUNERÁRIA
BOM JESUS/ SERVIÇO PIRACICABANO DE LUTO- FUNERÁRIA LONGATTO & FERRARI LTDA).

da família. (GRUPO BOM JESUS- FUNERÁRIA BOM JESUS- SERVIÇO PIRACICABANO DE LUTO - FUNERÁRIA
LONGATO & FERRARI LTDA).

TORCIDA
Um ônibus com cerca de 60
torcedores do São Paulo sofreu uma emboscada na Marginal Tietê, próximo ao acesso para a Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, na
noite de domingo (13). De
acordo com a PM, o encontro do veículo com o outro,
com torcedores do Corinthians, acabou em confronto
e o ônibus ficou depredado.
O caso foi registrado no 91º
Distrito Policial. (AE)

FALECIMENTOS
SRA. ODETE BONSI. Faleceu
ontem, nesta cidade, contava
87 anos, solteira, filha dos finados Sr. José Bonsi Filho e
da Sra. Rosa Baroni. Deixa primos, demais parentes e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do velório da
Saudade, sala 01, para o Cemitério da Saudade em jazigo da
família. GRUPO UNIDAS –
ABIL - FUNERÁRIAS: SÃO JUDAS, REZENDE, SAUDADE,
LIBÓRIO, CRISTO REI, FERRARI.
SR. LUIZ FIORAVANTE. Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados
Sr. Antonio Fioravante e da
Sra. Albina Gozzi, era casado
com a Sra. Tereza Cardoso
Fioravante, deixa os filhos:
Luiz Antonio Fioravante, já falecido; Maria Aparecida Fioravante Demarchi, casada com
o Sr. Benedito Demarchi; Idalia Aparecida Fioravante; Maria Cristina Fioravante Demarchi, casada com o Sr. Natalino
G. Demarchi; Luiz Antonio
Fioravante; José Antonio Fioravante, viúvo da Sra. Magali
B. Fioravante; Maria Regina
Fioravante, casada com o Sr.

Carlos Alberto Victor; Fernando Fioravante, casado com a
Sra. Débora Fioravante e Ana
Lúcia Fioravante da Silva, casada com o Sr. Luiz Fabiano
Abreu da Silva. Deixa netos,
bisnetos, demais parentes e
amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 da sala 01 do
Velório do cemitério da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
GRUPO UNIDAS – ABIL - FUNERÁRIAS: SÃO JUDAS, REZENDE, SAUDADE, LIBÓRIO,
CRISTO REI, FERRARI.
SRA. ISE MATSUOKA. Faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e
era viúva do Sr. Haruo Matsuoka. Era filha do Sr. Haruo
Hobo e da Sra. Toshizute Hobo, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Tamotsu Matsuoka,
Tsuyako Matsuoka, Sizuo Matsuoka, Kazuyoshi Matsuoka,
Tadão Matsuoka, Akemi Matsuoka, Tetsuo Matsuoka, Shigueru Matsuoka, Kazue Matsuoka, Massahiko Matsuoka e
Olinda Leiko Matsuoka. Deixa
também genros, noras e netos. O seu sepultamento darse-a hoje as 09:00 hs saindo a

SRA. MARIA APARECIDA
AMSTALDEN. Faleceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 85 anos de idade e era filha do Sr. Emilio Amstalden e
da Sra. Germina Danelon, ambos falecidos. Deixa os irmãos: José Amstalden, já falecido que foi casado com Zuleica Teixeira Amstalden, já falecida, Augusto Amstalden, já falecido que foi casado com Dalva Granja Amstalden, Benedito Amstalden, já falecido que
foi casado com Conceição F.
Amstalden, já falecida, Leonilda Amstalden, Luiz Amstalden casado com Maria Cecilia
F. Amstalden e Emília Amstalden, já falecida. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00
hs saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade - Sala 05
para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumada em jazigo

SRA. FAUSTINA DIAS SARGAÇO. Faleceu ontem na cidade
de Rio Claro, aos 87 anos de
idade e era casada com o Sr.
Alípio Sargaço. Era filha do Sr.
Salvador Dias e da Sra. Georgina Dias, ambos falecidos. Deixa os filhos: Regina casada
com Milton e Iracema casada
com Carlos. Deixa também netos e bisnetos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 08:30
hs no Cemitério São João Batista naquela localidade, onde
será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUSFUNERÁRIA BOM JESUS- SERVIÇO PIRACICABANO DE LUTO - FUNERÁRIA LONGATO
& FERRARI LTDA).
JOVEM: SILVANEI DE SOUZA
VIEIRA. Faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 22
anos de idade e era solteiro.
Era filho da Sra. Maria helena
de Souza Vieira. O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Marcionilio de Souza- BA e seu sepulta-

mento dar-se-á amanhã as
10:00 hs, saindo a urna mortuária do velório municipal
para a referida necrópole daquela localidade, onde será
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS- FUNERÁRIA BOM JESUS- SERVIÇO PIRACICABANO DE LUTO
– FUNERÁRIA LONGATO &
FERRARI LTDA).
SRA. ANNA INNOCENCIA
GONÇALVES DA COSTA. Faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 87 anos de idade e
era viúva em 1ª núpcias do Sr:
Urias Alves da Costa e casada
em 2ª núpcias com Sr. Ivo Spigolon. Era filha do Sr. Jose
Gonçalves da Cruz e da Sra.
Maria Innocencia, ambos falecidos. Deixou a filha: Maria Alves da Costa. Deixa ainda netos e bisnetos. O seu sepultamento dar-se às 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério de Vila Rezende, sala 02, para a referida
necrópole, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS- FUNERÁRIA
BOM JESUS- SERVIÇO PIRACICABANO DE LUTO- FUNERÁRIA LONGATTO & FERRARI LTDA).
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Contra o lanterna
Ricardo Saibun/ESTADÃO CONTEÚDO

Santos enfrenta
o lanterna
Time da Baixada
pega o Náutico
hoje e projeta
uma arrancada
final, na Arena
Pernambuco, em
São Lourenço da
Mata

O

Santos pretende começar com uma vitória neste sábado, às 18h30, contra o lanterna Náutico, na Arena
Pernambuco, em São Lourenço
da Mata (PE), a sua melhor sequência no Campeonato Brasileiro com a soma de pelo menos
19 pontos em 27 possíveis. Após
o empate por 0 a 0 contra o Internacional, na Vila Belmiro, a
maioria dos jogadores concluiu
que o time se livrará sem muito
esforço de qualquer risco de ser
rebaixado à Série B de 2014 e
que a vaga para a Copa Libertadores ficou impossível.
Com o intuito de manter o grupo motivado, Claudinei Oliveira

Renato Abreu (e) e Cicinho no treino do Santos no CT Rei Pelé

estabeleceu como última missão santista na competição o
aproveitamento de 70% nas nove rodadas restantes. "O Santos
não pode achar que está batendo uma bolinha e que daqui para frente vai jogar por jogar. Se
pensarmos assim, a situação pode se complicar. Ainda não estamos fora da Libertadores e nem
livres do rebaixamento. Temos
de pontuar e pensar em coisa
grande. Você tem de fazer acon-

tecer agora para não lamentar lá
na frente", disse o treinador santista, após o treino desta sexta,
no CT Rei Pelé.
O técnico acredita que se o
Santos continuar com a determinação demonstrada em algumas partidas e cumprir a meta,
terá uma pequena chance de
ainda se classificar para a Libertadores, dependendo do comportamento dos concorrentes
que estão acima. "Já não depen-

demos apenas de nós para conseguir a vaga", destacou.
Apesar de o Santos, há pouco
mais de três semanas, ter apenas empatado por 1 a 1 contra o
mesmo Náutico na Vila Belmiro, os jogadores não admitem
outro resultado que não seja a vitória no encontro deste sábado.
Mesmo assim, Claudinei Oliveira alertou para o perigo de enfrentar um adversário que joga
sem responsabilidade. "O Náutico deve jogar solto e arriscar
mais, o que vai ser perigoso para nós".
O time volta a jogar completo
com a volta dos laterais Cicinho
(cumpriu suspensão contra o Internacional por sido expulso
diante da Ponte Preta) e Eugênio Mena (ficou fora dos três últimas partidas porque estava na
seleção chilena). Montillo, que
foi decisivo na vitória contra a
Ponte Preta e jogou bem também diante do Internacional,
vai continuar atuando mais
avançado, sem ter de voltar ao
meio de campo para ajudar na
marcação. "Vamos jogar no esquema 4-2-2-2, com dois atacantes abertos. Montillo será um falso 9, flutuando. Enquanto ele
não estiver 100% não tem sentido colocá-lo com função tática
de marcação. A ideia é sacrificar
pouco Montillo para que ele resolva quando tiver a bola", disse
o Claudinei Oliveira.
Para que Montillo dose as ener-

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO
Aranha; Cicinho, Edu Dracena,
Gustavo Henrique e Eugênio Mena;
Alison, Arouca, Cícero e Montillo;
Éverton Costa e Tiago Ribeiro.
Técnico: Claudinei Oliveira.

SANTOS
Ricardo Berna; Auremir, Alison,
William Alves e Bruno Collaço;
Elicarlos, Martinez, Derley e Tiago
Real; Maikon Leite e Jones Carioca.
Técnico: Marcelo Martelotte.
Local: Arena Pernambuco.
Horário: 18h30 (Sportv).
Juiz: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

gias sem causar prejuízo à equipe, Éverton Costa vai correr por
ele. O atacante é o jogador mais
contestado pelo torcedor santista desde a derrota contra o Coritiba, mas continua como titular.
Claudinei Oliveira reconhece
que Éverton não é bom finalizador, mas alega que taticamente
ele ajuda muito o time.
Outro motivo para manter
Éverton Costa no time é que neste sábado ele terá boa oportunidade de marcar o seu segundo
gol em 15 jogos com a camisa
santista porque o Náutico já foi
vazado 55 vezes no atual Brasileirão e tem saldo negativo de
36 gols. Com campanha pífia, o
time pernambucano acumula
20 derrotas, ganhou apenas quatro jogos e empatou outras quatro partidas. (AE)
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Posto Palladio
Parceria entre a loja Dandy e Palladio Combustíveis garante as melhores bebidas
Fotos: Divulgação

O

s piracicabanos contam agora com mais
uma novidade. Depois de abastecer o carro
com o verdadeiro combustível Petrobras, que tal saborear um sanduíche quentinho e degustar as mais renomadas cervejas nacionais e
importadas, todas geladíssimas? A proposta tentadora é
possível graças a uma parceria inédita entre a loja Dandy Bebidas e o Palladio Combustíveis, posto localizado à
rua Antonio Correa Barbosa, 1.900 (rua da Prefeitura
de Piracicaba, sentido Centro) e inaugurado há cerca
de quatro meses.
"Dentre as cervejas selecionadas para a conveniência
do posto estão a Kromus,
Budweiser, Stella, Heineken
e muitas outras, incluindo
as com aroma. Vale à pena
passar por aqui, curtir nosso aconchegante deck, colocar o carro em ordem e provar uma gelada diferenciada", afirma Sérgio William
Silva, proprietário do Palladio Combustíveis.
Na sexta-feira passada, dia
11, cerca de 70 clientes que
passaram pelo posto Palladio tiveram a oportunidade
de participar da degustação
gratuita das melhores cervejas do mercado. Ação patrocinada pela loja Dandy e

O posto Palladio fica à rua Antonio Correa Barbosa, 1.900, bairro Chácara Nazareth

Palladio.
Para quem prefere bebidas
destiladas (uísques, vodcas,
tequilas e outras) ou fermentadas (vinhos exclusivos), a
Dandy reservou exemplares
especiais para serem comercializados na loja. "É uma
opção para quem está passando por aqui e precisa de
algo exclusivo para levar à
balada ou para casa", diz
Sérgio.
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
Com localização privilegia-

da, próximo à prefeitura e
de pontos turísticos de Piracicaba, o Palladio Combustíveis tem ainda vista única
para a Área de Lazer da Rua
do Porto e ampla área verde
próxima à unidade. Além
disso, carrega a confiança
da bandeira BR Mania, a rede de lojas de conveniência
dos postos Petrobras.
O local se tornou o novo
point da cidade, ideal para
pequenas reuniões, confraternizações com amigos e
para deixar o carro em dia.

Carlos Olmos e Sérgio William durante a degustação

Inclui os serviços de abastecimento, troca de óleo, lavagem simples com cera e aspiração, e outros serviços.
Tem ainda Wi-fi (internet)
para os clientes e sistema de
climatização na área interna
da loja, proporcionando
muito mais conforto.
Na conveniência BR Mania
o cliente encontra diversos
produtos para o dia-a-dia,
no caminho de casa, da escola ou do trabalho, com
atendimento rápido e personalizado, estacionamento,

conforto e segurança.
Para saborear, tem sanduíche natural, burguers, panini, pratos gourmet, pizzas,
salgados e doces. Além de
salgadinhos, bolachas, chocolates e outras guloseimas.
Oferece bebidas energéticas, sucos, refrigerantes e
mais.
SERVIÇO
Posto Palladio - Rua Antonio Correa Barbosa, 1.900 Chácara Nazareth - (19)
2533-6580
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Fabiano ainda fora
Rafael Neddermeyer / Fotoarena

preciso de alguém que aguente. É um velocista, se ele estivesse 100% fisicamente a briga
seria melhor, mas o Aloísio
continua titular até que o outro prove fisicamente o contrário", comentou Muricy Ramalho.
Nesta sexta, em campo reduzido, o treinador são-paulino
exigiu movimentação e tabelas
rápidas de seus comandados.
O zagueiro Roger Carvalho,
que aprimora a forma física
após lesão, participou da primeira parte do treino e pôde
fazer as atividades físicas com
o grupo.
O São Paulo treina novamente neste sábado e então viaja
para Salvador. Em 12.º lugar
com 37 pontos, o time tricolor
está a cinco da zona de rebaixamento e a um dos baianos,
que estão na 14.ª posição.

Lesão não
melhora
Atacante do São
Paulo continua
sob os cuidados
do Departamento
Médico e não vai
encarar o
Bahia neste
domingo

N

ão será dessa vez que
Luis Fabiano voltará a
campo. Lesionado desde a partida contra o Vitória,
no último dia 5, o atacante do
São Paulo não evoluiu da contratura muscular na coxa esquerda sofrida no duelo contra os baianos e está descartado para enfrentar o Bahia neste domingo, às 16 horas, na
Arena Fonte Nova, em Salvador.
Preocupados com uma possível piora do quadro do jogador, que perdeu os últimos
três jogos e não tem treinado,

Luis Fabiano não está totalmente recuperado de lesão e ainda desfalca o São Paulo neste domingo

os médicos do clube resolveram dar mais uma semana de
prazo para tê-lo mais inteiro
para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele deve ficar
fora também contra a Universidad Católica, na próxima quarta-feira, em Santiago, no Chile, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa SulAmericana.
"Ele está no final da recuperação de uma lesão complicada.

A partir de segunda ele vai para o campo treinar. Está há
muito tempo sem se movimentar", explicou o técnico Muricy
Ramalho, em entrevista coletiva nesta sexta no CCT da Barra Funda (zona oeste de São
Paulo).
Mesmo tendo marcado um
gol contra o Náutico, na última quarta, no Morumbi, Welliton segue como opção para a
reserva por ainda não ser ca-

paz de aguentar um jogo inteiro. Aloísio, que não marca desde a derrota para o Criciúma
em 5 de setembro, segue como titular ao lado de Ademilson, que vem em bom momento.
"O problema do Welliton é
que ele não chegou bem na
parte física e teve uma contusão no ombro que atrasou. Colocamos ele nos jogos, mas
não suportou os 90 minutos e

CAMPANHA
Fazendo boa campanha no segundo turno do Campeonato
Brasileiro e embalado pela sequência de quatro jogos sem
derrota - com três vitórias e
um empate -, o São Paulo conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. Chegou aos 37
pontos, atualmente em 12º lugar. Mas o técnico Muricy Ramalho faz o alerta: é preciso
manter o ritmo, sem relaxar.
(Agência Estado)

