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A primeira-dama Tamy Ono, fala sobre
iniciativa beneficente que está sendo
realizada em Atibaia. Página 5
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SIG DA POLÍCIA CIVIL DE
ATIBAIA ESCLARECEU O
CRIME NO JARDIM SIRIEMA

PROJETO DE HABITAÇÃO
SOCIAL DE AUTORIA
DA PREFEITURA DE
ATIBAIA FOI APROVADO
PELA CÂMARA
Nova lei autoriza a construção de projeto habitacional,
por meio do Programa Casa Verde e Amarela, em imóvel
sem uso no Alvinópolis. Página 3

ATIBAIA INICIA ATIVIDADES
DO PROJETO “APRENDENDO
COM TURISMO”

Na foto Cristiano, Sérgio, André, Dr. Hermes, Igor, Marcela, e Iracema e Márcio que não estão na foto, fazem parte da
equipe do SIG de Atibaia e são os responsáveis em esclarecer e identificar autores de crimes ocorridos em Atibaia.
Esta pequena equipe faz o trabalho de gigantes. Página 4
INCLUSÃO / ESPORTE

ATIBAIA
SANEAMENTO
E INSTITUTO
DANIEL DIAS
PROMOVERÃO
INCLUSÃO
POR MEIO DA
NATAÇÃO

PREFEITURA E SEBRAE
ABREM VAGAS PARA O
PROGRAMA START ATIBAIA

Detalhes na página 6

PREFEITURA PROÍBE
ESTACIONAMENTO EM TRECHO DA
AVENIDA SÃO JOÃO DAS 6H ÀS 9H

Ação faz parte do Programa Conecta Atibaia e tem
o objetivo de fomentar e apoiar o surgimento de
projetos de inovação e startups. Página 6

PREFEITURA DE ATIBAIA
A previsão é que os trabalhos tenham início já no primeiro semestre. Página 4
MUNDO

A RÚSSIA
ESTÁ SE
TRANSFORMANDO
NA COREIA
DO NORTE

"O presidente russo, Vladimir Putin,
está destruindo o poderio russo, e
sua guerra equivocada na Ucrânia
está acelerando o declínio da Rússia". Página 2

COMPROU MAIS
QUATRO NOVOS
ÔNIBUS E EXPANDE
TRANSPORTE ESCOLAR

Veículos serão agregados à frota para melhoria e expansão do
transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Página 6

Placas de proibido estacionar foram instaladas com o objetivo de deixar a via
com duas faixas de rolamento, melhorando a fluidez do trânsito. Página 5
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CALDEIRÃO DO DIABO A RÚSSIA ESTÁ SE TRANSFORALÍVIO (1)

Nesta semana os vereadores tiveram um alívio.
A vereadora Ana Paula Beathalter ficou dodói e não
marcou presença na sessão
de Câmara de terça-feira.
Portanto, não aconteceram
suas críticas fundadas ou
não à administração municipal, para alívio principalmente do vereador Marcão
do Itapetinga, que é líder do
governo na Câmara, mas
prima pelo silêncio.
ALÍVIO (2)
Na ausência da Beathalter, foi a vez do vereador Júlio Cuba atacar a administração municipal, fazendo
uma confusão com a desafetação de área particular.
Más línguas comentam que
Júlio Cuca recebe informações para tentar desestabilizar a atual administração,
mas na hora do vamos ver,
o nobre vereador faz uma
certa confusão. Segundo hilário capetinha, Júlio confunde o termo “capitão de
fragata” com “cafetão de
gravata”. Simples assim!
EXONERAÇÕES (1)

Praticamente já se passaram 10 dias do prazo de
120 dias concedidos pelo
Órgão Especial do Tribunal
de Justiça, a título de modulação, para a execução de
todas as portarias de exonerações de cargos em comissão e portarias de revogações das funções.
EXONERAÇÕES (2)
Todo mundo e até o seu
Raimundo curioso para

ver as portarias de exonerações de cargos em comissão, além das revogações de
funções. A decisão é puramente política. As primeiras
exonerações atingirão os ligados ao ex-prefeito Saulo
ou aliados ao prefeito Emil?

dicial no sentido de promo-

EXONERAÇÕES (3)
Agora chegou a hora da
verdade, uma vez que Emil,
apesar de uma divergência
de frequência com Saulo,
sempre disse que apoiaria
a pré-candidatura de Saulo
a deputado federal. A ver
agora, destilou ácido capetinha, sabendo que na política tudo pode acontecer,
inclusive nada.

menos 5 apaniguados, para

ver as exonerações em cargos em comissão, tem uns e
outros políticos, na área legislativa, que com certeza
estão com cólica renal, especialmente um, cujo nome
não será citado, que tem ao
não dizer protegidos, que
mamam nas tetas do Executivo. E o melhor da festa.
Com as exonerações, as despesas da casa deverão ser refeitas, para menos, é claro!

Poderoso tanque russo destruído por mísseis ucranianos

EM SILÊNCIO (1)

EXONERAÇÕES (4)
Pelo que se comente nos
bastidores, as exonerações
começarão a ser publicadas
no próximo sábado, dia 23,
ou a qualquer momento em
edição extraordinária, tipo
em uma quarta-feira.
CORRIDA MALUCA

Foi revogada a portaria
que nomeou o vice Fabiano
de Lima como secretário de
Esportes. Sem alardes e no
mais absoluto silêncio. Em
seu lugar, Mário Osles as-

O ex-prefeito Saulo Pedroso não para. Há uma
semana estava no sul do
Estado divulgando a sua
pré-candidatura a deputado
federal. Nesta semana, na segunda-feira, promoveu evento na Câmara Municipal de
Atibaia, com filiados, simpatizantes e para receber novas filiações. No dia seguinte, uma corrida em bairros
de São Paulo, onde já conta com dois nomes para dobradinha. E nesta quinta, foi
ao litoral norte, mais precisamente na cidade de Caraguatatuba, onde participou de um
programa na Rádio Antena 8.

sumiu a Pasta, também no

CÓLICA RENAL

MAQUIAVEL
A alma de Maquiavel
deu uma chegadinha no Caldeirão e pediu que se colocasse a seguinte frase: “O
silêncio é um amigo que
nunca trai”.

Com a determinação ju-

MANDO NA COREIA DO NORTE

maior silêncio.
EM SILÊNCIO (2)
Muitos apostavam que o
vereador Pi do Judô fosse
assumir a Secretaria. Ledo
engano. Pi do Judô dificilmente deixará o Legislativo, pois segundo ele, foi o
mais eleito para ocupar uma
cadeira na Câmara e não no
Executivo. No mais, Pi do
Judô, com muito carinho estuda a possibilidade de migrar ou não do seu Partido.
Ofertas não faltam.

Dr. Robert E. Kelly*

O

presidente
russo, Vladimir Putin, está destruindo o poderio russo, e sua
guerra equivocada na Ucrânia está acelerando o declínio
da Rússia. O próprio Putin
parece não perceber isso. Autoridades ocidentais suspeitam cada vez mais que seus
conselheiros mais próximos
estão mentindo para ele sobre
a guerra. E Putin nunca pareceu muito interessado em assuntos econômicos. Ele não
parece entender o quanto a
economia russa encolherá
se as sanções à Rússia forem mantidas durante uma
guerra prolongada.
Daqui a alguns anos, podemos nos lembrar dessa
guerra como a ruptura do poder russo, como a redução da
Rússia a uma potência intermediária por pelo menos uma
geração.
Putin é agora um
criminoso de guerra
fascista
O regime que Putin construiu na última década e meia
é cada vez mais autoritário,
fechado, hipernacionalista e repressivo. Putin começou sua presidência tentando restaurar a estabilidade
russa após a caótica década
de 1990. Indiscutivelmente, uma mão pesada era necessária para conter o gangsterismo do capitalismo do
“Oeste Selvagem” pós-soviético. Mas Putin caiu cada vez
mais no autoritarismo explícito, manipulando a Constituição para permanecer no
poder quase indefinidamente.
Putin também se tornou
cada vez mais paranoico com
as intenções do Ocidente. Ele
viu uma mão ocidental nas
“revoluções coloridas” no perímetro russo. Ajudou a Coreia do Norte e o Irã a contornar as sanções. Ele tentou
bancar o sabotador no Oriente Médio, especialmente na
Síria, onde seu exército se
envolveu em um comportamento brutal contra alvos civis, semelhante ao bombardeio de cidades ucranianas
na guerra atual.
Em casa, essa paranoia
levou ao fechamento da sociedade russa, à repressão de
suas instituições civis, à prisão de opositores, à eliminação da mídia da oposição,

etc. Uma ideologia de nacionalismo beligerante - a Rússia sitiada por forças ocidentais hostis - acompanhou essa
repressão.
Esse deslize para o autoritarismo de direita parece ter
atingido um pico febril com
a guerra na Ucrânia, onde a
linguagem extrema de Putin, a aceitação do imperialismo aberto e a tolerância
a crimes de guerra levaram
muitos a afirmar que Putin
agora é um fascista.
A economia russa está
corrupta e encolhendo
A corrupção russa é famosa por sua difusão. A princípio, Putin parecia que ia
acabar com isso destruindo
o poder dos oligarcas. Em
vez disso, porém, ele a canalizou para servir aos interesses de seu próprio regime. A Rússia há muito tem
uma pontuação de corrupção
extraordinariamente alta - da
Transparência Internacional
- para um país com grandes
aspirações de poder.
A corrupção não apenas
mina o crescimento econômico da Rússia, mas também sua capacidade militar. Uma economia estagnada
não pode suportar as despesas de um exército moderno
e de alta tecnologia. A corrupção na sociedade inevitavelmente se estende aos próprios militares. Está ficando
cada vez mais claro que os
problemas logísticos dos militares russos na Ucrânia decorrem da corrupção generalizada: roubo e venda de
peças sobressalentes, combustível e munição.
Como se isso não bastasse, as sanções relacionadas
à guerra são um castigo. O
PIB da Rússia é agora o 11º
no mundo, e os economistas estão prevendo um aperto de sanções de 10 - 15% do
PIB somente este ano (!). Se
a guerra se arrastar por anos,
a Rússia não estará mais entre
as vinte maiores economias do
mundo em talvez dois anos. A
fuga de capitais e a fuga de cérebros se acelerarão, assim
como a dependência econômica da China.
Ameaças nucleares
imprudentes pioram
o isolamento
Putin respondeu ao isolamento da Rússia das relações diplomáticas e da economia mundial com ameaças
bizarras e referências a ar-

mas nucleares. Putin parece
obcecado com a percepção
da Rússia como uma grande
potência. No entanto, a Rússia não tem força econômica
para respaldar suas reivindicações, e esse problema está
prestes a piorar drasticamente
por causa das sanções.
Putin respondeu com a
carta nuclear, falando dessas
armas como uma defesa final da importância da Rússia
na política mundial. À medida que o poder dominante da Rússia estagnou sob o
peso de uma economia corrupta e disfuncional, sua doutrina tem enfatizado cada vez
mais as armas nucleares. A
Rússia baixou seu limite para
uso nuclear à medida que sua
capacidade de gerar energia
tradicional - para igualar a
OTAN e a China - diminuiu.
A guerra na Ucrânia ilustrou que o poder convencional russo é ainda mais fraco
do que se pensava anteriormente. Quando a guerra finalmente terminar e a base
econômica da Rússia for
bastante reduzida, é provável que ela se apoie estrategicamente em suas armas nucleares ainda mais como uma
última tentativa de prestígio
de grande potência.
Rússia como
Coreia do Norte
Há outro país muito parecido com a Rússia emergindo da guerra na Ucrânia: liderado por um líder paranoico,
brutal e nacionalista que está
ligado a seus comparsas servis; com uma economia corrupta e disfuncional; abominado, temido e isolado por
grande parte do mundo; servido por um exército corrupto e inchado; confiar em armas nucleares para ganhar
prestígio internacional; fazendo ameaças bizarras e agitando imprudentemente suas
armas nucleares; reprimindo seu próprio povo, onde
qualquer um que pode sair o
faz; com uma ideologia nacionalista extrema; dependente chinês.
Putin está transformando a Rússia em uma versão
maior da Coreia do Norte.
* O autor é professor de
relações internacionais no
Departamento de Ciência Política da Universidade Nacional de Pusan. Dr. Kelly também é editor colaborador da
revista 1945.
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PROJETO DE HABITAÇÃO SOCIAL DE APRENDA A GERENCIAR A RAIVA
AUTORIA DA PREFEITURA DE ATIBAIA
DE SEU FILHO EM 6 TEMPOS
FOI APROVADO PELA CÂMARA

N

Nova lei autoriza a construção de projeto habitacional, por meio do
Programa Casa Verde e Amarela, em imóvel sem uso no Alvinópolis

a sessão da Câmara Municipal
de terça-feira
(12) os vereadores aprovaram, por maioria
de votos, sendo nove favoráveis e um contrário (do vereador Júlio Cuba), Projeto de
Lei Complementar que declara como Área Especial de Interesse Social (AEIS) um imóvel de 14.838,96 m² localizado
no Jardim Alvinópolis. A nova
lei autoriza a construção, nesse
imóvel sem uso, de um projeto
habitacional por meio do Programa Casa Verde e Amarela,
do Governo Federal, que prevê
a produção de moradias subsidiadas, entre outras modalidades habitacionais.
A proposta do Poder Executivo busca promover a melhoria
da qualidade de vida da popula-

ção de baixa renda de Atibaia ao
dar efetividade aos objetivos e
diretrizes da Política Municipal
de Habitação. Conforme a Administração Municipal, as áreas
definidas como AEIS são prioritárias para ações de urbanização
e de regularização urbanística
e fundiária, com a produção de
novas moradias populares, portanto visam garantir o direito à
moradia digna a todos.
Na justificativa que acompanhou o projeto enviado ao Legislativo, o Governo Municipal ressaltou que é necessário
dar cumprimento à função social da propriedade urbana a fim
de possibilitar e ordenar o controle do uso do solo. Dessa forma, com a nova lei o Executivo espera garantir o acesso ao
imóvel urbanizado, estimular
a construção de habitação de

mercado popular no município
e, ainda, combater a retenção
especulativa.
Além disso, no documento
enviado à Câmara o Executivo
também lembrou que viabilizar
programas habitacionais de interesse social em áreas centrais
garante melhor aproveitamento da infraestrutura já instalada
na cidade, como equipamentos
públicos e urbanos de diferentes áreas de atendimento.
Após a aprovação do Legislativo o projeto foi submetido à
sanção e promulgação do prefeito Emil Ono e, na sequência,
publicado na edição da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia de quarta-feira,
dia 13 de abril, como Lei Complementar nº 871/22.

PRESIDENTE JULIO MENDES DESTACOU A
NECESSIDADE DE REVITALIZAÇÃO EM PONTOS TURÍSTICOS COMO A ÁREA DA USINA
“É um pleito que fazemos desde o primeiro mandato.
Queremos que turistas e moradores possam usufruir daquele espaço”

O vereador presidente Julio
Mendes relatou em Tema Livre,
durante a sessão de 12 de abril,
os detalhes de reunião sobre a revitalização do centro de lazer da
Usina, com os secretários municipais Bruno Leal (Turismo) e
Daniel Teves (Obras Públicas).
“A ideia é elaborar um projeto, fazer a licitação e captar os
recursos para as obras. O parque
está fechado e abandonado. É um

pleito que fazemos desde o primeiro mandato. Queremos que
turistas e moradores possam usufruir daquele espaço. Numa primeira etapa, é melhorar o acesso,
iluminar. Numa segunda etapa, fazer a pista de caminhada nas margens da represa, com calçamento e
iluminação”, descreveu o vereador.
“Vamos continuar cobrando
o Poder Executivo e contatando
outras esferas de poder para cap-

tar os recursos necessários”, reiterou Julio Mendes. Ele conversou
com o secretário de Turismo sobre a revitalização de outros espaços públicos, como o entorno
do Major e o Parque Balneário,
pontos turísticos muito visitados,
além do Parque Edmundo Zanoni. “O governo, que tem projetos
para essas áreas, precisa viabilizar essas melhorias, reforçando
a vocação de Atibaia”, concluiu.

VEREADOR PI DO JUDÔ ATENTOU PARA NECESSIDADE
DE INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO DE PEDESTRE NA
AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, NO RECREIO ESTORIL
Segundo ele, pedestres têm dificuldade para atravessar a via por conta do tráfego intenso de veículos
Nesta semana, o vereador
Paulo Ferraz Alvim Mühlfarth,
o Pi do Judô, encaminhou uma
indicação ao Poder Executivo
em que solicita a instalação de
semáforo de pedestre na Av. Jerônimo de Camargo, altura do
nº 559 da Rua Guaraci, no Recreio Estoril.
Segundo ele, munícipes relatam a necessidade do semáforo de pedestre tendo em vista a

dificuldade para atravessar a via
nesse local, em virtude do tráfego
intenso de veículos. “Além disso, a instalação do semáforo de
pedestre auxiliará os motoristas
que estão vindo da Av. Carvalho
Pinto para a Av. Jeronimo de Camargo sentido Fernão Dias, que
terão mais facilidade de cruzar a
via”, afirmou
Em outro documento, o vereador indicou a instalação de lom-

bofaixa ou lombada eletrônica
na Rua Maria Angelina Costa da
Silva, altura do nº 42, na região
do Parque dos Coqueiros. “Munícipes e comerciantes reivindicam a melhoria tendo em vista o
grande fluxo de pedestres e também para diminuir o número de
colisões de veículos, garantindo
mais segurança e acessibilidade
a todos os moradores do local”,
explicou Pi do Judô.

VEREADOR ZÉ MACHADO INDICOU DIVERSAS
MELHORIAS PARA A REGIÃO DO JARDIM DO TREVO
Vereador também solicitou serviço de limpeza de leito carroçável em
toda extensão da Estrada do Mato Dentro

O vereador Zé Machado protocolou nesta semana diversas indicações em que solicita à Administração Municipal melhorias
para o bairro do Jardim do Trevo. Em um primeiro documento, ele pede a realização do serviço de tapa buraco na extensão
da Rua Antônio Martins Noronha (Sô Tonico).
“Segundo os moradores, a referida via está com muitos buracos e valas, apresentando péssimas condições para o tráfego de
veículos e pedestres, necessitan-

do assim de atenção e intervenções”, atentou.
Em outros documentos, Zé
Machado atenta para a necessidade de pintura de sinalização de
solo e roçada em todas as ruas do
bairro. Segundo ele, as ações trarão mais segurança durante o deslocamento dos moradores e usuários nas vias.
“Solicito ainda o serviço de
poda de galhos de árvore na Rua
Pedro Dominicali, em frente ao nº
95, no Jardim do Trevo. O pedido
se justifica tendo em vista que os

galhos da árvore estão muito altos, obstruindo a iluminação do
local e causando sensação de insegurança aos moradores e pedestres”, relatou.
Por fim, o vereador indicou o
serviço de limpeza de leito carroçável em toda extensão da Estrada do Mato Dentro. “O local
encontra-se com o mato alto por
conta das últimas chuvas, prejudicando a visibilidade dos motoristas que trafegam pelo local,
podendo ocasionar sérios acidentes”, alertou Zé Machado.

VEREADOR FEFÊ AGRADECEU AO EXECUTIVO
PELO INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO, NESTA
SEMANA, NA REGIÃO DO CAMPOS DE ATIBAIA
“Os moradores e os vereadores, que aprovaram a lei no momento
adequado, estão de parabéns”, afirmou em Tema Livre

O vereador Fernando Souza, o
Fefê, foi à tribuna em Tema Livre,
durante a sessão de 12 de abril,
para agradecer ao prefeito Emil
Ono e ao vice Prof. Fabiano de
Lima pela assinatura da ordem de
serviço, que inicia a obra de pavimentação no Jardim São Felipe, Cilar, Santo Antônio e Campos de Atibaia.
“É a região onde moro e escolhi para viver e criar minha família. O asfalto é uma conquis-

ta, principalmente para o bairro
Campos de Atibaia. O São Felipe já tem várias ruas asfaltadas.
Os moradores e os vereadores,
que aprovaram a lei no momento
adequado, estão de parabéns por
mais este avanço, que beneficia
parte considerável de nossa população”, comentou o vereador.
“É o marco deste meu primeiro mandato (2021-2024), agora
no segundo ano. As máquinas já
estão no local, desde o início des-

ta semana. Tenho de agradecer,
lembrando que o ex-prefeito Saulo não mediu esforços na preparação desse asfaltamento”, acrescentou Fefê.
O vereador encerrou sua fala,
referindo-se ao reajuste inflacionário para os servidores da Prefeitura. “Todos sabem que os funcionários merecem. Estamos juntos nesta
luta pela valorização da categoria,
comprometida com a boa prestação
de serviços à comunidade”.

Dra. Regiane Glashan*
Quantas vezes eu me senti impotente, enquanto minha filha de
cerca de quatro anos, normalmente fofa, gritava, chutava e se debatia no chão da sala porque não
iriamos mais ao parquinho. Seus
punhos ficavam cerrados e seu
corpinho permanecia realmente
rígido. Soa familiar?
Essas demonstrações dramáticas e às vezes aterrorizantes de
raiva vêm de uma “falta de linguagem”, o que significa que bebês e crianças pequenas não podem dizer o que está errado ou
o que precisam. E isso significa imaturidade neuropsicoemocional!
Se as coisas são assim, o que
eu preciso saber a respeito?
Aceite a raiva do seu filho
Quando seu filho tiver uma
explosão de raiva, diga: “Posso
ver que você está com raiva”. Se
você sabe por que eles estão com
raiva, você pode acrescentar o
motivo: “Eu posso ver que você
está com raiva porque você realmente gosta de balançar no balanço, e nós temos que sair do
parque”. Aceite a raiva deles. Diga-lhes: “Não há problema em
ficar com raiva”. Você não quer
que eles sintam que precisam esconder suas emoções. Toda emoção é válida, mas nem todo comportamento o é.
Incentive-a a usar palavras
As crianças não sabem naturalmente que palavras usar.
Você tem que ensiná-las o que
dizer. Você pode dizer ao seu filho: “Quando você está com raiva, você precisa usar palavras”
ou “Eu realmente quero ouvir o

que está incomodando você. Se
você usar palavras, eu vou entender melhor e posso ajudar”. Você
pode dizer: “Quando estiver com
raiva, diga: ‘Estou com raiva’ e
eu o ajudarei”. Com o tempo, as
crianças internalizam sua voz e
suas regras. Aos cinco anos, as
crianças desenvolvem seu superego, que atua como um sinal interno de parada e as ajuda a controlar os impulsos agressivos.
Encontre uma
solução positiva
Por gerações, as birras eram
vistas como tentativas de manipulação. Especialistas aconselhavam os pais a deixar as crianças
“chorar”. Do contrário, eles correriam o risco de estragá-las. Embora, alguns pais possam cair em
um padrão negativo de gratificar
todos os desejos de uma criança
para evitar um colapso, deixar as
crianças chorar não ensina uma
maneira positiva de lidar com a
criança. Na verdade, as crianças
precisam de ajuda para sair da
raiva. É melhor do que deixá-las
afundar nela.
Tente encontrar uma solução
- uma fatia de maçã antes do jantar em vez de um sorvete - ou
use distrações - “Eu sei que você
está chateado porque está chovendo e não podemos ir ao parque”. Você pode lançar mão de
escolhas: “Você prefere brincar
com seus bonecos ou você prefere ler um livrinho junto comigo? Você escolhe!”.
Desacelerar
Pare uma birra antes que ela
comece, não dizendo imediatamente “não” no momento em que
uma criança pede algo. Em vez
disso, faça uma pausa e diga em
voz alta: “Vamos ver!”. Isso lhe
dá a oportunidade de pensar sobre o pedido e sobre como negá-lo. Também lhe dará um tempo
para lançar mão de outras ferramentas, tais como a distração e o
redirecionamento. Desacelerar e
discutir também permite que seu
filho entenda o motivo da recusa e aceite-o de forma mais agradável. Você quer dar ao seu filho
a sensação de que você o ouve,
se preocupa com seus desejos e

pode ser confiável para ajudá-lo
a superar as decepções da vida.
Às vezes, uma mudança de
local também pode interromper
uma birra ou romper um impasse. Você pode dizer: “Vamos ver
aquele cachorrinho que você gosta na loja de animais” ou “Vamos
à farmácia comprar os grampos
de cabelo que você precisa. Continuaremos conversando no caminho”.
Encontre um
espaço tranquilo
Se você estiver em público,
tente se afastar do público. Concentre-se em seu filho e em você,
não no julgamento de outras pessoas. Isso alivia qualquer pressão que você possa sentir dos espectadores e permite que você se
relacione com seu filho de maneira privada. Quanto menos barulho houver, mais fácil será para
você acalmar seu filho. Pegue a
mão dele e diga: “Venha sentar
no meu colo e vamos conversar
sobre isso”.
Defina um
limite firme
Embora você queira transmitir que está tudo bem se seu filho
estiver com raiva, você precisa
deixar claro que o comportamento
fisicamente agressivo não é aceito ou legal. Se seu filho bate no
irmão, você pode dizer: “Não
há problema em ficar com raiva. Sua raiva está bem. Mas você
não pode bater”. Diga a ela: “Nós
não batemos nem chutamos ninguém”. Você quer direcioná-la
para uma maneira positiva de reagir na situação. Explique seu limite: “Bater dói. Não machucamos ninguém”. As crianças são
mais propensas a cooperar se a
razão for plausível.
Espero que vocês possam
realmente disciplinar seus filhos
com respeito!
* Terapeuta Familiar - Casal Individual, ênfase na relação mãe-bebê. Especialista-Mestre-Doutora-Pós-Doutora pela UNIFESP,
Fellow Universidade Pittsburgh
- USA. Site: www.terapeutadebebes.com.br. Instagram: @terapeutadebebes_familia

VEREADORA ANA BORGHI COMENTOU A
CRIAÇÃO DE PONTOS DE CARGA E
DESCARGA NA RUA JOSÉ LUCAS, CENTRO
“A via ficou perfeita com a fiação subterrânea, mas não havia pontos para estacionamento”

A vereadora Ana Borghi ocupou a tribuna da Câmara em Tema
Livre, durante a sessão de 12 de
abril, para agradecer ao Executivo, que atendeu seu pedido, feito
em requerimento, sobre alimentação em creche do Tanque. “O
assunto foi resolvido. Fico feliz
em saber que a merenda escolar
está funcionando naquele bairro”.
Melhorias no entorno da área
de lazer no Jardim do Lago também foram objeto de gestões
desenvolvidas pela vereadora.
“Também faço caminhada ali e
constatei que a situação melhorou”, afirmou.
Ana Borghi agradeceu ainda
ao prefeito Emil Ono, que recebeu
lojistas da Rua José Lucas, cen-

tro de Atibaia. A reunião contou
com o secretário de Mobilidade
Urbana, Ricardo Freire.
“A via ficou perfeita com a
fiação subterrânea, mas não havia pontos para estacionamento,
dificultando o transporte de produtos, em caixas pesadas, pelas
comerciantes até seus estabelecimentos. Ficou acertado com a
Prefeitura que serão instalados
quatro pontos de carga e descarga (acessibilidade) ao longo da
rua”, adiantou a vereadora.
DOAÇÃO DE LEITE
MATERNO
A vereadora comentou ainda
seu projeto de lei, em início de
tramitação, sobre a inclusão de
campanha de incentivo para do-

ação de leite materno. “Muitos já
sabem que teremos o Centro da
Mulher e o Centro de Aleitamento Materno (a ser aberto em 24
de junho). Em fevereiro, estivemos em Brasília, buscando recursos para a aquisição de máquina
de pasteurização de leite materno, que poderá beneficiar 11 municípios no entorno de Atibaia”.
A vereadora citou estudos
científicos que colocam o leite
materno como essencial para a
redução da desnutrição e para a
proteção das crianças em relação
a doenças. O Dia Nacional de Doação do Leite Humano é celebrado em 19 de maio. “Peço a atenção dos colegas vereadores para
a aprovação desse projeto”.
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ATIBAIA SANEAMENTO E INSTITUTO
DANIEL DIAS PROMOVERÃO INCLUSÃO
POR MEIO DA NATAÇÃO

A

A previsão é que os trabalhos tenham início já no primeiro semestre
Atibaia Saneamento
firmou em
2021 uma
importante colaboração com
o Instituto Daniel Dias (IDD)
a fim de promover o desenvolvimento social no município por intermédio do
incentivo ao esporte e à inclusão. A iniciativa Paralímpico IDD, contemplada no
Edital de Projetos Socioambientais da Iguá, companhia
da qual a empresa de esgotamento sanitário pertence,
se relaciona com os pilares
fundamentais do plano estratégico de sustentabilidade
da organização e está alinhada aos objetivos da ONU
ao atender com a promoção
Daniel Dias, esportista de 33 anos que carrega o título de maior
da qualidade de vida, princiatleta paralímpico brasileiro da atualidade
palmente, pessoas com defi- co e, em visita técnica na Es- nar o acesso à natação para
ciência.
tação de Tratamento de Es- pessoas com e sem deficiênPara falar sobre o pro- goto (ETE) no bairro Estoril, cia, pois quando colocamos
grama, convidamos o fun- pude conhecer de perto o pro- as duas crianças na piscidador da entidade, Daniel cesso da coleta e tratamento na, à sua maneira, cada uma
Dias, esportista de 33 anos de esgoto, como tudo fun- no seu tempo e superando
que carrega o título de maior ciona e a importância do que as limitações pessoais, amatleta paralímpico brasileiro fazem por lá. Assim, unimos bas vão atingir o objetivo fida atualidade e se dedica à saneamento básico e esporte nal de chegar ao outro lado.
missão de transformação e neste projeto com um único Por isso, reforço que a defiigualdade por meio da ativ- propósito: gerar mais quali- ciência não define quem nós
idade esportiva. Ele iniciou dade de vida para a população. somos e tampouco pode ser
Fico extremamente fe- limitante para nenhum sonsua carreira na natação em
liz
com tudo isso, porque a ho ou objetivo.
2004, aos 16, e conquistou o primeiro título inter- empresa acreditou no sonO IDD tem um time de
nacional dois anos depois. ho. Hoje o IDD é composto
por
pessoas
que
consideprofissionais
responsáveis
Em 2021, durante os Joro
como
minha
família,
é
um
pelas aulas e acompanhagos Olímpicos de Tóquio,
legado
a
ser
continuado
pelos
mento dos participantes?
bem como três medalhas de
Com certeza. O nosso
bronze, o profissional anun- meus filhos, por isso ter me
conectado
com
a
Atibaia
Satime é composto por educaciou a aposentadoria e inteneamento
foi
muito
especial.
dores físicos altamente cagração ao quadro de mempacitados e, além da forbros do Comitê Paralímpico
Como
e
quais
pessoas
mação, são tecnicamente
Internacional (CPI).
serão beneficiadas?
certificados pelo Comitê
Inicialmente
o
Instituto
Paralímpico Brasileiro como
O que é na prática
vai
atender
20
crianças
da
técnicos de natação paralímo Paralímpico IDD?
Associação
de
Pais
e
Amigos
pica e possuem experiência
É um programa que tem
dos Excepcionais (APAE) de adquirida na Seleção Brasileo objetivo de incluir, com o
Atibaia, trazendo a oportuni- ira de Natação.
incentivo ao esporte, pesdade de integração por meio
soas que apresentem uma
do esporte. Queremos que seQual a sua expectativa
deficiência de forma per- jam empoderados e aprenpara
o projeto e qual a premanente. Por meio da mo- dam a ser campeões na vida,
dalidade de natação, vamos independentemente de suas visão para início das atividades?
auxiliar as crianças não ape- limitações. Essa prática esA previsão é começar
nas no seu desenvolvimento portiva me ensinou muita
ainda neste primeiro semefísico, mas também no apri- coisa e desenvolveu valores
stre e a expectativa é de esmoramento dos aspectos importantíssimos durante
tendê-lo para o atendimenpsicológicos, sociais e cul- todos esses anos. É isso que
to de 80 crianças até o final
turais. Começaremos com desejamos transmitir: vale a
deste ano. Em 2023, pretenaquelas que possuem al- pena sonhar e nós somos ig- demos expandir para outros
guma limitação física, mas uais em nossas diferenças. esportes e, no futuro, almequeremos atender em breve A deficiência é uma carac- jamos possibilitar o acolhios pequenos sem restrições. terística, mas não te define mento de, pelo menos, 500
como pessoa.
jovens. Sonhamos alto, mas
Como surgiu a parcemantendo foco no trabalho,
ria com a Atibaia SaneaQual a importância da vamos aos poucos ganhanmento?
inclusão nesse contexto?
do espaço. Acreditamos que
O contato inicial ocorreu
Entendemos que existe com investimento e capacpor um chamamento públi- a necessidade de proporcio- itação tudo isso é possível.
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SIG DA POLÍCIA CIVIL DE
ATIBAIA ESCLARECEU O CRIME
NO JARDIM SIRIEMA

O

Setor de Investigações Gerais (SIG)
da Polícia Civil
de Atibaia alcança ótimo resultado diante de um
trabalho incansável na solução
de crimes ocorridos na cidade.
Cristiano, Sérgio, André,
Hermes, Igor, Marcela, Iracema
e Márcio, são os responsáveis em
esclarecer e identificar autores
de crimes ocorridos em Atibaia.
A metodologia e as técnicas
utilizadas por esses policiais civis, além da rapidez nas investigações logo após o crime, demonstram o comprometimento da
equipe, sempre unida, na pronta
resposta à população.
O CRIME
No dia 4 de abril, no início da
manhã, três homens armados invadiram uma residência no Jardim Siriema. Os moradores, a
professora Maria Teresinha Malossi Argentino Soeiro e seu filho
Ricardo se refugiaram em um dos
quartos e ao fechar a porta, a mão
de um dos assaltantes ficou presa
e ele disparou contra a porta que
foi perfurada pela bala e atingiu
mortalmente a professora Maria
Teresinha. Após o disparo, os assaltantes por nada encontrarem,
tipo joias e moedas estrangeiras,
levaram o carro da vítima que foi
abandonado nas proximidades.
A seguir, os três assaltantes embarcaram em um carro que deixou a cidade.

INVESTIGAÇÕES
Policiais do SIG - Setor de
Investigações Gerais de Atibaia
- foram até o local, iniciaram as
investigações e após, com apoio
da Polícia Militar e câmeras de
monitoramento de Atibaia e Mairiporã, além de identificarem o
veículo Pajero TR4, cujas placas
foram trocadas, colocando as originais, também apuraram que o
veículo seguiu para a cidade de
São Paulo.
Com as placas verdadeiras do
Pajero, identificado o proprietário do veículo utilizado pelos assaltantes, na tarde do mesmo dia,
os policiais do SIG já estavam em
São Paulo, no endereço do proprietário do carro, e constataram
que o filho dele estaria envolvido no crime, atuando como motorista na fuga dos assaltantes. O
carro foi apreendido e conduzido ao Plantão Policial de Atibaia.
A PRISÃO
Na quarta-feira, dia 13, o assaltante que tirou a vida da professora foi localizado e preso em
São Paulo, pelos policiais do SIG
de Atibaia com o apoio da DIG e
DISE de Bragança Paulista.
Na Delegacia de Polícia de
Atibaia, o assaltante preso, por
força de Mandado de Prisão Temporária, identificado como Jonas
Henrique da Silva, com condenação por tráfico, confessou ser
o autor do disparo fatal. No curso das investigações, os policias

apuraram o nome dos outros três
envolvidos e que agora estão sendo procurados: sendo Franklyn
Almeida dos Santos, motorista da
Pajero que deu fuga aos assaltantes já identificados como Bruno
Santos Andrade e Guilherme Augusto da Silva, os dois entraram
na casa juntamente com Jonas. E
todos os envolvidos deverão responder pelo crime de latrocínio.
A DÚVIDA
Segundo o delegado Hermes
Jun Nakashima, que comanda o
SIG, ainda persiste uma dúvida:
a casa no Jardim Siriema foi escolhida de forma aleatória ou os
assaltantes vieram de São Paulo
com informações de que lá havia joias e moedas estrangeiras.
O delegado Hermes comenta que
na sua opinião a casa não foi escolhida ao acaso.
MAIS UMA PRISÃO
Prosseguindo as investigações, na quinta-feira, dia 14, por
volta das 11 horas, em São Paulo, os policias do SIG lograram
prender Franklyn Almeida dos
Santos, que já se encontra em Atibaia. Restam ainda as prisões de
Bruno e Guilherme.
SIG
Esse é o SIG de Atibaia, policiais civis trabalhando incansavelmente para esclarecer e identificar autores de crimes ocorridos
em Atibaia.
Fonte: Jornal g8

ATIBAIA AVANÇA DE FASE NA XI EDIÇÃO DO
PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR
Concurso tem o objetivo de reconhecer as lideranças que promovem o desenvolvimento
econômico por meio do incentivo aos pequenos negócios locais

A desburocratização para fomentar o empreendedorismo em
Atibaia sempre foi vista como
um grande incentivo ao comércio local. Com o avanço do projeto
de licenciamento de empresas, via
Plataforma Atibaia Sem Papel, a cidade segue em frente na XI Edição
do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, no tema Inovação.
Auditores do Centro de Liderança Pública, organização parceira do SEBRAE, estiveram em
Atibaia em conversa com o prefeito Emil Ono e representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para validar as informações
inscritas na primeira etapa do projeto, por meio de uma visita técnica. Depois de avaliarem as informações, efetivamente a Prefeitura
passou para uma nova fase.
A primeira etapa foi a “Habilitação do Projeto”, de caráter eliminatório, na qual foi avaliada a
redação, coerência e demonstração de elementos comprobatórios.
De todos os municípios paulistas, apenas 48 foram habilitados.
Atibaia busca a conquista de
“Prefeito Empreendedor” pois garante, hoje, mais agilidade e qualidade no atendimento aos empreendedores locais, diminuindo a
burocracia e o tempo gasto para
abrir um comércio no município.
No sistema “Atibaia Sem Papel” o munícipe encontra todos os
serviços da Prefeitura, proporcionando ao cidadão um protocolo

digital, garantindo mais sustentabilidade, economia e agilidade. Além de facilitar e desburocratizar os serviços da Prefeitura,
o importante também é a diminuição do uso de papel a longo
prazo, transformando envio e recebimento de documentos, solicitações, protocolos e pedidos em
um ambiente 100% on-line.
O Prêmio
O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é um programa de reco-

nhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram
projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento
dos pequenos negócios do município.
São premiados gestores que
tenham implantado projetos com
resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios
e à modernização da gestão pública, impactando positivamente
a economia, o emprego e a renda.

EMPRESA
ADMITE

- Auxiliar contábil
Com experiência em Empresas de
Lucro Real e Presumido
Enviar curriculum para: Rua Jose Lucas,
nº 47 - Centro - Atibaia-SP - CEP: 12940-700 ou
e-mail para: rh.vagasatibaia@outlook.com

- EDITAIS EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0003529-48.2021.8.26.0048
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do , Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos terceiros interessados incertos e desconhecidos, que por este Juízo tramita incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, figurando ANTONIO JOAQUIM GONÇALVES (citando), CPF/MF 033.470.168-66, RG 12.521.595-2 como requerido e interessado, porém encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para, querendo, contestar o incidente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital. Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em
que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Atibaia, aos 22.03.2022.

Atibaia, sexta-feira, 15 de abril de 2022
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PREFEITURA PROÍBE
ESTACIONAMENTO EM TRECHO DA
AVENIDA SÃO JOÃO DAS 6H ÀS 9H
Placas de proibido estacionar foram instaladas com o objetivo de deixar a via
com duas faixas de rolamento, melhorando a fluidez do trânsito

A Prefeitura de Atibaia, por meio de Departamento de Trânsito, instalou placas de “Proibido Parar e Estacionar” em trecho da Avenida
São João, que valerá das 6h às 9h, com o objetivo de deixar a via com duas faixas de rolamento, melhorando a vazão dos veículos no horário de muito trânsito.
Devido ao excesso de veículos de quem entra

em Atibaia pela Avenida São João, vindo da rodovia D. Pedro, as placas foram instaladas no trecho que se inicia no Supermercado Big, seguindo
até a Avenida Jerônimo de Camargo, apenas nesse lado da via.
Essa ação tem a finalidade de deixar a área urbana mais organizada, oferecendo mais segurança
e mobilidade no trânsito.

CLUBE DO FUSCA ARRECADOU MAIS
DE UMA TONELADA DE ALIMENTOS
PARA O FUNDO SOCIAL
Evento aconteceu no último domingo no Centro de Convenções e contou com mais de mil veículos expostos

Diversão e atos de solidariedade não faltaram no 15º Encontro Anual do Clube do Fusca, que
também comemorou os 15 anos
da entidade de Atibaia. O evento aconteceu no último domingo
(10), no estacionamento do Centro de Convenções, e arrecadou
mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis para o Fundo
Social, além de contar com cerca de mil carros expostos, entre
fuscas e veículos antigos.
O amor pelo charmoso e
atemporal Fusca reúne diversos

apaixonados em todos os eventos
do Clube. E estima-se que mais
de três mil pessoas passaram pelo
Centro de Convenções no último domingo, com apaixonados
pelo carro de todos os cantos do
país, reunindo histórias e vivências com o famoso modelo, carinhosamente apelidado de bolinha.
O Clube do Fusca de Atibaia
é considerado desde 2010 de Utilidade Pública para o município.
O encontro contou com muitas
opções de lazer, comércio de peças e acessórios, parquinho e fei-

ra de artesanatos, espalhados nos
dois estacionamentos do Centro
de Convenções e Balneário.
Durante o evento, foram expostos Fuscas dos integrantes do
Clube de Atibaia, bem como de
outras cidades, mantendo viva a
história do Fusca e de carros antigos, além de exposição da “Brasília Amarela” original dos Mamonas Assassinas, banda ícone dos
anos 90. Também foram expostos
veículos da linha VW a ar e veículos antigos de qualquer marca
com mais de 30 anos de fabricação.

CAMPANHA DE PÁSCOA DA
“TAMPINHA DO BEM” RENDE 248
OVOS DE CHOCOLATE PARA DOAÇÃO
De janeiro a março foram arrecadadas 2,5 toneladas de tampas de plástico, que foram revertidas
em doces para entidades cadastradas no Fundo Social de Atibaia

Prestes a completar um ano,
a campanha “Tampinha do Bem”
continua rendendo frutos em Atibaia. Desta vez, a coleta de tampas de plástico somou, nos meses de janeiro, fevereiro e março,
quase 2,5 toneladas, que foram revertidas em 248 ovos de chocolate pela empresa Lar Plásticos.
Os doces serão repassados para
entidades sociais cadastradas no
Fundo Social de Solidariedade,
ajudando a alegrar a Páscoa de
várias famílias da cidade.
“Nossa campanha de Páscoa
da Tampinha do Bem foi um

grande sucesso. Agradeço a todos que doaram suas tampinhas
e à Lar Plásticos pela parceria de
sempre”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social
de Atibaia, Tamy Ono.
A arrecadação de Páscoa
ocorreu depois de várias ações
envolvendo a “Tampinha do
Bem” no município. Desde que
foi criada, em maio do ano passado, a campanha arrecadou até
dezembro quase 7 toneladas de
tampinhas, que foram revertidas
em cobertores na Campanha de
Inverno, chocolates no Dia das

Crianças e panetones no Natal.
Quando foi lançada, a iniciativa tinha como meta arrecadar
cobertores para o inverno, recebendo o nome de “Tampinha doada, família aquecida”. Mas o sucesso foi tão grande que o Fundo
Social decidiu tornar a arrecadação uma ação permanente e, atualmente, são cerca de 200 pontos
de coleta espalhados pela cidade nas feiras livres, escolas, creches, colégios, igrejas, postos de
saúde, condomínios, secretarias
municipais e estabelecimentos
comerciais.

A PRIMEIRA-DAMA TAMY ONO,
FALA DA INICIATIVA BENEFICENTE
“ESTAÇÃO SOLIDÁRIA”

O Atibaia Hoje conversou
com a primeira-dama e presidente
do Fundo Social de Solidariedade
(FSS) de Atibaia, Tamy Ono, que
nos deu detalhes da mais nova iniciativa beneficente que está sendo
realizada no município, a Estação
Solidária. Confira a entrevista:
Atibaia Hoje - Primeira-dama, o que é e como funciona a
Estação Solidária?
Tamy Ono - Estação Solidária é um projeto do Fundo Social que permite a escolha, de forma gratuita, de roupas, utensílios
domésticos e brinquedos pelas
famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas na
rede socioassistencial do município. Organizamos os grupos com apoio da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social e transportamos dos
bairros até o FSS, onde montamos uma “lojinha” com as doações da população e permitimos que escolham os itens que
necessitam. O diferencial desta proposta é proporcionar uma
experiência diferente para essas
famílias, que são recebidas com

todo o carinho por nossa equipe,
que oferecem um café da manhã,
promovem orientações sobre escovação bucal e orientam sobre os
benefícios sciais. E essas pessoas
têm a oportunidade de escolher,
livremente, o que necessitam, em
um espaço idealizado e organizado como uma loja mesmo, com
os itens dispostos separadamente, manequins e tudo mais que
compõem esse tipo de ambiente.
Atibaia Hoje - Quando essa
iniciativa começou?
Tamy Ono - O primeiro evento Estação Solidária aconteceu no
mês de março agora, com famílias
do bairro São Roque, que recepcionamos com um café da manhã,
e repassamos mais de 580 itens,
entre roupas, brinquedos e utensílios domésticos, além de cestas
básicas, kits de limpeza e kits de
cama e mesa. Durante a primeira edição as equipes da Prefeitura também prestaram orientações,
realizaram exames e distribuíram
kits de higiene bucal, e ainda houve atualização do esquema vacinal contra a Covid-19.
Atibaia Hoje - E o Fundo

Social já tem previsão de novas edições da Estação Solidária em Atibaia?
Tamy Ono - A próxima edição da Estação Solidária está prevista para atendimento de famílias
da região do bairro do Laranjal e
do Morro do Mexerica. É importante ressaltar que o atendimento é destinado apenas às famílias
cadastradas e/ou acompanhadas
pelo CRAS de cada bairro/região,
que junto ao Fundo Social providencia as inscrições para a Estação Solidária.
Atibaia Hoje - E, para concluir, Tamy, como a população
pode contribuir com as ações
do Fundo Social em Atibaia?
Tamy Ono - Quem estiver interessado em colaborar pode levar as doações ao Fundo Social
ou entrar em contato para mais informações: a sede do Fundo Social de Solidariedade fica na Avenida São João, nº 613 - Centro
(também acessível pela entrada
de veículos pela Av. Jerônimo
de Camargo); telefone (11) 44128220 e e-mail: fundosocial@atibaia.sp.gov.br
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PREFEITURA E SEBRAE ABREM PREFEITURA DE ATIBAIA COMPROU
MAIS
QUATRO
NOVOS
ÔNIBUS
E
VAGAS PARA O PROGRAMA
EXPANDE TRANSPORTE ESCOLAR
START ATIBAIA
Ação faz parte do Programa Conecta Atibaia e tem o objetivo de fomentar e
apoiar o surgimento de projetos de inovação e startups

A busca de reforço para estruturar, crescer e expandir o
negócio é sempre a grande busca de um empreendedor. Com
isso, a Prefeitura de Atibaia e
o Sebrae estão lançando o Programa Start Atibaia, com o objetivo de fomentar e apoiar, por
meio de consultorias, o surgimento de projetos de inovações,
atendendo às mais diversas necessidades dos pequenos negócios inovadores. As inscrições
estão abertas e os interessados
devem acessar o link: https://
airtable.com/shrPBIfAGowrElU98 e garantir a vaga até o dia
1º de maio.
Ação é gratuita e faz parte do Programa Conecta Atibaia, contando com a parceria
de empresas privadas, instituições de ensino e entidades lo-

cais. E mais um detalhe: o projeto permite que pessoas físicas,
que têm a veia empreendedora
e ideias viáveis para apresentar,
também participem.
A ideia é formar um time
para auxiliar e gerar relatórios
sobre o status de cada empresa
e, principalmente, ajudar a superar um dos principais desafios
em seu desenvolvimento, como
validar sua proposta de valor e
seu modelo de negócio, construindo algo que tenha aceitação no mercado.
O programa tratará de assuntos como aceleração, network, conexões com outros
programas de internacionalização, acesso a capital, entre
outros. Nos meses de maio
e junho, os participantes terão direito a uma coletiva por

mês, seis acompanhamentos,
seis mentorias individuais, um
meetup (encontro informal em
que as pessoas conversam de
pé, facilitando a circulação e
o networking) e kick off (reunião realizada na fase inicial
de um projeto com o intuito
de alinhar todos os detalhes).
No mês de julho, acontece
o Demoday, evento de apresentação final das Startups. Já em
novembro todos participarão
do Case, considerado o maior
evento de startups da América Latina.
Para mais informações, entre em contato com a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Atibaia pelo
e-mail: desenvolvimento@atibaia.sp.gov.br.

Veículos serão agregados à frota para melhoria e expansão do transporte
de alunos da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura da Estância de
Atibaia comprou quatro novos
ônibus para transporte escolar
que vão melhorar o atendimento
aos mais de 3.500 alunos da Rede
Municipal de Ensino que utilizam
esse benefício. A aquisição desses veículos foi possível devido
a um planejamento estratégico
e orçamentário-financeiro, com
base no Plano de Gestão da Secretaria Municipal de Educação.
Os veículos foram adquiridos
por meio da ata de registro de preços do ano de 2021, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), com investimento de mais de R$ 1,2 milhão. São ônibus de 59 lugares
que proporcionarão mais conforto, segurança e agilidade aos alunos transportados.

Atualmente, o transporte escolar de Atibaia possui 58 linhas
à disposição dos alunos. Os novos ônibus serão incorporados à
frota municipal objetivando a renovação de veículos para o transporte da Rede Municipal de Ensino e ampliação do atendimento
já realizado.
“Com a chegada dos novos

ônibus, a Secretaria Municipal de
Educação busca melhorar o atendimento que já é realizado. Esses
ônibus são maiores e otimizam a
utilização da frota. A aquisição
dos veículos é mais uma ação em
prol da melhoria da aprendizagem
e evolução constante da educação
em Atibaia”, disse a secretária
de Educação, Eliane Doratiotto.

No próximo dia 19, a Prefeitura da Estância de Atibaia oficializa a edição 2022 do projeto “Aprendendo com Turismo”,
que procura sensibilizar alunos
da rede pública municipal sobre
a importância das atividades turísticas para a cidade. Realizado pelas secretarias municipais
de Turismo e Educação, o ato
oficial de lançamento acontecerá na Escola Municipal Rosiris
Maria Andreucci Stopa, no bairro Campos de Atibaia.
As aulas tiveram início no
dia 26 de março, na Escola Municipal Eva Cordulla Hauer Vallejo, no Boa Vista, e o projeto
percorrerá, até agosto deste ano,
o total de 26 escolas, alcançando
cerca de 1.850 alunos do 4º ano

do Ensino Fundamental. Lançada em 2016, a iniciativa busca
apresentar aos alunos, de forma didática, a estrutura turística do município, o que abrange não só atrativos e pontos de
interesse, mas também setores
envolvidos, mercado de trabalho e até mesmo dicas de como
receber bem os visitantes.
Na visita às escolas, os profissionais da Secretaria de Turismo expõem os diversos tipos
de turismo que a cidade oferece
- rural, religioso, gastronômico,
cultural, ecológico, de aventura,
de eventos e negócios -, incentivando a reflexão sobre a importância de se colaborar na proteção
e preservação dos patrimônios naturais, históricos, arquitetônicos,

culturais e religiosos que encantam a todos e fazem de Atibaia
uma estância turística.
Os alunos também levam
para casa mapas turísticos da
cidade, de forma a tornarem-se disseminadores dos temas e
conhecimentos trabalhados em
sala de aula. O projeto inovador
de educação turística foi formalizado em lei em 2019 (Lei nº
4.694, de 4 de outubro de 2019),
inserindo permanentemente o
tema do turismo sustentável aquele que respeita e contribui
para valorização da cultura, do
meio ambiente e das pessoas nas escolas da rede pública municipal e agregando duas importantes áreas nas quais o município
se destaca pela excelência.

PREFEITURA DE ATIBAIA INICIA ATIVIDADES
DO PROJETO “APRENDENDO COM TURISMO”

2º CADERNO
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BRAGANÇA PAULISTA ABRE
JOANÓPOLIS PROMOVE NOVO
CONCURSO PÚBLICO COM 188 VAGAS, CONCURSO PÚBLICO COM 24 VAGAS E
COM SALÁRIOS DE ATÉ R$ 5,8 MIL
REABRE CONCURSO PÚBLICO DE 2020
A prefeitura de Bragança Paulista abre concurso público com 188 vagas, para nível fundamental

C

incompleto, fundamental completo, médio e superior. Salários iniciais que podem chegar a R$ 5,8 mil
om iniciais que podem chegar a R$
5.800, o edital do
concurso de Bragança Paulista está com inscrições abertas. Os candidatos interessados neste certame devem se
inscrever através do site da banca organizadora, IBAM. O prazo estipulado é até o dia 19 de
maio de 2022.
Além disso, também é necessário efetuar o pagamento da taxa
fixada que pode variar entre R$
56 e R$ 98, dependendo da função desejada.
Ao todo, o edital Bragança
Paulista oferta 188 vagas para
cargos de todos os níveis de escolaridade.
As provas serão realizadas no
dia 12 e/ou 26 de junho. A aplicação dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das avaliações.
As provas serão objetivas de
caráter classificatório e eliminatório, com duração de 3 (três) horas e questões de múltipla escolha com 4 alternativas cada uma.
Provas: 12 ou 26/06/2022
Vagas: 188
Escolaridade: todos os níveis
Inscrições: 11 de abril
a 19 de maio
Isenção de taxa:
12 e 13 de abril
Último dia para pagamento:
20 de maio
Banca: IBAM

Confira o edital da Prefeitura Bragança Paulista escaneando o QR CODE abaixo:

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Cargos
Vagas
Salário
Ajudante Geral
17
R$ 1.696,60
Jardineiro
12
R$ 1.944,48
Lavador
04
R$ 1.771,96
Mecânico de Man. de Máq. Jr.
02
R$ 2.694,80
Mecânico Júnior
02
R$ 2.326,36
Operador de Motosserra
04
R$ 2.443,58
Pedreiro
11
R$ 2.033,25
Pintor de Letreiro
01
R$ 2.125,37
Serralheiro
02
R$ 2.326,36
Servente
04
R$ 1.591,10
Servente de Obras
10
R$ 1.696,60
Servidor Braçal
37
R$ 1.591,10
Soldador
04
R$ 2.326,36

Vagas
01
02
01
01
01

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Cargos
Vagas
Assistente Social
07
Dentista
06
Enfermeiro
02
Farmacêutico
02
Fisioterapeuta
02
Fonoaudiólogo
02
Médico Veterinário
CR
Psicólogo
03
Psicopedagogo
01
Terapeuta Ocupacional
02

Horóscopo
Semana de 16 a 22 de abril

Salário
R$ 3.054,88
R$ 2.125,37
R$ 2.443,58
R$ 1.591,10 20h/semana
R$ 2.443,58
Salário
R$ 3.054,89
R$ 4.408,16
R$ 5.813,36
R$ 5.813,36
R$ 3.054,89
R$ 3.054,89
R$ 4.408,16
R$ 3.054,89
R$ 3.054,89
R$ 3.054,88

20h/semana

20h/semana
20h/semana
20h/semana
20h/semana
20h/semana

VIRGEM - Você estará ainda mais audacioso em relação ao seu relacionamento amoroso, principalmente no que se refere ao sexo.
Neste período, seu desejo de realizar seus fetiches e fantasias sexuais estará mais aflorado.
LIBRA - Período positivo para lidar com
assuntos psicológicos, emocionais e para compreender os aspectos mais profundos de sua
mente. Você poderá desenvolver todo tipo de
atividades a esse respeito. Momentos importantes na vida íntima.

ÁRIES - Esta é a fase ideal para você. Vai
progredir no campo profissional e financeiro.
O amor também está em excelente aspecto astral. Toda e qualquer chance de melhorar em
sua carreira, seja artística, pública, administrativa, cultural ou técnica deverá ser aproveitada.
TOURO - Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de
segredos importantes. Continue tendo confiança em si mesmo. Agora você estará se encaminhando para um período excelente.
GÊMEOS - A maior parte do seu interesse continuará voltada para o mundo das ideias,
dos conceitos filosóficos e da busca de elevação e ampliação dos horizontes. Necessidade de
ter de se adaptar a certas condições materiais.
CÂNCER - Dificuldades de ordem prática
poderão perturbar seus planos em longo prazo.
Os estudos elevados também terão seus impedimentos. Perdas em negócios feitos de forma
descuidada ou impulsiva. Possibilidade de enganos e mesmo de roubos com relação ao seu
patrimônio.
LEÃO - Alguma surpresa agradável no setor amoroso por parte de alguém do seu círculo
social. Enfrente os problemas difíceis com tranquilidade e confiança em si. Atente para a sua popularidade, principalmente entre os seus amigos.

A

Prefeitura de Joanópolis promoveu a reabertura
para inscrições do
Concurso Público 01/2020 e abriu
novo Concurso Público 01/2022
com 24 vagas. A remuneração varia de R$ 1.045,00 a R$ 3.500,00
mensais.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Cargos
Vagas
Salário
Assessor Administrativo
05
R$ 2.326,36
Assistente Administrativo
03
R$ 2.125,36
Auxiliar Administrativo
01
R$ 1.857,39
Auxiliar de Farmácia
02
R$ 2.033,25
Auxiliar de Mecânica
05
R$ 1.944,48
Auxiliar de Consultório Dentário 01
R$ 2.033,25
Borracheiro
03
R$ 1.944,48
Coveiro Júnior
06
R$ 2.443,58
Motorista Júnior
03
R$ 2.125,37
Operador de Máquinas Júnior
10
R$ 2.326,36
Recepcionista
03
R$ 1.771,96
Telefonista
02
R$ 1.944,48
Torneiro Mecânico Júnior
01
R$ 3.054,89
NÍVEL MÉDIO
Cargos
Almoxarife
Desenhista
Técnico em Enfermagem
Técnico em Radiologia
Topógrafo

Os funcionários contratados irão atuar em jornadas de 30 a 40 horas semanais
e contarão com salários de até R$ 3,5 mil mensais

ESCORPIÃO- Período especialmente favorável para iniciar uma união, seja de cunho
amoroso ou profissional. Certas facilidades permitirão um bom entrosamento entre você e as
pessoas de seu convívio. Procure apenas amenizar as críticas e diminuir as exigências que
costuma fazer.
SAGITÁRIO - A posição do Sol vai estimular novos relacionamentos, uniões e a formação de relacionamento amoroso. Maior necessidade de contato com as pessoas queridas,
compartilhando sua vida com elas, especialmente no cotidiano e nas atividades materiais.
CAPRICÓRNIO - Pleno desenvolvimento dos assuntos profissionais. Os tratamentos
de saúde poderão levá-lo a uma melhoria orgânica com bastante facilidade. Uma revisão
na maneira de lidar com o seu cotidiano será
importante para melhorar seu relacionamento
com a pessoa amada.
AQUÁRIO - O planeta Marte terá maior
facilidade para eliminar certas situações que
haviam se tornado inadequadas, abrindo caminho para uma renovação global na sua vida.
Possibilidade de grandes desenvolvimentos na
vida material.
PEIXES - Surgimento de pequenas dificuldades práticas e materiais na relação com
a pessoa amada, particularmente no convívio
cotidiano, o que poderá arrefecer o ardor dos
sentimentos. Novas oportunidades surgirão.

Concurso Público 01/2020
O Concurso Público 01/2020
foi reaberto pela Prefeitura de Joanópolis, anunciando a reabertura do Concurso destinado à admissão de profissionais de níveis
fundamental, médio e superior.
As inscrições estão reabertas
exclusivamente, através da Internet, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - Ibam, até o dia 25 de abril
de 2022 . O valor da taxa é de R$
52,00 a R$ 92,00. Já a realização
da prova objetiva está prevista
para o dia 22 de maio de 2022.
Cargos e Vagas
As oportunidades disponíveis neste certame são para os
cargos de Agente Administrativo (1); Cozinheira (1); Motorista
(1); Monitor de Ônibus (1); PEB
III - Matemática (1).
O salário base ofertado varia
de R$ 14,58 por hora-aula e R$
1.045,00 a R$ 1.314,37 e a carga horária a ser cumprida é de
40 horas semanais, exceto para
a função de Professor.
O prazo de validade deste certame será de dois anos, contados
da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Confira o edital na íntegra do
Concurso Público 01/2020 escaneando o QR CODE abaixo:

Concurso Público 01/2022
O Concurso Público 01/2022
foi aberto pela Prefeitura de Joanópolis, anunciando abertura
de inscrições, o qual destina-se
à contratação, bem como formação de cadastro reserva de 24 profissionais de nível fundamental,
médio, técnico e superior.
Cargos e Vagas
As chances são destinadas aos
seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde; Agente de Desenvolvimento Infantil (1); Auxiliar de Farmácia (1); Agente
de Saúde (1); Agente Fiscal (1);
Agente Operacional (5); Assistente Social (1); Atendente Consultório Dentário (1); Auxiliar
Administrativo (3); Eletricista
(1); Enfermeiro (1); Inspetor de
Alunos (1); Mecânico (1); Nu-

tricionista (1); Operador de Máquina (1); Orientador Esportivo
(1); Pedreiro; PEB I - Professor
de Educação Básica I; PEB III Ciências (1); Técnico de Enfermagem (1); Turismólogo (1) e
Secretário de Escola.
Ao ser contratado, o profissional deverá exercer funções
em jornadas de 30 a 40 horas semanais, referente a remuneração
mensal nos valores que alternam
entre R$ 1.212,00 a R$ 3.583,79.
As inscrições vão até o próximo dia 25 de abril, acessando o
site Ibam. É importante destacar
que o pagamento da taxa de inscrição nos valores de R$ 56,00 a
R$ 98,00 deverá ser efetuado até
o dia 26 de abril de 2022.
Confira o edital na íntegra do
Concurso Público 01/2022 escaneando o QR CODE abaixo:
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Desvendando
a Gastronomia

Chef Eduardo Ortiz
E-mail: eduardo@chef-eduortiz.com.br

RECEITAS SEM GLÚTEN
Lagosta a Newburg
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de
manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de leite
- 3 gemas
- 2 caudas de lagosta co-

Lagosta Assada

Ingredientes
- 1 cauda de lagosta grande
- 1 xícara de migalhas de
pão de forma, sem casca
- 3 colheres de sopa de
manteiga derretida
- Sal e pimenta do reino à
gosto
Modo de preparo
Corte a lagosta ao meio, no
sentido do comprimento. Reserve. Coloque as migalhas de
pão numa assadeira e leve ao
forno moderado (180o C), pré-aquecido, até dourar. Misture com a manteiga e tempere
com sal e pimenta. Cubra toda
a carne com a farofa, apertando bem para formar uma camada fina. Leve ao forno por
25 minutos. Sirva logo.
Fácil - Pode ser congelada
Rendimento: 2 Porções 309 calorias cada porção

zidas
- Sal e pimenta vermelha
em pó a gosto
Modo de preparo
Numa panela, coloque a
manteiga e leve ao fogo até ferver. Junte a farinha, sal, pimenta e a metade do leite, mexendo
sobre fogo moderado até obter
um creme consistente. Reserve. Numa vasilha, bata as gemas até espumarem, adicione
o leite restante e misture bem.
Acrescente ao creme reservado e volte ao fogo, mexendo
sempre até as gemas cozinharem e formar um creme mais
leve. Corte a lagosta em pedaços pequenos e junte ao creme. Esquente rapidamente e
sirva logo.
Fácil - Pode ser congelado
Rendimento: 2 porções 588 calorias cada porção

ESPAÇO OTIMÍSTICO
Marcia Haubrich
marciahaubrich@hotmail.com

16 de abril
13º JEZALEL: Amizade, reconciliação, fidelidade
conjugal; fácil compreensão,
boa memória e habilidades.
No negativo: atrai a ignorância, o erro e a mentira; aversão ao estudo. Salmo 97, cor
violeta e incenso de patchouli.
17 de abril
14º MEBAHEL: Justiça, verdade, liberdade; liberta
os oprimidos e os presos; protege a inocência e faz a verdade vir à tona; gosto ao estudo
das leis; protege os advogados
e magistrados. No negativo: é
da calúnia, do falso testemunho e de processos escandalosos. Salmo 9, cor azul e incenso de erva doce.
18 de abril
15º HARIEL: Domina as ciências e as artes, influi sobre as
descobertas úteis e novos métodos; faz amar a sociedade;
dá sentimentos generosos, religiosidade e a pureza dos costumes. No negativo: provoca
brigas, guerras; leva à impiedade e à fundação de seitas perigosas. Salmos 93, cor vermelha e incenso de arruda.
19 de abril
16º HAKAMIAH: Protege
os soberanos e os militares; dá
vitória; previne contra as energias negativas, confere caráter
franco, leal e valente, ponto de
vista claro, honra; fiel ao juramento. No negativo: domina sobre os traidores provocando traições e revoltas. Salmo 87, cor
amarela e incenso de arruda.
20 de abril
17º LAUVIAH: Acode contra os tormentos da melancolia;
dá bom sono e revelações em

sonhos; domina sobre as altas
ciências e as descobertas maravilhosas; dá sobriedade e energia; gosto pela música, poesia,
literatura e filosofia. No negativo: é inimigo da religião e das
crenças; preguiça e ebriedade.
Salmo 8, cor amarela e incenso
de vertiver.
21 de abril
18º CALIEL: Faz conhecer a verdade nos processos e
triunfar a inocência; confunde
os culpados e as falsas testemunhas; concede habilidade nas ciências; artes e trabalhos manuais; dá amor à justiça, a verdade
e a distinção na magistratura. No
negativo: domina sobre os processos escandalosos; influi sobre
os homens vis, intrigantes e os
que procuram enriquecer às custas de seus clientes. Salmo 7, cor
amarela e incenso de cipreste.
22 de abril
19º LUVIAH: O anjo da memória e da inteligência, sua influência torna a pessoa resoluta,
amável e alegre; dá modéstia e
paciência. No negativo: provoca
aflições, perdas, sofrimentos; depravação e desespero. Salmo 39,
cor rosa e incenso de verbena.
Bom Astral!!!!

Cristiane Fernandes
Esteves Saraguci*
A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas como identificar que
uma criança pode estar dentro
do grupo de risco para transtornos de leitura?
As evidências científicas
têm trazido à tona os aspectos das dificuldades esperadas
no período de apropriação da
leitura e da escrita e padrões
relacionados aos transtornos
específicos da aprendizagem,
no intuito de diferenciar aspectos cognitivo-linguísticos
do desenvolvimento típico e
atípico. É de suma importância que tanto os profissionais
da saúde como da educação
consigam identificar esses
grupos de risco já nos primeiros níveis da escolarização, no caso, final da educação infantil e início do ensino
fundamental.
Um dos primeiros indícios
precoces em crianças para
transtorno de leitura refere-se à falha no reconhecimento do nome das letras. Nessas
crianças a leitura apresenta-se mais lenta e imprecisa, o
que dificulta uma leitura fluida, a fim de compreender o
que está escrito.
Para que você entenda,
dois pontos são fundamentais para o reconhecimento
das palavras, sendo eles a
consciência fonológica (reconhecimento do som das letras
e sua grafia) e a velocidade

com que a criança consegue
nomear objetos, letras e números. Um alerta: crianças
com dislexia podem apresentar prejuízos nas funções executivas, visto a alta demanda,
durante a leitura, dos componentes de memória de trabalho fonológica.
Esses déficits de leitura
podem ser observados desde a educação infantil em dificuldade na pronúncia das
palavras, no reconhecimento das letras que compõem o
próprio nome, em recordar
o nome das letras, entre outros sinais.
Um fator que deve ser levado em consideração para
definir um risco para dislexia é o histórico familiar, se
parentes de 1º grau apresentarem esse histórico de dificuldade na aquisição da leitura, o risco é aumentado em 4
a 8 vezes, se comparado com
crianças sem familiares com
dificuldades/transtornos.
E não podemos deixar de
fora os fatores extrínsecos, no
caso o ambiente familiar e escolar, eles são fundamentais
para o bom desenvolvimento da criança no processo de
leitura e escrita, pois um ambiente rico em estímulos favorece o aprendizado.
O importante sempre é
procurar um profissional
qualificado para fazer uma
avaliação quando perceber
que existe um risco da criança apresentar algum tipo de
transtorno ou dificuldade de
aprendizagem, podendo ser
um psicopedagogo, neuropsicopedagogo ou fonoaudiólogo, pois quando realizadas
intervenções precoces os resultados serão muito melhores e evitará maiores prejuízos no desenvolvimento da
criança.

* A autora é Neuropsicopedagoga e Psicopedagoga Clínica
e Institucional, Pedagoga especialista em Administração Escolar, Coach Pessoal, Profissional e Líder Coach pela Sociedade
Brasileira de Coaching e Analista Comportamental Disc pela
Gestor Performance. Possui experiência de mais de 20 anos
na área, atuando no âmbito escolar e clínico, como também no
mundo business como Coach, palestrante e desenvolvendo pessoas. Contatos: E-mail: crissaraguci@hotmail.com; Instagram:
@neuropsicocristianesaraguci; Facebook: @conexãodoaprender e Blog: https://conexaodoaprender.home.blog/

SISTEMA DO
“MEU INSS” AGORA
PERMITE EMITIR GUIA
PARA AJUSTAR VALOR
DE PAGAMENTO

Gisele Beraldo de Paiva*
O pagamento para o INSS
deve ser feito mensalmente
pelos trabalhadores e tem
como piso o valor do salário
mínimo (R$ 1.212,00 - para
2022) e como teto o valor de
R$ 7.087,22.
O que muitos trabalhadores não sabem é que o pagamento feito abaixo do salário mínimo, não conta como
tempo de contribuição, sendo invalidado para qualquer
finalidade, ou seja, não serve para gerar direito à pensão
por morte e nem, tão pouco,
para auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).
Quem recolhe sobre o salário mínimo, tem 3 possibilidades de pagamento:
1. Na alíquota 11%, que
representa o valor de R$
133,32 mensal e exclui a possibilidade de aposentar por
tempo de contribuição;
2. Na alíquota de 5%
(quem é MEI ou dona de casa
de baixa renda), que representa o valor mensal de R$
60,60 e igualmente exclui a
possibilidade de se aposentar
por tempo de contribuição;

3. Na alíquota de 20%,
que representa o valor mensal de R$ 242,40 e que dá direito a todos os benefícios do
INSS.
Todo mês de janeiro, de
cada ano, o valor do salário
mínimo é alterado e, assim,
todo pagamento ao INSS,
a ser feito no mês seguinte
(fevereiro) deve ter seu valor atualizado.
Como a guia de pagamento pode ser gerada pela internet ou preenchida a mão,
é comum ter preenchimento
com valor errado, principalmente no mês que muda o valor do salário mínimo.
Se o pagamento for feito
abaixo do salário mínimo, é
necessário realizar o chamado “ajuste de pagamento”, ou
seja, que haja o pagamento
da guia de complementação.
Até então, essa guia somente era feita por um servidor do INSS, sendo necessário fazer o pedido de emissão,
ou pelo 135, pelo meu inss
ou presencialmente em uma
agência do INSS.
A grande novidade é que
agora o trabalhador pode, ele
mesmo, emitir a guia para pagamento da complementação,
pelo sistema MEU INSS, no
link “ajustes para alcance do
salário mínimo - EC 103/19
- atendimento a distância”,
sendo a guia gerada automaticamente, com atualização
e juros para o devido pagamento.
Isto é importante, pois facilita o acerto, já que sem esse
pagamento de complementação, todo o valor pago anteriormente é invalidado.
Conheça seus direitos!

* A autora é advogada especializada e MBA em direito previdenciário, professora de direito previdenciário em pós-graduações, cursos preparatórios para concurso público e cursos de extensão para advogados e bacharéis em direito. Face book: Gisele
Paiva. Instagram: @profgiselepaiva. Rua Clóvis Soares, nº 200,
sala 408 - Torre Itália, Edifício Patriani Oﬃces, Alvinópolis, Atibaia - SP, Fones 4012-4154/94012-1744 e Rua Guilherme Dias
Santos Silva, nº 135 - Centro, Bom Jesus dos Perdões - SP, Fones
4012-4154/94012-1744.
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COISAS DO MUNDO, MINHA NEGA

Por Edgard de Oliveira Barros (*)

site: www.edgardbarros.net.br
e-mail: edgard.obarros@uol.com.br

O sol sem testemunha

E aí, fala sério: já pensou na
tragédia?
Você evitando encontrar
com o Lula e, sem mais nem
menos dá de cara com o Bolsonaro...
Ou, então, vice-versa, você
evitando encontrar com o Bolsonaro e dando de cara com o
Lula.
Tem coisa pior que isso?
Claro que tem. Tem o Putin.
Lembra do Putin? Sim, sim,
tem o Putin. E tem também outros bambambãs da Europa.
Fora os caras do Japão. E os
da China, claro. Já pensou nos
chineses?
Os chineses tão com o coco
e a cocada na mão. Parece baiano ou pernambucano vendendo
as delícias do coco em forma líquida. Pense, por exemplo, num
tremendo (tremendo pra não dizer “puta sol”, claro), tremendo
solão daqueles, calorão danado
e a gente naquela praia. Aí aparecem neguinhos de tudo quanto
é canto: “Vai água aí, doutor?”.
Fazem questão de chamar a
gente de “Doutor!” - “Aê Doutor!”. Pra ver se na hora de pagar a gente deixa de se importar
com o troco, um ou dois mangos, três, no máximo. Dois ou
três mangos que pra gente podem nem ser nada, mas representam muito pra eles.
Com três mangos no bolso,

até o Lula vira Doutor!
“...um gole aí...”

Três mangos dá pra tomar
um gole da branquinha no primeiro boteco ou no cara que
também passa toda hora na
praia, bem na frente da gente,
oferecendo água gelada e outras atrações, sabe-se lá, camarões e os eteceteras...
Você já viveu esses momentos, pois não? Pois é.
Mas, enfim, tudo isso pode
acontecer, inclusive com o tal
Lula, o tal Bolsonaro e um pouco menos o tal Putin.
Imaginem o Putin, branquelo feito gelo, passeando nas
praias alagoanas, por exemplo,
exibindo as suas exibições, se
portando como um baiano, até
que um alagoano chegue perto e diga: “Ó chentis! Vai um
coco aí?”.
Periga o Putin entender mal
e pensar que coco é cocô!
“Tome jeito, mano!!! - vai
esbravejar...”
“...insisto...”
Sim, insisto, de repente
vem o Lula com Canabrava na
mão. Canabrava sim, Canabrava como nome próprio.
Tive um grande amigo, jornalista também, cujo sobreno-

me era Canabrava. Cansou de
passar vexames, o coitado. “Tá
de porre, mano? Manda a cana
brava embora...”.
Coitado. Era tanto pressupor... No fim ele já nem ligava.
Grande sujeito o Canabrava.
E grande ideia uma cana
bem brava no chamamento para
a feijoada sabatina... Ou de sábado, se preferir... Canabrava
altera a cabeça da gente...
Mas eu falava do Lula, do
Putin, do Bolsonaro, tipos dessa ordem que não se deve misturar, pois, se sós já são uma
tragédia, imaginem se a gente misturar... Até Deus duvida!
Santo Cristo!
Voltando à brasa, imagine
os três já mencionados, juntos
e abraçados. Agarrados um ao
outro. Se sós já são uma tragédia, imagina se se juntarem. Aí
sim, a coisa pega.
“...pelado não...”
Vai ser um tal de “...num
vem que eu atiro...” - “Pelado
não, mano!” - “Chama o guarda aí...”.
Pior é que nesse - “...chama o guarda aí...” - com quase
toda a certeza os três sairiam
correndo.
“Num priciza puliça, a gente si intregra...”, diria o Lula,
pur exempro... (“pur exempro”

Pirei ou Piraram?

- também é bom, hein? Pençamentu grobar do Lula, que se
empolga, ou pelo menos se empolgava nos seus começos quando as pessoas falavam em “grobar”, como se fosse nome de um
buteco lá das pirombas da vida...
“Semo nóis, manu...!”
Mas, voltando aos pingos ou
pontos nos iiiiiiissss, lembrando sempre que não adianta ficar
atrás desses pontos, os dos iiiiissss, já que os bondi num para
mais, nem us ombus. “Muinto”
menus us ômbus elétricus, pruque já não se tem mais us bondi
qui era tudo eletricus”.
A eletricidade ficou cara demais, cara.
Voltando, ou então continuando na mesma, já que ninguém faz nada para melhorar
num país onde quanto pior ficar tanto melhor vai ser, especialmente pros especialistas em
“pulitica” como us cumpanhero que se acompanham até no
samba canção: “...cantaí - qui
nóis geme...!”.
“vê se si enxerga...”
E, no entanto, em matéria
de novidade, nem sei se você
percebeu, mas, dizem, estamos
mais pobres ainda pois nem o
“nada” mudou e assim continuamos na tal da “pior” que ainda
pode piorar como preveem os já

previstos supre-visores que não
preveem nada e não enxergam
nem o que vem de perto, imaginem com o que vem por aí.
E o que pode vir por aí?
Você não sabia? Tudo pode vir
por aí, inclusive o Porvir, um camarada cujo nome já diz o tal
de tudo, ficando no por vir, ou
seja, o que ainda pode vir.
Português é mesmo uma língua que nem português entende. Muito menos alguns brasileiros mais políticos pouquinha
coisa. A única coisa que eles entendem é o rufar dos tambores
ou o tilintar das moedas.
“...Tilinte...”

O que? Você não conhecia o
tilintar das moedas? Tem razão,
o dinheiro anda tão raro quem
nem tilinta mais. Tilinte na sua
imaginação e dê-se por satisfeito. Tá bom ou quer mais?
Mas, voltando e ao mesmo
tempo tentando fugir do esquema Lula/Bolsonaro ou vice-versa, Bolsonaro/Lula, acho que,
como não temos dinheiro para
uma feijoada, os dois deveriam
mesmo fazer uma dobradinha,
que é que acham? Ao que se
sabe, dobradinha é feita com
o que sobrou do jantar de ontem. Ou de anteontem, já que
não é todo dia que a gente janta
porque já não se tem e nem se

As melhores da Internet

junta grana pra janta e nem pro
“armoço”, como diria o cumpanhero, aquele já citado em algum ponto deste texto ou deste planeta.
Enquanto o Lula não vem e
o Bolsonaro não sai a gente vai
para todas as igrejas do Bonfim
e até do bom mal, se preciso for,
para pedir aos céus que nos livrem desses males todos amém.
O sol é testemunha desse miserê todo.
P.S.: O Sol, ele mesmo, o
sol acaba de informar que não
é testemunha de merda nenhuma em relação ao Brasil.
Sol malcriado, não?

(*) Edgard de Oliveira
Barros é jornalista, contador
de causos e coisas do povo

Jean Claude
Latin
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KICKBOXING: RAVY BRUNOW VENCE O SPARTANS
NO CORINTHIANS E VAI DISPUTAR O CINTURÃO

Atibaia, sexta-feira, 15 de abril de 2022

DOIS TOQUES

por Chanca

O mestre Mori e Ravy
No dia 9 de abril, no Sétimo
Spartans K1, Super Fight, valendo o Elmo, na categoria 75
kg, no Ginásio do Corinthians,
no Tatuapé, em São Paulo, o
atleta da Strickers Mori Team
de Atibaia, Ravy Brunow ven-

ceu Marcos Carvalho.
“Eu fiz uma preparação bem
complicada porque eu tive algumas lesões, mas a gente traçou uma estratégia de pontuação e consegui fazer certinho e
levar a luta, mas foi muito difícil, eu senti muito a luta do meu
adversário, um dos mais fortes
que já lutei em termos de força
bruta, porradas e chutes muito fortes, mas estratégia é tudo,
eu e o Mori fomos até o fim e
deu certo. Agora a expectativa
é lutar pelo cinturão no final do
ano, com um atleta menos forte, o jogo vai encaixar melhor,
fora isto tem o WGP, em junho, em São Paulo, e em busca
de mais cinturões nesta temporada”, disse Brunow.

“Venceu muito bem, lutou
de forma inteligente, estava lesionado, a gente não conseguiu
treinar como queríamos, teve
que lutar se preservando, atacando com mais inteligência e
a estratégia deu muito certo”,
avaliou o Mestre Mori.
Neste sábado, 16 de abril,
Bruno Silva na categoria até
91 kg luta contra Allan Mendes, no Foguete Não Tem Ré,
em Limeira, no mesmo evento Leandro Ogro enfrenta Lucas Cardoso, em disputa de cinturão. Também irá competir a
uruguaia Bárbara Pires e outros
dois atletas do lutador e mestre
Bruno Silva, Erick e Miguel,
no amador.

Pela Copa da Liga Paulista
no adulto, o Atibaia Futsal Feminino estreou dia 9 de abril, em
Mogi das Cruzes e perdeu por 2 a
1 para o Desportivo Mogiano, gol
de Zang. O time jogou com Tayná e Lobo, goleiras, Mirella, Ana,
Jéh, Cley, Carol, Bruna, Flávia,
Chelb, Zang, Letícia e Biscoito.
Neste domingo de páscoa, 17
de abril, joga em Mauá, às 15h00,
contra o Só Tapa.
A competição tem no Grupo
A: Ferroviária (Araraquara), São
Carlos, Indaiatuba, Marília e Fut.
Fera Guará. No Grupo B: Atibaia, Valinhos, Desportivo Mogiano (Mogi das Cruzes), Cam-

Foto: Atibaia Bicicross Clube

Os atletas e o mestre Magno
E Simone Tanque segue invicta ao fazer a revanche contra a
adversária que já venceu e novamente conquistou a vitória, agora tem oito lutas e oito vitórias.
“Uma adversária muito forte
que ela enfrentou pela primeira
vez quando tinha somente quarenta dias de treinamento. E desta
vez conseguiu vencer bem, aplicou um knockdown e venceu por
pontos”, avaliou Stanley.
O próximo compromisso será
dia 29 de maio, em luta por cinturão em Minas Gerais.
“Agradecemos a todos que
foram torcer para a equipe e aos
apoiadores: Duff Drinks, nutricionista Rafael Ribeiro, Associação
Desportiva Atibaia e a Secretaria
de Esportes pela condução”, finalizou Stanley.

A Academia de Futebol, Escola Oficial do Verdão de Atibaia
está com a Categoria Baby Sub4 (3 anos). Crianças e uma bola se
encontram, 84% tentarão movimentá-la com os pés, os outros 16%
usarão as mãos, tendência a serem goleiros, por isso a unidade criou
a turma. Aulas às terças, das 17h10 às 18h00, na Av. Major Alvim,
nº 860 - Alvinópolis. WhatsApp (11) 9.7229-2921

Ravy comemora com
o Elmo nas mãos

FUTSAL: ATIBAIA INICIA A TEMPORADA
PELA LIGA PAULISTA DE FUTSAL

MUAY THAI: SIMONE TANQUE E ELSON
GLADIADOR VENCERAM EM MAIRIPORÃ

No dia 3 de abril, a Equipe
Stanley Top Team foi à Mairiporã com 2 atletas e ambos fizeram as lutas principais do Muay
Thai Fight.
Elson Gladiador retornou depois de 2 anos sem lutar e conseguiu sagrar-se campeão.
“Nessa luta eu senti por ter ficado muito tempo parado, quando
a gente sobe no ringue parece que
tudo some, aí senti só o cansaço.
Um adversário duro, pensei que ia
nocautear, mas ele suportou”, disse
o Gladiador. O atleta agora luta dia
9 de julho, em Mairiporã.
“O Elson se preparou bem,
já conhecia o adversário, venceu
e bem, colocou um knockdown
no início da luta. Senti ele muito bem”, falou o mestre Magno
Stanley.

Foto: Strickers Mori Team

Foto: Strickers Mori Team

O atleta de kickboxing da Strickers Mori Team de Atibaia, mesmo lesionado conseguiu administrar a luta e
conquistar a vitória por pontos, garantindo o direito de disputar o cinturão no próximo Spartans

pos do Jordão, Taboão da Serra
e Só Tapa (Mauá).
No Sub17, no dia 6 de abril,
em Ilha Bela, Atibaia venceu por
4 a 1 Ilha Bela, gols de Hillary,
Mirella, Raphaela e Chelb. O time
atuou com Lobo, Hillary, Raphaela, Chelb, Mirella, Elena, Tati
e Camila.
No dia 30 de abril, joga contra
Friburgo (São Paulo), às 19h00,
no Ginásio Atibaia Jardim.
A Copa tem no Grupo A: Fênix (Praia Grande), ASF São Carlos, Fênix (São Caetano) e Guarujá. No Grupo B: Ilha Bela,
Atibaia, Friburgo (São Paulo),
Taubaté e Campinas.

BICICROSS: ATLETAS DE ATIBAIA DISPUTARAM A SEGUNDA ETAPA DO PAULISTA

Os atletas de Atibaia em
Americana

Pela 2ª Etapa do Campeonato
Paulista de Bicicross BMX, nos
dias 9 e 10 de abril, com a participação de 470 atletas de várias categorias em 82 baterias, os atletas
de Atibaia obtiveram os seguintes resultados: Matheus Santos
(6ª Lugar Júnior Men), Melissa
Araújo (5º Lugar de 15/16 anos),
Artur Almendra “Baleia Man” (8º
Lugar Cruise 50+), Cauã Almendra disputou a categoria 7 anos na
pré-bike e Wellington Sampaio
não passou das classificatórias.
O Atibaia Bicicross Clube tem
o apoio da ADA (Associação Desportiva Atibaia) e da Secretaria de
Esportes através da condução.

A Rey Brasil Auto Peças é parceira na cobertura esportiva e
da Rádio 90,7 FM. Peças com qualidade garantida. Rua Eurico de
Souza Pereira, nº 308 - Alvinópolis. Fone 4411-2289 e WhatsApp 9.7331-2289

Na Loja União FC Sports você encontra o material esportivo do
seu time. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, uniformes do
União e muito mais. Faça um gol de placa. Chuteiras, tênis, meias
e agasalhos. Rua da Madeira (Estoril), no Campo do União. Fones/WhatsApp: (11) 9.9940-5788 e 9.6186-0789. De terça a sexta:
10h00 às 20h00. Sábado: 10h00 às 21h00. Domingo: 10h00 às 15h00

O Ernesto e a Senha Seguros
há mais de 25 anos atendem com
ótimos serviços. Rua Napoleão
Ferro, nº 526 - Alvinópolis. Fone
4412-9933. Comercial: 9.30520326. E-mail: senhaseguros@senhaseguros.com.br

A Verotex Atibaia tem toalhas dos clubes de futebol, cobertores e mantas, toalhas térmicas para mesa e tecidos em
geral. Praça Santa Casa, nº 10 Centro. Fone 4411-3226

Venha para o Armarinhos Sinhá Moça em Atibaia! Tudo para
tricô, crochê, costura e muito mais! Fale com o Wellington e equipe. O inverno está chegando e as melhores lãs você vai encontrar
lá. Veja as promoções! Compre pelo site: www.armarinhosinhamoca.com.br. Av. Dona Gertrudes, nº 677 - Alvinópolis. Loja também no Centro

TAPEÇARIA
BRASIL
ESPECIALIZADO EM ESTOFAMENTOS
EM COURO PARA AUTOS E SOFÁS
Loja 1. Av. São João 7 0, Centro - Fone 4413-1432
Loja 2. Rua Guaraci, Estoril - Fone 4411-4969

