
6 Cidades

�6 Cidades Piracicaba, Quarta-feira , 9 de Outubro de 2019

Datas de pagamento Dia
Finais de 1 e 6 1/10
Finais de 2 e 7 2/10
Finais de 3 e 8 3/10
Finais de 4 e 9 4/10
Finais de 5 e 0 7/10

Obs.: Os aposentados que ganham até um
salário mínimo (R$ 998,00), 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

Divulgação

Rugido e alento das onças noOutubro Rosa

5/9 0, 3434 11/9 0, 3434
6/9 0, 3434 12/9 0, 3434
7/9 0, 3434 13/9 0, 3434
8/9 0, 3434 14/9 0, 3434
9/9 0, 3434 15/9 0, 3434
10/9 0, 3434 16/9 0, 3434

Salário-base Alíquota Contribuição
a pagar

Valor Mínimo:
R$ 998,00 20% 199,60
Valor Máximo:
R$ 5.839,45 20% 1.167,89

Obs.: Pagamento para empregados
domésticos, facultativos e autônomos deve
ser feito até o dia 15 do mês subsequente ao
do período de competência

ALUGUÉIS

A
Gazeta apurou ontem,
com exclusividade, que
a Guarda Civil Munici-

pal lidera um projeto de inte-
gração das forças policiais e
de segurança pública, para a
criação de um centro de trei-
namento e táticas especiais,
cujas obras deverão ser inicia-
das ano que vem, em uma
área do município, próxima
da Usina Costa Pinto, do gru-
po Raízen, junto à rodovia Pi-
racicaba - Charqueada
(SP-191), em terreno de 110
mil m2. A sua primeira etapa
será a construção de um es-
tande de tiros (40 m x 20 m),
com custo de R$ 1,2 milhão.

O prefeito Barjas Negri disse
que esta é uma ação que está
sendo viabilizada "a várias
mãos", referindo-se ao empe-
nho da Câmara de Vereado-
res, por meio do presidente
Gilmar Rotta e dos vereado-
res Maestro Johnson e Mar-
cos Abdala. "Também já rece-
bemos o importante apoio do
deputado estadual Alexander
Muniz de Oliveira, o Alex de
Madureira (PTB), que se pron-
tificou a apresentar emenda
parlamentar para garantir par-
te dos recursos necessários",
explicou. O prefeito destacou
que o deputado Roberto Mo-
rais (Cidadania) também será
consultado para fortalecer
uma comitiva que deverá
apresentar a proposta ao Se-
cretário de Estado de Seguran-
ça Pública, General João Ca-
milo Pires de Campos.

Segundo a comandante da
Guarda, Lucineide Aparecida
Maciel Corrêa, a proposta do
centro de treinamento é em
módulos, mas sua primeira
etapa deverá ser iniciada ain-
da no primeiro semestre de
2020 com a construção do do
primeiro estande de tiro, de-
vendo demandar um orça-
mento estimado em R$ 1,2 mi-

lhão. "Já temos o projeto, a
área e a reserva de parte dos
recursos que sairão do orça-
mento municipal", observou
a comandante.

O prefeito pretende levar a

proposta para análise dos pre-
feitos das outras 22 cidades
que compõem a Aglomeração
Urbana, e também vai intensi-
ficar os contatos com os depu-
tados estaduais e federais por

São Paulo que receberam vo-
tos de eleitores da cidade, a
fim de solicitar a indicação de
emendas parlamentares para
a efetivação da primeira e de
mais etapas do projeto, im-
portante para a segurança pú-
blica de Piracicaba e região.

Hoje já são treinados os 425
integrantes da Guarda, além
de aproximadamente 1.600
guardas municipais da região
atendidos anualmente pelo
Núcleo de Ensino a Distância
da Guarda Civil, com cursos
promovidos pela Secretaria
Nacional de Segurança Públi-
ca - Senasp. A finalidade é in-
vestir cada vez mais na qualifi-
cação e capacitação dos guar-
das municipais, formando
profissionais preparados e
atualizados no atendimento a
população, agindo em confor-
midade com a lei, garantindo
o respeito a dignidade huma-
na e preservação da vida.

Surgido no Cecan (Centro
do Câncer da Santa Casa de e
Piracicaba, já há vários anos,
com o objetivo de difundir a
esperança sobre o tratamen-
to e prevenção do diagnósti-
co precoce do câncer de ma-
ma, o grupo das "Onças", sob
supervisão da idealizadora,
coordenadora e psicóloga Pe-
drilha Góes, volta ao cenário
local e regional neste Outu-
bro Rosa, para uma série de
apresentações.

A música tema deste ano a
ser parodiada foi do cantor e
compositor Mumuzinho, "Eu
Mereço Ser feliz", cuja letra
foi reescrita e ficou assim:

" O dia "tava" tão lindo, Fiz
uma selfie sorrindo, Botei na
estante só pra me lembrar,
Que essa pessoa sou eu, Me-
lhor presente é a vida

Melhor que a vida não há, E
se você não se ama é que não
ama ninguém

E quem vai te amar? E viva
cada momento como se fosse
acabar, Não vale a pena espe-
rar. O tempo está passando
na velocidade. Aproveite o
Outubro Rosa. Não pode fal-
tar tempo pra felicidade,

Faça o toque das mamas,
Não deixe pra amanhã que
pode ficar tarde, Faça a ma-
mografia. Depois não vá cho-
rar no bloco da saudade,
Acorda pra vida, Bate no pei-
to, Grita bem alto, Abre um
sorriso

Canta e diz ... Eu mereço ser
feliz ... eu mereço ser feliz!"

A agenda está cheia. Elas
participaram da abertura do

mês de Outubro no auditório
da Acipi, já foram a Capivari,
Caterpillar, abertura do Outu-
bro Rosa no Cecan, com pa-
lestra do médico Sergio Bru-
no e na PUC, em Campinas.
E mantém uma série de com-
promissos até o final do mês.

São mais de 30 mulheres en-
volvidas no projeto este ano.
Muitas ainda em tratamen-
to, fazendo químico, radiote-

rapia, etc. E muitas já cura-
das por tratamentos anterior-
mente desenvolvidos em Pi-
racicaba. E é esse tipo de soli-
dariedade, alegria que conta-
gia a todos que se encantam
com o trabalho das Onças.
Elas se ajudam e celebram a
vida, espalhando a mensa-
gem de que o câncer tem
cura sim e melhor que a cura
é a prevenção.

Agenda

Dia 10, 19h30 - Rotary; 11.
14h - Crab Piracicamirim; 14,
às 14h - Crab Cecap/PSF Tu-
pi; 15, às 19h30 - IEQ Qua-
drangular Jardim Brasília; 16,
9h - COC Campinas; 17, 18h -
Betty Training Academia; 18,
às 16h - Master Moveis; 20,
19h30 - Igreja Quadrangular
Campestre; 21, 15h30h - USF
Serra Verde; 22, 8h - Coop Si-
coob Cocre; 23, 14h - Tarde
da Beleza; 24, 13h - SGS Labo-
ratório ( Uninorte); 26, 19h -
Igreja Vila Nova; 28, 13h30 -
PUC (funcionários) Campi-
nas; 29, 9h - CRAS Saltinho;
31, 10h - Cecan e 31, 19h -
Igreja Nazareno.

PREVIDÊNCIA

Indicadores

Segurança
Comandante Lucineide e subinspetor Milinai observam o projeto

ASSALARIADOS DOMÉSTICOS

4 Esses dois cães sumiram
no sábado, na estrada Jacob
Canale, que fica próxima aos
bairros Campestre/ Pau
Queimado e Novo Horizonte.
Contato pelo telefone (19)
97161-0765.

Estande de tiro

INFLAÇÃO

Christiano Diehl Neto/Gazeta de Piracicaba

Divulgação

8 de outubro de 2019

APOSENTADORIA

CÂMBIO

4 Este cachorro de porte
pequeno, patinhas curtas,
apareceu no Jupiá, no sábado,
dia 5/10. Ele está limpo e bem
cuidado. Émanso e tem uma
marca que parece queimadura
já cicatrizada. O dono pode
entrar em contato comPriscila
pelo fone: 99962-7269.

Local será utilizado para o treinamento forças policiais de Piracicaba e região

VALORES DE REFERENCIA

Solidárias
As ‘onças’ estarão se apresentando no Rotary, nesta quinta-feira

Comagenda lotada, grupo conscientiza sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce

POUPANÇA

Junho Julho No ano 12 m
IPCA (IBGE) 0,01 0,19 2,42 3,22
INPC (IBGE) 0,01 0,10 2,55 3,16
IGP-M (FGV) 0,80 0,40 4,79 6,39
IGP-DI (FGV) 0,63 0,01 4,39 5,56
IPC (FIPE) 0,15 0,14 2,22 3,79
FIPEZAP 1,69 1,85 3,97 4,87

Perdidos e
Achados

Localização
Área fica na rodovia (SP-191) Piracicaba-Charqueada, próximo à Usina Costa Pinto

Dólar Compra Venda
Comercial 4,09 4,09
Paralelo 4,16 4,26
Turismo 4,08 4,23
Euro turismo 4,49 4,65

Julho Agosto
IGP-M 1,0651 1,0651
IGP-DI 1,0604 1,0604
IPCA (IBGE 1,0337 1,0337
INPC 1,0331 1,0331

Salário de contribuição  Alíquota
Até 1.751,81 8%
De 1.751,82 até 2.919,72 9%
De 2.919,73 até 5.839,45  11%
Empregador  8%

Obs: Valores deverão ser recolhidos a partir de
janeiro.

Ufesp (2019)  R$ 26,53
Ufic (2019) 3,5262%
Selic (anual) 6%
Salário mínmo federal R$ 998,00
Salários mínimos regionais (SP*)
FaixaI: 1.163,55 - Faixa II: R$ 1.183,33

Obs: Os valores variam de acordo com as
ocupações, que podem ser conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/
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