
COVID-19
A pandemia avança no mun-

do, com exceções mínimas. Em Pi-
racicaba, só no domingo e sábado,
foram 10 mortos; ontem, mais
dois. A crise está difícil e o Estado
em todos os seus níveis está fraco
para as soluções concretas. Ensi-
nam, os especialistas, que é evitar
aglomeração, uso de máscaras,
distância de pelo menos um metro
e meio entre as pessoas, lavar as
mãos e esperar, com alegria, as ro-
dadas de vacinas, de acordo com a
necessidade de cada grupo, que está
bem definido. Que não culpem os
prefeitos! Pois a briga está entre os
governos estaduais e o Governo
Federal (leia-se Jair Bolsonaro).

FLÁVIO — I
A decisão da 5ª Turma do STJ

do último dia 23, que anulou a
quebra de sigilo fiscal e bancário
do senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), sozinha, não tem
o poder de anular a investigação
sobre um suposto esquema de
“rachadinhas” em seu gabinete
na época em que era deputado
estadual, entre 2007 e 2018.

FLÁVIO — II
Mas o julgamento do STJ des-

ta semana de dois recursos apre-
sentados pela defesa pode fazer com
que promotores voltem à estaca
zero do processo. Um dos recursos
que será analisado pelo STJ pede a
anulação das provas obtidas por
meio do relatório enviado pelo Coaf
ao Ministério Público do Rio de Ja-
neiro, que conduz as investigações.
Deve sair na quarta (3), a decisão.

FLÁVIO — III
Flávio Bolsonaro, senador

pelo Estado do Rio de Janeiro, seu
ex-assessor Fabrício Queiroz e ou-
tras 15 pessoas foram denuncia-
dos em novembro do ano passa-
do em investigação do Grupo de
Atuação Especializada no Comba-
te à Corrupção (Gaecc), do Minis-
tério Público do Rio. Flávio foi
acusado de peculato, lavagem de
dinheiro e organização criminosa.

CECÍLIO
A partir do dia 3 de março, o

escritor e jornalista Cecílio Elias
Netto lança o seu blog, vai de vez
para o mundo da internet, com
reflexões sobre temas atuais e o que
acumulou ao longo de 65 anos de
jornalismo em Piracicaba. Ótimo.

EDVALDO
Já Edvaldo Brito, que foi

candidato do Avante à Prefei-
tura de Piracicaba, convocou
seus companheiros para o seu
próprio WhatsApp. Cancelou os
grupos, diversos, que mantinha
e vai conversar um a um. Tal-
vez seja mais fácil para falar em
política ou Política. Quem sabe?

DREYFUS
A 1º de março de 1923 morria

o então senador Ruy Barbosa, que
deixou uma história até hoje não
superada no Direito Constitucio-

nal Brasileiro (leia-se Constituição
da República, em 1891). Dos casos
famosos, o do Capitão Dreyfus,
Ruy deixou uma posição clara em
defesa das vítimas dos erros do
Judiciário. Viu o erro na Guerra
de Canudos, só para citar o mai-
or de todos e nunca reparado
pela República. Apenas registro.

LULA
Avança a tese de suspeição

do ex-juiz federal Sérgio Moro
no caso do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT). Mui-
ta água vai rolar, mas o cami-
nho está aberto para uma con-
clusão mais rápida e mais fácil do
que parecia. Questão de tempo.

BISPO
Falando em história, só lem-

brar que o ataque ao então presi-
dente Prudente de Morais — que
acabou assassinando o seu minis-
tro da Guerra, Carlos Machado de
Bittencourt — foi dirigido por
Marcelino Bispo de Mello. E o
que atacou em Juiz de Fora, nas
Minas Gerais, com ferida (???)
no então candidato Jair Bolso-
naro, também era Bispo de Oli-
veira, o Adelino. Apenas registro.

MOÇÕES
Solidariedade e apoio aos pro-

fessores da Unimep (Universida-
de Metodista de Piracicaba), em
greve pelo pagamento da integra-
lidade dos salários e cumprimen-
to dos direitos trabalhistas, assim
como contra perseguição a dire-
tores, vice-diretores e superviso-
res de ensino da rede estadual
de ensino, que vem sendo pro-
movida pela Secretaria Estadual
de Educação, são temas das mo-
ções aprovadas pela Apeoesp (tex-
tos na íntegra estão nesta edição).

BEBEL
A deputada Professora Bebel

(PT) continua na tese de que
aprendizado pode ser recuperado;
vida, não. Por isso, é contra — com
um amplo grupo de seguidores —
a volta às aulas presenciais, en-
quanto não forem vacinados to-
dos os professores e funcionários
da Educação, com controle total
das questões sanitárias, a fim de
proteger a vida. Só que, no Esta-
do, autoridades acham que não.

GASOLINA — I
De acordo com o último Índi-

ce de Preços Ticket Log (IPTL), a
gasolina apresentou aumento de
5,93% nos preços em fevereiro, se
comparado o valor médio por li-
tro com o registrado em janeiro.

GASOLINA — II
O combustível foi comerci-

alizado no segundo mês do ano
a R$ 5,102, 8,65% a mais que em
dezembro, quando o preço mé-
dio era de R$ 4,696. A alta neste
período fez com que, antes da
metade de fevereiro, a gasolina
já estivesse acima de R$ 5,00.

GASOLINA — III
Até este Capiau, idoso e can-

sado e que não passou do anti-
go Ginásio, sabe fazer as contas
para que a Petrobrás dê lucros
alarmantes, além do normal. É
a técnica comunicacional para
dizer que, nos tempos do ex-pre-
sidente Lula (PT), deu prejuízo.

Tem início a vacinação de
idosos com 80 anos ou mais
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A APEOESP manifesta seu repúdio mais profundo à atitude da Secreta-

ria Estadual da Educação, por meio das Diretorias de Ensino, que vem perse-
guindo de forma inaceitável diretores de escola, vice-diretores e superviso-
res de ensino que se recusam a aplicar sua política autoritária contra a vida.

Consideramos que os diretores devem ser os coordenadores da vida
escolar e, neste sentido, devem ser sensíveis às necessidades e proposi-
ções da comunidade. Neste sentido, os diretores não são representantes
do governo nas unidades escolares e sim parte da comunidade escolar e
devem ser ainda mais solidários aos professores, aos estudantes, aos fun-
cionários, aos pais e mães neste momento de agravamento da pandemia.

Portanto, nos solidarizamos com to-
dos os diretores e demais gestores que
se recusam a se dobrar aos ditames de
Doria/Rossieli e os aplaudimos, colo-
cando o departamento jurídico da APEO-
ESP à disposição de todos em defesa da
vida, da democracia e escola pública de
qualidade para todos.
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XV: partida
tem horário
antecipado
no sábado

A partida do XV de Piracica-
ba diante do Velo Clube, válida
pela segunda rodada do Paulis-
tão A2, marcada para o próximo
sábado (6), no Barão da Serra
Negra, em Piracicaba, teve seu
horário de início antecipado em
uma hora, ou seja, passando das
18h para as 17h, mantendo-se a
data e o local. A mudança foi uma
solicitação do Nhô Quim, em fun-
ção das novas medidas imple-
mentadas pelo Governo do Esta-
do de São Paulo, que determina
restrição de circulação de pesso-
as no horário das 23h às 5h. A5

Profissionais de
saúde também

foram vacinados;
essa etapa da

vacinação, com
4.790 doses
da Oxford/

Astrazeneca,
acontece até
amanhã (3)
Os idosos com 80 anos ou

mais e profissionais de saúde que
ainda não haviam sido contem-
plados com a 1ª dose da vacina
contra a Covid-19 no município,
começaram a ser vacinados ontem
(1º), das 10h às 18h, nos seguin-
tes locais: UBSs Centro, Vila In-
dependência, Jardim Alvorada,
Algodoal, Esplanada, Parque Pi-
racicaba (Balbo), Jupiá e Pauliceia
e nos Crabs da Vila Rezende, San-
ta Teresinha, Vila Sônia e Novo
Horizonte. Essa etapa da vacina-
ção, que está utilizando 4.790
doses da Oxford/Astrazeneca,
acontece até nesta quarta (3). A5Daniel Antonio Lorenzi, 84 anos, foi vacinado ontem (1º)

Divulgação/Prefeitura

Covid-19:
Sindicato toma
providências
sobre casos
em 7 escolas
de São Pedro

Na semana passada, o Sindi-
cato dos Municipais de São Pedro
tomou conhecimento que sete es-
colas do município: Lenir Bonto-
rin, Guido Dante, Maria de Fati-
ma do Amaral, Iolanda Gentila
Frare, Benedito Modesto de Pau-
la, Ricarda de Paiva L. Berzin,
Gustavo Teixeira, estavam com
casos positivos de Covid-19. Foram
de quatro a seis servidores conta-
minados em cada escola. A enti-
dade solicitou a Secretaria de edu-
cação, através de ofício, a suspen-
são das atividades presenciais e a
desinfecção das unidades escola-
res. Um dos casos, foi de uma di-
retora que trabalhou por uma se-
mana e só então realizou o teste
que foi positivo, afastou-se da es-
cola que já conta com seis casos
confirmados. O Sindicato pensan-
do na saúde e no bem-estar dos
profissionais da educação, pediu
providências necessárias, pois
cada escola relacionada apresen-
tou mais de quatro casos. “A nos-
sa preocupação é com o aumento
de infectados nas escolas, que está
colocando servidores e alunos em
risco. Precisamos de medidas pre-
ventivas para a segurança de to-
dos”, disse a diretora da sub sede
de São Pedro, Maria José da Silva.
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“No jardim de um mosteiro”
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

jornal, prometi-me ser
jardineiro. Mas sem
menosprezar toda uma
experiência de mundo
e de vida que possa
contribuir com a comu-
nidade. Preparei-me,
cuidadosamente, cons-
truindo o meu cantei-
ro espiritual e o jardim

físico. Busco, cada vez mais, cul-
tivar belezas. E quero engravi-
dar-me espiritualmente delas.
No entanto – agoniado por mi-
sérias de um Brasil levado ao
caos –  sou chamado, ainda como
jornalista,  a ir em busca de rea-
ções contra saúva, parasitas.
Pois – além de plantar, semear –
é preciso podar, varrer. Serei tolo
se, reencontrando o Paraíso, vol-
tar a perdê-lo. Jardineiro cuida.

Permito, agora confiden-
ciar a meu eventual leitor.
Mesmo no  meu jard im de
mosteiro, tenho que partici-
par. “Nenhum homem é uma
ilha”. No universo digital, é
meu dever – como jornalista
e escritor – marchar com a
História.  Durante 50 anos,
mantive uma coluna diária
em jornais impressos: o Bom
Dia. Chegou a hora de, agora,
fazê-lo digitalmente. Um sim-
ples conversar comigo mesmo
e com quem me der a honra
de perceber-me a seu lado.

A partir de amanhã, 3 de
março, lançarei o meu blog no
universo da internet. Pretendo
seja o diário de um jornalista ido-
so que, na encruzilhada, está  à
disposição para informar sobre
opções de caminhos. Informar,
jamais orientar. O peregrino ido-
so conhece os que devem ser
evitados, por inúteis. E os –
ainda que poucos – mais ge-
nerosos para ser percorridos.
Sugerir, apenas sugerir. É, ain-
da, meu dever. Tentarei fazê-
lo. Do meu jardim e no meu
blog: www.cecilio.blog.br. Fico
na encruzilhada, à disposição.

———
Cecílio Elias Netto, escri-
tor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br)

Cecílio Elias Netto

“In extremis”, con-
 venço-me, enfim,
  de a explicação es-

tar no indefinível
imenso amor de meus
pais, um pelo outro.
Não há como descre-
vê-lo. Pelo menos,
nós, filhos, nunca conseguimos
traduzi-lo em palavras. Conhe-
cemo-lo, porém. Vivenciamo-lo.
Veio-me, disso, a inabalável
certeza de ser, a Vida,  um pre-
sente, bênção e dom imperdí-
veis. Logo, tesouro a ser pre-
servado até o último suspiro.

Nunca, por isso, entendi o
viver como penitência, vale de
lágrimas,  passagem de um
para outro mundo. Não, nun-
ca aceitei ser,  a Vida,  um es-
tágio após o qual eu seria jul-
gado e, então, destinado a céu,
inferno ou purgatório. Nascer
foi meu presente. Cabe a mim
decidir o que fazer com ele.

Céus, infernos, purgatórios
– vivíamo-los na casa de meus
pais, na aventura do cotidiano.
Havia o milagre do amor em to-
das as ocasiões: nas mortes, na
pobreza que chegou, nas doen-
ças, na penúria, na falta de pão.
Quanto mais grave a carência,
mais os meus pais criavam má-
gicas de amor.  Se, num almoço,
houvesse apenas arroz com
mortadela, minha mãe trans-
formava-os num banquete.
Aquele tão pouco, tornava-se,
então, abundância de festa.

Nasci, engatinhei, dei os pri-
meiros passinhos de bebê, entrei
na infância, na adolescência – ao
som de Chopin, Beethoven, Mo-
zart, Bach, Brahms, dos grandes
mestres. De músicas, uma de-
las, no entanto, de tal forma
penetrou-me n´alma que me
despertou encantamentos: “No
jardim de um mosteiro”. O au-
tor: Ketelby. Conheci o divino
no humano. Era possível, pois,
reencontrar Paraíso Perdido.

Há, porém,  um segredo: o
Paraíso é construção humana
pessoal. Nunca, pois, arquitetu-
ra global. O Paraíso é tribal. Eu,
com os meus próximos, com
quem tenho proximidade, famí-
lia, amigos. Na história da hu-
manidade, cada um há que tecer
a sua história pessoal. E, no so-
matório coletivo, preservar a
identidade própria. Pertencer às
instituições, mas não ser delas.

Hoje, “in extremis”, esforço-
me, ainda, para reciclar-me. Há
cerca de 40 anos, ao vender meu
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A Catedral e o Homem
O terceiro texto desta série

 é dedicado à catedral gó-
tica, sua concepção for-

mal e dogmática. Gostaria de
trazer o leitor comigo para uma
viagem à Europa Medieval, ao
Antigo Oriente Médio e, se tudo
suceder bem, a dentro de si.

De maneira concisa, o pe-
ríodo Gótico é entendido como
uma fase da arte europeia oci-
dental no decurso de sua era
medieval. Titus Burckhardt,
historiador da arte, alega que
o contato com culturas orien-
tais (em especial o Islã) auxi-
liou no desenvolvimento desta
arte. Este contato é justificado
da seguinte maneira: na penín-
sula Ibérica ocorria a “Recon-
quista”, a campanha militar
para expurgar o Califado de
Córdoba das terras de Espanha
e Portugal e, ao Leste, as Cru-
zadas capturaram a cidade sa-
grada de Jerusalém dos sarra-
cenos. Esta exposição dos eu-
ropeus ao caldo cultural deixa-
do pelos mulçumanos fomen-
tará a evolução da arte Gótica
e suas primeiras manifestações
ocorrem na França, em mea-
dos do século XII d.C., no
campo da arquitetura, mais es-
pecificamente nas construções
de catedrais e, consequente-
mente, o foco do texto de hoje.

Para que entendamos o que
a catedral gótica representa, pre-
cisamos voltar 2500 anos, mui-
to antes da fé Cristã, para o Exí-
lio do povo de Israel na Babilô-
nia no século VI a.C. Para os que
não estão familiarizados com o
Exílio, trata-se de um período em
que os israelitas foram feitos ca-
tivos nas terras estrangeiras da

Babilônia, longe de Jerusalém, por
aproximadamente 70 anos. Lá, um
profeta chamado Ezequiel recebe
uma visão que revolucionaria a fé
do Deus de Abraão: aos 30 anos
de idade, às margens do rio Que-
bar, o profeta Ezequiel depara-se
com o que chamará de “a aparên-
cia da Glória de Deus”; ele descre-
ve o que vê como um tipo de car-
ruagem celestial; um trono carre-
gado por quatro criaturas fantás-
ticas (certamente não faço jus al-
gum a descrição fabulosa do pro-
feta e convido o leitor a ler Ezequi-
el 1:4-28). Nesta visão, Deus o
transporta para a cidade de Jeru-
salém, para o templo de Salomão,
o local mais sagrado do judaísmo,
e Ezequiel observa que os israeli-
tas remanescentes nas terras de
Judá não cumprem o acordo com
Deus estabelecido por Moisés e
passam a adorar ídolos de civili-
zações vizinhas, então Ezequiel vê
a “Glória” deixar o Templo e se-
guir leste, para a Babilônia, junto
do povo exilado. Isso é de extrema
importância para o desenvolvi-
mento da fé judaica (consequen-
temente para o Cristianismo e, pos-
teriormente, o Islã), pois a presen-
ça de Deus não mais é encontrada
em um só local (o Templo de Salo-
mão), mas passa a estar junto do
povo de Israel em uma concepção
abstrata, metafísica.  O livro de
Ezequiel termina com uma pro-
messa messiânica: após o Exílio,
um descendente do Rei Davi re-
construirá Jerusalém e restaura-
rá o Templo a sua antiga “Glória”.

Jesus de Nazaré, da linhagem
de Davi, 500 anos depois de Eze-
quiel, retomará essa narrativa.
Trabalhará a noção de que a pre-
sença de Deus é absoluta e não se

restringe à geografia (como den-
tro do Templo de Salomão, por
exemplo) mas habita o ser huma-
no. Isso torna-se mais claro na fa-
mosa passagem bíblica que Jesus
expulsa os mercadores do templo
e é questionado sobre sua auto-
ridade em fazê-lo e responde:
“‘Destrua este templo, e, em três
dias, Eu o reconstruirei’. Repli-
caram os judeus: ‘Em quarenta
e seis anos foi construído este
templo, e tu afirmas que em três
dias o levantarás?’. Ele, porém,
se referia ao templo do seu cor-
po”. (João 2:19-22). Portanto, a
concepção formal das catedrais
Góticas gira em torno da alego-
ria do corpo humano, o corpo do
Cristo; é comum deparar-se com
elementos arquitetônicos que re-
metem à anatomia humana den-
tro do design das igrejas Góticas.

 (Diagrama medieval
da planta rasa de

uma catedral Gótica)

Portanto, como toda Arte Sa-
cra, a arquitetura também serve a
uma narrativa simbólica que está
em sintonia com os dogmas de sua
determinada fé, mas em três di-

Adelino Francisco
de Oliveira

Os ataques não
 sem preconcei-
tos, as análises

cheias de ressenti-
mento, o debate emba-
sado em uma fraca
teologia, a ausência de
empatia e caridade nas abor-
dagens e a forte recusa ao
tema da Campanha da Frater-
nidade 2021 só evidenciam a
grande pertinência e até a ur-
gência da linha de reflexão
proposta pelo Conic, o Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs. Tal-
vez esteja faltando, justamente,
um olhar de fraternidade a co-
meçar por alguns seguimentos
das próprias Igrejas cristãs.

Tentando descontruir a
Campanha, foram explicitadas
as mais diversas acusações, ten-
do como cerne a negação de sua
dimensão colegiada, que refleti-
ria um certo consenso pastoral
entre as Igrejas que compõem o
Conic. É relevante frisar que esta
é uma campanha ecumênica, ela-
borada a partir do diálogo e do
encontro entre Igrejas cristãs, em
um nobre e bonito propósito de
se promover unidade. A busca

Construir fraternidade na diversidade
por unidade é, inclusive,
uma perspectiva central
da mensagem cristã.

O termo ecumênico
provém da palavra gre-
ga ?????µ??? (oikoumé-
ne) e significa mundo
habitado. Em um senti-
do mais restrito e pasto-
ral, emprega-se o termo

para os esforços em favor da uni-
dade entre as Igrejas cristãs. As-
sim, a expressão ecumenismo re-
mete a uma unidade construída
em torno de um ponto comum. No
caso do Conic, as Igrejas cristãs
que se unem para a composição
da Campanha da Fraternidade,
elegendo, a cada cinco anos, um
tema relevante e sensível para a
vivência cotidiana da fé cristã.

Do ponto de vista pastoral,
a Igreja Católica compreende
como uma das dimensões fun-
damentais de sua missão traba-
lhar para a unidade entre os cris-
tãos. O ecumenismo é entendido
como uma maneira de se teste-
munhar a própria fé em Jesus
Cristo. Ao longo de sua história o
cristianismo realizou muitos Con-
cílios Ecumênicos, buscando sem-
pre assegurar e construir a uni-
dade, como um símbolo funda-
mental do discipulado de Jesus.

As dificuldades para se che-
gar a uma unidade dogmática são
grandes e múltiplas, pois envol-
vem profundas concepções teoló-
gicas de fé. Por isso, é mais plausí-
vel construir o caminho de diálo-
go e encontro entre as Igrejas a
partir de desafios pastorais, que
são comuns, na medida em que
refletem a realidade do mundo no
qual as Igrejas se encontram inse-
ridas. Qual a resposta cristã, sem-
pre à luz dos valores do Evange-
lho, aos dramas do mundo?

A Campanha da Fraternida-
de de 2021, que traz como tema
“Fraternidade e Diálogo: com-
promisso de amor” e como lema
“Cristo é a nossa paz: do que era
dividido, fez uma unidade”, pro-
põe um olhar teológico pastoral
sobre a realidade das minorias
sociais, atualizando – por meio
de uma hermenêutica crítica,
problematizadora e profunda-
mente enraizada no Evangelho

– o grande desafio cristão de
construir uma nova sociabili-
dade, alicerçada no diálogo, na
inclusão, no encontro fraterno
e na paz, tendo como cimento
de unidade o princípio básico
do mandamento do amor.

As discussões e debates
em torno da Campanha da
Fraternidade apenas atestam
a pertinência e relevância de
sua proposta. Se de fato é pre-
ciso edificar a sociedade a par-
tir do mandamento do amor,
superando formas arraigadas
de preconceito, racismo, dis-
criminação e exclusão social,
como propõe a Campanha,
fica também evidente a urgên-
cia de se reconstruir o campo
de diálogo entre os próprios
cristãos, retomando os cami-
nhos pastorais do ecumenis-
mo, para que todos vejam, na
unidade entre cristãos, o au-
têntico testemunho de amor.

———
Adelino Francisco de
Oliveira,  professor
no Instituto Federal,
campus Piracicaba;
Doutor em Filosofia e
Mestre em Ciências
da Religião; adelino.
oliveira@ifsp.edu.br

Ainda tratamento precoce?
José Maria Teixeira

Sim. No início da pandemia
provocada pelo coronavi-
rus, Covid-19, doença alta-

mente contagiosa e mortal, sur-
giu também a formula para
combatê-la preventivamente.
Trata-se do conjunto de três re-
médios: hidroxicloroquina, iver-
micina e azitromicina denomina-
dos então tratamento precoce.

Ocorre que a Anvisa (Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária),
vinculada ao Ministério da Saú-
de, cônscia de sua função e em sin-
tonia com OMS (Organização
Mundial da Saúde), desautorizou
a indicação desses remédios para
combater o coronavirus e afirmou
mais que seu uso nesse sentido
pode acarretar efeitos colaterais
perigosos até mesmo o risco de
vida. No mesmo sentido, manifes-
tou-se a SBI (Sociedade Brasileira
de Imunologia),  em parecer cien-
tífico publicado pela revista Natu-
re Reviews Immunology 2020.

Neste momento, quase um
ano depois, três são os moti-
vos que impõem nova aborda-
gem  ao tratamento precoce.

Primeiro porque, apesar de
toda pregação, orientação escri-
ta, e falada sobre a inadequação
do uso da hidrocloroquina ou
seja a ineficácia demonstrada ci-
entificamente do então “trata-
mento precoce”, há gente, de boa
fé, sem melhor esclarecimento
tomando cloroquina para tal.
Faz-se necessário socorrê-las.

Segundo, há uma contra in-
formação muito forte desorientan-
do a população menos esclareci-
da. Melhor dizendo, há uma indi-
cação muito forte para a aceitação
e consumo da hidrocloroquina
como remédio contra o coronavi-
rus. Prova inconteste desta reali-
dade é Manaus, capital do estado
da Amazonas que como socorro ao
desabastecimento de oxigênio na-
queles hospitais recebe do ministé-
rio da saúde toneladas de cloroqui-
na e nada de oxigênio. Assim, tam-
bém em várias prefeituras do país,
o “tratamento precoce” cloroqui-
na está sendo colocado ao alcance
da população com a ressalva de
que pode ser indicado pelo médi-
co. Ou seja: às favas todas as de-
sautorizações embasadas cientifi-
camente do uso de “hidrocloroqui-
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na” contra a Covid-19, emitidas
pelos institutos de imunologia da
mais alta consideração mundial
como a SBI, a Anvisa e outros.

Esses promotores da cloro-
quina médicos, prefeitos  agentes
públicos ou não devam ser adver-
tidos  de que estão agindo contra
a ciência o que hoje constitui cri-
me. Portanto, devam ser denunci-
ados e responsabilizados como tal.

 O terceiro motivo. Este, o ovo
da serpente e que serpente! Não se
pode esquecer que o Brasil se cons-
titui em um Estado Democrático
de Direito, art. 1º da Constituição
Federal tendo como um de seus
fundamentos a dignidade da pes-
soa humana, sujeita de direitos e
deveres. É neste âmbito que se le-
vanta a questão da responsabili-
dade civil do agente público.

Agente público é toda e qual-
quer pessoa que, de qualquer for-

ma e a qualquer título, exerce uma
função pública, ou seja pratica
atos imputáveis ao poder público
tendo sido revestido de competên-
cia para tanto. A responsabilida-
de civil é toda ação ou omissão
que gera violação de uma norma
jurídica legal ou contratual. As-
sim, nasce uma obrigação de re-
parar o ato danoso. Já imagina-
ram o número de mortes ocorri-
das, que estão ocorrendo e ainda
ocorrerão por omissão, descaso e
incúria dos senhores Jair Bol-
sonaro, presidente, e Eduardo
Pazuelo, Ministro da Saúde?

Não há como negar que a pan-
demia provocaria muitas mortes.
Mas não é menos certo que mui-
tas e muitíssimas vidas seriam e
serão poupadas se devidamente a
pandemia enfrentada com medi-
das científicas especialmente a va-
cina. Porém, fora isso, assiste aos
órfãos, órfãs, viúvas e viúvos, ví-
timas do descaso, da omissão e
incúria dos agentes públicos o
direito a reparação do dano do
tratamento precoce, via justiça.

———
José Maria Teixeira,
professor
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mensões. No caso do Cristianis-
mo, como tudo orbita a figura
do Cristo, é natural que as mani-
festações arquitetônicas (assim
como todas as outras manifes-
tações criativas desta religião)
façam referência à narrativa do
“Deus-Homem”, do divino que
habita a humanidade como sua
“imagem e semelhança”. Contu-
do, não é a mera condição hu-
mana que traz o homem em co-
munhão a Deus, mas suas ações
referenciando as do Cristo. A
catedral Gótica age como um
imenso símbolo desse relaciona-
mento entre nossa concepção
terrena (o corpo feito do barro)
e nossa essência divina (o fôle-
go de Deus que nos faz viven-
tes) e, de maneira mais sutil, as
paredes das catedrais são feitas
de elementos terrenos, mas seu
interior é solenemente dedica-
do em essência ao plano espi-
ritual, fazendo dela uma ale-
goria do verdadeiro templo de
Deus, o próprio ser humano.

———
Gabriel Chaim, pintor,
bacharel em Design
Gráfico (ESPM), mes-
trado em Artes Visuais
Islâmica e Tradicionais
na Prince’s School of
Traditional Arts, mestra-
do em Pintura no Wim-
bledon College of Arts

Colapso do sistema de saúde

Dramáticas e penosas de-
cisões têm sido toma-
das, por médicos e pes-

soal de saúde, no exercício da
profissão, ao escolher quem
receberá socorro nos hospi-
tais e quem não será atendi-
do, pelo colapso do sistema.

O aumento descontrolado
dos casos de covid-19 tem leva-
do ao colapso o sistema de saú-
de de muitos municípios. Na prá-
tica é decidir quem vive e quem
morre. Como chegamos a esse
estado de calamidade? Uma in-
concebível sucessão de erros per-
mitiu chegarmos a esse descala-
bro – UTI’s super lotadas e ce-
mitérios com retroescavadeiras.

Contribuíram para esse re-
sultado o descaso e incompetên-
cia, especialmente do Ministério
da Saúde; a variante P1 do coro-
navírus, identificada em Ma-
naus, potencialmente mais con-
tagiosa, o comportamento des-
cuidado de parte da população,
a menosprezar medidas pre-
ventivas preconizadas pelas
autoridades médico-sanitárias.

Nos pequenos e médios mu-
nicípios, casos que necessitam
de internação têm provocado
filas de espera por vagas de UTI
e uma corrida para liberar va-
gas para pacientes gravíssimos.
A maior parte dos hospitais
vive a agonia da falta de vaga.

No Estado de São Paulo, o
mais rico da Federação e o mais
capacitado para dar combate à
pandemia, já atingiu o pico de
internações, desde o início da
pandemia. Cidades, como Ara-
raquara,  apresentam UTI’s

lotadas, obrigando a decreta-
ção de lock down; em Jaú a va-
riante circula sem controle, para
citar casos mais conhecidos.

Tem o Brasil 5.570 municípi-
os, muitos vivem uma tragédia
oculta, sem poder contar com ór-
gãos federais, que deveriam ma-
pear a situação do sistema de saú-
de no país inteiro e coordenar es-
forços para que cada um esteja
apto a prestar atendimento a to-
dos: leitos onde estão faltando,
suprimento de oxigênio, insu-
mos e medicamentos para que
não faltem nos hospitais e pos-
tos de saúde, trazer ao Brasil va-
cinas em quantidade suficiente,
para imunizar toda população, já
que a solução para a covid-19
é a vacina, sempre em falta.

Países que foram previden-
tes, no planejamento e aplica-
ção da vacina, observam núme-
ro de casos reduzidos, bem as-
sim internações e óbitos, como
é o caso do Reino Unido, que já
experimenta início de recupe-
ração da atividade sanitária.

Brasileiros sofrem a angús-
tia de não saber quando todos
serão vacinados, não têm certe-
za de que encontrarão uma vaga,
no hospital, caso necessitem, so-
bre falta de condições mínimas
em cidades que não têm estru-
tura de atendimento sanitário.

Até quando?
———
Frederico Alberto Bla-
auw é mestre em Di-
reito Comercial, advo-
gado e consultor de
empresas, professor
de Direito Empresarial

Fica evidente aFica evidente aFica evidente aFica evidente aFica evidente a
urgência de seurgência de seurgência de seurgência de seurgência de se
reconstruir oreconstruir oreconstruir oreconstruir oreconstruir o
campo decampo decampo decampo decampo de
diálogo entre osdiálogo entre osdiálogo entre osdiálogo entre osdiálogo entre os
próprios cristãospróprios cristãospróprios cristãospróprios cristãospróprios cristãos

Do meu jardim eDo meu jardim eDo meu jardim eDo meu jardim eDo meu jardim e
no meu blog: www.no meu blog: www.no meu blog: www.no meu blog: www.no meu blog: www.
c e c i l i o . b l o g . b rc e c i l i o . b l o g . b rc e c i l i o . b l o g . b rc e c i l i o . b l o g . b rc e c i l i o . b l o g . b r .....
Fico naFico naFico naFico naFico na
encruzilhada,encruzilhada,encruzilhada,encruzilhada,encruzilhada,
à disposiçãoà disposiçãoà disposiçãoà disposiçãoà disposição

Gabriel Chaim



A3
A Tribuna Piracicabana
Terça-feira, 2 de março de 2021

FAMILIAR
Criado para identificar e

promover os produtos da agri-
cultura familiar, o Selo Nacional
da Agricultura Familiar (Senaf)
tem sido cada vez mais buscado.
Tanto que a quantidade de pro-
dutos com a certificação passou
de 700, em 2019, para mais de 7
mil, em 2020. A procura é resul-
tado de medidas adotadas pela
Secretaria de Agricultura Fami-
liar e Cooperativismo do Mapa
que facilitaram o acesso ao selo.

INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA
O Ministério da Agricultu-

ra, é uma das instâncias de fo-
mento das atividades e ações
para IG de produtos agropecuá-
rios, dando suporte técnico aos
processos de obtenção de regis-
tro. O país contabiliza 76 indica-
ções geográficas: 61 indicações de
procedência e 15 denominações
de origem. As Indicações Geográ-
ficas estão em franco crescimen-
to no Brasil. No país, 159 regiões
estão em processo de reconheci-
mento no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).

PRESERVAR
O Ministro do Meio Ambi-

ente, Ricardo Salles, destacou,
junto aos parlamentares da
Frente Parlamentar da Agrope-
cuária (FPA), as medidas que
têm sido tomadas pelo governo
federal para preservar o meio
ambiente e os programas priori-
tários do Palácio do Planalto re-
lacionados a esta pauta. Duran-
te a reunião do colegiado, o mi-
nistro, acompanhado do secre-
tário da Amazônia e Serviços
Ambientais do MMA, Joaquim
Leite, enalteceu que o Brasil é
um dos países que mais preser-
va o meio ambiente no mundo.

PRIORIDADE
O presidente da Frente Par-

lamentar da Agropecuária (FPA),
deputado Sérgio Souza (MDB-
PR) e a nova diretoria da banca-
da estiveram, com o presidente
do Senado Federal e do Congres-
so Nacional, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG) para entregar a pau-
ta prioritária da Frente na Casa.
Sergio Souza explicou que foi
definida uma pauta de traba-
lho com uma série de projetos
em apreciação no legislativo.

COMUNICAÇÃO
Lideranças e representantes

de diversos segmentos do agro
brasileiro defendem a ideia que
o setor precisa se fortalecer e se
conectar com a sociedade, assu-
mindo o desafio de mostrar, de
forma eficiente, seu real desem-
penho para o desenvolvimento
socioambiental e econômico do
País. Esse é o objetivo do movi-
mento “Todos a Uma Só Voz”,

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

que foi lançado nesta terça-fei-
ra, por videoconferência. A
ideia do projeto é aproximar o
agro da população brasileira.

124 ANOS DA SNA
O potencial do agronegócio

brasileiro para produzir, expor-
tar e abastecer o mercado inter-
no, mesmo durante a pandemia,
é um dos principais fatores de
sustentação da economia do
País. O comentário foi feito pelo
ministro da Economia, Paulo
Guedes, durante o evento virtu-
al que comemorou os 124 anos
da Sociedade Nacional de Agri-
cultura (SNA). Segundo o minis-
tro, o agro, combinado ao esfor-
ço do governo ao oferecer o au-
xílio emergencial, está manten-
do “os sinais vitais” da econo-
mia brasileira. “A economia foi
retomada e o choque da pan-
demia foi absorvido”, disse ele.

INTEGRAÇÃO
A Confederação da Agricul-

tura e Pecuária do Brasil (CNA)
defende a melhor distribuição
da matriz de transportes, com a
interação dos modos rodoviári-
os, ferroviários e aquaviários,
para reduzir os custos no escoa-
mento da produção agropecuá-
ria brasileira. O tema está no
livro “Perdas em transporte e
armazenagem de grãos: pano-
rama atual e perspectivas”, lan-
çado pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab).

ARMAZÉNS
O Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social
(BNDES) confirmou, a criação de
uma linha de financiamento
para a construção de armazéns
e a ampliação da capacidade de
armazenagem das empresas ce-
realistas. O BNDES Crédito Ce-
realistas terá duas modalidades
diferentes de contratação. A pri-
meira com taxa prefixada de 6%
ao ano e equalizada pelo Gover-
no Federal, com limite de con-
tratação de R$ 200 milhões.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
A média nacional de pre-

ços do litro de leite pago ao
produtor, que em outubro de
2020 atingiu R$2,16 chega em
fevereiro a R$2,03, segundo
dados do Cepea. O pesquisa-
dor da Embrapa Gado de Lei-
te, João César Resende, lem-
bra que o auxílio emergencial,
pago aos mais carentes devido
à pandemia, foi essencial para
manter à demanda aquecida
em 2020 e os preços mais ele-
vados para os produtores. Após
dezembro, com os sinais de re-
dução desta renda por parte do
Governo estão forçando para
baixo as compras de derivados
do leite pela população e difi-
cultando as vendas no varejo.
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Com explosão de casos, greve contra
a volta presencial das aulas é mantida
Piracicaba já registra cinco casos de professores com Covid-19; em assembleia
virtual no último sábado, a categoria decide manter a greve em todo o Estado

Divulgação

A Professora Bebel defende o retorno das aulas presenciais somente com a vacinação
dos profissionais da educação e com o controle sanitário da pandemia

Com a explosão de contági-
os de professores, funcionários,
estudantes e gestores nas esco-
las estaduais, em assembleia pro-
movida virtualmente pela Apeo-
esp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), no sábado (27) à tarde, a
categoria decidiu manter a gre-
ve contra a volta presencial na
rede estadual de ensino. A presi-
denta da Apeoesp, deputada es-
tadual  Professora Bebel (PT), diz
que com o atual quadro da pan-
demia se alastrando nas escolas
estaduais, com o registro de
1535 casos de infecção em 740
escolas até esta manhã de segun-
da-feira, 01 de março, sendo cin-
co em Piracicaba, e três na cida-
de de São Pedro, cidades perten-
centes à Diretoria Regional de
Ensino de Piracicaba, professo-
res decidiram que a manutenção
e fortalecimento do movimento
é fundamental no momento em
que a posição intransigente e in-
sensata do secretário estadual
da Educação, Rossieli Soares,
em manter as escolas abertas,
submetendo toda a comunida-
de escolar a risco, se torna a
cada dia mais comprometida.

No calendário de atividades
visando fortalecer o movimento
nesta semana, os professores es-
tabeleceram a realização de car-
reatas regionais na próxima
quarta (03), em diversas partes
do Estado, enquanto que na
quinta (4) acontece nova cami-
nhada da avenida Paulista, em
São Paulo, até a Secretaria Esta-
dual de Educação, na Praça da
República, a partir das 10 horas,
e na sexta (5) será realizada nova
assembleia virtual, das 10 às 13
horas. “Vamos continuar visi-
tando escolas, dialogando com
professores, a comunidade esco-
lar e os pais, mostrando os riscos
da manutenção das aulas presen-
ciais”, ressalta Bebel, que defen-

de o retorno das aulas presenci-
ais somente com a vacinação dos
profissionais da educação e o
controle sanitário da pandemia.

A presidenta da Apeoesp diz
que enquanto o secretário Rossi-
eli se recusa em apresentar à mí-
dia os dados sobre a infecção nas
escolas, sendo inclusive incapaz
de desmentir as informações que
a Apeoesp vem coletando de for-
ma pública, permanente e con-
sistente, “ocorre uma demons-
tração  clara e palpável da im-
portância social do nosso movi-
mento pode ser verificada em
todas as escolas: a ausência de
estudantes, como resultado do
diálogo que realizamos com pais
e mães e da presença dos nossos
carros de som nos bairros, nas
escolas, praças, avenidas, termi-
nais de ônibus, estações de me-
trô, realizando um trabalho de
utilidade pública, de preservação
da vida ao apelar que não enviem
os estudantes às escolas”, diz.

Na tentativa de tentar mos-
trar uma situação de normalida-
de nas escolas, a presidenta depu-
tada Bebel diz que o secretário che-

ga ao ponto de determinar a jun-
ção de turmas, aumentando pos-
sibilidades de propagação do ví-
rus, além de que essa providência
demonstra efetivamente descom-
promisso com a qualidade de en-
sino. “Como sempre, é tudo ‘para
inglês ver’. Além disso, Rossieli
continua a pressionar os profes-
sores de forma intolerável, na
medida em que a Secretaria Es-
tadual de Educação publica ins-
trução que busca culpá-los pelo
crescente número de casos de
Covid-19 nas unidades”, destaca.

Bebel também diz que o argu-
mento de que as crianças não são
vítimas da Covid, infelizmente, cai
definitivamente por terra. “Além
das crianças assintomáticas (que
podem levar o vírus para casa, in-
fectando suas famílias, assim
como trazê-lo para as escolas), ago-
ra as novas variantes do novo co-
ronavírus se mostram letais tam-
bém para as pessoas jovens e para
as crianças. Um caso emblemá-
tico é da menina de 13 anos, es-
tudante de escolas estadual na
cidade de Campinas, que veio a
óbito após frequentar as aulas

presenciais na primeira semana.
Infelizmente, há outros casos de
mortes de crianças como o regis-
trado em Piracicaba”, enfatiza.

A presidenta da Apeoesp diz
que “defender a vida é nossa prio-
ridade total. Nossa greve é dife-
rente das anteriores. De certa for-
ma, estamos representando todos
os segmentos sociais que se con-
trapõem à necropolítica de Doria e
Rossieli. Por isso, atuamos em to-
das as frentes: debatendo perma-
nentemente com a nossa catego-
ria para que se engaje na luta, re-
cuse a presença nas escolas e or-
ganize o trabalho remoto com seus
estudantes, mantendo registro de
todas as atividades. Também têm
sido feitos diálogos  com os pais e
as mães para que mantenham
seus filhos e filhas estudando em
casa, sem se submeter aos dita-
mes autoritários e negacionistas
do secretário da Educação, com-
preendendo que não deve haver
retorno às escolas sem vacinação
e sem condições estruturais, equi-
pamentos e de pessoal suficiente
para garantia da segurança sani-
tária e proteção à vida”, conclui.

No Brasil, estima-se que 8%
da população, ou seja, 13 milhões
de pessoas sejam acometidas de
alguma doença rara. A demora
para fechar um diagnóstico e a
dificuldade do acesso aos servi-
ços de saúde e à informação para
a melhoria da qualidade de vida
de pessoas diagnosticadas com
doenças raras é o principal mo-
tivo da data celebrada sempre no
último dia de fevereiro, em todo
o mundo. De acordo com o ne-
frologista e coordenador da Uni-
dade de Nefrologia da Santa
Casa de Piracicaba, Alex Gonçal-
ves, as pesquisas para o desen-
volvimento de novas tecnologi-
as com RNA interferência e te-
rapia gênica já são realidade, mas
é preciso avançar ainda mais.

Atualmente, na Santa Casa,
de acordo com ele, já são tratados
pacientes acometidos pela Doença
de Fabry, SHUa (Síndrome Hemo-
lítico Urêmica Atípica), Mucopo-
lissacaridose e Doença Policística
Renal Autossômica Dominante.
“Também desenvolvemos realiza-

DDDDDOENÇASOENÇASOENÇASOENÇASOENÇAS R R R R RARASARASARASARASARAS

Dia Mundial: a luta é por mais pesquisas

Deixe que todas as flores floresçam
José Renato Nalini

Essa é uma expressão de Zyg-
munt Bauman (1925-2017),
 um dos mais influentes

pensadores dos séculos 20 e 21.
Ele se recusava ao dogmatismo
rígido e inflexível, presente em
inúmeros espaços da convivên-
cia. A sociedade humana desa-
prendeu o valor da tolerância, do
respeito à diversidade e da con-
sideração devida ao diferente.

Embora a frase fosse perti-
nente às divisões observadas na
Universidade, notadamente quan-
to às linhas sociológicas e filosófi-
cas em litígio, ela sugere uma re-
flexão passível de incidir sobre
política, religião, preferências es-
portivas, concepção ideológica,
economia e outros setores nos
quais o ser humano está imerso.

Para Bauman, “as ótimas

condições de desenvolvimento
da filosofia e da sociologia ci-
ent í f i cas  só  podem surg ir
quando nos centros de educa-
ção de filósofos e sociólogos, e
nas universidades, houver vá-
rios tipos de filosofia e socio-
logia representando uma vari-
edade de escolas científicas”.

Isso serve para a discussão
das vacinas. Todas elas são bem
vindas. Venham de onde vierem.
É surreal a resistência a uma de-
las por fatores ideológicos peri-
gosos. Valeria a pena afastar do
Brasil a sua maior compradora de
soja? Ou escolher um sistema 5G
que obrigue o País a fazer um enor-
me investimento para trocar toda
a estrutura anterior – 3G e 4G –
fornecida por aquela Nação que
ora é absurdamente hostilizada?

O pluralismo é valor fundan-
te da Democracia Brasileira. Não

A humanidadeA humanidadeA humanidadeA humanidadeA humanidade
precisa seprecisa seprecisa seprecisa seprecisa se
abeberar nasabeberar nasabeberar nasabeberar nasabeberar nas
fontes que jorramfontes que jorramfontes que jorramfontes que jorramfontes que jorram
fraternidade,fraternidade,fraternidade,fraternidade,fraternidade,
solidariedade,solidariedade,solidariedade,solidariedade,solidariedade,
harmonia entreharmonia entreharmonia entreharmonia entreharmonia entre
os contráriosos contráriosos contráriosos contráriosos contrários

há mais lugar para sectarismos,
secessões, intolerâncias, partida-
rismos e, principalmente, para fa-
natismo. O tribalismo é marco si-
nalizador de retrocesso civilizató-
rio. Ainda é recente o péssimo exem-
plo do nazismo, a investir na xe-
nofobia, no preconceito, momento
que precisa ser lembrado para não
ser repetido, em que se exerceu,
com crueldade, “o direito tribal de
rejeitar e perseguir, a própria ra-
zão do ódio e do sofrimento”.

A humanidade precisa se
abeberar nas fontes que jorram
fraternidade, solidariedade,
harmonia entre os contrários.
Investir em ética e em estética, a
ética da alma. Ainda que nem
todos sejam cristãos, refletir so-
bre a mensagem evangélica:
“Em casa de meu Pai há muitas
moradas”. O ser humano é múl-
tiplo, singular, individual e ir-
repetível. Deixemos que todas
as flores floresçam, cada qual
com seu colorido e a seu tempo.

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-gradua-
ção da Uninove, presi-
dente da Academia
Paulista  de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

mos exames que diagnosticam a
doença de Pompe, Atrofia Muscu-
lar Espinhal, Porfiria Aguda In-
termitente, Amiloidose, dentre
outras incluídas na gama de do-
enças raras”, explica ao informar
ainda, que na cidade há em torno
de 26 mil pessoas com doenças
raras; embora pouco mais de 20
pacientes estejam em tratamento
na Unidade de Nefrologia da
Santa Casa. Elas apresentam
Doença de Fabry, SHUa, Mucopo-
lissacaridose e Doença Policística
Renal Autossômica Dominante.

Segundo o nefrologista, as
doenças raras geralmente são sín-
dromes genéticas que atingem
poucas pessoas em todo mundo, o
que dificulta a obtenção de infor-
mações sobre a patologia ou como
diagnosticar e tratar os casos exis-
tentes. "Existem cerca de nove mil
tipos de doenças raras; muitas se
manifestam a partir de infecções
bacterianas ou causas virais, alér-
gicas e ambientais, ou são dege-
nerativas e proliferativas", expli-
ca o nefrologista, lembrando que

a maioria dessas doenças impac-
ta e compromete a função renal.

As doenças raras são carac-
terizadas por uma ampla diversi-
dade de sinais e sintomas e vari-
am não só de doença para doença,
mas também de pessoa para pes-
soa acometida pela mesma condi-
ção. As doenças ‘órfãs’ alteram
diretamente a qualidade de vida
da pessoa e, muitas vezes, o paci-
ente perde a autonomia para rea-
lizar suas atividades. Por isso, cau-
sam muita dor e sofrimento tanto
para o portador da doença quan-
to para os familiares. Essas enfer-
midades geralmente são crônicas,
progressivas, degenerativas e mui-
tas vezes com risco de morte.

Gonçalves ressalta ainda que,
nos últimos anos houve avanços
incríveis no diagnóstico e trata-
mento dessas doenças, mas geral-
mente, o diagnóstico de uma do-
ença rara é feito tardiamente, fa-
zendo com que o paciente passe por
até oito especialistas diferentes e
leve até dez anos para ter o diag-
nosticado definido. O conceito de

DR (Doença Rara), segundo a OMS
(Organização Mundial de Saúde),
é a doença que afeta até 65 pesso-
as em cada 100 mil indivíduos, ou
seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas.
Na União Europeia, por exemplo,
estima-se que 24 a 36 milhões de
pessoas têm doenças raras. No
Brasil há estimados 13 milhões de
pessoas com doenças raras, se-
gundo pesquisa da Interfarma.

Alex Gonçalves é nefrologista
e coordenador da Unidade
de Nefrologia da Santa Casa
de Piracicaba
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Repasse do Fumdeca vai beneficiar 2.350
São 22 projetos sociais aprovados pelo CMDCA, que serão executados por 13 entidades do município; repasse é de R$ 2,1 milhões

ENTIDADES MÉDICAS, URGENTE

Recomendação do uso de máscaras
durante a pandemia da Covid-19
A Associação Médica Brasileira (AMB) e suas federadas estaduais em conjunto com as

sociedades de especialidades médicas que assinam esta recomendação, fazem um apelo à
população brasileira e à sociedade civil, para o uso imprescindível o de máscaras e reforçam
a sua importância. Além disso, repetem, uma vez mais, a necessidade do cumprimento de
outras ações para a contenção da pandemia da COVID-19, como o distanciamento social, o
não compartilhamento de objetos de uso pessoal e a higienização das mãos.

Máscaras são instrumentos eficazes para a redução da transmissão de vírus respiratóri-
os e são preconizadas na atual pandemia para uso, não apenas por profissionais da saúde
no cuidado de indivíduos com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, mas por todos. O uso
correto da máscara é a ação pessoal com efeito coletivo fundamental para diminuir a circu-
lação do vírus da COVID-19 que assola o país neste momento.

No dia 25 de fevereiro de 2021 atingimos a marca de mais de 250 mil mortes por COVID
19 no Brasil, sendo 1582 mortes em um único dia, uma morte por minuto. Os hospitais da
rede pública e privada de muitos municípios do Brasil encontram-se com a ocupação quase
máxima, podendo levar ao risco, a vida daqueles que necessitem de assistência médica
hospitalar por qualquer doença. A vacinação ainda caminha em passos lentos e de forma
descontínua retardando seus efeitos benéficos.

É urgente que as medidas efetivas para diminuir a transmissão da doença sejam assumi-
das pela população como compromisso social para diminuir a possibilidade do surgimento
de novas variantes do vírus e o colapso total dos serviços de saúde de todo país.

Acreditamos ser de suma importância este posicionamento público das sociedades
médicas para a orientação a população com informações seguras e baseadas na ciência,
de forma clara e convergente. Direcionamentos contrários desconstroem, confundem e
agravam a situação do país.

São Paulo, 1 de março de 2021

Associação Brasileira de Alergia e Imunologia
Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular

Associação Brasileira de Medicina de Tráfego
Associação Brasileira de Medicina de Tráfego

Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação
Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas

Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde
Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial

Associação de Medicina Intensiva Brasileira
Academiar Brasileira de Neurologia

Associação Médica Homeopática Brasileira
Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência

Associação Paulista de Neurologia
Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Colégio Brasileiro de Radiologia

Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva
Sociedade Brasileira de Anestesiologia

Sociedade Brasileira de Cardiologia
Sociedade Brasileira de Clínica Médica

Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica
Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica

Sociedade Brasileira de Dermatologia
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Sociedade Brasileira de Genética Médica
Sociedade Brasileira de Infectologia
Sociedade Brasileira de Nefrologia

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Sociedade Brasileira de Patologia
Sociedade Brasileira de Pediatria

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
Sociedade Brasileira de Reumatologia

Sociedade Brasileiro de Urologia

A Prefeitura de Piracicaba e a
Smads (Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social) assinaram na última sexta
(26), no anfiteatro do Centro Cívi-
co, os termos de parceria do Fum-
deca (Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente)
estabelecidos para 2021. Participa-
ram da assinatura, o prefeito Lu-
ciano Almeida, a secretária da
Smads, Euclidia Fioravante, o de-
legado da Receita Federal, Vitório
Brunheroto, a vice-presidente do
CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adoles-
cente), Taís Leite Marino, e os pre-
sidentes e representantes das 13
organizações contempladas.

São 22 projetos sociais
aprovados pelo CMDCA, que
serão executados por 13 entida-
des do município. Os termos
indicam o repasse  de  R$
2.143.101,78. São 2.350 crian-
ças e adolescentes beneficiados,
e 505 famílias. No total são 539
doadores por meio da destinação

do imposto de renda, sendo 507
pessoas físicas e 32 empresas.

André Rocha, engenheiro da
Oji Papeis, conheceu a possibilida-
de de destinação e se sensibilizou
com a ação por meio de um incen-
tivo promovido pela própria em-
presa com seus funcionários. Em
anos anteriores, a Oji Papeis rece-
beu a Smads e o CMDCA para
apresentação do tema aos funcio-
nários. "Destino ao Fundo Muni-
cipal há muitos anos. É muito boa
a possibilidade de manter pelo
menos uma parte do imposto no
município, mesmo local onde a
receita é gerada. É possível
acompanhar o emprego do recur-
so por entidades que conhecemos
e participar de maneira mais pró-
xima do trabalho realizado com
aqueles que necessitam", disse.

Os projetos apresentados
pelas entidades e aprovados
pelo CMDCA atendem à promo-
ção, proteção e defesa de direi-
tos baseados em cultura, espor-
tes e lazer; ações complemen-

tares ao serviço de acolhimen-
to e de medidas socioeducati-
vas; enfrentamento da violên-
cia, exploração e abuso sexual
contra crianças e adolescentes;
estímulo à autonomia de crianças
e adolescentes com deficiência.

"A destinação por meio do
Fumdeca garante que o recurso
será utilizado de maneira efetiva
e no município. Essa é a impor-
tância e a competência dos Con-
selhos Municipais. No caso do
CMDCA, direcionar os recursos
exclusivamente para ações com-
plementares ou inovadoras das
políticas sociais básicas na área
da infância e da adolescência",
reforçou Euclidia Fioravante, se-
cretária municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social.

Celebraram parceria as se-
guintes entidades: Associação
Atlética Educando pelo Esporte;
Avistar (Associação de Atendi-
mento a Pessoas com Deficiência
Visual de Piracicaba); Auma (As-
sociação de Pais e Amigos dos

Autistas de Piracicaba); Afascom
(Associação Franciscana de Assis-
tência Social Coração de Maria);
Associação Síndrome de Down de
Piracicaba – Espaço Pipa; Casa do
Amor Fraterno; Casa do Bom
Menino; Centro de Reabilitação de
Piracicaba; Cesac (Centro Social de
Assistência e Cultura São José);
Crami (Centro Regional de Regis-
tros e Atenção aos Maus Tratos
na Infância de Piracicaba); Dom
Bosco São Mário; Funjape (Fun-
dação Jaime Pereira); Pasca (Pas-
toral dos Serviços da Caridade).

COMO DESTINAR SEU
IMPOSTO - O prazo de apresen-
tação da declaração do Imposto de
Renda 2021 (ano-base 2020) co-
meça em 1º de março, segunda-
feira, e vai até o dia 30 de abril.
Fazer a destinação e transformar
vidas no município é muito fácil, e
não custa nada. Toda pessoa físi-
ca que faz a declaração no modelo
completo pode destinar 3% do
imposto devido ao Fumdeca e 3%
ao Fundo Municipal do Idoso.

Luciano Almeida, ao centro, e presidentes das
entidades e autoridades celebram a parceira

O repasse é feito diretamen-
te na declaração, no próprio sis-
tema da Receita Federal: Ao re-
alizar a sua Declaração de Im-
posto de Renda, na área de re-
sumo, vá ao campo declaração,
opte por “Doação Diretamente
na Declaração"; Escolha o tipo
de Fundo Municipal, optando
pela cidade de Piracicaba; As-

sim que realizar a escolha, o sis-
tema lhe mostrará o valor dis-
ponível a ser destinado; Será
emitido um Darf exclusivo com
destinação ao Fundo Municipal;
Você deverá pagar esse Darf até
o último dia do prazo para entre-
ga da declaração (dentro do ho-
rário de expediente bancário), e
sua destinação estará concluída.
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Piracicaba recebe 4 cursos on-line gratuitos
Com o objetivo de preparar

profissionalmente o cidadão para
que ele possa aprimorar suas ha-
bilidades e atender as demandas
do mercado, a Prefeitura de Pira-
cicaba, por meio da Semdettur (Se-
cretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Tu-
rismo), em parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e Inova-
ção do Estado de São Paulo, rece-
be 4 turmas de cursos online gra-
tuitos do Programa Via Rápida.

Com duração de 80 horas,
os cursos serão de almoxarife e
estoquista, assistente de recur-
sos humanos, auxiliar de logís-

tica e recepção e atendimento. As
aulas terão início dia 24/03 e se-
rão ministradas remotamente
(on-line) no período da manhã.
Para participar das aulas, é ne-
cessário que o candidato tenha
computador e acesso à internet.

As inscrições serão on-line, no
site do Via Rápida (www.cursos
viarapida.sp.gov.br). Elas aconte-
cem até 10/03/2021, exclusiva-
mente, pela internet. É preciso
atenção no momento do preenchi-
mento, já que informações erra-
das levarão à desclassificação.

Para se inscrever é necessá-
rio ter entre 16 e 59 anos de ida-
de, morar em Piracicaba, estar de-

sempregado e não estar receben-
do nenhum auxílio do Governo.

Os aprovados que tiverem
bom aproveitamento, recebe-
rão no final do curso uma bol-
sa auxílio no valor de R$ 210,00
e certificado de conclusão.

A convocação dos candidatos
aprovados será feita pela coorde-
nação do Programa Via Rápida,
diretamente no e-mail que o can-
didato informar na inscrição.

Para se inscrever, acesse o site
www.cursosviarapida.sp.gov.br,
clique em "consulte as vagas em
seu município" e selecione o mu-
nicípio de Piracicaba para ter
acesso aos cursos disponíveis.

UUUUUNIMEPNIMEPNIMEPNIMEPNIMEP

Vereadores aprovam retomada de
Fórum e marcam reunião pública
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Academia do Castelinho será entregue em maio
O vereador Pedro Kawai

(PSDB) visitou as obras da fu-
tura academia de ginástica ao
ar livre, que está sendo cons-
truída na rua Hildebrando
Seixas Siqueira, próximo à
quadra poliesportiva localiza-
da entre as ruas Mem de Sá e
Dr. Lula, no bairro Castelinho.

A obra é uma antiga reivin-
dicação dos moradores e foi ob-
jeto de várias solicitações, como
ofícios e indicações, a mais re-
cente delas, nº 572/20, apre-
sentada em 17 de fevereiro de
2020, que também solicitava a
manutenção da quadra polies-
portiva e do campo de futebol.
“Fico feliz pela comunidade,
porque em breve terá um espaço

Kawai foi verificar o andamento das obras da
academia solicitada por ele no ano passado

Divulgação

adequado para a prática de ati-
vidades físicas, tão necessárias
para uma boa saúde”, destacou.

De acordo com o cronogra-

ma da Sedema (Secretaria Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambien-
te), a entrega da academia está
prevista para o dia 10 de maio.

Vereadores marcaram reunião pública para esta quarta (3), às 14h

Valéria Rodrigues

Requerimento 246/2021, da
Comissão de Educação, Esportes,
Cultura, Ciência e Tecnologia, da
Câmara, presidida por Raimunda
de Almeida (PT), relator Thiago
Ribeiro (PSC), membro Zezinho
Pereira (Democratas) e também
assinada pelos vereadores André
Bandeira e Pedro Kawai, ambos do
(PSDB) e Silvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo A Cidade É Sua,
aprovado em caráter de urgência,
na 8.ª reunião ordinária, na noite
de ontem (25), solicita a retomada
das atividades do Fórum de Defe-
sa da Unimep, instituído pelo de-
creto legislativo 38/2017 e também
convida professores, funcionários
e alunos da Universidade Meto-
dista de Piracicaba, as entidades
representativas e órgãos de classe
da sociedade piracicabana, bem
como todos os cidadãos que te-
nham como referência esta insti-
tuição, a participarem de reunião
pública, nesta quarta (3), às 14h,
para discussão da atual situação
de crise que passa esta instituição.

No requerimento os parla-
mentares consideram que no últi-
mo dia 19 de fevereiro, foi noticia-
do pelos meios de comunicação de
Piracicaba e cidades vizinhas, que
a Reitoria da Universidade Meto-
dista de Piracicaba comunicou à
comunidade acadêmica sua deci-
são de encerrar o oferecimento de
diversos cursos e, inclusive, inati-
var o campus de Santa Bárbara
d’Oeste. "É de conhecimento geral
que essa instituição de ensino há
anos está em crise financeira e com
diversos problemas no referente a
sua gestão administrativa, com
impactos desastrosos de diversos
matizes para a comunidade inter-
na e externa nas cidades onde man-
tém suas unidades", destacam.

"É sabido que a Unimep é re-
ferência nacional em educação e
uma das instituições educacionais
mais respeitadas no âmbito aca-
dêmico, sendo tradicional na ino-
vação científica, levando ao Brasil

e a outros locais do mundo o nome
da nossa cidade de Piracicaba".

"Como outrora já se disse a
esta Casa mediante o requerimen-
to de nº 500/2017, cujos argumen-
tos nele tecidos, por serem perti-
nentes e oportunos, ora se reitera,
a cidade de Piracicaba tem orgu-
lho de tê-la como referência edu-
cacional formadora em todos os
setores da sociedade piracicabana,
uma vez que diversos dirigentes
locais lá estudaram e hoje são a
força motriz da cidade, como pre-
feitos, deputados, juízes de direi-
to, promotores públicos, delega-
dos, desembargadores, empresá-
rios, contadores, administradores,
engenheiros, farmacêuticos e ou-
tra enorme gama que profissões
que tem no seu mister como refe-
rência e a formação na universi-
dade. Sem deixar de registrar que
considerável número de vereado-
res e servidores desta Casa de Leis
ao longo dos últimos 100 anos lá
estudaram ou estudam e com
grande honra assim propagam."

"É certo que a Unimep é uma
instituição particular ligada à Igre-
ja Metodista, porém, toda essa si-
tuação criada de instabilidade afe-
ta, sem dúvida nenhuma, a cida-
de de Piracicaba como um todo e
esta Casa não pode se furtar de
trazer o debate junto com todos
setores da comunidade piracica-
bana para discutir a situação e

auxiliar, de algum modo, a so-
lução desses problemas, sempre
visando a autonomia da insti-
tuição e invocando sua história
pelas lutas democráticas e na ex-
celência do ensino lá ministra-
do, tornando-a única e referên-
cia como instituição de ensino".

No requerimento os parla-
mentarem também solicitam que,
sejam convidadas a participar des-
ta reunião pública: Acipi, Simespi,
Coplacana, Conespi, prefeito mu-
nicipal de Piracicaba, deputada
Bebel, deputado Roberto de Mo-
raes, Associação Paulista de Me-
dicina, Crea/SP (Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Pira-
cicaba), Conselho Regional de
Odontologia, Conselho Regional de
Farmácia, OAB Piracicaba, Conse-
lho Regional de Psicologia, Sindi-
cato dos Contadores, Conselho
Regional de Fisioterapia, Aduni-
mep (Associação dos Docentes da
Unimep), ao Sinpro (Sindicato
dos Professores), Associação dos
Funcionários do Instituto Edu-
cacional Piracicabano e ao Sin-
dicato dos Auxiliares em Admi-
nistração Educacional de Piraci-
caba. "E, que também seja convi-
dado a participar por intermé-
dio de seus representantes a di-
reção do Instituto Educacional
Piracicabano e a Reitoria da Uni-
versidade Metodista de Piracica-
ba", reiteram os parlamentares.



A5
A Tribuna Piracicabana
Terça-feira, 2 de março de 2021

CCCCCOMOMOMOMOM 80  80  80  80  80 ANOSANOSANOSANOSANOS     OUOUOUOUOU     MAISMAISMAISMAISMAIS

Idosos: vacinação começou nessa segunda
Profissionais de saúde também foram vacinados; essa etapa da vacinação, com 4.790 doses da Oxford/Astrazeneca, acontece até amanhã (3)

A APEOESP manifesta solidariedade e apoio aos
professores da Universidade Metodista de Piracica-
ba, em greve pela garantia de seus direitos, contra o
fechamento de cursos, demissões e pelo pagamen-
to em dia de seus salários, há muito atrasados. É
inaceitável, que a Universidade feche cursos neste
momento de pandemia em Piracicaba e outros cam-
pi da instituição, causando demissões de professo-
res e prejuízos aos estudantes.

A Universidade vem seguidamente desrespeitan-
do os direitos dos docentes, deixando inclusive de
pagar salário, como o 13º de 2019 e 2020.

Portanto, juntamente com os grevistas da UNIMEP,
exigimos o fim das demissões, a reintegração dos de-
mitidos, a regularização do pagamento dos salários
atrasados, e o cumprimento dos direitos de todos os
professores e demais trabalhadores da instituição.

 Professora Bebel Presidenta da APEOESP Professora Bebel Presidenta da APEOESP Professora Bebel Presidenta da APEOESP Professora Bebel Presidenta da APEOESP Professora Bebel Presidenta da APEOESP

MOÇÃO DE APOIO AOS PROFESSORES
DA UNIVERSIDADE METODISTA

DE PIRACICABA
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20% das ações propostas são concretizadas
A Oscip Pira 21 – Piracicaba

Realizando o Futuro apresenta o
balanço parcial das ações executa-
das nos últimos cinco anos (2016-
2020) da efetivação da segunda
revisão do plano estratégico da
Agenda 21 de Piracicaba, compos-
to de 592 ações sustentáveis para
o período de 2016 a 2025. A análi-
se realizada pautou-se exclusiva-
mente em notícias e dados públi-
cos obtidos durante o período. A
revisão completa está temporaria-
mente suspensa em função da pan-
demia, uma vez que depende da a
participação de técnicos do poder
público e de especialistas que com-
põem o Conselho da Agenda 21.

Com base nos dados levan-
tados, 20% das ações propos-
tas foram cumpridas ou estão
em andamento no município.
Este é um dado positivo, pois
significa que 128 ações propos-
tas na Agenda 21 fizeram parte
dos projetos elaborados pela
gestão pública e destas 58 foram
classificadas como urgentes.

Entre as ações concretizadas,
são destaques: O novo Plano Di-
retor de Piracicaba teve a partici-
pação popular e as questões da
área rural e de temas relevantes
para o desenvolvimento susten-
tável apontados na Agenda 21 fo-
ram considerados; O município
conquistou lugar de destaque na
gestão pública, sendo a primeira
no ranking do índice de Desafios
da Gestão Municipal entre os 100
maiores municípios do país, em
virtude da variedade de serviços
oferecidos à população. (Estudo
realizado pela Macroplan relati-

vo à 2019); Na segurança, os siste-
mas Detecta e Orion foram im-
plantados; houve redução dos ín-
dices de violência no período; A
transparência melhorou e a câ-
mara dos vereadores ampliou em
92% o acesso à informação por
meio do portal da transparência.
O poder executivo criou o portal
da transparência. Os investimen-
tos realizados em saneamento e
na educação colocaram Piracica-
ba no topo dos rankings nacio-
nais; A meta de crianças matri-
culadas em creches é antecipada
em cinco anos conforme pesquisa
do IBGE. Isto significa que 12.825
crianças de zero a três anos estão
matriculadas na rede pública e
escolas particulares, o dobro da
média nacional, de 34,3%; A aber-
tura Hospital Regional e do Hos-
pital Ilumina são destaques na
saúde. Houve um esforço rele-
vante para atender a pandemia e
os atendimentos emergenciais da
população; Houve queda de
20,3% no índice mortalidade in-
fantil, passando de 11,8 para 9,4
mortes para cada 1000 nascidos.

Apesar dos investimentos
para melhorar as perdas de água
no sistema de distribuição, o ín-
dice continua alto, de 48,8%. A
meta da Agenda 21 é que as per-
das sejam inferiores a 20%. Ou-
tro agravante para a saúde e meio
ambiente é qualidade de ar. Pira-
cicaba foi eleita a 11a. no ranking
de emissões de GEE (Gases de
Efeito Estufa) no Estado de São
Paulo. Além disso, não houve
melhoria no combate a loteamen-
tos clandestinos e o déficit habi-

Josué Lazier: “o
município está na rota do
desenvolvimento sustentável”

tacional cresceu de 7276 domicí-
lios em 2013 para 10.888 em 2020.

O balanço detalhado foi en-
tregue o prefeito. Luciano Almei-
da, bem como a lista com as ações
consideradas urgentes na propos-
ta da Agenda 21. De acordo como
o secretário executivo da Oscip
Pira 21, professor Josué Adam
Lazier, os dados apresentados
pelo balanço parcial demonstram
que o município está na rota do
desenvolvimento sustentável,
projetando um futuro promissor
para Piracicaba. “Agora é o mo-
mento de trabalhar com mais in-
tensidade nos temas urgentes
propostos pela Agenda 21. Os de-
safios são grandes, mas somente
com foco na sustentabilidade será
possível concretizar a visão de
tornar o município um excelente
lugar para se viver”, enfatiza.

Divulgação

Os idosos com 80 anos ou
mais e profissionais de saúde que
ainda não haviam sido contem-
plados com a 1ª dose da vacina
contra a Covid-19 no município,
começaram a ser vacinados on-
tem (1º), das 10h às 18h, nos se-
guintes locais: UBSs Centro, Vila
Independência, Jardim Alvorada,
Algodoal, Esplanada, Parque Pi-
racicaba (Balbo), Jupiá e Pauliceia
e nos Crabs da Vila Rezende, San-
ta Teresinha, Vila Sônia e Novo
Horizonte. Essa etapa da vacina-
ção, que está utilizando 4.790
doses da Oxford/Astrazeneca,
acontece até nesta quarta (3).

Os profissionais de saúde que
estão sendo contemplados nessa

fase são aqueles que atuam em es-
paços e estabelecimentos (ou ser-
viços) de assistência e vigilância à
saúde, como: biólogos, médicos
veterinários, profissionais de edu-
cação física, profissionais que atu-
am em clínicas, instituições de saú-
de pública ou particular (cozinhei-
ros e auxiliares de cozinha, dou-
las/parteiras, recepcionistas e se-
guranças); acadêmicos em saúde
e estudantes da área técnica em
saúde em estágio hospitalar, aten-
ção básica, clínicas e laboratórios,
desde que comprovem a atividade.

Todos os profissionais de saú-
de, além do comprovante de resi-
dência e do CPF, devem apresentar
vinculação ativa a um serviço de

saúde, como holerite, crachá da em-
presa, comprovante de ISS, registro
na carteira profissional ou declara-
ção emitida pelo serviço de saúde.

AGENDAMENTO PELO
SITE - O sistema de agendamento
de vacinação intitulado VacinaPi-
ra, criado pela Prefeitura -
www.piracicaba.sp.gov.br -, funci-
onou a contento, como uma impor-
tante ferramenta para agilizar esse
processo. Até o último domingo
(28) pela manhã, quando se encer-
raram as inscrições, foram feitos
2.880 agendamentos. A Vacinação
na UBS do Centro transcorreu de
maneira tranquila nessa segunda
(1º). Daniel Antonio Lorenzi, 84,
foi vacinado em cinco minutos. Sua

filha, Ana Paula, que fez o agenda-
mento para o pai pelo site da Pre-
feitura, elogiou a iniciativa, comen-
tando que a prestação de serviço
estava acontecendo de maneira sa-
tisfatória. As amigas Emília Puglia
Solce e Magdalena de Campos,
ambas com 82 anos, também reve-
laram a sua satisfação com a rapi-
dez no atendimento. “Meu filho
Eliezer fez o agendamento pelo site.
Aqui, não esperamos mais do
que 15 minutos para sermos va-
cinadas”, comentou Magdalena.

2ª DOSE - Piracicaba rece-
beu, no fim de semana, mais uma
remessa com 7.380 doses da vaci-
na CoronaVac. De acordo com a
Vigilância Epidemiológica, essas

vacinas serão destinadas à se-
gunda dose, ainda nesta semana.

ACAMADOS - No caso es-
pecífico de idosos acamados com
80 anos ou mais, a vacinação
deve ser agendada diretamente
no Cevisa (Centro de Vigilância
em Saúde) pelo telefone 3437-
7800, com preenchimento de
questionário obrigatório. A vacina-
ção dos idosos acamados acontece
sempre aos sábados e domingos.

LOCAIS DE VACINAÇÃO
- UBS Centro – avenida França,
227, telefones 3422-6872/3435-
1559; UBS Vila Independência –
Rua Pedro Chiarini, 144, telefone
3433-0148; UBS Jardim Alvora-
da – Rua Sérgio Cardoso, 185, te-

lefone 3426-4647; UBS Algodoal –
Rua Gertrudes Barbosa Moretti,
81, telefone 3421-1253; UBS Espla-
nada – Rua Augusto Furlan, 31,
telefone 3434-5073; UBS Parque
Piracicaba/Balbo – Rua Palmital,
s/n, 3425-1143; UBS Jupiá – Rua
João Eudóxio da Silva, s/n, telefo-
ne 3427-1644; UBS Pauliceia – Rua
Santa Helena, 334, telefone 3434-
0882; Crab Vila Rezende – Rua
Santo Estevão, 394, telefones 3421-
8924/3413-5635; Crab Santa Te-
resinha – Rua Nicolau Zem, 220,
telefones 3425-2484/34257209;
Crab Vila Sônia – Rua João Zem,
751, telefone 3425-7450; Crab
Novo Horizonte – Rua Moacir
Martins, 255, telefone 3422-9655.
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Grupo Andaime realiza ciclo de debates
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Nhô Quim estreia com vitória, fora de casa
O XV de Piracicaba estreou

no Paulistão A2 2021 com vitó-
ria, nesse domingo (28). Atuan-
do em Sertãozinho, no Estádio
Municipal Frederico Dalmaso, o
Nhô Quim venceu o Sertãozinho
por 1 a 0, com um gol de Marly-
son, em cobrança de pênalti, nos
minutos finais e encerra a roda-
da inaugural da competição com
três pontos ganhos. O alvinegro
piracicabano recebe o Velo Clu-
be, no próximo sábado (6), às
17h, no Barão da Serra Negra.

O JOGO - Mesmo atuando
fora de casa, o XV buscou o ata-
que desde o início e teve boa opor-
tunidade aos 20 minutos, quando
Ronaell cruzou pela esquerda, Eri-
son cabeceou para baixo e João
Guilherme fez grande defesa, im-
pedindo a abertura no placar. No
rebote, Mazinho mandou por cima
do gol. Outra chegada quinzista
foi com Cleiton Savedra, que avan-

çou pela direita, aos 27, e tocou
para Marlyson. Dentro da área,
o camisa nove bateu rasteiro, de
primeira, pela linha de fundo.

Ainda na etapa inicial, Mar-
lyson arriscou de longe, em co-
brança de falta, e a bola passou
perto da trave esquerda. Os do-
nos da casa, que tiveram um ar-
remate de Mateus Silva, de fora
de área, no começo da partida,
chegaram com maior perigo no
primeiro tempo em cruzamento
de Cássio pela direita, aos 39. A
bola chegou para Michel na área.
O zagueiro chutou de pé direito
e a bola foi por cima. Dentro dos
primeiros 45 minutos, mais
duas tentativas do Nhô Quim.

Ronaell finalizou forte, de
fora da área, e a bola saiu à es-
querda do gol, para fora. A ou-
tra foi em bola alçada por Ma-
zinho, em batida de falta. A
bola ficou nas mãos do goleiro

adversário. No segundo tempo,
aos três minutos, foi a vez de
Malcoon correr pela esquerda
e mandar cruzado, com força.
A bola foi pela linha de fundo.
Após isso, Ronaell, do outro
lado, fez o cruzamento na se-
gunda trave, porém João Gui-
lherme saiu do gol e fez o corte
para o time de Sertãozinho.

Os mandantes assustaram
em chute de Velicka da interme-
diária, aos 37 minutos. A bola
quicou no gramado, encobriu
Matheus Nogueira, pegou na
trave e saiu. Na reta final do
duelo, Guilherme Garré alçou a
bola na área em cobrança de fal-
ta pela direita e o árbitro mar-
cou toque de mão do defensor:
pênalti para o Alvinegro Piraci-
cabano, que, aos 44 minutos, Mar-
lyson converteu, fazendo seu pri-
meiro gol pelo clube, em sua es-
treia oficial com a camisa zebrada.

Nesta quarta (3), na quinta
(4) e na sexta-feira (5), acontece
na Pinacoteca Municipal, um ci-
clo de debates sobre o fazer tea-
tral com o Grupo Andaime Tea-
tro. As atividades estão progra-
madas para ter início às 15h e
tem entrada franca. Trata-se de
um projeto de contrapartida ao
apoio recebido, para a manuten-
ção do espaço Ponto de Cultura
Garapa, do Edital Aldir Blanc-
Inciso II e que tem como propo-
nente a Associação Cultural Arte.

Cada encontro terá duração
de duas horas e terá como mote as
pesquisas realizadas pelo Grupo
Andaime, sobre a cultura caipira-
cicabana, e que resultaram em es-
petáculos como “Lugar onde o pei-
xe para”, “As Patacoadas de Cor-
nélio Pires” e Nonoberbo None-
morto”, entre outros. Essa pesqui-
sa é fundamentada na tradição
oral e o grupo trabalha na pers-
pectiva de reorganização da memó-
ria da cultura local. A atividade é
voltada a jovens em idade escolar,
artistas e demais interessados.

A programação terá no pri-
meiro dia o tema “A pesquisa tea-
tral a partir da tradição oral”; no
segundo encontro será tratado “A
concepção do espetáculo teatral a
partir da tradição oral” e encer-
rando as atividades será debatido
o tema “A criação da personagem
teatral a partir da tradição oral”.

GRUPO ANDAIME - Em
2021, o Andaime Teatro está com-
pletando 35 anos. O grupo vem ao
longo dos anos se consolidando
como importante produtor cultu-
ral do interior paulista. Em 35 anos

de história teve quinze peças ence-
nadas, ultrapassando as 700 apre-
sentações em mais de uma centena
de cidades brasileiras de sete Esta-
dos diferentes, atingindo um pú-
blico superior a 170 mil espectado-
res. Com um trabalho reconheci-
do pelo público e pela crítica, o gru-
po recebeu 120 prêmios, destacan-
do-se 15 prêmios de melhor espe-
táculo em Festivais Nacionais de
Teatro dos Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná e Santa
Catarina, além de um prêmio da
Cooperativa Paulista de Teatro.

Em 1999, o grupo se apresen-
tou na Itália com o espetáculo “Lu-
gar Onde Peixe Para”. A peça foi
encenada no Teatro Comunale di
Tesero, Região de Trento, como
parte de um intercâmbio cultural
com o Centro de Pesquisas Cêni-
cas “Non Solo Danza”. Em 2006,
o Andaime realizou uma turnê por
quatro estados americanos, com o
espetáculo “O Segredo do Café com
Biscuit”. Foram quatro apresen-
tações nos Estados Unidos da
América, nas cidades de Pulaski
– Tenessee, Poultney - Vermont,
New York City, NY e Marietta –

Ohio. Recentemente o grupo re-
alizou uma importante parceria
com a Cia Contraponto de São
Paulo e Coletivo Cascina Barà da
Itália para a montagem da peça
“O Anjo da história” com dire-
ção do italiano Pietro Floridia.

Em respeito ao distanciamen-
to social, os lugares serão limita-
dos ao público, devido ao momen-
to de pandemia que estamos vi-
vendo. Todos os protocolos de se-
gurança serão seguidos pela orga-
nização das atividades. O evento
conta com apoio da Semac (Secre-
taria Municipal da Ação Cultural).

FESTIVAL ON-LINE –
Nesta quarta (3), a peça “Lugar
onde o peixe para” será exibida no
6º FestKaos-Festival de Arte Cria-
tiva da cidade de Cubatão-SP. O
festival é on-line e a exibição será
às 21 horas, pelos canais do YouTu-
be e na página do Facebook do Tea-
tro do Kaos. Com uma programa-
ção intensa, com a participação de
importantes grupos de teatro do es-
tado, o Festival terá no encerramen-
to a exibição da peça “Romeu e Juli-
eta” do Grupo Galpão de Belo Hori-
zonte, no dia 7 de março, às 21h.

Nesta quarta, “Lugar onde o peixe para” será exibida no 6º FestKaos

Divulgação
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Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179

ou (19)
9 9654  2692

Alugo apartamento
no Guarujá contendo

3 quartos, dois
banheiros, garagem,

100 metros
da praia. Fone:
19 99705-4711

VENDOVENDOVENDOVENDOVENDO
Corolla GLI,Corolla GLI,Corolla GLI,Corolla GLI,Corolla GLI,
2020202020111112, prata,2, prata,2, prata,2, prata,2, prata,

completo.completo.completo.completo.completo.
Fone:Fone:Fone:Fone:Fone:

993993993993993111110-390-390-390-390-391515151515
- Luciana- Luciana- Luciana- Luciana- Luciana

PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------
ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gra-
tuitamente para trabalhos e ven-
das de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessita-
das, pequenos produtores, artis-
tas, colecionadores, consertado-
res em geral etc. Apresente-se
aos domingos, das 8h ás 12h, no
Lar dos Velhinhos de Piracicaba,
avenida Renato Wagner, 770.
------------------------------------------

TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
ALUGA-SE  apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------

VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos
3 quartos. Estacionamento coleti-
vo. Praca a arbor izada, play
ground, área de lazer e quadra de
esportiva. Recem reformado. A
duas quadras de distância da
praia. De frente ao shopping Prai-
amar e hipermercado Carrefour.
Próximo tem farmácia, padaria,
banco, ponto de táxi e ônibus.
Contatos: (19) 99897-1417 Aline
ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------

MORADIA VITALÍCIA - No Lar
dos Velhinhos, duas vagas óti-
mas. Estuda permuta com imó-
veis. F: 3372-9482.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE - O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Avenida: Renato Wagner
770. F: 996330202, com Viviane.
------------------------------------------
BOMBA D’ AGUA PARA POÇO
Schneider manual ou com motor R$
700,00. Tratar Rua Moraes Barros,
1205. Fone: 19 3422-5162.
------------------------------------------

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

GANHOU,
MAS PERDEU
Os vencedores de loterias

são percebidos como pessoas
de grande sorte, o que nem
sempre é verdade. Isso porque
nem todos eles conseguem ge-
rir os prêmios milionários que
recebem e, por isso, acabam
perdendo todo o dinheiro em
pouquíssimo tempo. Muitos jo-
gadores caírem na cilada de
pensar que o dinheiro durará
para sempre e cumprirá os seus
desejos de consumo. Outra ra-
zão óbvia para a perda do di-
nheiro é a falta de planejamen-
to por parte dos vencedores,
pois, apesar de loterias como a
Mega Sena darem um prazo de
90 dias para que o jogador pla-
neje a gerencia do seu dinheiro
e só depois disso vá pegar o prê-
mio, a verdade é que pouquís-
simos vencedores fazem isso.

SEU ALVINO
De vendedor de Picolé ga-

nhou na  Mega Sena em 1971,
e transformou o que seria
uma grande reviravolta em
sua vida na maior decepção.
Sua fortuna não durou se-
quer mais de 5 anos com o
prêmio, sendo que ele gastou
todo o dinheiro em prazeres
da vida. Sendo que apesar de
ser um homem casado na épo-

ca, ele não se viu impedido de
gastar grande parte do seu
prêmio em mulheres.  Apesar
de não ter sido nem um pou-
co fiel com a sua esposa, quem
esteve do lado deste homem
depois que ele veio a falecer,
foi justamente a sua parceira,
que não desistiu dele, mesmo
tendo recebido somente des-
lealdade por parte do marido.

LIÇÃO
Quem vê a vida desse ho-

mem como telespectador tem
a impressão de que ao menos
ele viveu momentos felizes en-
quanto o prêmio durou, no en-
tanto, segundo o próprio Seu
Alvino o dinheiro que ele ga-
nhou não lhe trousse nenhu-
ma felicidade, ele até diz que
seria melhor se não tivesse sido
vencedor. Esta foi apenas uma
de muitas histórias de ganha-
dores de loterias que tiveram
o mesmo triste desfecho. Es-
pero que sirva de alerta para
você, que ao ganhar na loteria
tenha sabedoria e humildade
de tomar consciência que sua
vida mudará para sempre.

QUER MAIS?
Inscreva-se em nossa pa-

gina no You tube: lotérica
copa70, para comprar nossos
bolões: zapp 994.410488.

CONSÓRCIO DE IMÓVEL CONTEMPLADO
CRÉDITO DE R$ 416 MIL PARA COMPRAR,

CONSTRUIR, QUITAR, OU REFINANCIAR
R$ 54 MIL + PARCELAS - 19 99931 2397

SOCIEDADE BENEFICENTE DE PIRACICABA – SOB

CNPJ nº 47.745.138/0001-83

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pela presente ficam os associados, convocados para à As-
sembléia Geral Extraordinária da Sociedade Beneficente
de Piracicaba - SOB à ser realizada no próximo dia 26/03/
2021, em sua sede social, localizada a Rua Cristiano Cle-
opath, nº 670, Centro, Piracicaba, SP, às 18:30 h em primei-
ra convocação e às 19:00 h em segunda, a fim de delibera-
rem sobre as seguintes matérias:
1. Eleição dos membros do CONSELHO DELIBERATIVO para o
mandato de 2021/2024, de acordo com o estatuto vigente;
2. E demais assuntos de interesse geral.
Na eventualidade de em primeira convocação não ser obtida a
presença dos associados que representem a totalidade dos
votos, a referida Assembléia Geral Extraordinária será realizada
no mesmo local e dia mencionado em segunda convocação às
19:00 h com qualquer número de presente sem mais avisos.
Em caso de ausência, torna-se obrigatório a aceitação do que
for deliberado em assembléia, com tácita concordância.

Presidente
Antonio Maria Perez
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SR. FABIO FRANCISCO DE
LIMA faleceu anteontem, na ci-
dade de Americana – SP, con-
tava 37 anos, filho do Sr. Ema-
nuel Francisco de Lima e da
Sra. Maria Helena de Lima,
deixa o filho: Plabo Fabricio de
Oliveira Lima, deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado hoje,
saindo o féretro as 09h30 da
sala “01” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ALTAMIRO DO NASCIMEN-
TO faleceu dia 27 p.p., nesta ci-
dade, contava 65 anos, filho dos
finados Sr. Altino Laurindo do
Nascimento e da Sra. Maria
Justina do Nascimento, era ca-
sado com a Sra. Geni de Lima
Nascimento, deixa a filha: Ce-
lia. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo sa-
ído o féretro às 10h30 do Veló-
rio da Saudade, sala 07, para o
Cemitério Municipal da Sauda-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

DR. IRINEU GERALDO SARAI-
VA MONIS faleceu dia 27 p.p.,
nesta c idade,  contava 65
anos, filho dos finados Sr. Iri-
neu Monis e da Sra. Ysnel
Maria Saraiva Monis, era casa-
do com a Sra. Leila Vitoria Pe-
trocelli Monis, deixa os filhos:
Manoel Antonio Petrocelli Mo-
nis, casado com a Sra. Marce-
la Menezes Tegon Monis e Lu-
cila Vitoria Petrocelli Monis.
Deixa neto, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada anteon-
tem às 10h00 no Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. WAGNER RODRIGUES DE
CAMPOS faleceu dia 27 p.p.,
nesta cidade, contava 55 anos,
filho do Sr. Antonio Rodrigues
de Campos já falecido e da
Sra. Maria Aparecida Rosario de
Campos, era casado com a
Sra. Ivanice Aparecida Querller
de Campos, deixa as filhas:
Kelly Rodrigues de Campos
Rasera, casada com o Sr. João
Francisco Rasera e Tatiane
Aparecida Campos Ruiz, casa-
da com o Sr. Guilherme Ruiz.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 13h00 do
Velório da Saudade, sala 03,
para o Cemitério da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EURICO DOS SANTOS MA-
RINHO faleceu dia 27 p.p., nes-
ta cidade, contava 54 anos, fi-
lho dos finados Sr. Juvenil dos
Santos Marinho e da Sra. Hele-
na Ribeiro Marinho, era casado
com a Sra. Liliana Lopes de
Lima, deixa o filho: Luiz Fernan-
do Marinho. Deixa irmãos, neta,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado

anteontem, tendo saído o fére-
tro às 15h00 do Velório Munici-
pal de São Pedro/SP, para o
Cemitério Parque São Pedro/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. DORACY DOS SANTOS
VIEIRA DE MORAES faleceu
dia 27 p.p., nesta cidade, con-
tava 83 anos, filha dos fina-
dos Sr. Altino Antonio dos San-
tos e da Sra. Maria Martins
dos Santos, era viúva do Sr.
Antonio Vieira de Moraes Fi-
lho, deixa os filhos: Marco An-
tonio Vieira de Moraes já fale-
cido; Odair Vieira de Moraes;
Marcia Aparecida Vieira de Mo-
raes e Janete Vieira de Mora-
es, viúva do Sr. Milton Gomes
da Silva. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ante-
ontem, tendo saído o féretro às
14h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE LUIS MARTINS fale-
ceu dia 27 p.p., nesta cidade,
contava 57 anos, filho do Sr.
Benedito Martins, já falecido e
da Sra. Tereza de Gois Martins,
era casado com a Sra. Gisele
de Campos, deixa os filhos:
Jose Renan Martins Lara; Luis
Roberto Campo Martins e Jose
Rodolfo Campos Martins. Dei-
xa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
anteontem, às 09h00 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE MARIA CERVI faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 93 anos, filho dos finados
Sr. Antonio Cervi e da Sra. Ele-
na Gussoni Cervi, era casado
com a Sra. Wilma Kiehl Ferraz
de Arruda Cervi, deixa os filhos:
Beatriz Helena Cervi Magnani,
casada com o Sr. João Antonio
Magnani; Ana Heloisa de Arru-
da Vasconcelos; Jose Luiz de
Arruda Cervi, casado com a
Sra. Eliane Maria Colletti Cervi
e Maria Cristina de Arruda Cer-
vi. Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Sua Cerimô-
nia de Cremação foi realizada
ontem, tendo saído o féretro às
12h00 do Velório da Saudade,
sala 05, para o Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM DOUGLAS AGUIAR
SESSO faleceu anteontem,
nesta c idade,  contava 28
anos, filho do Sr. José Nilton
Sesso e da Sra. Luciene Va-
leria Fogaça de Aguiar; deixa
irmãos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ante-
ontem, tendo saído o féretro
às 15h00 da sala “A” do Veló-
rio do Cemitério Parque da
Ressurreição, para o Cremató-
rio Unidas de Piracicaba. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EUCLIDES DE ANDRADE fa-
leceu anteontem, nesta cidade,
contava 66 anos, filho dos fina-
dos Sr. Jose de Andrade e da
Sra. Olivia Bueno de Andrade,
era casado com a Sra. Helena
Mafalda Felix de Andrade; deixa
os filhos: Rafael Felix de Andra-
de, casado com a Sra. Bianca
Barbanera; Cristiano de Andra-
de e Daniela Felix Ivanes, ca-
sada com o Sr. Sidney Alessan-
dro da Silva Ivanes. Deixa ne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado anteontem, às 13h00 no
Cemitério Paraiso da Colina na
cidade de Lençóis Paulista S/
P, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO PEDRO FORNA-
ZIER faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 67 anos, filho dos
finados Sr. Alcides Fornazier e da
Sra. Mariana Honorio Fornazier;
deixa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado an-
teontem, às 13h00 no Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA ODETE COSSA
BARNABE faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 90 anos,
filha dos finados Sr. Luiz Cossa
e da Sra. Amelia Valsechi, era
viúva do Sr. Fausto Barnabe;
deixa os filhos: Luiz Carlos Bar-
nabe; José Reinaldo Barnabe
e Monica Aparecida Barnabe.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo sa-
ído o féretro às 16h00 do Veló-
rio da Saudade, sala 04, para o
Cemitério Municipal da Sauda-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLEIDE DE FATIMA JUS-
TINO faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 66 anos, fi-
lha dos finados Sr. Oscar Jus-
tino e da Sra. Jeny Ferraz Jus-
tino; deixa irmãs, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do anteontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório da
Saudade, sala 08, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EDUARDO ALVES DA SILVA
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 57 anos, filho da
Sra. Maria Elita Alves da Silva,
era casado com a Sra. Maria
Clecilene do Nascimento Arau-
jo; deixa os filhos: Kelvenny
Ralison Araujo Moreira, casado
com a Sra. Tatiane Ramalho
Silva Moreira; Kelrysson Alisson
Nascimento Araujo e Camila
Aparecida Araujo da Silva, ca-
sada com o Sr. Paulo Henrique
de Godoy. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h30
do Velório Municipal de Salti-
nho/SP, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VICENTE PENEZZI JUNIOR
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 70 anos, filho dos
finados Sr. Vicente Penezzi e da
Sra. Maria Benedita Pereira Pe-
nezzi; deixa os filhos: Dalton Vaz
Penezzi, casado com a Sra. An-
drea Petrin Foltran; Vicente Pe-
nezzi Neto, casado com a Sra.
Erika Pupin Norder e Fabiana
Vitoriano. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem às 09h00 no Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANA CANEVA VOLPATO
MARQUETE faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 74 anos,
filha dos finados Sr. Armando
Volpato e da Sra. Marina Cane-
va Volpato, era casada com o
Sr. Mario Celestino Marquete.
Deixa irmãos, cunhados, sobri-
nhos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JOSEFA RANDO faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 77 anos, filha dos finados
Sr. Joao Rando e da Sra. Me-
renciana Sartoreli Rando; dei-
xa os filhos: Agnaldo Gomes de
Moraes, casado com a Sra. An-
drea; Giselda Rando, casada
com o Sr. Marcio Willian Gas-
parin; Roseli Aparecida Gomes
de Moraes, casada com o Sr.
Antonio; Heloisa Rando; Adil-
som Gomes de Moraes, já fa-
lecido e Joao Antonio Gime-
nes, já falecido. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARTHA MARQUES DE
CARVALHO SGOBI faleceu an-
teontem, nesta cidade, conta-
va 82 anos, filha dos finados
Sr. Gastão Marques de Carva-
lho e da Sra. Brasilina Rodri-
gues Coelho, era viúva do Sr.
Henrique Sgobi; deixa os fi-
lhos: Sergio Jose Ferreira;
Sandra Margarete Tumolo
Ferreira e Adriana Aparecida
Ferreira. Deixa netos, bisneto,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSELI ANTONIO GUAS-
TAFERRO faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 54 anos, fi-
lha do Sr. Joao Antonio, já fa-
lecido e da Sra. Doroti Spazi-
ani Antonio, era casada com
o Sr. Paulo Rogerio Guasta-

ferro; deixa os filhos: Victor
Guastaferro e Luisa Guasta-
ferro. Deixa demais familiares
e amigos. Sua Cerimonia de
Cremação foi realizada on-
tem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório do Cemité-
rio Parque da Ressurreição,
sala “C” para o Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EULLER TIAGO DINIZ fale-
ceu anteontem, na cidade de
Praia Grande/SP, contava 20
anos, filho do Sr. Claudinei Di-
niz e da Sra. Vanessa Apare-
cida Pereira de Brito Diniz;
deixa os irmãos: Miller Andre
Diniz e Raissa Alanis Diniz;
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 17h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Salti-
nho para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO ALBIERO faleceu
ontem, nesta cidade, contava 75
anos, filho dos finados Sr. Echa-
rio Albiero e da Sra. Izabel Di-
quero, era casado com a Sra.
Maria Aparecida Merlante Albie-
ro; deixa as filhas: Maria Anto-
nia Albiero Bortoleto; Marlene
Albiero Piveta e Marcia Cristi-
na Albiero. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, às 10h00 no Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VALTER LUIZ RIZZO fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-
tava 71 anos, filho dos finados
Sr. Clovis Rizzo e da Sra. Eta-
mir Ferreira Rizzo, era casado
com a Sra. Sueli Maria de Fáti-
ma Zambretti Rizzo, deixa os
filhos: Juliana Rizzo; Clovis Ri-
zzo Neto, casado com a Sra.
Flaviana Rizzo e Fernanda Ri-
zzo Polizel, casada com o Sr.
Marcio Rogério Polizel. Deixa
netos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala “07” para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ERCILIA ALBIERO fale-
ceu dia 26, nesta cidade, con-
tava 94 anos, filha dos fina-
dos Sr. Antonio Albiero e da
Sra. Natalina Pellegrini; dei-
xa os filhos: Carlos Albiero de
Souza, casado com a Sra.
Salete Diorio de Souza; Maria
Aparecida de Souza Bortola-
zzo, viúva do Sr. Joaquim Ro-
berto Bortolazzo e Celso An-
tonio Albiero de Souza, casa-
do com a Sra. Josiane Reve-
lino Bossi. Deixa netos, bis-
netos, demais famil iares e
amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada dia 27
às 12h00 no Crematório Uni-
das de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA CAMPOS faleceu dia
26, nesta cidade, contava 62
anos, filha dos finados Sr. Joa-
quim Antonio de Oliveira e da
Sra. Joaquina Batista Oliveira,
era casada com o Sr. Roberto
Waldemar Campos; deixa a fi-
lha: Raiane Marcelle de Cam-
pos, casada com o Sr. Giovani
Lazarini de Lima. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do dia 27 às 09h30 no Cemi-
tério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NADIR FATORI faleceu dia
26, nesta cidade, contava 75
anos, filha dos finados Sr. An-
tonio Carajol e da Sra. Maria
Sciorilli, era viúva do Sr. Eucli-
des Irineu Fatori; deixa os fi-
lhos: Claudemir Fatori, casa-
do com a Sra. Eleine Apareci-
da Iatarola Fatori e Jurandir
Fatori, casado com a Sra. Mei-
rece Pafaro Fatori. Deixa ne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado dia 27, tendo saído o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MAURICIO ROBERTO DE
OLIVEIRA FRANCO faleceu dia
27, nesta cidade, contava 34
anos, filho do Sr. Claudinei
Roberto de Oliveira e da Sra.
Lilian Maria Santiago Franco,
era casado com a Sra. Suel-
len Roberta Alves Franco; dei-
xa o filho: Douglas Lucas Al-
ves Franco. Deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado dia 28,
saindo o féretro às 10h30 da
sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de para a referida necrópole,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. EDNA SANTOS SOUZA fa-
leceu dia 27, nesta cidade,
contava 48 anos, filha do Sr.
Jose da Paixão Souza e da Sra.
Maria do Rosario Santos Sou-
za; deixa as filhas: Sheila de
Souza Galindo; Juliana Souza
Galindo e Gabriela Souza Ga-
lindo. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do dia 27, às 16h00 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MARILIA MELEGA faleceu on-
tem, na cidade de Saltinho –
SP, contava 36 anos, filha da
Sra. Nair Melega. Deixa a
irmã; Marina Melega, casada
com o Sr. Deivid Aparecido
Canuto. Demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Salti-
nho – SP, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUIZA ANTONIA BORTO-
LETO BARALDI faleceu dia 27
pp na cidade de Piracicaba,
aos 76 anos de idade e era
casada com o Sr. Ademar Ba-
raldi. Era filha do Sr. Luiz An-
tônio Bortoleto e da Sra. Iolan-
da Azzi Bortoleto, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos: Raquel
Baraldi Vicentim casada com
João Nivaldo Vicentim e Ed-
son Baraldi. Deixa também 02
netas. O seu corpo foi trans-
ladado em auto fúnebre para
a cidade de Saltinho sepulta-
mento deu-se dia 27 pp as
17:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal de
Saltinho  seguindo para o Ce-
mitério Municipal naquela lo-
calidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. JOSEFA SOUZA COELHO
DE JESUS faleceu dia 27 pp
na cidade de Piracicaba, aos
80 anos de idade e era viúva
do Sr. Custódio Coelho de Je-
sus. Era filha da Sra. Maria
Pereira de Jesus, falecida.
Deixou os filhos: Sebastião
Domingos Coelho de Souza,
Roseli Coelho de Jesus, Ro-
simeire Coelho de Jesus e
Rosilda Coelho de Jesus. O
seu sepultamento deu-se an-
teontem as 15:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal da Vila – Sala 01,  para a re-
ferida necrópole onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. GLORINHA CORRÊA DE
MENEZES faleceu dia 27 pp na
cidade de Limeira – SP aos 86
anos de idade e era viúva do Sr.
Paulo Corrêa de Menezes. Era
filha do Sr. Salvador Corrêa de
Meneses e da Sra. Adelina Cor-
rêa de Menezes, ambos faleci-
dos. Deixou os filhos: Antônio
de Jesus de Menezes casado
com Sirlei de Menezes e Ilma
Aparecida Corrêa de Menezes
Sousa casada com Damião
Deodato de Sousa. Deixa tam-
bém netos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Iracemápolis
e o sepultamento deu-se ante-

ontem as 09:30 hs, no Ce-
mitério Municipal naquela lo-
calidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CELSO LUÍS PIZOLATO
faleceu dia 27 pp  na cidade
de São Pedro aos 60 anos de
idade e era filho do Sr. Eugê-
nio Pizolato e da Sra. Jandira
Grossi Pizolato, ambos fale-
cidos. Deixa irmãos e demais
parentes. O seu sepultamen-
to deu-se anteontem as 10:00
hs, saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Je-
sus – Sala 01, seguindo para
o Cemitério Municipal naque-
la localidade, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PAULO ROBERTO DIAS DA
COSTA faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 68
anos de idade e era filho do
Sr. Alcides Dias da Costa e da
Sra. Maria Fidelis Dias da Cos-
ta, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Roberta Dias Nogueira,
Renata Pexe Dias da Costa,
Rafaela Dias Diehl, Inarai Ju-
lia Dias da Costa, Pedro Pau-
lo Dias da Costa e Marcos
Paulo Dias da Costa. Deixa
também 07 netas. O seu se-
pultamento deu-se anteontem
as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 01, para o Cemité-
rio da Saudade onde foi inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SUELI MARIA DELFINI
ZANDONA faleceu dia 27 pp na
cidade de Piracicaba, aos 62
anos de idade e era casada
com o Sr. Umberto Jose Zano-
ná. Era filha do Sr. Oscar Delfi-
ni e da Sra. Olivia Rodrigues ,
falecida. Deixou as filhas: Mi-
chele Delfini Zandona e Patri-
cia Delfini Zandona Bortoletto.
Deixa também 01 neto, demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se anteon-
tem as 10:00 hs, no Cemité-
rio da Saudade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SILENE DONADIO faleceu
anteontem na cidade de Piraci-
caba aos 55 anos de idade e
era filha do Sr. Carmelo Fran-
cisco Donadio e da Sra. Maria
Aparecida Nascimento Dona-
dio, ambos falecidos. Deixa ir-
mão e demais parentes. O seu
corpo foi transladado para a ci-
dade de São Pedro e o seu se-
pultamento deu-se anteontem
as 16:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial Bom
Jesus – Sala 02, seguindo para
o Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. BENEDITO DE CAMPOS
JUSTINO faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 65
anos de idade e era filho do Sr.
Ayrton Justino e da Sra. Rubi-
na de Camargo Justino, am-
bos falecidos. Deixou os filhos:
Henry Hudson de Lima Justi-
no e Fabiana de Lima Justino.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 14:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório, da Sauda-
de – Sala 02 para o Cemitério
da Saudade, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

JOVEM EVANER APARECIDO
GUEDES DOS SANTOS fale-
ceu anteontem na cidade de
São Pedro aos 26 anos de
idade e era filho do Sr. Edi-
naldo Guedes de Souza e da
Sra. Ana Izabel dos Santos.
Deixa i rmãos, sobrinhos e
demais parentes. O seu sepul-
tamento dar-se-a hoje as 09:00
hs saindo a urna mortuária do
Velório da Igreja Missão no
Deserto seguindo para o Ce-
mitério Municipal naquela lo-
calidade, onde será inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. LUIZ AUGUSTO MOMESSO
faleceu ontem na cidade de
São Paulo, aos 72 anos de ida-
de e era filho do Sr. Sebastião
Momesso e da Sra. Maria Irene
Teixeira Momesso, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos Flávio,
Denise e André. Deixa netos,

demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
São Pedro e o seu sepulta-
mento dar-se-á hoje as 13:00
hs, saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Je-
sus – Sala 01, seguindo para
o Cemitério Municipal naquela
localidade, onde será inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DEOLINDA TOLOTTI
BAPTISTELLA faleceu ontem
na cidade de Rio das Pedras,
aos 93 anos de idade e era vi-
úva do Sr. Antônio Baptistella.
Era filha do Sr. Antônio Tolotti
e da Sra. Antônia Tonom Tolot-
ti, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Eronises Donizete Bap-
tistella e Jose Antônio Baptis-
tella. Deixa demais parentes
e amigos.   O seu sepultamen-
to deu-se ontem às 16:30 hs
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Rio das
Pedras seguindo para o Ce-
mitério Municipal naquela lo-
calidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. HERCULES ANTONIO BONI
faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 60 anos de
idade e era casado com a Sra.
Claudia Regina Bertoncel i
Boni. Era filho do Sr. Helio
Boni e da Sra. Anna Sanches
Boni. Deixa os filhos: Hercu-
les Antônio B. Filho e Amanda
Boni. O seu corpo foi transla-
dado em auto fúnebre ontem
as 17:30 hs para o Cremato-
rio local onde foi realizada a
cerimônia de cremação. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA SUELI CATARINO
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 49 anos de idade
e era filha do Sr. Antônio Valde-
mar Catarino, falecido e da Sra.
Nair Pagotto Catarino. Deixa os
filhos: Caio Lorenzo de Almei-
da e Isadora de Almeida. O seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Salti-
nho e o seu sepultamento dar-
se-á hoje as 10:30 hs, saindo a

urna mortuária do Velório Muni-
cipal de Saltinho  seguindo para
o Cemitério Municipal naquela
localidade, onde sera inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ALAIDE VERA NOGUEIRA
faleceu dia 27 na cidade de Pi-
racicaba, aos 78 anos de ida-
de e era casada com o Sr. An-
tonio Avelino Nogueira. Era fi-
lha do Sr.  Arnaldo Siebert e da
Sra. Julia Mauerberg Siebert,
ambos falecidos. Deixa o filho:
Antonio Avelino Nogueira Juni-
or casado com Mirta Beatriz Al-
brecht. Deixa ainda 2 netos e
demais parentes e amigos. O
corpo foi transladado ontem
para a cidade de Nova Odes-
sa – SP e o seu sepultamento
deu-se dia 27 as 10:00 hs, no
Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. SERGIO EDUARDO VER-
RENGIA faleceu dia 26 na ci-
dade de Piracicaba e era ca-
sado com a Sra. Maria Eugê-
nia de Azevedo Centini Verren-
gia. Era filho do Sr. Antônio Ver-
rengia e da Sra. Terezinha Fran-
zin Verrengia, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Marcelo, Ma-
ria Claudia e Eduardo, falecido.
Deixa também netos e demais
parentes. O seu corpo foi trans-
ladado em auto fúnebre para
a cidade de São Pedro - SP e
o seu sepultamento deu-se

dia 27 as 16:00, hs, saindo a
urna mortuária do Velório Me-
morial Bom Jesus, seguindo
para o Cemitério municipal
naquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da famí-
lia. BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LUIZA KIOKO ICHIKAWA
DE LARA faleceu dia 26 na ci-
dade de São Pedro aos 72 anos
de idade e era casada com o
Sr. Milton de Lara. Era filha do
Sr. Yoshiki Nishizaki e da Sra.
Tatsuyo Nishizaki, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos: Adriana,
Alessandra e Cintia Carla. O
seu sepultamento deu-se dia
27 as 16:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus, seguindo para o
Cemitério Parque São Pedro,
naquela localidade, onde foi
inumada em jazigo da famí-
lia. BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DIRCE MARCHESONI FON-
SECA faleceu dia 26 na cidade
de São Pedro aos 91 anos de
idade e era viúva do Sr. José da
Silva Fonseca. Era filha do Sr.
Adolfo Marchesoni e da Sra.
Joana Meloto, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Antonia Apare-
cida, Manuel Antonio e Silvia
Lucia. O seu sepultamento deu-
se dia 26 as 16:30 hs, saindo a
urna mortuária do velório Me-
morial Bom Jesus, seguindo
pra o Cemitério municipal na-
quela localidade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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