Covid-19: Prefeitura enviará à Câmara PL de
adesão a consórcio para compra de vacinas

PREFEITOS — I
O Capiau lamenta que os governos federal e estadual, cada um
a seu modo, tenham levado os
municípios a tantas dificuldades
com a pandemia da Covid-19. É
que editar decretos, fazer leis, teorizar o assunto, ou até brincar
com o problema (leia-se Brasília),
são procedimentos fáceis. O problema pesado está em atender o
cidadão, que mora no município
e não no Estado ou na União.
Trata diretamente com os chefes
do Executivo e seus secretários.
PREFEITOS — II
É momento de a população
apoiar os prefeitos. E, agora, com
os seus consórcios para compra da
vacina. Isso parece uma brincadeira administrativa, quando, de certo, teriam os senhores da República já terem resolvido a questão financeira, tratando com os organizamos internacionais, ou mesmo o BNDS para financiar o que
for necessário para enfrentando
da pandemia. A crise está forte,
cada vez mais, e só, sobrecarregando quem cuida dos municípios.
PREFEITOS — III
Eles, lá — reafirma este Capiau —, estão pensando nas repercussões que os beneficiem em
2022. Em Piracicaba, o prefeito
Luciano Almeida (DEM) e sua
equipe têm que dar conta do recado, como têm feito, pensando
nos leitos e nas alternativas em
favor da população. Tudo está
caminhando para o melhor na
área da Saúde para que Piracicaba supere fase tão difícil para a
humanidade, apesar das dificuldades que todos temos. Consciência e paciência de todos são a
parte fundamental dos esforços.
SUBVERSIVOS?
O governador do Estado de
São Paulo, João Dória, está cobrando dos prefeitos que cumpram o Plano São Paulo de combate ao coronavírus. Aqueles que
insistem em fazer diferente estão sendo chamados de “prefeitos subversivos” e poderão sofrer represálias por parte do governo estadual, como corte de
verbas. Estilo presidente Jair
Bolsonaro? Fala-se em impedimento, o que é bobagem. Mandato de ambos termina em 2022.
BRITO — I
O presidente do Avante
em Piracicaba, Edvaldo Brito,
afirma que “ninguém do PTB
se filiou ao Avante”. “Nós, da
direção do Avante, não estamos pegando o PTB”, garante
Brito, que foi candidato a prefeito em novembro passado.

BRITO — II
“Se alguém que foi filiado do
Avante está pegando ou querendo
o PTB, não é problema nosso, essa
notícia não é verdadeira”, diz o
presidente do Avante, que tem
mantido contatos com o deputado estadual Campos Machado
(agora, Avante) para ampliar sua
legenda. Mas será que Campos
não vai atrair nenhum petebista?
USP
Com o decreto do governador João Dória (PSDB), é certo
que a USP (Universidade de
São Paulo) vai parar tudo. Nada
de abusar com a pandemia.
MAGAZINE
O suplente de vereador Magazine (Avante) tem uma história dentro do Semae. Conhece o assunto e teve quase 900
votos para vereador. É formado em Direito e se dedicada à
área de saneamento e meio ambiente. Tem grande contribuição
a oferecer a Piracicaba. Ótimo.
GILMAR
É de se reconhecer a habilidade política do presidente da Câmara Gilmar Rotta. Aos poucos, tem
trazido apoio dos mais diversos
setores e, desta vez, a UJS (União
da Juventude Socialista) tem
manifestado alinhamento com
as ações positivas do chefe do Poder Legislativo. Política continua
a arte de conversar e priorizar.
CÍVICO — I
A Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo aprovou o
projeto de lei do deputado estadual Tenente Coimbra (PSL)
que institui a implementação
das escolas cívico-militares na
rede pública estadual de ensino. A lei detalha como será o
processo de conversão das unidades escolares escolhidas.
CÍVICO — II
“O objetivo final é proporcionar a oportunidade de melhoria no ensino e no ambiente, em escolas localizadas em
áreas de vulnerabilidade social
e com baixa média no Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica)”, explica Coimbra. “É um modelo de gestão compartilhada que dá resultado em
inúmeras cidades do País. Fico
muito feliz em ser pioneiro e o deputado que levanta essa bandeira em nosso Estado”, completa.
CÍVICO — III
Nas escolas cívico-militares,
os professores permanecem totalmente encarregados pelas
aulas e pelo ensino, enquanto os
militares auxiliam nos setores
administrativo e disciplinar. “E
é importante ressaltar que nenhuma unidade será obrigada
a se converter”. Assunto desmitificado e, agora, dependerá da
comunidade de cada escola.
Edição: 8 páginas

Intenção do município é adquirir 150 mil doses da vacina; Projeto de
Lei pode viabilizar adesão ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos
A Prefeitura de Piracicaba
vai enviar para a Câmara de Vereadores minuta do PL (Projeto
de Lei) que viabiliza a adesão do
município ao consórcio público
liderado pela FNP (Frente Nacional de Prefeitos) e que possibilitará a compra de vacinas contra a Covid-19 diretamente pelo
município. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano, a FNP deve liberar a minuta do contrato até
nesta sexta (5), para envio do
PL ao Legislativo. A intenção da
Prefeitura, com a aprovação do
PL, é adquirir 150 mil doses da
vacina para atender a demanda
local. “O município terá um prazo de 14 dias para aprovar esse
Projeto de Lei que autoriza a
adesão ao consórcio público, criando um CNPJ e elegendo uma
diretoria, para que possamos
fazer a compra das vacinas.
Como é uma matéria de interesse público, tenho a certeza que
poderemos contar com a agilidade da Câmara neste processo”, frisou o secretário. Filemon
comentou ainda que a adesão à
FNP é uma importante iniciativa para que o município não fique à mercê dos governos fede-
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VISITA
Secretário de Governo, Carlos Beltrame; prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida; secretário de Comunicação, Antonio Carlos Bonassi; presidente do Conselho da AFAP (Associação Esportiva, Recreativa e Cultural dos Funcionários do Parque Automotivo de Piracicaba, Roberto Cho (vice-presidente da THN), e
ral e estadual para receber as vacinas, como tem acontecido nos
últimos meses e, assim, possa
agilizar o processo de imuniza-

o diretor de A Tribuna Piracicabana, Evaldo
Vicente, durante visita ao chefe do Executivo, na tarde ontem (4). Destaque especial à
informação de que o prefeito Luciano está
projetando mais 30 leitos para tratamento da
Covid-19, na certeza de Piracicaba estar “preparada para o enfrentamento do coronavirus”.

ção. “Estamos nos movimentando em todos os sentidos, tentando, inclusive, agendar uma reunião com o diretor do Instituto

Butantan, Dimas Covas, para
conversar sobre a viabilidade
da compra de um lote de vacinas da CoronaVac”, enfatizou.

PIB paulista
mantém o
crescimento,
diz Doria
O governador João Doria e o
secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, anunciaram nesta quinta (4), que o PIB
(Produto Interno Bruto) de São
Paulo manteve o crescimento no
ano de 2020, considerado o mais
difícil da história recente em razão dos reflexos negativos da pandemia do coronavírus. De acordo
com cálculos da Fundação Seade,
o PIB do Estado de São Paulo registrou crescimento de 0,4%, resultado que demonstra os esforços e a correta condução das políticas econômicas pelo Governo de
SP. "Enquanto o PIB do Brasil recuou 4,1%, o PIB do Estado de São
Paulo avançou positivamente
0,4%. O crescimento econômico,
em meio à pandemia que devasta o
País, é um sinal de força da economia do Estado de São Paulo", pontuou o governador João Doria.

Aldo Guimarães

SINDIAUTO COM ALEX DE MADUREIRA
O deputado Alex de Madureira (PSD) recebeu uma comitiva do Sindiauto para ouvir a categoria, que representa o comércio varejista de veículos usados, e tratar
sobre o aumento de impostos no setor.
Na perspectiva da entidade, a alíquota
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que elevou de 1,8% para 5,5% o ICMS
cobrado dos lojistas poderá fechar lojas
e provocar demissões. O deputado afirmou ser solidário ao movimento e se disse contrário a todo e qualquer aumento
de impostos no estado de São Paulo. A3
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RECORDE FEMININO - As paraquedistas Isabella Castro
Moreira e Julie Vidotti podem entrar para o Guinness World
Records na próxima segunda-feira (8), como detentoras
do recorde mundial feminino de saltos durante o dia. A5
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A Lei de Gerson impera no Congresso Nacional
Marcelo Aith

N

em a maior crise sanitária do
país, com uma
aceleração de casos e
mortes diárias, é capaz
de barrar as aberrações
propostas e discutidas
pelos parlamentares no
Congresso Nacional. Na noite do
último dia 24 de fevereiro, a Câmara dos Deputados, em flagrante desrespeito ao texto constitucional, deliberou e decidiu pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição nº 3, de
2021, de autoria do Deputado
Celso Sabino (PSDB-PA), que propõe uma ampla alteração do “Estatuto Constitucional dos Congressistas” e alteração dos seguintes artigos da Constituição:
Artigos 14, 27, 53, 102 e 105 da
Constituição Federal. A chamada
“PEC da Blindagem Parlamentar”.
Em continuidade, na noite
do dia 25 de fevereiro, após intensa discussão, foi aprovado
texto, em substituição ao original apresentado pelo Deputado
Sabino (PSDB-PA), de autoria da
Deputada Margarete Coelho (PPPI), o qual suprimiu do texto original as seguintes alterações:
a) Art. 14, § 9º-A. As inelegibilidades previstas na Lei
Complementar a que se refere
o § 9º somente produzirão
seus efeitos com a observância
do duplo grau de jurisdição.
b) Art. 27, § 1º-A O disposto
no art. 53 aplica-se aos Deputados Estaduais, no que couber.
c) Art. 102, II, c) as ações penais decididas, em única instância, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais Superiores.
d) Art. 105, II, d) as ações
penais decididas, em única
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.
Os artigos extraídos do texto da PEC 03/2021 criavam o
duplo grau de jurisdição das decisões proferidas por Tribunais,
nas suas competências originárias, para efeitos de configuração de inelegibilidade. Ou seja,
nos processos, por exemplo, contra deputados federais, que tenham foro por prerrogativa de
função (crimes cometidos duran-

te o mandato e relacionados a função que
exercem) no Supremo
Tribunal Federal, após
decisão condenatório,
deveriam ser submetidos
novamente a mesma
Corte para um segundo
julgamento, fato que levaria, possivelmente, a
uma enxurrada de prescrição.
A Deputada Margarete Coelho, sabiamente, apresentou substitutivo à Proposta de Emenda
Constitucional, restringindo a discussão ao âmbito das imunidades
parlamentares. Porém, mesmo
com a exclusão há pontos da PEC
03/2021 que merecem um debate maior, com a adequação do
texto, excluído os excessos, por
exemplo a alteração do caput do
artigo 53, cuja proposta incluiu:
“..., cabendo, exclusivamente, a
responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com o decoro parlamentar”.
A inclusão dessa parte final
ao texto do artigo 53, cria uma
barreira para que o deputado, que
extrapola os limites da imunidade
material, praticando crimes contra outro colega, por exemplo, seja
responsabilizado civil e criminalmente. Ou seja, deputado ou senador que pratica um crime contra a honra, atribuindo ao colega
inveridicamente a prática de crimes sexuais contra menores, gerando um isso um prejuízo moral, familiar, político ao outro parlamentar, não poderá ser processado criminalmente, remanescendo ao leniente Conselho de Ético
eventual punição disciplinar.
Outra alteração que merece
destaque é a introduzida ao parágrafo segundo do artigo 53:
“§ 2º Desde a expedição do
diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser
presos, salvo em flagrante por
crime cuja inafiançabilidade seja
prevista nesta Constituição, hipótese em que os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro
horas à Casa respectiva, para que
resolva sobre a prisão pelo voto
da maioria de seus membros.”
Mantida a redação proposta,
o parlamentar, surpreendido na
prática de um crime (flagrante),
apenas será preso se o delito que
estava praticando for inafiançável
tal como consta do texto constitu-

A Deputada
Margarete Coelho,
sabiamente,
apresentou
substitutivo à
PEC, restringindo
a discussão
nas imunidades
parlamentares
cional: 1) Racismo; 2) Tortura; 3)
Tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins; 4) Terrorismo; 5)
Crimes hediondos; e 6) Ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
Dessa forma, se um parlamentar, hipoteticamente, é surpreendido carregando milhares
de notas entre as nádegas, cujo
direito seria utilizado para cobrir
gastos de campanha, não será
preso em flagrante, uma fez que
a conduta não é tipificada como
inafiançável. Ou ainda, um deputado é pego espancando sua
esposa não poderá ser preso em
flagrante pelo mesmo motivo.
Uma solução para esse dispositivo seria excluir a exigência
de que o crime seja inafiançável
e incluir os pressupostos da preventiva, que respeitados – o que
não é, infelizmente, pela maioria
dos magistrados do Brasil, que
apenas deitam olhos nas alegações do MP – seriam suficientes
para aferir a necessidade e adequação da manutenção da prisão
em flagrante de um parlamentar.
Outra alteração sensível foi a
introduzida no parágrafo 12:
“§ 12 A medida cautelar deferida em desfavor de membro
do Congresso Nacional que afete, direta ou indiretamente, o
exercício do mandato e as funções parlamentares: I – somente produzirá eficácia após a confirmação da medida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal; II – não poderá ser deferida
em regime de plantão forense”.
Quando essa alteração um
parlamentar que esteja praticando um crime de tortura durante o
recesso forense do Supremo Tribunal Federal, que vai de 20 de
dezembro a 31 de janeiro do ano
seguinte, não poderá ter contra ele
nenhuma medida cautelar ou

mesmo a realização de uma prisão
em flagrante, uma vez que não
poderá ser submetida, de imediato, ao plenário da Corte Suprema.
Estas aberrações no texto
da PEC são fruto do açodamento da tramitação da proposta. Por obvio, que uma análise mais detida dos parlamentares, ou até mesmo a criação
de uma comissão com jurista de
várias matizes, poderia superar
essas teratologias do texto.
Uma alteração correta foi a
introdução do parágrafo 2º-A,
que estabelece que “No caso da
prisão em flagrante prevista no
§ 2º, o membro do Congresso
Nacional deverá ser encaminhado à Casa respectiva logo após a
lavratura do auto, permanecendo sob sua custódia até o pronunciamento definitivo do Plenário”. Todavia, há se verificar
como irá ser a operacionalização dessa custódia na Câmara dos
Deputados ou no Senado, uma vez
que aparentemente o Congresso Nacional não consta com
salas apropriadas para tal fim.
As demais alterações são positivações de entendimentos do
Supremo Tribunal Federal, por
exemplo a que limita o foro por
prerrogativa de função (popularmente conhecido foro privilegiado) aos “crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções parlamentares”.
Mas uma questão cabe ser
feita: por que essa pressa para
alterar o texto constitucional
passando por cima feito um rolo
compressor do Regimento Interno da Câmara dos Deputados?
Os Senhores Deputados não teriam pautas mais importantes
para decidir, por exemplo a retomada do auxílio emergencial? Os
Senhores Deputados, como fiscais da gestão do Poder Executivo, não teriam que ter a mesma
gana em apurar a inapetência do
governo federal no combate a
pandemia ou na compra das vacinas? Como sempre a Lei de Gerson, aquela do jeitinho brasileiro e da vantagem para si próprio,
impera no Congresso Nacional!
———
Marcelo Aith, advogado,
especialista em Direito
Público e professor
convidado da Escola
Paulista de Direito (EPD)

Crise de influência digital: e agora?
Raphael Moroz

O

programa televisivo Big
Brother Brasil (BBB) é conhecido por proporcionar o
aumento da visibilidade da maioria de seus participantes. Quem
entra na “casa mais vigiada do
país” – como é conhecido o local
onde os integrantes de cada edição permanecem durante cerca de
3 meses –, costuma ver o número
de seguidores e fãs aumentar significativamente nas redes sociais.
Na edição atual, no entanto, temos visto acontecer justamente o
contrário: após ser acusada de
praticar bullying contra o participante Lucas Penteado, a rapper Karol Conká tem sido “cancelada” por milhares de internautas. O comportamento reprovável da artista no programa já está reverberando negativamente: o número de seguidores em suas redes sociais despencou e algumas de suas apresentações musicais foram canceladas.
A crise em torno da imagem
de Karol Conká sinaliza um ponto
importante para profissionais de
comunicação e marketing: é preciso saber lidar adequadamente com
situações como a da cantora. Crises de imagem podem afetar qualquer pessoa ou marca que possua
visibilidade – desde microinfluen-

ciadores até grandes empresas – e
costumam avançar rapidamente.
Em menor ou maior grau, sempre
há consequências negativas –
como demonstra o caso de Karol.
Não é possível estar 100%
preparado para uma crise de
imagem, mas há direcionamentos que auxiliam profissionais
de comunicação e marketing a
gerenciarem esse tipo de situação. Confira algumas dicas importantes para prevenir e contornar crises de influência digital.
1) Crie um comitê de gestão
de crises. A melhor forma de prevenir crises de imagem é instaurar uma equipe para mapear situações que possam prejudicar a reputação da empresa. É recomendável que o comitê em questão seja
composto por profissionais estratégicos, tais como diretores, coordenadores, advogados e assessores de comunicação e marketing.
A partir das discussões levantadas por esses profissionais, é
possível elaborar, inclusive, um
manual contendo direcionamentos e orientações em casos de
deslizes por parte da empresa.
2) Saiba o que seu público está
falando sobre você. Com a democratização do acesso à internet e a
popularização das redes sociais, temos a possibilidade de opinar mais
nessas plataformas. Ao mesmo

Não é possível
estar 100%
preparado para
uma crise de
imagem...
tempo que isso é bom para as marcas – pois estas podem dialogar
mais facilmente com seus públicos
–, também pode se tornar um problema quando elas cometem algum
erro. Se uma empresa “pisa na bola”,
em questão de segundos o deslize
pode ser disseminado para milhares de pessoas por meio de postagens e compartilhamentos, provocando uma crise de grandes proporções. Por isso, é necessário monitorar constantemente as menções
e os comentários e mensagens relacionados à marca nas redes sociais.
3) Admita o erro e se responsabilize por ele. Errar é humano!
Nenhuma organização ou influenciador está livre de “dar uma
mancada” em determinado momento. Em situações nas quais a
crise já se instaurou, o posicionamento mais adequado é admitir
o erro e buscar soluções. Analisemos a situação delicada de Karol
Conká no BBB: caso a rapper, após
ter cometido as primeiras agressões psicológicas contra Lucas,
tivesse se dado conta de sua má

conduta, pedido desculpas ao participante e modificado seus comportamentos, possivelmente a crise em torno de sua imagem seria
minimizada. É importante lembrar
que, nessas situações, não basta
admitir o erro; é fundamental se
responsabilizar por ele e buscar
soluções o mais rápido possível!
4) Transforme a crise em uma
causa. Sabemos que admitir o erro
é o primeiro passo para gerenciar
uma crise de imagem, e que a responsabilização vem depois disso.
Há, ainda, um terceiro passo:
usar a crise a favor da marca. Organizações que gerenciam o erro
e demonstram que aprenderam
com ele têm maiores chances de
serem perdoadas. Nesse sentido,
uma alternativa para a cantora
seria mudar de posicionamento e
passar a apoiar as causas do exparticipante. Todavia, é importante ressaltar que, para serem efetivas, as ações subsequentes à crise precisam ser genuínas. Caso
contrário, o público perceberá e o
efeito será contrário – ou seja, a
crise poderá ficar ainda pior!
———
Raphael Moroz, jornalista, psicólogo, professortutor do curso de graduação em Marketing Digital
do Centro Universitário
Internacional Uninter

Assim fica fácil!
Douglas S. Nogueira

E

nquanto bandidos criminosos reinam soltos e felizes
mundo a fora, cidadãos de
bem são abordados e em diversos casos segundo relato de di-

versas fontes até mesmo detidos,
por motivo da incompetência,
falta de preparação e ausência de
caráter de policiais em exercício.
Pais de família ou cidadãos de
honra que chegam em função de
seus trabalhos ou compromissos
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pessoais de decência na porta de
suas residências em horários teoricamente tardes, como muitos
que fazem turnos por exemplo
ou estudantes de faculdades distantes, são abordados, intimados e senão humilhados por policiais que abandonam a caça ao
banditismo e à criminalidade
para agirem então contra pessoas de honra. Assim fica fácil!
Ministros, governadores,
secretários, prefeitos e envolvidos com a segurança pública, alertem-se para esses fatos
e punam tais policiais! Pois as
atitudes dos mesmos, incomoda a população movedora desse país e que tem a honra como
“chaveiro”, além do mais es-

Pais de família ou
cidadãos de honra
que chegam em
função de seus
trabalhos (...)
ses atos mostram diretamente a displicência de tais policiais e indiretamente dos senhores em relação ao banditismo
e a criminalidade brasileira.
———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamento da Manutenção. Blog:
www.douglassnogueira.blog
spot.com - E-mail: douglas_
snogueira@yahoo.com.br

Covid-19, melhor que
curar é não pegar
Dirceu Gonçalves

A

s 1726 mortes por Covid-19
registradas no período de 24
horas e apuradas no levantamento nacional do consórcio
dos veículos de imprensa, nos conduzem à mais incômoda realidade: a pandemia, em vez de acabar,
atingiu o seu nível mais alto e – o
pior – ninguém pode garantir com
relativa segurança que ainda não
ocorrerão dias mais críticos. Especialmente depois da identificação da Variante Manaus do novo
coronavirus, já disseminada em
muitas localidades e preliminarmente descrita como mais agressiva e com capacidade para acometer também pacientes jovens e
escapar dos anticorpos da vacina. A divulgação alarmista do
quadro não terá qualquer valia
se não servir para, ao mesmo
tempo, para a conscientização da
população quanto a necessidade
de se proteger para não contrair
o mal. Principalmente depois que
o número de mortos aumentou
em proporção ao de infectados.
Os esforços que os governos
dos três níveis, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal
e a Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) têm envidado para garantir tratamento dos
doentes e fazer a vacina chegar à
população, são pertinentes, apesar
dos desencontros e intransigências registrados. É certo que, no resumo final da pandemia, cada
agente terá a seu favor (ou desfavor) o resultado do comportamento adotado. Por isso, é melhor que
se entendam e façam o melhor para
diminuir o sofrimento do povo.
A mais simplória das providências deve ser a não glamourização da pandemia – que é um mal
e assim deve ser identificada – e
fazer disso o instrumento para convencer as pessoas a não descuidarem das medidas básicas de proteção (distanciamento, não aglomeração e higiene total das mãos, que
servem de veículos para introduzir
o mal no corpo através da boca,
olhos, nariz e possíveis ferimentos).
É preciso dizer claramente que melhor e mais seguro do que se tratar é não contrair a Covid-19.
As autoridades que hoje defendem o lockdown e, em vez disso, deveriam exigir que os meios
de transporte observassem as normas de distanciamento e limite de
passageiros para possibilitar que

Resolvam suas
diferenças de
forma civilizada
sem que isso
potencialize a
pandemia ou
provoque ainda
mais mortes
os cuidados recomendados no trabalho e na vida das cidades não
naufraguem dentro dos ônibus,
metrôs e até nos aviões. Fiscalizar
e punir com rigor os realizadores
de festas e aglomerações clandestinas, mesmo quando isso ocorre em zonas periféricas e de alta
periculosidade, pois o vírus não
reconhece cidadania, classe social, nível econômico e outras variáveis. É preciso, dentro do estado crítico em que passamos a
viver, prender em flagrante por
periclitação da saúde pública e da
vida humana os que, com atividades proibidas ou ilegais potencializarem a proliferação do vírus,
Em vez de fechar os negócios
– o que leva à derrocada econômica – o melhor é fiscalizar o cumprimento dos protocolos, isolar apenas os vulneráveis e deixar que os
demais se mantenham em atividade, quando possivel em home-office. O quadro de hoje é algo parecido com o de guerra. Em vez das
bombas, foguetes e armamento
destrutivo, das batalhas convencionais, temos o vírus invisível e desconhecido, que provoca tantas ou
mais mortes do que qualquer conflito bélico. É hora de responsabilidade. Cada um tem de fazer sua
parte para evitar o comprometimento de todo o conjunto da população.
Por fim, é inevitável discorrer
sobre a pandemia sem deixar o
apelo às autoridades e aos detentores de qualquer tipo de poder na
sociedade: Resolvam suas diferenças de forma civilizada sem que
isso potencialize a pandemia ou
provoque ainda mais mortes. Mirem todos no combate ao mal e
deixem para depois cuidar dos
interesses eleitoreiros. Atuem
com humanismo e humanidade...
———
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais
Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br

O exemplo do Cristo deve
inspirar todos os campos da Vida
Paiva Netto

O

Divino Mestre é infinitamente maior que
todas as grandes personalidades que passaram pelo
mundo, transformando-o.
Jesus foi Cientista, quando,
por ordem do Senhor do Universo, criou este planeta que habitamos; Economista, quando
multiplicou pães e peixes e não
deixou perder o que sobejou; Filósofo, quando desenvolveu Sua
Divina Doutrina; Psicólogo,
quando a adequou ao conhecimento das massas populares;
Pedagogo, quando a ensinou por
parábolas e pelo exemplo; Religioso, quando, convivendo com o
povo e pregando aos sacerdotes
no templo desde os 12 anos de
idade, lhes transmitiu normas de
conduzir suas existências no
mundo, de maneira a merecerem
a Vida Eterna; incentivador do
progresso do ser humano pelo
esforço próprio, quando advertiu que “a cada um será dado de
acordo com as suas próprias
obras” (Evangelho de Jesus, segundo Mateus, 16:27 e Apocalipse do Cristo, 22:12): o Cristianismo não é a escola da ociosidade;
Legislador e Político, quando expôs, por intermédio de João
Evangelista (Primeira Epístola,
4:16), que “Deus é Amor” e que,
por isso, todos precisam cumprir
a Sua Lei de Solidariedade Espiritual, Humana e Social, amandose uns aos outros tanto quanto Ele
mesmo nos amou: “Não há maior
Amor do que doar a própria vida
pelos seus amigos” (Evangelho de
Jesus, segundo João, 15:13).
E Ele a doou até pelos Seus
eventuais adversários! Com isso,
convocou o mundo à mais grandiosa das reformas, que deve
preceder a todas as outras, a do
ser humano, pelo conhecimento
dos seus valores espirituais:
“Buscai primeiramente o Reino
de Deus e Sua Justiça, e todas as
coisas materiais vos serão acrescentadas” (Evangelho do Cristo,
segundo Mateus, 6:33), postulado de Jesus para a formação da
Economia da Solidariedade Espiritual e Humana, componente

E Ele doou a Sua
vida até pelos
Seus eventuais
adversários!
básico da Estratégia da Sobrevivência, que propomos para
que haja uma Sociedade Solidária Altruística Ecumênica.
Aí está. O Ecumenismo é
Educação aberta à Paz.
Tudo isso só pode parecer utopia num orbe saturado de ódios e
contendas de todos os matizes.
Entretanto, a Humanidade, sabendo ou não, anseia por um clima espiritual e social menos poluído. Tendo alcançado o entendimento superior a respeito do que
fazem neste burgo planetário e cientes de que sua vida prosseguirá
após a morte, a mulher e o homem,
mais dia, menos dia, saberão valer-se de todas as riquezas da Terra, sem delas se tornarem escravos. Atualíssima lição moral de
Paulo Apóstolo, excelente para os
homens públicos do Brasil e do
mundo: “Todas as coisas me são
lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas” (Primeira Epístola aos Coríntios, 6:12).
Ora, tenho sempre afirmado
que Deus nos deixa moralmente
livres, mas não imoralmente livres, pois todos os atos humanos
têm infalível consequência, pública ou no interior da criatura que
os perpetra: “Não sabeis que os
vossos corpos são membros de
Cristo Jesus? E eu, porventura,
tomaria os membros de Cristo e
os faria membros de meretriz?
Absolutamente, não” (Primeira
Epístola aos Coríntios, 6:15).
Diante dessa abrangência
universalista, é nosso empenho, na
Religião do Terceiro Milênio, apresentar Jesus Dessectarizado, sem
arestas, para que Ele possa surgir em toda a Sua Divina Grandeza, com Poder e Autoridade, a
qualquer consciência do mundo.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com
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Pela democracia, sempre! VEÍCULOS
Rai de Almeida

O

ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal,
determinou no último
dia dezesseis de fevereiro a prisão do deputado Daniel Silveira
(PSL-RJ), que havia
divulgado vídeo com ofensas aos
magistrados da Corte e com ataques diretos à democracia e ao
estado democrático e de direito.
No vídeo, o deputado ofende com
palavras de baixo calão a vários
ministros do STF e faz acusações
de toda ordem. A atitude criminosa do deputado, reincidente –
diga-se de passagem – rendeulhe a prisão, referendada posteriormente e por unanimidade
por todos os magistrados dessa
Corte e, na sequência, pela própria Câmara dos Deputados.
Nesse sentido, cabe cumprimentar os ministros do STF pela
atuação precisa e pontual com
que fez cumprir a lei, uma vez
que o referido deputado cometeu crime e atentou explicitamente contra a Constituição. Dessa
vez, exalte-se, o STF e a Câmara
não se acovardaram nem protelaram uma medida justa e exemplar, necessária para salvaguardar a Constituição Brasileira e a
democracia. Por outro lado, cabe
sinalizar que – em tantos outros
casos – manteve-se a Corte Suprema silenciosa e inoperante
ante outros ataques ao estado
democrático e de direito. Relembremos aqui, por exemplo, os
ataques do deputado Eduardo
Bolsonaro contra o próprio STF
– quando afirmou que para fechá-lo bastavam um soldado e
um cabo. O que dizer, então, das
ameaças constantes de golpe de estado inseridas – ora veladas, ora
explícitas – nos “discursos” do próprio Presidente da República?
Onde esteve o STF quando a
chamada “República de Curitiba”
rasgou também nossa Carta Maior e julgou a partir de “suposições”,
de “convicções”, com prisões injustas e ilegais, com os ora revelados
conluios entre Ministério Público,
Polícia Federal, membros de Tribunais e agentes do FBI e do governo norte-americano que assim
comandavam na corte curitibana
de Moro e Delagnol o que – em
artigo de Gaspard Estrada no The

New York Times, citado
no STF pelo ministro
Gilmar Mendes – se que
chama hoje de o maior
escândalo do judiciário
de toda a história (“ou
nós estamos diante de
uma obra ficcional
fantástica, que merece
o prêmio Nobel de Literatura, ou estamos
diante do maior escândalo judicial de toda a humanidade”)?

Cabe agora à
Câmara dos
Deputados,
novamente,
mostrar que não
está nem será
mais acovardada
Num exercício que parece nos
remeter à prática do “antes tarde
do que nunca”, vem o Supremo –
de alguma forma – tentando reagir a seus próprios erros e à sua
inconveniente inércia anterior, reconhecendo falhas e omissões cometidas por essa Corte no passado – ao mesmo tempo em que dá
sinais de que não irá mais tolerar
ataques à Corte e à democracia
brasileira vindos de todas as partes – especialmente vindos daqueles que, escondidos numa imunidade parlamentar, intentam contra a soberania nacional. Que fique claro a todos e a todas: imunidade parlamentar não dá nem
deve dar guarida para que qualquer crime contra a nação ou outrem seja cometido. É preciso respeitar as leis do país. É preciso,
em especial àqueles que ocupam
cargos públicos, ser exemplo de
retidão, caráter e respeito à democracia e ao povo brasileiro.
Cabe agora à Câmara dos
Deputados, novamente, mostrar
que não está nem será mais acovardada por quem tenta destruir
nossa democracia. Deve ela, novamente, agindo com ética e rigor
exemplares, cassar o referido deputado do PSL e enfatizar à nação que se a democracia tem problemas é ela, no entanto, o melhor e o único sistema político cabível para um Brasil justo e equânime – e que se quer moderno, em
constante construção e progresso.
———
Rai de Almeida, advogada, vereadora (PT)
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Alex de Madureira está na luta
contra o aumento de impostos
Deputado se reuniu, em seu gabinete, quarta (03) com o Sindicato
Varejista de Veículos Automotores Usados de São Paulo (Sindiauto)

O deputado Alex de Madureira (PSD) recebeu, na última quarta (03), em seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), uma comitiva
da Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Automotores
Usados de São Paulo (Sindiauto).
Formada por Marcelo
Cruz, vice-presidente da Sindiauto; Geraldo Victorazzo, diretor comercial da Auto Avaliar; Sergio Augusto Martins, da
empresa Viamar; e Luiz Alberto Reze, diretor do Grupo
Abra~o Reze; a audiência tratou sobre o aumento de imposto no setor veículos usados.
Segundo projeção do Sindiauto, a nova alíquota do Imposto Sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
que incide sobre a venda de carros usados irá provocar o fechamento de sete em cada dez
lojas em São Paulo até abril.
“Somos contra todo e qualquer aumento de impostos no estado de São Paulo”, afirmou Alex
de Madureira, que é o líder do
Partido Social Democrático
(PSD) na Alesp. A alíquota, que
entrou em vigor em 15 de janeiro

GCM

DE

Aldo Guimarães

Encontro foi no Palácio Nove de Julho, quarta (03)

de 2021, elevou de 1,8% para
5,5% o ICMS cobrado dos lojistas sobre o valor da nota fiscal
de venda de cada automóvel. De
acordo com o Sindiauto, o impacto prático é que um carro ven-

Prefeito discute sobre capacitação
e melhorias para Guarda Municipal
Considerando a importância
da Guarda Civil Municipal
(GCM) para garantir e preservar
a segurança pública, o prefeito
Rodrigo Arruda e o vice-prefeito
Jonas Lanjoni Del Pino Junior
participaram de reunião com representantes da corporação e os
GCMs Cândido, Murilo e Raul.
Também esteve presente o ex-guarda Paulo Penteado e o vereador
de Piracicaba, Fabrício Polezi.
O parlamentar da cidade vizinha e seu assessor vieram para
compartilhar ideias que estão sendo executadas em Piracicaba para
que possam também acontecer
em Charqueada. O objetivo é a
adequação da legislação municipal para regulamentar e regularizar a Guarda Municipal com o intuito de firmar novos convênios.
O vice-prefeito explicou que o
município já está dando andamento na regularização e, assim, capacitar a Guarda por meio de formação continuada. Também é de
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Prefeito Rodrigo Arruda recebeu representantes da corporação e os GCMs Cândido, Murilo e Raul

interesse do município adquirir
novos equipamentos para melhorar o desempenho da GCM como
o monitoramento com câmeras,
armamento e novas viaturas.

INTEGRAÇÃO COOPERATIVISTA
data, a Uniodonto Piracicaba
está desenvolvendo uma ação
interna junto ao Rotary Club
Piracicaba (são oito clubes
envolvidos) doando bens considerados inservíveis da área
de informática para o projeto
Recitrônico. Este, tem por objetivo recuperar itens eletrônicos para reuso em comunidades que necessitam de
acesso ao mundo digital ou
descartar de forma correta
materiais que podem afetar o
meio-ambiente. Segundo
Cláudio Zambello, presidente da Uniodonto, esta é uma
preocupação constante da
cooperativa de dentistas,
sempre atenta às ações do
cooperativismo e a preocupação com a comunidade à
qual ela está inserida, praticando assim os princípios
prescritos do cooperativismo.

nha a dizer. O que faremos agora é levar essa solicitação do
Sindiauto a conhecimento do
governador para que avalie essa
situação”, explicou o deputado
estadual Alex de Madureira.

CHARQUEADA

João Paulo Silva

A Uniodonto Piracicaba se orgulha em participar da constante integração entre as cooperativas locais que, juntas,
geram acesso aos participantes do movimento cooperativista nacional. Unidas, as cooperativas são fortes, gerando emprego, consumo e prestando serviços nos diversos
ramos do cooperativismo. É
uma das poucas cidades do
país em que existe uma lei
municipal prevendo a celebração do Dia Municipal do Cooperativismo, da qual a Uniodonto, inclusive, liderou a iniciativa, possibilitando a integração entre as cooperativas,
praticando a integração cooperativista. Isso ocorre quando uma cooperativa torna-se
parceira da outra na geração
e no prosperar dos negócios.
DOAÇÕES — Para lembrar a

dido por R$ 50 mil, que até então "pagava" R$ 900 de ICMS,
hoje está recolhendo R$ 2.780.
“Ouvimos o que sindicato
que representa as lojas que comercializam veículos usados ti-

VISITA
A vereadora Ana Pavão (PL)
visitou a redação de A Tribuna Piracicabana e foi recebida pelo jornalista Evaldo Vicente, diretor. Assunto: preocupação com a Covid-19 e
por emendas dos deputados

estaduais e federais em favor de entidades piracicabanas. Ana Pavão está em seu
primeiro mandato e o desejo é um só: trabalhar por uma
cidade cada vez melhor para
o povo piracicabano viver.

“Foi gratificante receber a visita dos amigos piracicabanos e
ver que os municípios da região
estão alinhados e tentando se ajudar. É muito importante perceber

que as cidades da região estão
dando essa atenção para a Guarda Municipal, que é tão necessária para a segurança pública”, disse o vice-prefeito Jonas Lanjoni.
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Rotta diz que posição do Conespi é legítima
O presidente da Câmara, Gilmar Rotta, garantiu que só vai colocar em votação PL após debate entre os sindicatos e a Administração Municipal

Em encontro com diretores
do Instituto Conespi (Conselho
das Entidades Sindicais de Piracicaba), na manhã de quinta (4),
o presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, Gilmar Rotta (Cidadania), disse que irá propor a realização de uma reunião
com a administração municipal
para debater a posição da entidade contrária à incorporação da
Secretaria de Trabalho e Renda
(Semtre) pela de Desenvolvimento Econômico, que na prática representa a sua extinção,
juntamente com a de Turismo.
Sem esse debate envolvendo
a Câmara, a Administração Municipal e o Conespi, que pode ser
até uma audiência pública, Gilmar
Rotta garantiu que não irá colocar o projeto de lei do prefeito Luciano Almeida (DEM), que inclusive já tramita na Câmara de Vereadores, na pauta de votação da ordem do dia. “É legítima a posição
do Conespi de se colocar contrário
ao projeto”, disse Gilmar Rotta.
No encontro com o presidente da Câmara, o Instituto Conespi,

representado pelo seu vice-presidente, José Antonio Fernandes
Paiva (Sindicato dos Bancários),
Fânio Luis Gomes (Sindicato de
Alimentação), Denis Mota Alves e
Paulo Afonso de Lima (Sindicato
dos Metalúrgicos), Vanessa Lanes
(Sindicato dos Comerciários) e
Emerson Cavalheiro (Sindicato
dos Papeleiros), entregou documento em que são relatados os
motivos pelos quais a entidade é
contrária ao projeto. Entre eles,
pelo protagonismo da Semtre no
desenvolvimento de políticas voltadas para a preparação tanto do
trabalhador para o mercado de
trabalho, assim como para estreitar relações com o mundo do trabalho e desenvolve ações que fortaleçam a geração de novas e melhores oportunidades de trabalho
e renda. Esse mesmo documento,
endereçado ao prefeito Luciano Almeida, diretores do Conespi entregaram ao secretário municipal de
Governo, Carlos Beltrame, na última quarta-feira, pedindo abertura
de diálogo para debater a proposta.
Paiva destaca o importante

papel desenvolvido pela secretaria,
que está instalada em um dos melhores prédios do município e lamenta a posição da atual administração tomada sem ouvir os
trabalhadores, os maiores interessados no bom funcionamento das
políticas praticadas pela Semtre.
Por isso, defende vida própria da
Semtre, enquanto acredita que as
Secretarias de Desenvolvimento
Econômico e Turismo poderiam
ser unificadas. “Se for por economia, basta colocar um secretário
já nomeado para comandá-la, acumulando também esta função,
como já ocorreu anteriormente”,
sugere, deixando claro que o movimento sindical não tem nenhum interesse em indicar um
nome para a pasta. “A criação da
Secretaria do Trabalho e Renda
ocorreu para contrabalancear as
forças na administração municipal, uma vez que a cidade já
contava, à época, com a Secretaria da Indústria e Comércio, enquanto os trabalhadores não tinham uma pasta específica para
defender seus interesses”, conta.

O Instituto Conespi enfatiza
que a Secretaria de Trabalho e
Renda, com uma história de ações
de mais de 15 anos, pelo importante trabalho desenvolvido ao
longo de todo este período, se tornou referência estadual e até nacional, sendo visitada por diversos representantes municipais que
buscaram subsídios para implantar o mesmo projeto em seus municípios. É destacado no documento, ainda, que isso não ocorre por
acaso, mas porque desenvolve importante trabalho, “seja coordenando ações para a promoção de
cursos de qualificação e requalificação de trabalhadores, assim
como estreitando relações com o
mercado de trabalho, debatendo e
promovendo políticas públicas
para o mundo do trabalho, em
parceria com a Comissão Municipal de Trabalho e Emprego e
entidades patronais e acadêmicas, enfim, uma pasta com um
olhar focado na visão do trabalhador, e que nos últimos anos
vinha sendo comandada por representantes dos trabalhadores”.
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Paiva deixou claro que o Conespi não tem intenção
de indicar nomes para a secretaria

Durante a reunião, em que o
presidente da Câmara falou da
importância de ativar o Fórum
Permanente de Desenvolvimento
Industrial e Relações do Trabalho,
também foi enfatizada a importância de o município contar com instrumentos voltados para o mundo do trabalho, principalmente

nesse momento em que o país atravessa, com uma grave crise econômica, com mais de 14 milhões de
trabalhadores desempregados,
sendo mais de 30 mil em Piracicaba, número que poderá crescer
nos próximos dias, em função do
agravamento da crise em função
da pandemia do coronavírus.

F INTECH

Oração transforma o ambiente na UCO Stone abre vagas de
“Reconhecer o papel da oração, em especial no ambiente hospitalar, é inquestionável”. Com
essa frase o cardiologista Humberto Passos, coordenador da UCO/
UTI Cardiológica do Emcor da
Santa Casa de Piracicaba, reverencia o Dia Mundial da Oração, celebrado nesta sexta (5), revelando
que o processo de adoecimento e
cura deve passar também pela espiritualidade. “Com esta certeza,
há três anos, instituímos a oração
como primeira ação da equipe todas as manhãs, antes das discussões de casos, dos procedimentos e dos cuidados multiprofissionais”, disse o cardiologista.
Segundo ele, trabalhar
questões voltadas à espiritualidade somadas às ações médicohospitalares tem sido um processo cada vez mais recorrente
e reconhecido do ponto de vista
médico e cientifico. “Acreditamos que não se pode tocar na
vida do outro sem que sejamos
antes tocados pela vida do Criador”, considerou Passos, lembrando que a abordagem não

passa pelo aspecto das crenças
religiosas, mas do esforço coletivo da equipe de trazer para dentro da Unidade um olhar diferenciado, tangido pelo sagrado como
forma de fortalecer a equipe,
transformar o ambiente e impactar positivamente o paciente.
Passos observa que a oração
traz o conforto necessário à equipe e ao paciente, que se sente mais
acolhido e fortalecido em meio a
um ambiente ungido diariamente
pela oração de forma a desmistificar a dor e o sofrimento tão comuns em unidades de terapias intensivas. “São locais onde grande
parte das pessoas se encontra entre a vida e a morte e a oração se
apresenta, então, como bálsamo
que alivia a dor e abre novas portas para a esperança, ajudando
na recuperação e cura”, disse.
Para o cardiologista, fica mais
fácil mudar a evolução da doença
quando a espiritualidade está presente no cotidiano de profissionais
e pacientes, pois ela se soma a outras formas importantes de cuidado, como as modernas tera-
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Equipe da UCO/Emcor da Santa Casa se reúne em oração
todas as manhãs, antes dos cuidados médico-hospitalares

pêuticas, os avançados equipamentos e equipes qualificadas.
Ele revela a existência de diversos trabalhos publicados para
mostrar que pacientes e unidades
que oram pelas pessoas internadas
apresentam melhores desfechos do
que aquelas que não são permeadas pela espiritualidade e pela rotina da oração no seu dia a dia. “O

que antes era intuitivo e perceptível, agora é documentado para que
possamos ter cada vez mais certeza
de que não dá para dissociar a vida
da espiritualidade; pois elas se
unem para compor um caminho
mais leve e transcendente que minimiza o processo de adoecimento e amplia a possibilidade de recuperação e cura”, considerou.

T UPI

Unidade do Semae é furtada no distrito
Uma unidade do Semae
(Serviço Municipal de Água e
Esgoto) foi furtada no distrito
de Tupi, onde está localizado o
Poço 3. Foram levados cabos de
alimentação de energia, avaliados em cerca de R$ 1.500, o
alambrado da unidade também
foi danificado. A ação ocorreu
nessa quarta-feira (3), de manhã, e à tarde, o Semae já havia providenciando o travamento das tampas das caixas
de passagens e recolocado no-

vos cabos, bem como, restabeleceu o abastecimento de água.
“É o segundo furto em menos de dez dias. Estamos alinhando com a Guarda Civil a
intensificação do patrulhamento nas unidades do Semae,
pois quando ocorre este tipo de
ato, a população também é prejudicada, tendo em vista que o
fornecimento de água é suspenso. É lamentável”, declarou
Maurício André Marques de
Oliveira, presidente do Semae.

Divulgação/Prefeitura

Ladrões levaram cabos de alimentação de energia do Posto 3

emprego em Piracicaba
A Stone, empresa de tecnologia em serviços financeiros, tem
novas oportunidades de emprego
abertas em Piracicaba. As vagas
são para o time comercial externo
da fintech que busca pessoas alinhadas à sua cultura e que queiram transformar o setor de meios
de pagamentos no Brasil. Para se
candidatar, é só acessar o site (https://jornada.stone.com.br/formulario/stonecomercial
mf?gh_jid=4212161003&gh_src=
be4b4fdc3us) e se inscrever.
Não há data limite para realizar a inscrição no portal. As vagas contam com salário fixo +
variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, a
empresa oferece vale alimentação
e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro
de vida, auxílio creche e auxílio
academia. "Piracicaba é um polo
estratégico para a companhia.
Por isso estamos investindo em
oportunidades de emprego na
região que nos permita continuar crescendo e atendendo bem
aos nossos clientes", explica Augusto Lins, presidente da Stone.
"Nosso modelo de atuação
é diferenciado, pois sabemos que
o Brasil vai muito além dos
grandes centros. Somos movidos por empreendedores espalhados por todo o País. Precisamos
reforçar ainda mais nossos times

locais para atender com excelência nossos clientes", completa.
Diante do cenário de pandemia no País e seguindo as normas
de segurança ditadas pela Vigilância Sanitária, a Stone está conduzindo os processos seletivos com
todas as etapas de forma on-line,
garantindo a saúde dos candidatos e dos recrutadores. O processo
de contratação inclui testes on-line
e entrevistas por videoconferência
e não haverá a etapa presencial para
conhecer as instalações da empresa, nesse primeiro momento.
A Stone está em busca de pessoas alinhadas à sua cultura e que
queiram transformar o setor de
meios de pagamentos no Brasil.
Além dessas oportunidades, empresa tem vagas abertas em outras cidades e áreas, todas elas estão listadas no portal Jornada Stone .
SOBRE A STONE - A Stone é uma empresa de tecnologia
financeira que possui uma plataforma de soluções de venda e gestão cujo propósito é melhorar a
vida do empreendedor brasileiro,
ajudando-o a vender mais, gerir
melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado.
Com clientes espalhados por todo
o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com
cada um dos lojistas que atende.
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Professores denunciam
quase dois mil casos

DURANTE O DIA

Paraquedistas tentam
quebrar recorde feminino
Divulgação

Levantamento realizado pela Apeoesp revela que, até essa quinta (4), um total
de 1.862 casos de professores contaminados pela Covid-19, em 850 escolas
Em carreata “Em defesa da
vida”, organizada pela Apeoesp
(Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), nessa quinta-feira (4), pelas
ruas centrais da cidade de São
Paulo, seguida de ato público na
Praça da República, em frente à
Secretaria Estadual de Educação,
professores denunciaram os casos
e as vítimas de Covid-19 na categoria, exigindo faixas com os respectivos nomes dos 24 professores que foram óbitos, em função
do coronavírus, assim como soltaram balões negros em luto e em
memória às vítimas. Levantamento realizado diariamente pela Apeoesp revela que até a manhã dessa
quinta (4), um total de 1.862 casos
de professores contaminados pela
Covid-19, em 850 escolas, sendo
nove em Piracicaba e dois em São
Pedro, cidades da base da Subsede da Apeoesp em Piracicaba.
A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT), critica a postura do governador João Doria,
que mesmo o Estado de São Paulo, mantém as escolas funcionando com aulas presenciais, expondo tanto a vida dos profissionais
da educação como dos alunos.

A NIMAÇÃO

DA

Divulgação

Julie e Isabella podem entrar para o Guinness World Records

Professores pedem a suspensão das aulas presenciais e vacinação para a categoria

A deputada Professora Bebel defende o retorno das aulas
presenciais somente com a vacinação dos profissionais da educação e o controle sanitário da
pandemia, e por isso a Apeoesp
continuará mobilizando professores para que adiram a greve e
ajudem a conscientizar os pais

para que não levem seus filhos
para a escola. “Nesse momento,
temos que preservar vidas. Aprendizagem se recupera”, ressalta.
Justamente para avaliar o
movimento dos professores contra às aulas presenciais, na “greve pela vida”, a Apeoesp promove nesta sexta-feira, 5 de março,

DISNEY

"Raya e o Último Dragão" estreia nas telonas da cidade
A aventura de animação da
Disney "Raya e o Último Dragão"
estreou ontem (4), em duas salas
do Cine Shopping Piracicaba.
Única estreia, vai dividir as telonas com outros três filmes que
permanecem em cartaz: a adaptação de games "Monster Hunter",
a animação em live-action "Tom
& Jerry - O Filme", e o terror
russo "A Viúva das Sombras".
RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO - O cenário desta 59º produção da Walt Disney Animation
Studios se passa em uma terra fictícia chamada Kumandra, que
representa o Sudeste Asiático.
Na trama, há muito tempo no
Reino de Kumandra, humanos
e dragões viviam em plena harmonia. No entanto, quando
monstros ameaçam o mundo, as
preciosas criaturas se sacrificam
para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, a solitária
Raya, uma feroz e corajosa princesa guerreira de Kumandra,
precisa encontrar Sisu, o lendário último dragão para deter o
retorno dos monstros. Nessa
jornada, Raya aprenderá que é
preciso mais do que magia para
salvar o mundo, é necessário
confiança. No agregador de resenhas "Rotten Tomatoes",

Divulgação

Na animação da Disney, a
guerreira Raya sai em busca
do lendário último dragão

96% dos 89 críticos deram ao
filme uma resenha positiva,
com uma avaliação média de
7,8/10. O longa tem direção de
Don Hall e Carlos López Estrada.
A VIÚVA DAS SOMBRAS
- A trama deste terror do cinema
russo se passa em uma densa floresta ao norte de São Petersburgo,
onde um grupo de voluntários
decide procurar um jovem desaparecido. No entanto, ao anoitecer, a comunicação com a base fora
da mata é interrompida misteriosamente. Sem sinal nos celulares e
sem sucesso na busca pelo jovem,
o grupo começa a enfrentar algo
desconhecido e sobrenatural. E

passa a acreditar na lenda local
que diz existir espíritos sombrios
que levam pessoas. A história é
inspirada em fatos reais e a floresta citada realmente existe. Dirigido por Ivan Minin, tem nos papéis
centrais nomes só conhecidos na
Russia, como Viktotiya Potemina, Anastasiya Gribova e Margarita Bychkova. Teve muita confusão na divulgação deste filme.
Alguns sites divulgaram que o
mesmo foi dirigido e interpretado pela atriz americana Keri
Blunt. Na verdade, ela dirigiu e
protagonizou o curta-metragem
"The Widow" (2020), título também utilizado na versão americana deste "A Viúva das Sombras".
OUTROS FILMES - "Monster Hunter", filme inspirado no
game de sucesso global, traz a
bela Mila Jovovich se envolvendo em batalhas imponentes contra bestas gigantes portadoras de
habilidades surreais. E a animação live-action "Tom & Jerry - O
Filme" traz a bela Chloe Grace
Moretz, como funcionária de
um hotel em Nova York, contracenando com o gato Tom e o
ratinho Jerry. A rivalidade dos
dois leva a moça à loucura no
hotel, justamente onde será realizado o "casamento do ano".

nova assembleia virtual, das 10
às 13 horas. “Vamos avaliar os
últimos acontecimentos e decidir
ações para fortalecermos ainda
mais o nosso movimento em defesa da vida. É preciso conscientizar a todos do agravamento da pandemia e dos riscos que
estamos correndo”, diz Bebel.

As paraquedistas Isabella
Castro Moreira e Julie Vidotti podem entrar para o Guinness World
Records na próxima segunda-feira (8), como detentoras do recorde mundial feminino de saltos
durante o dia. O local escolhido
pelas atletas para o desafio foi o
Aeroporto Pedro Morganti. O
evento acontecerá das 6h às
18h30 e conta com a parceria da
Prefeitura de Piracicaba e a
ABPQD (Associação Brasileira de
Paraquedistas). O feito será acompanhado pelo Programa Esporte
Espetacular da Rede Globo.
A tentativa de quebra de recorde de Isabella e Julie é inédita. O evento contará com a presença de um juiz credenciado
pelas entidades nacionais e internacionais de paraquedismo,
que enviará a comprovação da
quebra de recorde para homologação do Guinness World Records. As atletas pretendem realizar
um mínimo de 50 saltos durante
o dia. “Essa é uma modalidade em
que saltamos com uma diferença
de 5 segundos e acabamos pousando juntas”, comentou Isabella.
Para se preparar para o gran-

de desafio, as paraquedistas estão
treinando diariamente, fazendo
exercícios cardiovasculares e musculação. A dupla, inclusive, já realizou em Piracicaba 10 saltos no
período de 1 hora, para se adequar
às possíveis condições climáticas
que enfrentarão. “Foi desafiador.
Deu para perceber que estes saltos serão exaustivos e vão exigir
demais da nossa preparação física e psicológica”, destacou Julie.
ATLETAS - Isabella Castro
Moreira é instrutora, com 5.800
saltos, pertence à equipe feminina
de competição do Exército chamada Os Cometas. Julie Vidotti é instrutora, com 5.000 saltos e recordista brasileira de maior formação
em queda Livre 103 way. Devido às
restrições de aglomerações por conta da pandemia da Covid-19, não
será permitida a presença de público no Aeroporto Pedro Morganti
no dia 08 de março. Apenas a equipe técnica da ABPQD, responsável pelos saltos, equipe administrativa da Semdettur (Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo)
e representantes da imprensa
credenciada poderão participar.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Mulheres: Reunião Pública acontece hoje
Atividade, que havia sido vetada por alguns vereadores, ocorre nesta sexta-feira, em sistema híbrido, a partir das 14h

A Câmara de Vereadores de
Piracicaba realiza nesta sexta
(5), Reunião Pública para se debater políticas públicas para as
mulheres. O evento, que acontecerá de maneira híbrida – presencial e online – é uma proposta da Procuradoria da Mulher,
da Câmara de Vereadores de
Piracicaba, e terá início a partir
das 14h, podendo ser acompanhada pela TV Câmara, pelo site
da Câmara e por seus canais no
YouTube e Facebook – onde o internauta terá também a possibilidade de se manifestar via chat.
De acordo com o requerimento que propõe a realização da reunião, a Procuradoria da Mulher
entende que a cidade vive agora
um novo momento político – que
se inicia com um novo Governo
Municipal e com uma Câmara
bastante renovada – fazendo-se
assim necessário se trazer à baila, de maneira imediata, discussões sobre a necessidade de se implementar políticas públicas vol-

2ª

tada às mulheres em Piracicaba,
numa perspectiva de se reparar
as desigualdades de gênero
(mulheres e homens), raça e etnia, assegurando-se, assim, ao
menos na esfera municipal, ideais
de igualdade para as mulheres.
Considerando também que as
desigualdades entre mulheres e
homens devem ser compreendidas
como herança cruel, como parte
de um contexto histórico tanto
nacional como local de desigualdade social e cultural, entende a
Procuradoria da Mulher dessa
Casa de Leis que deve ser o Estado, no caso o Município de Piracicaba, o responsável por envidar
esforços no sentido de se alcançar
uma distribuição mais equânime
da riqueza aqui produzida, compartilhando-se com igualdade o
poder entre mulheres e homens,
classes, raças, etnias e gerações.
A Procuradoria da Mulher é
composta pelas vereadoras Alessandra Bellucci (REP), Ana Pavão
(PL), Silvia Morales (PV) e Rai de

DOSE /C ORONA V AC

Guilherme Leite

H OSPIT
AL R EGIONAL
OSPITAL

Prefeitura consegue
mais 10 leitos de UTI

Procuradoria da Mulher é composta pelas vereadoras
Alessandra Bellucci, Ana Pavão, Silvia Morales e Rai de Almeida

Almeida (PT) – sendo a vereadora
do Partido dos Trabalhadores
quem ora ocupa, nesse grupo, o
cargo de Procuradora. Em estrita
observância aos protocolos excepcionais de segurança sanitária, por
conta da pandemia da Covid-19, a
participação do público em geral
se dará por meio virtual, mas sendo garantida a presença in loco

H OMENAGEM

dos vereadores, das autoridades e
demais representantes dos órgãos e entidades convocadas e/
ou especialmente convidadas.
A Reunião Públicas desta
sexta-feira, marca também o
início das atividades da Semana da Mulher, a serem desenvolvidas na Câmara, na próxima semana, de 8 a 12 de março.

Durante gravação de live
realizada no final da tarde dessa quinta (4), o prefeito Luciano Almeida anunciou mais 10
leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), destinados a pacientes com Covid-19, no HR
(Hospital Regional). O HR está
adequando suas instalações
para receber novos pacientes. A
notícia vem em boa hora, no
momento em que Piracicaba
convive com o esgotamento dos
leitos de UTI destinados a pacientes do SUS (Sistema Único de

Saúde), com taxa de ocupação, segundo o levantamento mais recente, batendo em 80% e taxa de ocupação das enfermarias em 50%.
Além disso, Luciano disse estar negociando a contratação de
mais 10 leitos nos hospitais da
cidade. Para o prefeito, é importante ressaltar que em pouco
mais de três meses, Piracicaba
conseguiu dobrar o número de
leitos em UTI. “Em dezembro de
2020 nós tínhamos 51 leitos e
hoje temos 111, sendo 67 do SUS
e 44 da rede privada”, disse.

ÀS MULHERES

Última chance: unidades de Pianista JJ. Ortíz faz recital
saúde funcionam no sábado no Teatro Dr. Losso Netto em
Cinco unidades de saúde do
município ficarão abertas neste
sábado (6), das 8h às 16h, para a
vacinação da 2ª dose contra a Covid-19 para idosos e profissionais
de saúde vacinados pela primeira
vez entre 6 e 13 de fevereiro. Aqueles que fizeram o agendamento pelo
VacinaPira, poderão se vacinar das
8h às 14h. Quem não conseguiu,
poderá fazê-lo das 14h às 16h.
A vacinação nesse sábado
será feita nas UBSs (Unidades
Básicas de Saúde) do Centro, Vila
Independência e Jardim Alvorada e nos Crabs (Centros de Referência à Atenção Básica) da Vila
Rezende e Santa Teresinha. O
agendamento pode ser feito pelo
site da Prefeitura – o VacinaPira
-, exclusivamente para a 2ª dose.
Quem se cadastrar para receber a
primeira dose não vai conseguir
se vacinar quando chegar à unidade de saúde. Piracicaba já recebeu 35.262 doses das vacinas
CoronaVac e Oxford/AstraZêneca e já vacinou 28.228 pessoas.
O coordenador da Vigilância
Epidemiológica, Moises Taglietta,
lembrou que a Prefeitura destinou 5.800 doses da CoronaVac
para a vacinação da 2ª dose. Ele
acredita que aproximadamente
800 pessoas ainda não conseguiram ser imunizadas com a 2ª dose
porque fizeram o agendamento
pelo site da Prefeitura de maneira equivocada. “Essa será a última
oportunidade desse público-alvo tomar a 2ª dose da CoronaVac, dentro do prazo final estipulado pelo
fabricante, que é 28 dias após a ministração da 1ª dose”, comentou.
VACINAPIRA - O agendamento para a 2ª dose da CoronaVac, neste sábado, pode ser
feito pelo site da Prefeitura www.piracicaba.sp.gov.br -, por
meio do sistema de vacinação intitulado VacinaPira. Para fazer o

agendamento, o cidadão deve acessar o site, clicar no banner VacinaPira, que fica no topo da página, escolher o grupo ao qual pertence, preencher um formulário e
escolher onde quer ser vacinado,
entre os 5 pontos de UBSs, Crabs
disponíveis. Dependendo do momento em que a pessoa fizer o
cadastro, os locais indicados serão aqueles onde ainda houver
doses disponíveis. A informação
sobre data e horário de vacinação
é divulgada automaticamente.
Caso a pessoa não tenha acesso a computadores ou celulares,
ou ainda encontre dificuldades em
agendar a sua vacinação pelo site
da Prefeitura (VacinaPira), deve
procurar uma UBS, para que os
seus profissionais façam o agendamento da vacinação on-line
COMPROVANTE E CPF
- Além de fazer o agendamento
pelo site, as pessoas devem apresentar nas UBSs, Crabs um documento com foto, CPF e o comprovante de vacinação da 1ª dose.
ACAMADOS - No caso específico de idosos acamados com
80 anos ou mais, a vacinação
deve ser agendada diretamente
no Cevisa (Centro de Vigilância
em Saúde) pelo telefone 34377800, com preenchimento de questionário obrigatório. A vacinação
dos idosos acamados acontece
sempre aos sábados e domingos.
PONTOS DE VACINAÇÃO NO SÁBADO (6): UBS
Centro – Avenida França, 227, telefones 3422-6872/3435-1559;
UBS Vila Independência – Rua
Pedro Chiarini, 144, telefone 34330148; UBS Jardim Alvorada –
Rua Sérgio Cardoso, 185, telefone
3426-4647; Crab Vila Rezende –
Rua Santo Estevão, 394, telefones
3421-8924/3413-5635; Crab Santa
Teresinha – Rua Nicolau Zem, 220,
telefones 3425-2484/34257209.

Divulgação

Vitória

Concerto será na segunda (8), às 13h, com transmissão
pelo Facebook do artista

O pianista José Jesús Ortíz se
apresentará na próxima segunda
(8), às 13h, no palco do Teatro
Municipal Dr. Losso Netto. O recital é dedicado ao Dia Internacional da Mulher e será virtual, com
participação especial da cantora
Carol Marques (The Voice Brasil e
Máquina da Fama). Também participarão Daniela Alarcon, Gustavo Alarcon, Pedro Sanches, Sara
Carvalho e Henrique Carvalho,
alunos de Ortiz na Escola de
Música de Piracicaba Maestro
Ernst Mahle (Empem). O recital
poderá ser acompanhado pela
página do pianista https://www.
facebook.com/pianistajjortiz .
Ortiz explica que o evento vai
emocionar o público. “Faremos
surpresa no repertório, pois queremos surpreender o público com
músicas nacionais e internacionais que vão encantar e emocionar”, adianta. Apesar de o evento
ser solidário, o artista conta com
doação de R$ 35, valor equivalente ao ingresso ou mesmo outro valor. Interessados em colaborar devem entrar em contato
pelo telefone: (19) 99269-5956.
O ARTISTA – JJ. Ortíz é pianista, cantor, compositor, maes-

tro e professor de música. Nasceu em Caracas, Venezuela, e iniciou os estudos na Escola Superior de Música Kimball. É Bacharel
em ciências e educação na Universidade Nacional Aberta e estudou
na academia de piano, órgão e teclado da Yamaha, em Caracas. Participou de festivais nacionais de piano, órgão e teclado da Yamaha,
na Venezuela, onde ganhou o
primeiro lugar por diversos anos
consecutivos. Como bônus de
excelência, foi pianista de Cúpulas Presidenciais por diversos
anos nas Américas e Europa.
Vivendo atualmente em Piracicaba, é professor particular
de alta performance para iniciantes e especialização de pianistas experientes, masterclass. Leciona na Empem (Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst
Mahle) e na Escola Music Center.
SERVIÇO - Recital online
com o pianista JJ. Ortíz e convidados no Teatro Municipal Dr.
Losso Netto. Transmissão do concerto será pela página do artista:
https://www.facebook.com/pianistajjortiz, na segunda-feira (8).
Ingressos solidários serão adquiridos pelo telefone: (19) 99269-5956.

Olá, alvinegros apostólicos
romanos, muito obrigado por
dedicar um tempinho de seu
tempo para acompanhar nossas colunas. Gratidão sempre
a todos vocês, leitores e torcedores do Nhô Quim, e um
agradecimento especial a toda
equipe de redação de A Tribuna: vocês são fantásticos.
A competição estadual já
teve seu pontapé inicial, e o alvinegro Piracicabano começou com
o pé direito, trouxe debaixo do
braço (piadinha de duplo sentido), os três pontos com muita
reclamação por parte da turma
de Sertãozinho. Para a turma do
touro não existiu a penalidade
aos 43’ do segundo tempo que
deu a vitória para a equipe
quinzista, e até entregaram
uma reclamação oficial na FPF.
A penalidade marcada pela
arbitragem foi correta e bola na
mão dentro da área, se não estiver colada ao corpo ou como
ponto de apoio tem que ser sinalizada. Na verdade, a turma
lá de Sertãozinho não ofereceu
perigo em momento algum da
partida ao time piracicabano, e
deve chorar na cama que é lugar
quente, e fazer uma preparação
melhor para próxima partida.
Já o XV também não deve
achar que tudo está as mil maravilhas, o time sofreu muito
com a criação de jogadas, a
bola chegava sem qualidade
para os atacantes e Bruninho
foi figura nula durante a partida, tudo bem que isso não é
uma novidade, mas quando ele
recebe passes com um pouco de

espaço consegue dar algum trabalho as defesas adversárias.
O ponto positivo fica no setor defensivo do Nhô Quim muito bem postado. Moisés Ergert
tem um excelente trabalho nesse
setor do time, apesar de não ter
sofrido “apertos” por parte dos
atacantes do adversário, não comprometeu em momento algum.
O próximo embate será contra o bem armado Velo Clube da
cidade de Rio Claro, que mesmo
vindo de derrota, é muito perigoso. Dentro do Barão mesmo
sem torcida o XV precisa impor
uma maior pressão ofensiva com
jogadas ensaiadas e chutes a longa distância e minar as forças dos
seus adversários. Uma boa opção
para este tipo de competição muito equilibrada são as bolas paradas, faltas e escanteios devem fazer a diferença nas partidas.
O único resultado diferente
do que era esperado foi o empate
suado que a Portuguesa arrancou frente sua xará de Santos. O
dois a dois mostrou que o “achismo”, arrogância e prepotência
não entram em campo e conseqüentemente não ganham jogos.
Que fique o exemplo para quem
quiser enxergar e olhar cada partida desta competição tão importante para os clubes de baixo investimento como várias decisões.
Mauricio Ramos chegou,
fez seu nome no futebol e sua
carreira é vitoriosa. Que consiga aqui em Piracicaba sua terra
natal e no XV de Piracicaba o
time idolatrado pelo seu torcedor, a confirmação de uma trajetória de sucesso. Boa sorte!

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99926-0030.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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FALECIMENTOS
PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
-----------------------------------------ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gratuitamente para trabalhos e vendas de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessitadas, pequenos produtores, artistas, colecionadores, consertadores 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. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------

VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos
3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play
ground, área de lazer e quadra de
esportiva. Recem reformado. A
duas quadras de distância da
praia. De frente ao shopping Praiamar 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 ótimas. Estuda permuta com imóveis. F: 3372-9482.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE - O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. 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, gasolina, super econômico, manual, completo, 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.
------------------------------------------

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

CONSÓRCIO
DE IMÓVEL
CONTEMPLADO

VENDO
Corolla GLI,
20
1 2, prata,
201
completo.
Fone:
993
10-39
15
9931
0-3915
- Luciana

CRÉDITO DE R$ 416
MIL PARA COMPRAR,
CONSTRUIR, QUITAR,
OU REFINANCIAR
R$ 54 MIL +
PARCELAS 19 99931 2397

SRA. CINIRA MORENO
SQUERRO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 70
anos, filha dos finados Sr.
Jose Antonio Moreno Correa
e da Sra. Adelaide Squerro
Moreno. Deixa a irmã: Aurea,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. THEREZA LAIRCY PAULINO DA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68
anos, filha dos finados Sr. Alverico Paulino e da Sra. Elydia
Campagnolli, era casada com
o Sr. Antonio de Padua da Silva,
deixa os filhos: Marciano Aparecido Fonseca e Elisa Laircy
Fonseca. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANNA MARIA ZORLINI
GUASTI faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 86 anos,
filha dos finados Sr. Zorlini Ottone e da Sra. Amelia Mariot,
deixa os filhos: Ana Paula
Guasti e Renato Guasti, casado com a Sra. Rosa Guasti.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem
às 14h00 no Crematório Uni-

das de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

dade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUZIA EVANGELINA DE
LIMA NEVES faleceu ontem,
nesta cidade, contava 78 anos,
filha dos finados Sr. Benedito
Antonio de Lima e da Sra. Guineza Soares Alves, era viúva do
Sr. João de Camargo Neves;
deixa os filhos: Nanci Aparecida Neves; João Aguinaldo Neves, casado com a Sra. Ernanda Isabel Mendes R. Neves;
Cristiane Guineza Neves Nercolini, casada com o Sr. Rodrigo Nercolini e Sandro Rinaldo Neves, casado com a Sra.
Vanessa Guijo Neves. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELIZETE APARECIDA
BRAMBILLA SOARES DE BARROS faleceu ontem, na cidade
de Rio das Pedras – SP, contava 68 anos, filha dos finados Sr.
Adão Brambilla e da Sra. Maria
Modesto Brambilla, era viúva do
Sr. Jair Ademir Soares de Barros; deixa os filhos: Rosa Maria
de Barros Almeida, casada com
o Sr. José Salvador de Almeida
e Mauro Leandro Soares de
Barros. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras
– SP, para a referida necrópole me jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho
dos finados Sr. Octaviano de Almeida e da Sra. Justina dos
Santos, era casado com a Sra.
Ivone Vanderlei Amaro de Almeida; deixa os filhos: Ivonete Fernanda de Almeida Santos; Rodrigo Vanderlei de Almeida;
Reinaldo Francisco de Almeida e Marcos Rogerio de Almeida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório da Saudade sala 08 para
o Cemitério Municipal da Sau-

SRA. LUCIANE ALVES faleceu
ontem, nesta cidade, contava
46 anos, filha do Sr. Benedito
Alves, já falecido e da Sr. Maria
Aparecida Alves; deixa os filhos: Bianca Alves Bento de Camargo, casada com o Sr. Douglas Macedo da Mata; Bruno
Henrique Alves Bento de Camargo e Gabriel Alves Sanches. Deixa irmãos, cunhados,
sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
16h00 no Cemitério Municipal
da Saudade de São Pedro - SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CELESTINO AVELINO DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho

dos finados Sr. Francisco Emilio e da Sra. Maria Fortuna da
Silva; deixa os filhos: Elias
Avelino da Silva Rosana Avelino da Silva, casada com o Sr.
Jair da Cruz; Eliseu Avelino da
Cruz, casado com a Sra. Rosemeire Lima; Roseli Matias
Donizete, casada com o Sr.
Matias Donizete; Cristiane da
Silva Fray, casada com o Sr. Ed
Wilson Fray; Luciana Avelino
Marques, casada com o sr.
Mateus Marques e Sandra
Avelino da Silva, casada com
o Sr. Rodrigo. Deixa irmão, cunhada, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 13h00, no Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARINA FANTINI BARBOSA faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos
finados Sr. Felicio Fantini e da
Sra. Odila Lopes Fantini, era
casada com o Sr. José Luiz Barbosa; deixa os filhos: Aurea
Margarete Barbosa Rodrigues,
casada com o Sr. Lacyr Rodrigues Filho; Luiz Alberto Barbosa, casado com a Sra. Magali
Chistofoletti Barbosa e José
Ricardo Barbosa, casado com
a Sra. Adriana Cristina Martins
Barbosa. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h30 da
sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. ALCIDIA SEVERINO ERLO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade
e era viúva do Sr. Irineu Erlo. Era
filha do Sr. João Severino Rodrigues e da Sra. Luiza Rodrigues, falecidos. Deixou os filhos: Ida Aparecida Erlo Ribeiro
casada com Valter de Jesus
Ribeiro, Maria Luiza Erlo Rosa
casada com Antônio Juvenal
Henrique da Rosa, Irineu Erlo
Filho casado com Vanda Maria
M. C. Erlo e Saulo Erlo Sobrinho casado com Iraci G. Erlo.
Deixa netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 15:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 02 para o Cemitério
da Saudade, onde foi inuma-

da em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

mada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA ROSA BOMBARDELLE TROMBETTA faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 97
anos de idade e era viúva do Sr.
Euclides José Trombetta. Era
filha do Sr. Antônio Bombardelle e da Sra. Maria de Freitas
Bombardelle, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Lucia Cristina
Trombetta e Roosevelt Euclides Trombetta casado com
Marli Fatima C. Trombetta. Deixa 06 netos, 06 bisnetos e demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
16:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório “A” do Cemitério
Parque da Ressurreição para a
referida necrópole, onde foi inu-

SR. CARLOS ALBERTO DE MATTOS faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 62 anos de
idade e era casado com a Sra.
Maria de Fatima Silverio de Mattos. Era filho do Sr. Manoel Pedro de Mattos e da Sra. Maria
Gomes de Mattos, ambos falecidos. Deixou os filhos: Mariana, Ricardo Alexandre e Sara
James. Deixa ainda demais
parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das
Pedras e o seu sepultamento
deu-se ontem as 09:30 hs, no
Cemitério Parque da Paz naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ MORAES DA ROSA
faleceu ontem na cidade de
Cambui – MG, aos 97 anos de
idade e era casado. Era filho
do Sr. Manoel Joaquim da
Rosa e da Sra. Ana Vicência
da Rosa, falecidos. Deixa filhos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 16:30 hs saindo
a urna mortuária do Velório da
Saudade II seguindo para o
Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. IANDARA SAPATA PALMERO faleceu anteontem na cidade de São Paulo aos 78 anos
de idade e era viúva do Sr. Arécio Palmero. Era filha do Sr.
Ramon Sapata e da Sra. Maisa
Vaz, ambos falecidos. Deixa a
filha: Simone. Deixa demais
parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio Claro e o seu sepultamento deu-se
ontem as 14:30 hs no Cemitério
Parque das Palmeiras naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.LUIZ JUAREZ NAVE faleceu
ontem na cidade de Piracicaba
aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Joana Maria
Burato Nave. Era filho do Sr.
João Nave e da Sra. Filicia Guerreiro Nave, falecidos. Deixa os
filhos: Luiz Juarez Nave Filho,
Camila Burato Nave da Silva
casada com Sergio da Silva
Nave e Luiz Fernando Burato
Nave casado com Ana Carolina
de Abreu Lima Baptistela. Deixa netos demais parentes e
amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a
cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu-se ontem as
16:30 hs, no Cemitério Municipal
naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

COMUNICADO IMPORTANTE
DEVIDO A MUDANÇA DE FASE AMARELA PARA VERMELHA, A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONVOCADA PARA 08.03.2021
FOI CANCELADA .
A ASSEMBLEIA FOI REMARCADA PARA 01.04.2021 (QUINTA-FEIRA), MANTIDAS AS MESMAS PAUTAS, LOCAL E HORÁRIO.
Atenciosamente,
ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO DO HORTO

A Tribuna Piracicabana
A8

Sexta-feira, 5 de março de 2021

