param e seus familiares têm recebido apoio de amigos do vereador. Este Capiau reafirma votos
de melhoras e breve retorno do
nobre edil as suas atividades.

AMEAÇA — I
Nas redes sociais, Edvaldo Brito, que foi candidato a
prefeito pelo Avante, ameaça
fazer revelações sobre a nova
secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência
Social, Euclídia Fioravante.
AMEAÇA — II
Essa postura de Brito não tem
agradado muito o grupo dos oito
edis ligados à administração do
prefeito Luciano Almeida (DEM).
Comenta-se que o grupo quer afastar Brito dessa “ligação” com o
prefeito, que chamam de "governo paralelo". Faz parte da política.
ALERTA — I
Rafael Cervone, vice-presidente da Fiesp/Ciesp (Federação
e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), alerta sobre
a gravidade das dívidas trabalhistas em meio à crise da Covid-19. “O problema pode até
mesmo inviabilizar o pagamento dos salários de muita gente
que está empregada", afirma.
ALERTA — II
Cervone apoia as manifestações de vários segmentos da indústria em favor do parcelamento
desses débitos em até 60 meses,
com a redução dos juros de mora
de 50%, equivalentes aos da Caderneta de Poupança. Além disso,
tal correção somente deve ser aplicada a partir da data na qual for
ajuizada a reclamação inicial.
TRISTEZA
Novamente do vereador amigo Thiago Ribeiro que, no final de
semana, perdeu também o pai. Na
semana passada, o vereador já
havia perdido o irmão. Ele recebeu a solidariedade dos amigos,
parentes e colegas vereadores neste momento de tristeza. Força,
Thiago! Nosso abraço fraternal.
CONTRADIÇÃO?
Do prefeito Luciano Almeida, com destaque na rede social, como a publicação de vídeo
que ele garante que, se eleito,
não seguiria o Plano de São
Paulo etc etc. Porém, assim que
o governo paulista estendeu o lockdown até o dia 11, Luciano fez
a mesma coisa em Piracicaba.
CLIMA — I
Foi de clima ruim a reunião
on-line entre o prefeito Luciano
Almeida e os vereadores, na tarde/noite de terça (30). Os vereadores fizeram muitas críticas ao
prefeito, à falta de atendimento
dos secretários aos seus pedidos.
CLIMA — II
Um dos mais críticos foi o
vereador Paulo Campos (Podemos) que se mostrou muito irritado com a postura de distanciamento da Câmara Municipal,
principalmente com o grupo dos
oito, que se diz identificado
com o governo. Tema difícil.
COMÉRCIO
É difícil a postura dos vereadores Fabrício Poleze (Patriotas),
Cássio do Fala Pira (PL), Paraná
(CID) e Paulo Campos (PODE) ao
divulgar vídeo tentando derrubar,
com projeto de lei, o fechamento
do comércio. A postura não pegou
nada bem entre os pares. Em recesso, a Câmara não teria tempo
hábil para tramitar o pedido. Vale
lembrar que, mesmo a distância,
o vereador Rerlison Rezende
(PSDB) apoiou o movimento do grupo dos quatro. Coisas da política.
SOLIDARIEDADE
Total apoio e solidariedade
tem recebido o vereador Laércio
Trevisan Júnior (PL), internado
na Santa Casa. As orações não

SOROCABA
Os responsáveis pelos ônibus urbanos de Piracicaba poderiam, com pouco esforço, fazer uma visita à cidade de Sorocaba (apenas 95 km daqui) e
constatarem como são os veículos que servem ao transporte
coletivo. Os “carros”, como são
chamados, poderiam receber
um incentivo de qualidade?

Decreto prorroga as medidas de
restrição no combate à pandemia
Está definido o funcionamento das atividades até dia 11; supermercados, mercados,
Mercadão, padarias podem atender das 5h às 20h, sem consumo no local
Marcelo Camargo/Agência-Brasil

LEI
O governador João Doria
sancionou, quinta (1º), o projeto
de lei do deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) que regula
e expande as escolas cívico-militares para a rede pública estadual de ensino. Com isso, a Secretaria de Estado da Educação poderá selecionar unidades para
serem convertidas ao modelo.
CURY — I
Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) votou na quinta-feira (1º), após dois dias de
discussão, pelo afastamento de
seis meses do deputado Fernando Cury (Cidadania), acusado de
importunação sexual contra Isa
Penna (PSOL), em dezembro de
2020. A aprovação foi unânime:
os 86 deputados presentes na
sessão foram favoráveis à pena.
Cury não estava presente. Só faltaram sete parlamentares para
completar os 94 (menos Cury).
CURY — II
É a primeira vez que uma
casa legislativa no País dá uma
punição para um caso de assédio contra uma mulher. Com a
decisão, assume o cargo o suplente de Cury, padre Afonso Lobato
(PV), que poderá exonerar os servidores do gabinete do deputado,
que ficará sem verba. Cury ficará
sem salário durante o período.
ILUMINA — I
Diante de fatos discutidos
nas últimas reuniões extraordinárias realizadas pela Câmara
Municipal, em reunião recente
com prefeito e fatos que sucederam quinta (1º) em coletiva de
imprensa da diretoria da Fundação Ilumina, foram expostas
situações que precisam ser esclarecidas, tanto pela direção da instituição quanto pela Prefeitura.
ILUMINA — II
“Assim, como presidente da
Câmara me sinto na obrigação de
tomar providências no sentido de
apurar, através de uma reunião
pública, a origem e aplicação de
recursos recebidos pela instituição e a comprovação de prestação de contas por parte da entidade, assim como apurar as razões da não transferência de recursos provenientes de emendas
parlamentares ao hospital e que
deveriam ter sido feitas pela prefeitura e de possíveis não prestações
de contas de recursos municipais
transferidos à instituição”, afirma
o presidente Gilmar Rotta (CID).
ILUMINA — III
No seu comunicado, o presidente Rotta avisa: “Por fim,
num formato ainda a ser definitivo, será convocada por este
presidente uma reunião pública
com a presença dos representantes Ilumina e da Procuradoria
Jurídica da prefeitura para esclarecimentos necessários. Com
os resultados, encaminharei todas as providências cabíveis
aos fatos a serem apurados”.
OBRAS
O ex-vereador Marcos Abdala busca reconhecimento pela
paternidade das obras realizadas na região Paulista/Jaraguá, mas tem tucano de olho
no DNA dessa obra para si. É
preciso correr para divulgar.
Edição: 8 páginas
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Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões de declarações até o final do prazo

Imposto de Renda: novas regras
exigem atenção do contribuinte
Esse é o período do ano em
que é preciso reunir documentos e informações para acertar
as contas com o ‘Leão’. O prazo
para entrega do IR (Imposto de
Renda) 2021 termina no dia 30
de abril, mas a declaração já
pode ser enviada. E, neste ano,

a declaração tem algumas novidades. A Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões
de declarações até o final do
prazo. E, para quem está com
dúvidas sobre o preenchimento, o especialista em finanças do
Sicredi separou algumas dicas

para evitar erros e surpresas.
“Com novas regras é importante buscar informação e iniciar
o preenchimento com antecedência para evitar erros”, explicou o diretor de Desenvolvimento da Central Sicredi
PR/SP/RJ, Adilson de Sá. A5

Desde ontem (5), está em vigor o novo decreto, nº 18.659,
assinado pelo prefeito Luciano
Almeida e publicado no Diário
Oficial do município. O documento prorroga as medidas de
restrição para o combate à pandemia do coronavírus até o dia
11 de abril, estabelecidas na Fase
Emergencial do Plano São Paulo, com algumas alterações para
restringir a circulação de pessoas entre às 21h e 4h30. O documento na íntegra pode ser consultado na primeira página do
Diário Oficial do dia 1º/04:
diariooficial.piracicaba.sp.gov.br/
2021/04/01/. Entre 05 e 11/04,
as atividades industriais podem
funcionar todos os dias. Já as
atividades comerciais terão algumas restrições. As farmácias e óticas podem funcionar.
Supermercados, mercados,
Mercado Municipal, Varejões,
feiras livres, açougues e padarias podem atender das 5h às
20h, sem consumo no local. A4

Semuttran estende
a suspensão da
cobrança de Zona
Azul até dia 11
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Semuttran (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes), prorrogou a suspensão
temporária da cobrança do estacionamento rotativo (Zona Azul)
pelo período de 05/04 a 11/04. A
Portaria 05/2021, assinada ontem
(5), considera o decreto municipal
nº 18.659, de 01/04, que dispõe
sobre a implementação de medidas restritivas complementares
aos decretos 18.653/2021, 18.634/
2021, 18.637/2021 e 18.649/2021.
Essa é a segunda vez que a suspensão da cobrança é prorrogada considerando os decretos de
restrição de circulação de pessoas no município e Estado. A cobrança está suspensa desde 12/
03, quando foi publicada a portaria 02/2021, que tinha prazo até
30/03, e prorrogada pela primeira vez até 04/04 pela portaria 04/
2021. A emissão e renovação dos
cartões de vagas especiais exclusivas para idosos e pessoas com
deficiência também estão suspensas enquanto durar a quarentena, de acordo com a Portaria 01/
2021 da Semuttran, de 12/03.
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"In Extremis"

A Dimensão Essencial da Espiritualidade
Adelino Francisco
de Oliveira

A

espiritualidade
é, sem dúvida,
uma dimensão essencial do humano. A percepção da
transcendência pode
projetar a existência para um
sentido maior, que ultrapassa a
mera materialidade da vida.
Cultivar a espiritualidade consiste em dar especial atenção à
interioridade, alcançando o que
há de mais profundo e significativo no humano. O cultivo espiritual é um movimento de interiorização, representando um
intenso mergulho em si mesmo.
As religiões, com suas narrativas, representações simbólicas e rituais, buscam apontar caminhos para o cultivo espiritual.
Mas o acesso à espiritualidade
não é prerrogativa exclusiva de
religiões. Toda experiência au-

tenticamente profunda,
que possibilite um movimento de introspecção,
contemplação e interioridade cumpre também a
função de despertar para
essa dimensão essencial.
Isso significa que
não é necessário estar
em um templo, participar de determinado ritual para alcançar
e viver a experiência da espiritualidade. Em alguns momentos a leitura de um livro, a contemplação da natureza, a conversa mais profunda e verdadeira
com um amigo confidente, a audição de uma determinada música, o assistir um filme existencialmente mais tocante, a observação detalhada de cenários e imagens ou mesmo o simples silêncio
podem ser também chaves que
dão acesso à espiritualidade.
O ser humano é portador de
múltiplas potencialidades, de
forças criativas internas, que

O cultivo espiritual
é um movimento
de interiorização,
representando um
intenso mergulho
em si mesmo
podem aflorar e serem despertadas, consubstanciando uma humanidade cada vez mais densa,
inusitada, elevada e plena de possibilidades. A espiritualidade é a
fonte primordial de uma humanidade interior, que pulsa em
profundidade e plena beleza.
As religiões dialogam justamente com essa dimensão tão profunda e representativa no humano. Elas podem gerar autonomia e
libertação ou mesmo se tornarem
instâncias de controle e aprisionamento. O fundamentalismo religioso promove esse movimento de
rebaixar a dimensão da espiritualidade, produzindo experiências que
alienam e oprimem. É a expressão

de uma religião sem transcendência nem interioridade, voltada tão
somente para o que é imediato e
superficial, o mundo das coisas.
As teologias que prometem
prosperidade e retribuição aparecem como desdobramentos
do fundamentalismo religioso,
que é estéril e vazio de toda espiritualidade, fomentando relações ancoradas na lógica do
mercado, de compra e troca.
Longe de acessar algo essencial, essa prática religiosa só consegue produzir uma humanidade cada vez mais desfigurada,
apartada das potencialidades
que a existência pode alcançar.
———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor no
Instituto Federal,
campus Piracicaba;
Doutor em Filosofia e
Mestre em Ciências
da Religião; adelino.
oliveira@ifsp.edu.br

Sobre a Pintura em Miniatura
Gabriel Chaim

O

tema desta semana abordará a arte figurativa na
perspectiva do Islã e como
é vista em comparação às demais
artes consideradas sagradas. A
Pintura em miniatura, em seus
muitos estilos e escolas, são
abundantemente encontrados
no mundo islâmico e estão presentes em diversas produções
literárias de cunho sagrado ou
secular. Essa qualidade portátil, de fazerem parte de ilustração de livros e textos e em relação ao real tamanho dos elementos pintados dá o nome de
“miniatura” a essas obras.
A Miniatura Persa (chamado assim por ter suas origens na
Pérsia, atual Irã) tem uma qualidade distinta em relação às outras artes islâmicas por excelência; diferentemente da geometria
sagrada ou da caligrafia -- ambas em um terreno elevado na
arte islâmica --, as pinturas em
miniatura não estão incluídas no
escopo da Arte Sacra, já que sua
natureza figurativa e sua essência representacional são cuidadosamente ponderadas pelas
premissas do Islã. Titus Burckhardt, historiador da arte afirma que: “(...) a questão de saber
se a arte figurativa é proibida ou
tolerada no Islã, concluímos que
a arte figurativa pode perfeitamente ser integrada ao universo
do Islã, desde que não esqueça
seus próprios limites, mas ainda
assim desempenhará um papel
periférico; não participará diretamente da economia espiritual
do Islã” (Tradução do Autor Burckhardt, 2009).
Em "seus próprios limites",
Titus se refere à reprodução estilizada do mundo natural,

nada realista. Ele alude a uma
abordagem platônica da arte islâmica que, ao invés de representar elementos específicos do
mundo natural como uma determinada flor ou um determinado
animal, a miniatura persa se
aproxima da própria ideia de tal
animal ou tal flor, significando
que, em um exemplo também
dado por Titus, ao se pintar um
cavalo, o artista não está interessado em representar um cavalo em específico, mas em reproduzir o próprio arquétipo de
um cavalo: “Em linhas gerais, a
miniatura persa -- e estamos
aqui considerando-a em suas
melhores fases -- não busca retratar o mundo exterior tal como
comumente se apresenta aos
sentidos, com todas as suas desarmonias e acidentalidades; o
que está indiretamente descrevendo são as ‘essências imutáveis’ (ala 'yan ath-thabitah) das coisas,
pelas quais um cavalo não é simplesmente um membro particular
de sua espécie, mas um cavalo por
excelência; é essa qualidade ge-

Detalhe,exemplos de cavalos
na miniatura persa

nérica que a arte da miniatura
busca apreender (...)” (Tradução do Autor - Burckhardt, 2009).
A Miniatura Persa, embora
figurativa por excelência, é também essencialmente atmosférica.
Seus elementos visuais cooperam
na construção de um mundo idealizado; um terreno de arquétipos visuais em sintonia com as
idéias e a moral da vida islâmica
e como eram vividas no mundo
terreno. Sem dúvida, em seu cerne, o Islã nasce no aniconismo
por sua natureza abraâmica, porém, o homem vive em um mundo feito de arquétipos formais
(como sons e imagens) e eles (esses arquétipos) são encontrados
na miniatura persa em suas formas mais idealizadas, conferindo à pintura sua condição onírica (como se fosse um sonho) que,
embora retrate cenas deste mundo, devido à sua narrativa visual que serve a um texto e embeleza suas personagens, dificilmente representam a experiência humana da forma como e vivida.
Essa qualidade de sonho das pinturas seria apenas revelada para
aqueles que, adotando um termo usado pelo mestre sufi Martin Lings, “abriram os olhos do
coração, e passaram a ver com
as lentes do intelecto”, inferindo o alto grau de espiritualidade compreensão das leis islâmicas que seus artesãos requeriam para produzir tais imagens.
Gostaria de finalizar nas palavras de Titus: “O paraíso é uma
primavera eterna, um jardim em
perpétuo florescer, refrescado por
águas vivas; é também um estado
final e incorruptível como minerais preciosos, cristais e ouro. A
arte persa (...) busca combinar essas duas qualidades: o estado cristalino, que se expressa na pureza

“O paraíso é uma
primavera eterna,
um jardim em
per
pétuo fflorescer
lorescer
perpétuo
lorescer,,
refrescado por
águas vivas”
(Titus)
das linhas arquitetônicas, na geometria perfeita das superfícies
em arco e na decoração em formas retilíneas; quanto à primavera celestial, ela desabrocha nas
flores estilizadas e nas cores
frescas, ricas e suaves dos ladrilhos de cerâmica” (Tradução
do Autor - Burckhardt, 2009).

H

umildade é virtude pouco prestigiada nesta
era. Os tempos são de
exibicionismo, de selfies, de escancaramento
e partilha de intimidades. Exatamente os sintomas de uma sociedade egoísta, servil a interesses materiais, que vive de aparências.
Num terreno como esse, a
humildade não consegue vicejar.
Entretanto, os grandes homens são
humildes. Um deles foi Carl Gustav Jung, um dos mais expressivos
nomes da psicanálise. Erudito, provido de sólida cultura humanista,
poliglota e até versado em “swahi-

li”, um dos mais falados idiomas da África.
Nasceu na Suíça e
seu pai era um pastor
protestante, que o fez
interessar-se por religião. Em 1961, pouco
antes de morrer, escreveu: “O homem deve
sentir que vive num
mundo que, por certos
aspectos, é misterioso; que nele
acontecem e se experimentam coisas que permanecem inexplicáveis, e não só aquelas que acontecem no âmbito daquilo que nos
diz respeito. O inesperado e o
inaudito pertencem a este mundo. Só então a vida está completa. Para mim, desde o princípio, o
mundo foi infinito e inatingível”.
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“O homem deve
sentir que vive
num mundo que,
por certos
aspectos, é
misterioso” (Carl
Gustav Jung)
Só alguém provido de sapiência, a verdadeira sabedoria,
sabe ser tão humilde. Por isso, talvez, não tenha tentado sistematizar sua obra, sempre tão deturpada e criticada por gnosticismo,
psicologismo e outros ismos.
Jung reconhecia as exigências espirituais na vida psíquica, interessava-se pela história das religiões, pelo misticismo, alquimia,
astrologia, filosofia. Por isso desconfiava da psicanálise que reduz
o ser humano a um objeto. Muito
mais do que uma cadeia causal,
CORREÇÃO
A Cruz de Cristo, publicado
na sexta (02), é artigo de autoria do colunista Antonio
Lara e não do nosso colaborador José Maria Teixeira,
professor. Nosso pedido de
desculpas pela falha técnica.

Cecílio Elias Netto

Q

uando me reporto a experiências anteriores, a algumas delas
digo pertencerem
àqueles priscos tempos. Pois – diante de
pretensiosos que acreditam o mundo estar
começando com eles – fico acho
que meio aparvalhado. Ora, já se
inventou a roda há milhares de
anos. Já despertamos para a escrita há séculos sem fim. E – por
incrível possa parecer – o sexo
existia, era vivido e, desde o início, sempre causou problemas.
O exibicionismo da nudez feminina é antiquado demais. Os
nossos gênios da pintura, da escultura reproduziram, maravilhados, a beleza da mulher desde as cavernas. Na verdade, na
verdade, para mim, “está tudo
como d´antes no quartel de
Abrantes”. Mais sabiamente
ainda, já nos fora revelado:
“Nada há de novo sob o Sol”.
Na realidade, estou, apenas,
tentando explicar-me, como jornalista de tempos que me parecem quase imemoriais. Primeiramente: nunca se deu, ao jornalista do século passado, o pretexto de alegar falta de assunto.
Como, faltar assunto? Absurdo,
pois “uma folha que cai estremece as estrelas”. Um pobrezinho
pedindo esmola revela a profunda, a imensa, a absurda injustiça social, fruto de economias desumanas. Um buraco na calçada é notícia, pois, nele, alguém
poderá tropeçar e machucar-se.
O barulho das ruas exige discussão, causa que também é de
angústias, de irritações, de descontroles emocionais. A vida é
notícia. A principal de todas.
Mais, muito mais do que a
morte, esta que parece ter preferência no noticiário mundial. Há colunas de falecimentos.
Por que não a de nascimentos?
Não ter o que escrever, falta
de assunto isso, pois, não é justificativa para aquele cujo ofício é
exatamente escrever. Podem
ocorrer – e ocorrem – o cansaço,
a exaustão, o desânimo. São nossos limites humanos. Mas assunto sempre existe. Pois a Vida explode em tudo, explosão de beleza. Até mesmo nas pedras. Pois
bem. Não posso, não vou, não
quero alegar falta de assunto.
Muito pelo contrário. O que me
angustia é a abordagem, a maneira de fazê-lo. Pois a missão
jornalística é a de informar for-

mando. Colaborar
para a formação. E,
nesse momento tão
angustiante, como colaborar, como auxiliar
na interpretação dos
acontecimentos, como
acender lampiões para
um pouco de mais
luz? Eis a angústia.

Sei, porém, que
– apesar de nós,
apesar do vírus,
apesar das
idiotices e
maldades de
governantes – a
Vida continua
Não sei a resposta. Confesso
estar confuso. Sei, porém, que –
apesar de nós, apesar do vírus,
apesar das idiotices e maldades
de governantes – a Vida continua. E, como sempre, à nossa
disposição. À nossa espera. O vírus é uma contingência que, agora, se tornou problema. E, em se
revelando problema, desafianos à busca de solução. Pois se
é problema, há que ter solução.
Enfim, eu ia escrever sobre
o pomo de Adão e a maçã. Pois,
não é que, em todo esse caos,
aprendi porque se deu nome de
pomo de Adão àquele caroço que
os homens têm na garganta? É
um pedaço da maçã com que ele
se engasgou, assustado com a
falta cometida. Eu não sabia. E a
maçã foi o fruto que carregou o
pecado original. Mas, por que a
maçã, não outro fruto? E eis que
aprendo com alguns autores:
quando se corta a maçã pela
metade, ela revela o que se assemelha aos genitais femininos. E,
dando-se outro corte, a aparência é a dos masculinos. Comoveme saber ter havido eras em
que o homem tinha tempo para
pensar, imaginar, criar, inventar, produzir mitos e lendas...
Além de aprender o que é o
pomo de Adão, confirmou-se-me
aquilo que a vida já me ensinara
e de que, quase sempre, me esqueço. A cultura inútil não é tão
inútil assim. Pois traz leveza, encanto, doçura à vida. A maçã é
mais poderosa do que o vírus...
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

O etanol do Brasil na luta
contra mudanças climáticas
João Guilherme
S. Ometto

S
“Ascensão de Muhammad
ao céu” (1539-1543), do
Khamseh de Nizami

———
Gabriel Chaim, pintor,
Mestrado em Artes Visuais Islâmicas e Tradicionais na Prince’s
School of Traditional
Arts; gabriel.chaim@
hotmail.com; instagram:
@gabrielluizchaim

A humildade dos grandes
José Renato Nalini

Pomo de Adão e a maçã

com análise das causas e efeitos
que tornam o homem um ser complexo e, muitas vezes, atormentado, Jung pretendeu captar o sentido integral e o significado profundo da existência humana.
Ele também escreveu: “O homem moderno não se dá conta
do quanto o seu racionalismo,
que destruiu as suas capacidades de responder aos símbolos e
às ideias sobrenaturais, o pôs à
mercê do mundo subterrâneo da
psique. Ele se libertou, ou julga
ter-se libertado, da superstição,
mas enquanto processo ele foi
perdendo os seus valores espirituais de modo profundamente perigoso. Quanto mais se desenvolveu o conhecimento científico,
mais o mundo se desumanizou”.
Não faria mal a leitura atenta e não preconceituosa de Carl
Gustav Jung, nestes tempos em
que a técnica parece ter substituído as crenças e a consciência
da finitude dos seres racionais.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove, presidente da
Academia Paulista de Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

ão relevantes e estratégicas as informações divulgadas pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de
que o Brasil ampliou o
número de destinos
das exportações de etanol de 19 para 37 países, entre 2019
e 2020. Evidencia-se, nessas estatísticas, que o mundo vai reconhecendo aos poucos a importância de nosso álcool como insumo
energético e industrial mais limpo. Um produto de fonte renovável e biocombustível fundamental para a agenda de proteção
ambiental, combate às mudanças
climáticas e crescimento econômico baseado na sustentabilidade.
É interessante notar que alguns
dos mercados reapareceram entre
os principais compradores, depois de
muito tempo excluídos das nossas
vendas externas de etanol. É o caso
da China e da Arábia Saudita, países para os quais o Brasil embarcou, em 2020, 15 milhões e 11,6
milhões de litros, respectivamente.
Destino inédito foi a Venezuela, que
importou 6,9 milhões de litros.
Verificaram-se, também, aumentos na participação de diversas nações em nossas exportações,
como Coreia do Sul, que respondia
por 27,1% das compras, passando
a 35,6%, e Holanda, que saltou de
3,5% para 10,1%. Num conjunto de
compradores individualmente menos expressivos, a expansão foi de
3,7% para 13,7% do volume total.
Os embarques para a Coreia do Sul
cresceram 84% e quadruplicaram
no caso da Holanda. Dentre as razões para tais resultados está o
aumento na demanda por álcool
para produção de itens sanitários.
A ampliação do número de
destinos reduz a dependência dos
norte-americanos como compradores de nosso etanol. Para dimensionarmos com clareza o significado da nova tendência de diversificação, basta analisarmos
alguns números: os Estados Unidos representaram entre 50% e
60% do volume de etanol que o
Brasil vendeu ao mercado externo
nos últimos cinco anos. Em 2020,
porém, sua participação caiu para

36%, de acordo com a
Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
Outra boa notícia é
que, na safra 2020/
2021 de cana-de-açúcar, estamos registrando avanços expressivos
na implantação da Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio): 85% da produção
nacional de etanol estão certificados e há recorde na oferta da matéria-prima. Nesta primeira temporada sob as diretrizes do programa, 65% das empresas brasileiras
produtoras estão qualificadas a
emitir créditos de descarbonização
(CBios). Hoje, são 215 unidades
produtoras, que comercializaram
cerca de 20 bilhões de litros do biocombustível na safra 2019/2020.

Nosso país,
queiram ou não,
é protagonista
na luta da
humanidade contra
as mudanças
climáticas
É gratificante constatar que
mais de 17 milhões de CBios já foram registrados até 22 de dezembro de 2020, dos quais 80% haviam sido adquiridos para o cumprimento das metas pelas distribuidoras. A expectativa da União da indústria de Cana-de-Açúcar (Unica)
é de que, na safra 2020/2021, o número atinja 23 milhões de CBios.
Cada vez mais, o etanol do
Brasil vai se consolidando como o
biocombustível referencial da conversão do Planeta à economia sem
combustíveis fósseis. Os mercados
vão percebendo isso, cientes de que
nosso produto tem origem sustentável e certificada e, além de reduzir
muito a emissão de carbono na queima, contribui para seu sequestro na
atmosfera, por meio dos CBios. Nosso país, queiram ou não, é protagonista na luta da humanidade
contra as mudanças climáticas.
———
João Guilherme Sabino
Ometto, engenheiro,
empresário e membro
da Academia Nacional
de Agricultura (ANA)
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Pior mês da pandemia: novas variantes
e o país devastado pela Covid-19
Alexandre Padilha

SUASA
Conhecido como o SUS do
agronegócio, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) completou 15
anos. O objetivo do sistema é promover a saúde animal, a sanidade vegetal e a segurança alimentar. “O SUASA é o marco da defesa agropecuária, garantindo
a segurança da produção e dos
alimentos”, declarou a ministra
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tereza Cristina.
TITULA BRASIL
Mais de 7,8 mil pessoas se
inscreveram para participar
dos cursos de formação do
Programa Titula Brasil, que
tem o objetivo de agilizar e tornar mais eficiente a entrega de
títulos de propriedade nos assentamentos e a regularização
fundiária em terras da União.
As capacitações são obrigatórias para quem vai trabalhar
nos chamados Núcleos Municipais de Regularização Fundiária (NMRF), que são as estruturas centrais do Programa.
RELATÓRIO
Diante do crescimento do
agro brasileiro, mesmo em meio
à crise econômica causada pela
Covid-19 no Brasil, o senador
Acir Gurgacz (PDT-RO), membro da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA), convidou a
ministra Tereza Cristina
(MAPA), para apresentar dados
do setor – que solidificam a capacidade do agronegócio do país,
frente às dificuldades enfrentadas com a pandemia -, a seus
pares no Senado Federal.
FRUTAS
O presidente da Abrafrutas,
Guilherme Coelho, disse que o
Brasil, após conquistar o mercado de melão para a China, pode
dar mais um passo nos acordos
comerciais. Segundo ele, o governo chinês entrou em contato
com o País para viabilizar também a importação de uva. “Estive com ministra Tereza Cristina
na semana passada porque já é
tempo da gente cobrar o que vai
acontecer”, afirmou Coelho.
Além da China, a Abrafrutas
também trabalha para ampliar
as exportações a outros países,
como Colômbia, Estados Unidos,
África do Sul e Coreia do Sul.
DIGITALIZAÇÃO
Matéria publicada do jornal Valor, afirma que a pandemia do novo Coronavírus não
só manteve os produtores rurais do Brasil particularmente
interessados em digitalizar seus
negócios como fez com que esse
apetite, ampliado para mais elos
da cadeia, aumentasse mais que
em outros países, como nos Estados Unidos. É o que aponta o
estudo “A Cabeça do Agri-

cultor Brasileiro na Era Digital Pulso 2021”, divulgado
pela consultoria McKinsey.
EMPREGOS
A agropecuária registrou
saldo positivo de 23.055 postos de trabalho formais em fevereiro de 2021, o melhor resultado para o mês desde 2011,
segundo Comunicado Técnico
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
A publicação analisou os
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo
Ministério da Economia, que
apontou a abertura de
401.639 novas vagas de empregos no país em fevereiro.
NOBEL DA PAZ
O ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz
2021, é o próximo palestrante
do Ciclo de Palestras Técnicas
da Embrapa Cerrados. No dia
7 de abril, às 10h, ele apresenta
o tema “Pesquisa Agropecuária
Brasileira: passado, presente e
futuro”. Engenheiro agrônomo
pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, onde também
foi professor de Hidráulica, Irrigação e Drenagem e diretor.
Também foi Deputado Federal
e Ministro da Agricultura.
MOAGEM
Na primeira quinzena de
março, as unidades da região
Centro-Sul processaram 1,67
milhão de toneladas de canade-açúcar. Desse total, quase
70% da matéria-prima foi destinada à produção de etanol,
que alcançou 199,88 milhões
de litros. A quantidade fabricada de açúcar, por sua vez,
alcançou apenas 51,46 mil toneladas. A produção de etanol
a partir do milho representou
cerca de dois terços do total na
primeira quinzena de março,
com 127,60 milhões de litros.
RURALIDADE
Chegou a hora de mudar o
paradigma da ruralidade. De
deixar de vê-la como sinônimo
de pobreza para pensá-la como
um espaço de desenvolvimento e
de um futuro sustentável para
os jovens, sendo fundamental
que as políticas públicas sejam
orientadas à redução do hiato
que ainda existe entre o mundo
urbano e o mundo rural quanto
a oportunidades de acesso à educação, saúde, conectividade digital ou infraestrutura. A Ministra da Agricultura do Chile,
María Emilia Undurraga, está
empenhada nessa tarefa, que
definiu como “igualar o campo”, conforme contou em uma
entrevista no programa AgroAmérica, transmitido pelo canal
de TV Agro Mais, do Brasil.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com
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notícia mais preocupante da semana que passou foi a descoberta de
uma possível nova variante da Covid-19 em
Sorocaba, município do
interior de São Paulo.
O governo do estado
anunciou que o vírus registrado
é parecido com a variante encontrada na África do Sul, o que intriga, já que o paciente não apresentou histórico recente de viagem ou contato com pessoas do
país, desencadeando a possibilidade dessa variante ser uma mutação da variante brasileira P1.
O Brasil se transformou no
maior terreno fértil do mundo
para criação de novas mutações
da Covid-19, podendo ser cada vez
mais grave, com maior taxa de
transmissão e algumas mais resistentes às vacinas que já existentes.
Infelizmente, aquilo que temíamos e anunciamos no fim de fevereiro se tornou realidade: mar-

Se o governo
federal tivesse
adquirido vacinas
suficientes,
certamente não
estaríamos neste
cenário devastador
da pandemia
morbidades, profissionais de serviços essenciais e da educação,
mas também que assegure, no
menor prazo possível, a vacinação
para toda a população brasileira.
Precisamos comprar e liberar
o uso emergencial de todas as vacinas comprovadas eficazes e já
com uso aprovado em outros países, só assim salvaremos vidas e
recuperaremos a economia. Além
de mais vacinas, é preciso garantir renda para que as pessoas não
necessitem se expor à contaminação da doença e assegurar apoio crédito e tranquilidade - para pequenos e médios empresários.
O Brasil, na pandemia de

H1N1, vacinou mais de 80 milhões de brasileiros em três meses. Se tivéssemos repetido esta
campanha de vacinação, já teríamos vacinado todo o grupo prioritário e evitado milhares de mortes.
No ano passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) ofereceu 138 milhões de doses através do consórcio Covax Facility e
o Brasil aceitou o recebimento de
apenas 46 milhões. O governo brasileiro precisa exigir a revisão do
contrato, corrigindo um erro absurdo de Bolsonaro e que gerou
milhares de mortes, para que possamos aumentar e aproveitar
toda a oferta. Se o governo não
quiser tomar esta atitude, temos
que fazer apelo mundial a OMS.
Se o governo federal tivesse
contratado as vacinas oferecidas
e adquirido vacinas suficientes,
certamente não estaríamos neste
cenário devastador da pandemia.
———
Alexandre Padilha,
m é d i c o , professor
universitário e deputado federal (PT-SP)

STF, feminicídio e legítima defesa da honra
Valderez D. Abbud

N

o julgamento da arguição
de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)
proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), o plenário
virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), por votação unânime,
reconhecendo a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da
honra, proibiu-a em processos que
versem sobre a agressão ou morte de mulheres por seus atuais ou
ex-companheiros, por contrariar
os preceitos constitucionais da
dignidade da pessoa humana.
O voto condutor — proferido
pelo ministro Dias Toffoli — deixa claro que, ao acolher essa inteligente construção, o STF buscou
resgatar a dignidade da mulher,
principal vítima desta forma de
violência, tão arraigada na nossa
sociedade, que sempre foi tolerante com a agressão e o assassinato
de mulheres, para cuja permanência foram criadas sucessivas te-

MOTIVOS
Para apostar na Dupla de
Páscoa com prêmio estimado
em R$ 30 milhões! Já o sorteio
que originalmente estava marcado para sado (03) foi adiado
para 17 de abril. Vamos reforçar as vantagens para você
tornar-se um multimilionário.
Listei cinco motivos para apostar nesta loteria que poderá
pagar um prêmio individual
maior que a Mega da Virada.
1) DOIS SORTEIOS
A Dupla de Páscoa é um
concurso especial da DuplaSena, a única loteria que tem
dois sorteios por concurso. O
que isso significa? Que com
apenas uma aposta você tem
o dobro de chances de ganhar! Veja como funciona.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

ço foi o mês mais letal
da pandemia no Brasil, um verdadeiro terror com crescimento
de casos e óbitos da
doença no país inteiro.
Estamos batendo
recordes diários na média móvel de óbitos,
com mais de três mil
mortes registradas em
24 horas, quase chegando a quatro mil. O descontrole está instaurado por falta de medidas concretas e eficazes na prevenção.
O que está acontecendo no
país é irresponsabilidade de
governantes omissos, que tem
como Bolsonaro o porta-voz do
negacionismo ao tentar implantar constantemente uma
política de morte no país.
O genocídio em curso só será
contido com vacinação para todos
e todas já. Precisamos de um planejamento robusto para assegurar
a vacinação priorizando, inicialmente, a população mais vulnerável, profissionais de saúde, idosos,
pessoas com deficiência e com co-

2) NÃO ACUMULA
Como em toda loteria especial, o prêmio da Dupla de
Páscoa também não acumula.
Ou seja, caso nenhuma aposta
acerte as seis dezenas sorteadas na primeira faixa de premiação do primeiro sorteio, o
valor será distribuído entre os
acertadores da segunda faixa de
premiação (quina) do primeiro
sorteio. No ano passado não
houve acertador da faixa principal e o premio foi rateado para
os acertadores das 5 dezenas.
3) MAIS FACIL
A Dupla de Páscoa é a se-

ses, entre as quais, a legítima defesa da honra, para aqueles casos
em que a mulher, exercendo o direito legítimo de seguir a vida —
sozinha ou em novo relacionamento — coloca fim à vida comum, ou mesmo em casos de
adultério ou busca de um novo
relacionamento. Para isso, nossa
Suprema Corte fez uma leitura
criativa das formas tradicionais
da organização familiar, marcada pela assimetria e autoritarismo, amparada na discriminação
abusiva e de subalternidade, que
torna a violência doméstica uma
das maiores feridas que a sociedade contemporânea suporta.
Essa decisão e os termos em
que foi proferida representam um
marco no sistema jurídico nacional, mas, tão somente, por sua
simbologia, pois, na vida real, provavelmente não terão nenhum
efeito prático. A razão é de fácil
apreensão: a criatividade dos profissionais do Direito no exercício
constitucional da ampla defesa

gunda loteria especial com
maior probabilidade de ganhar. A probabilidade de
você levar o prêmio principal da Dupla de Páscoa é de
1 em 15.890.700, 3 VEZES
maior do que ganhar na
Mega da Virada, por exemplo, cuja probabilidade de
premiação na faixa principal
é de 1 em 50.063.860.
4) SALÁRIO
DOS SONHOS
Se aplicado na poupança,
o prêmio da Dupla de Páscoa
pode render aproximadamente R$ 40 mil por mês. É ou
não é o salário dos sonhos?
5) PAGA TERNO
Acertando três dezenas
já tem premiação.
BOLÃO
O maior prêmio já entregue foi uma Dupla-Sena no
valor de R$ 12.422.876,44. Na
ocasião, um bolão de 25 cotas
levou a melhor feita na vizinha cidade de Indaiatuba.
TURBINADO
Quer outra boa notícia?
Nosso bolão com 15 dezenas
aumentam em até 50 MIL VEZES as chances de você ganhar
na loteria especial. Afinal é o
maior bolão do Brasil! Tenho
várias opções de valores. Informações pelo zapp 19 994.410488
ou you tube: lotérica copa 70.

Mais uma vez
está nas mãos da
Suprema Corte
banir a aberta
violação aos
direitos humanos
das mulheres
não tem limites e, portanto, o autor de um feminicídio — consumado ou tentado — poderá ser
absolvido com base em outras teses, como, por exemplo, a conhecida causa supralegal da inexigibilidade de conduta diversa, sem
que se faça, em plenário, nenhuma alusão à "defesa da honra". E
também não será com a extinção
do Tribunal do Júri, como muitos
preconizam que, como por encanto, nunca mais um matador de
mulheres será absolvido por ter
agido em legítima defesa da honra.
Na realidade, a reprodução
desse conceito técnico jurídico, em
grande parte responsável pelo assassinato impune de mulheres, e
que no dizer ministro Dias Toffoli
constitui "argumentativo/retórico
odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de
feminicídio ou agressões contra
mulher para imputar às vítimas a
causa de suas próprias mortes ou
lesões, contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil", encontra amparo no sistema jurídico
nacional e, sobretudo, na forma
em que os aplicadores da lei interpretam preceitos constitucionais e
normas legais, fazendo-o de forma a propiciar a solidificação de
uma sociedade assimétrica, em
que à mulher não é conferido o
direito de escrever a sua própria
história, relegando-a à condição
de objeto e propriedade do homem, numa clara demonstração
de desprezo à dignidade humana.
Parece, portanto, que a solução para esse grande impasse está
na desconstrução de alguns mitos
e no enfrentamento de dois pontos fundamentais: a forma de organização do julgamento pelo tribunal popular e a soberania dos
veredictos, valores muito caros à
nossa melhor tradição jurídica.
Ora, não é necessário acentuar que tanto os aplicadores técnicos da lei quanto os julgadores leigos são frutos de uma sociedade
desigual, de modo que, conceber
um ordenamento jurídico que inclui o quesito genérico "o jurado
absolve o réu", é o mesmo que autorizar o Conselho de Sentença a
expressar toda forma de discriminação e preconceito, podendo absolver o matador de mulheres, o
racista e o homofóbico. Parece claro que a lei em vigor, permitindo
até mesmo a absolvição "por clemência ao macho traído", constitui a verdadeira inconstitucionalidade a ser enfrentada pela Suprema Corte, pois esse enunciado
possibilita a reprodução de toda
forma de preconceito, cuja consagração desconsidera a tutela de
valores e interesses da própria sociedade. Não é por outra razão
que a legítima defesa da honra —
tese que havia perdido um pouco
de sua força ao longo dos anos —
ressurgiu com todo vigor em
2008, a partir da reforma do Código de Processo Penal que inseriu o quesito genérico no julgamento de crimes contra a vida.

É verdade que as decisões do
Tribunal do Júri não são motivadas, entretanto, é um mito que se
construiu e, em boa parte para justificar a reprodução de valores sociais ultrapassados, que a decisão
do tribunal popular pode estar
completamente dissociada da prova ou do discurso realizado pelas
partes em plenário. Não, essa não
é a finalidade da lei, nem mesmo
em nome da soberania dos veredictos, inscrita no artigo 5º,
XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República. Aliás, esse é o
outro ponto crucial que deve ser
enfrentado, em nome do qual se
justifica toda forma de preconceito ao conferir significado equivocado à palavra. Ora, a Constituição não atribuiu ao Tribunal do
Júri o poder divino e incontrastável da imutabilidade de seus veredictos. O legislador, em consonância com os preceitos constitucionais, atribuiu a ele mesmo — o
Tribunal do Júri — o poder de alterar o mérito de suas próprias
decisões. Ou seja, a proclamada
soberania dos veredictos somente
impede a alteração de mérito por
outras vertentes do sistema de
Justiça. Até mesmo o Supremo
Tribunal Federal, pela 1ª Turma,
em data recente e por maioria, justamente em caso que versava sobre legítima defesa da honra, distorceu o significado da palavra e
manteve a absolvição do acusado,
com base na soberania do júri, permitindo, dessa forma, a reprodução e a disseminação de valores
retrógrados, odiosos e discriminatórios que, agora, em boa hora, o
plenário decidiu banir do ordenamento jurídico nacional. Naquele
momento, os ministros da 1ª Turma, com os mesmos argumentos
que agora utilizaram nesse último
julgamento, bem poderiam determinar a realização de novo julgamento pelo próprio Tribunal do
Júri da comarca, como, aliás, já o
tinham feito o tribunal estadual
e o Superior Tribunal de Justiça.
Oxalá o plenário do Supremo Tribunal Federal, quando analisar
o tema em sede de repercussão
geral, dê ao conceito de soberania o significado buscado pelo legislador constitucional, como, aliás, já o fizeram os ministros Luiz
Barroso e Alexandre de Moraes.
Em suma: a decisão de banir
a legítima defesa da honra do ordenamento jurídico nacional tem
um imenso valor simbólico — o de
personificar o caminho que tende
a enveredar a Justiça brasileira,
pois já passou da hora de o STF,
que tem propiciado inegáveis avanços sociais mercê da omissão do
Congresso Nacional, rever esses
pontos que disciplinam o procedimento do júri e que são claramente inconstitucionais, que, se não
forem alterados, no julgamento
de assassinatos de mulheres continuarão a reproduzir a assimetria social e a subalternidade da
mulher, legitimando a cultura de
dominação que privilegia os homens na sociedade brasileira.
Mais uma vez está nas
mãos da Suprema Corte banir
a aberta violação aos direitos
humanos das mulheres.
———
Valderez Deusdedit
Abbud, procuradora de
Justiça do MP-SP, vicepresidente do Movimento do Ministério
Público Democrático.
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Novo decreto define
atividades até dia 11
Desde ontem (5), está em vigor o novo decreto, nº 18.659,
assinado pelo prefeito Luciano
Almeida e publicado no Diário
Oficial do município. O documento prorroga as medidas de
restrição para o combate à pandemia do coronavírus até o dia
11 de abril, estabelecidas na Fase
Emergencial do Plano São Paulo, com algumas alterações para
restringir a circulação de pessoas entre às 21h e 4h30. O documento na íntegra pode ser consultado na primeira página do
Diário Oficial do dia 1º/04:
diariooficial.piracicaba.sp.gov.br/
2021/04/01/ . Entre 05 e 11/
04, as atividades industriais
podem funcionar todos os dias.
Já as atividades comerciais
terão algumas restrições. As farmácias e óticas podem funcionar. Supermercados, mercados,
Mercado Municipal, Varejões,
feiras livres, açougues e padarias podem atender das 5h às
20h, sem consumo no local. Restaurantes e bares continuam o
atendimento no sistema delivery
(entrega em domicílio) e drivethru (retirada) das 5h às 20h.
As lojas de material de
construção, hidráulica, elétrica e informática podem funcionar apenas nos sistemas delivery e drive-thru, também das
5h às 20h, assim como shopping
center, galerias e demais lojas,
comércio ambulante e camelódromos. Os postos de combustíveis e
lojas de conveniência abrem das
5hs às 20h, todos os dias e a
venda de bebidas alcoólicas continua liberada nos estabelecimentos apenas das 5h às 18h.
SERVIÇOS — Estão liberados os atendimentos médicos,
odontológicos e hospitalares de
emergência, assim como os atendimentos de fisioterapeuta e cuidados de idosos em casa, além do
atendimento veterinário de emergência. Também podem continu-

ar o transporte de produtos essenciais, a transmissão e distribuição
de energia e os serviços de segurança pública e privada e fiscalizações. Oficinas mecânicas, borracharias e revendas de veículos
podem abrir. As atividades de
construção civil estão liberadas.
TRANSPORTE PÚBLICO
— Entre os dias 05 e 11/04, o
transporte público em Piracicaba
atenderá aos usuários todos os
dias, com todas as linhas, até às
21h, sem alteração dos horários.
O atendimento volta ao normal
no dia 12/04, segunda-feira.A
loja TUPi funciona entre os dias
05 e 09/04, das 8h às 17h, e sábado, 10/04, das 08h às 12h.
RODOVIÁRIA — O Terminal Rodoviário Intermunicipal
(TRI) atenderá os usuários no
período de 05 a 11/04 somente
para compra de passagens e embarque e desembarque de passageiros, com barreira sanitária.
EDUCAÇÃO — As aulas presenciais na Rede Municipal de
Ensino continuam suspensas, com
atividades feitas de forma remota. Instituições privadas de ensino também não podem funcionar.
SERVIÇOS PÚBLICOS
— Os serviços públicos essenciais continuam sendo prestados.
Já os não essenciais continuam
com o atendimento ao público
presencial suspenso, com sistema de rodízio entre os servidores, com trabalhos realizados em
casa ou em regime de teletrabalho, sem prejuízos à população.
DEMAIS ATIVIDADES
— Os parques públicos e cemitérios públicos e privados (exceto
para sepultamentos, exumação e
velórios, conforme regulamentação própria), devem ficar fechados. Todas as atividades de lazer e esportivas que gerem aglomeração ou que são coletivas,
estão, também, suspensas. Eventos públicos e privados com mais
de 15 pessoas não podem ocorrer.

Fotos: Divulgação

CONDOMÍNIO FONTANELLA
A cervejaria Cevada Pura, junto com o Condomínio Fontanella, administrado pelo síndico profissional Francys Almeida, fizeram uma ação social em que os moradores
trouxeram alimentos e ganhavam a deliciosa cerveja.
O Condomínio Fontanella
vem sendo um diferencial

nos eventos nessa pandemia, distribuindo mais de 30
cestas básicas por mês através de doação dos moradores.
"Os moradores assimilaram a
ideia, com o devido distanciamento e respeito aos protocolos, e orientação da Vigilância Sanitária, o evento foi
um sucesso", afirma Almeida.

C AGED

Saldo positivo de empregos foi
registrado em fevereiro: 1.117
Pelo segundo mês consecutivo Piracicaba mostra sinais de aquecimento na
economia; dados referem-se ao mês de fevereiro; janeiro também teve saldo positivo
Pelo segundo mês consecutivo, Piracicaba mostra sinais de
aquecimento na economia, mediante aumento de contratações com
carteira assinada no município.
Segundo pesquisa divulgada dia
30 pelo Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), os
setores que mais contrataram em
fevereiro foram serviços, indústria, Comércio e Construção, sendo os responsáveis pelo saldo positivo de abertura de 1.117 empregos no mercado de trabalho formal. Vale a pena lembrar que em
janeiro, o saldo positivo foi de 855
vagas, enquanto que durante
todo o ano de 2020 o saldo permaneceu negativo em 675 vagas.
Quem mais contratou nesse período foi o segmento de Serviços, com a criação de 1.713
postos de trabalho com carteira
assinada, seguido da Indústria,
com 1.296 vagas, Comércio com
1.249 e Construção com 283.
Ainda segundo o Caged, em
relação ao grau de instrução, 698
vagas foram abertas para quem
tinha o Ensino Médio Completo,
enquanto que 210 vagas foram
disponibilizadas para quem possuía Ensino Superior Completo. A
faixa etária mais beneficiada em
fevereiro com as contratações foi
aquela com idade entre 18 e 24
anos, com a criação de 460 vagas, seguida do grupo com idade
entre 30 e 39 anos, com 309 vagas.
Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), José Luiz Guidotti Jr., os números positivos
mostram a vocação natural de
Piracicaba como polo industrial, apresentando também um
ambiente favorável e propício
para o segmento de Serviços.
Ele ressaltou ainda que os
segmentos do Comércio e Construção, com índices negativos
em janeiro, tiveram saldo positivo em fevereiro, o que mostrou naquele momento a recuperação da economia local, mas
que acabou se frustrando devido à chegada da segunda onda
da pandemia do Coronavírus.
REALISTA — Para Guidotti
Jr., a atividade econômica de
maneira geral sofrerá bastante até
o final de abril, com a piora da
pandemia. "A partir de maio, o ritmo da vacinação deve acelerar,
com o número de mortes e internações caindo sensivelmente na
virada do semestre. Os setores
mais beneficiados nesse momento
de recuperação serão aqueles ligados ao dia-a-dia da família, como
alimentação, turismo, transporte,
serviços, pessoas e educação. O
nosso PIB deve dar um salto no
terceiro quadrimestre de 2021",
espera o secretário municipal.

Fotos: Divulgação/CCS

Comércio teve desempenho positivo em fevereiro

Setor da construção mostrou sinais de aquecimento
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IR 2021

Novas regras exigem atenção do contribuinte
Especialista do Sicredi explica passo a passo para fazer a declaração com dicas para evitar cair na malha fina do Imposto de Renda
Esse é o período do ano em
que é preciso reunir documentos
e informações para acertar as
contas com o ‘Leão’. O prazo para
entrega do IR (Imposto de Renda) 2021 termina no dia 30 de
abril, mas a declaração já pode
ser enviada. E, neste ano, a declaração tem algumas novidades.
“Com novas regras é importante
buscar informação e iniciar o
preenchimento com antecedência
para evitar erros. Quem antecipa o envio também se beneficia
com a antecipação da restituição,
caso houver, e esse pode ser um
bom recurso para investimentos”, explicou o diretor de Desenvolvimento da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adilson de Sá.
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A Receita Federal espera
receber cerca de 32 milhões de
declarações até o final do prazo. E, para quem está com dúvidas sobre o preenchimento,
o especialista em finanças do
Sicredi separou algumas dicas
para evitar erros e surpresas.
QUEM DEVE DECLARAR? Para começar, é importante lembrar que precisa entregar a
declaração do Imposto de Renda
quem: Em 2020, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70; Caso a renda seja
oriunda de atividade rural, a receita bruta deve ser superior a R$
142.798,50; Até 31 de dezembro
de 2020 possuía bens, como imóveis e veículos, com valor total su-

perior a R$ 300 mil; Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis
ou tributados exclusivamente na
fonte acima de R$ 40 mil; Realizou operações na Bolsa de Valores ou ganhou capital com a venda de bens sujeitos à tributação,
como imóveis e veículos; Aqueles
que possuem dependentes devem
ficar atentos aos rendimentos
eventualmente recebidos. A renda do dependente, caso exista,
será somada à renda do contribuinte declarante do imposto e
a base de cálculo será maior.
INFORMES E DOCUMENTOS - Separar os documentos necessários antes de
iniciar a declaração é um passo
importante para facilitar o en-

vio. “A organização é uma aliada, especialmente para evitar
divergências nas informações.
É preciso reunir os informes
do empregador, das instituições financeiras, além de documentos comprovantes com despesas em educação, saúde e pagamentos ou rendimentos com
aluguéis”, explicou o especialista.
ATENÇÃO ÀS NOVIDADES - Entre as novas regras para
a declaração do IR 2021 está a
obrigatoriedade de informar o
recebimento do auxílio emergencial, caso o contribuinte tenha recebido, junto com o auxílio por
conta da Covid-19, outros rendimentos tributáveis no valor acima de R$ 22.847,76 em 2020.

PIRACICABA

Isso porque quem tiver esse rendimento superior deverá devolver o auxílio emergencial. Outra
atualização para o contribuinte
são os novos códigos de preenchimento na parte de "Bens e Direitos" para realizar a declaração
de criptomoedas e outros ativos.
ANTECIPAR ENTREGA
- De acordo com a Receita Federal, o pagamento das restituições será feito em cinco lotes,
sendo o primeiro liberado no dia
31 de maio e o último no dia 30
de setembro. “Quem tem valores a restituir pode aproveitar o
dinheiro extra para investir.
Essa é uma oportunidade de
conhecer opções mais adequadas a cada perfil. Para quem

deseja poupar recursos, o dinheiro extra também é um incentivo.
O associado do Sicredi pode, por
exemplo, informar o número da
conta poupança na declaração
para fazer uma reserva financeira e utilizar em caso de necessidade”, finalizou o especialista.
O valor da restituição também pode ser antecipado para
pagamento de dívidas mais caras. O contribuinte que tiver valores a restituir pode usar esse
valor futuro para fazer uma operação de crédito chamada antecipação de restituição de IR na
instituição financeira que ele indicou para receber o crédito da sua
restituição e, por exemplo, pagar
dívidas ou créditos mais caros.

U LTRAMARA
T ONA
TRAMARAT

Sub-20 segue treinamentos de forma on-line Atleta disputa para colaborar
Desde a implementação da
Fase Emergencial, por parte do
Governo do Estado, em todo o
território paulista, mediante o
agravamento do quadro de Covid-19, os responsáveis pelas categorias de formação do XV de
Piracicaba liberaram os atletas
do elenco Sub-20 para que cada
um permaneça em sua residência. A forma encontrada para que
os mesmos não percam todo o
condicionamento físico nesse período foi o treinamento on-line.
A situação não chega a ser
novidade para os jogadores e integrantes da comissão técnica, já que
este artifício foi utilizado no ano
passado, durante a paralisação do
futebol no Brasil, também pelo triste motivo da pandemia, que, na
época, estava em seu início. Aliás,
as equipes Sub-15 e Sub-17, desde
então, permanecem nessa rotina,
sem treinos presenciais há mais de
um ano, e os estaduais das categorias, no ano de 2020, cancelados.
O Campeonato Paulista Sub20, com protocolos definidos pelo

comitê médico da Federação Paulista de Futebol, por outro lado,
ocorreu no ano passado, de uma
forma reduzida. O Nhô Quim fez
a melhor campanha geral na primeira fase da competição e foi eliminado para o Santos nas oitavas
de final, na disputa de pênaltis,
depois de empate no tempo regulamentar. Nos dois primeiros
meses de 2021, os comandados
de Denis Augusto, com os cuidados médicos necessários, realizaram alguns jogos-treino, sendo o
último deles com a Ponte Preta.
A atividade aconteceu no CT
(Centro de Treinamento) XV-Raízen, em Saltinho, no último dia 13,
sábado, e terminou empatada em
1 a 1. “Fiquei satisfeito com a nossa atuação nessa ocasião. Tivemos
um bom controle da partida no
primeiro tempo, criamos boas
chances de gol e não sofremos perigo, diante de um adversário de
muita qualidade. Todos estão muito comprometidos e seguem demonstrando isso em nossos encontros virtuais”, disse o treinador.

Reprodução Zoom

Elenco do Sub-20 do Nhô Quim faz treinamento on-line

O supervisor das categorias
de formação, Carlos Querino,
lembra que, além dos treinos
online, outra questão é mantida junto aos atletas. “Lembramos a todos a necessidade de
permanecerem em suas casas,
para que não corram o risco de
se contaminarem, o que prejudicaria a saúde deles e de seus

familiares. Eles foram liberados
justamente para isso, para se
preservarem, e os jogadores estão conscientes sobre os cuidados que devem tomar”, externou Carlão. Para tentar conter
o avanço do vírus, Piracicaba
iniciou uma fase mais restritiva
no último dia 27, com treinos
presenciais proibidos na cidade.

P ANDEMIA

Conselho Deliberativo do Fussp discute demandas
O agravamento das questões
sociais em virtude da pandemia
do coronavírus é um dos grandes desafios do Fussp (Fundo
Social de Solidariedade de Piracicaba). No último dia 30/03, os
membros do Conselho Deliberativo se reuniram, de forma remota, para discutir necessidades urgentes, entre elas o atendimento
às mais de 1.500 famílias que estão na lista de espera para recebimento de cestas básicas do
Banco de Alimentos. Comandado por Andréa Almeida, o Fussp
conta com parceiros que estão
pensando de forma coletiva os
problemas sociais mais urgentes.
Formado por representantes
de entidades, empresas e sociedade civil, o Conselho Deliberativo
reúne 14 profissionais de diversas
áreas. Para Andréa, é fundamental unir esforços e agregar o maior número possível de instituições
para atender às demandas do Fundo Social e do Banco de Alimentos. “É muito importante ter os
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dados corretos por meio dos cadastros das instituições para que
possamos chegar a todos aqueles
que, neste momento, precisam de
auxílio, por isso, o apoio de todos
aqui é fundamental”, destacou.
Entre as dificuldades na arrecadação dos itens que compõem
a cesta básica está o receio dos
doadores em se deslocar até o
Banco de Alimentos por conta da
pandemia. Diante desse apontamento, os membros sugeriram o
aumento do número dos pontos
de coleta de donativos, que hoje
são 26 (encurtador.com.br/
aesG8). Outra sugestão seria a
criação de um aplicativo, por
meio do qual o doador adquire
cestas básicas – uma por mês ou
12 – e a empresa contratada faz a
entrega no Banco de Alimentos.
A secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclidia Fioravante, entende
que todas as contribuições são
bem-vindas, pois o mais urgente
neste momento é o atendimento

às famílias em situação de extrema pobreza: Piracicaba tem 10.864
famílias com renda per capita de
R$ 89 reais; 2.611 famílias com
renda per capita de R$ 89,01 a
178,00; 7.228 famílias com renda
per capita de R$ 178,01; 8.241 com
renda per capita de meio salário
mínimo, totalizando 28.944 famílias em situação vulnerável. “Neste momento, temos que suprir estas demandas, mas também precisamos oferecer alternativas para
que as famílias possam se desenvolver e buscar o sustento adequado por meio de suas próprias potencialidades”, explica a secretária.
Entre as sugestões, estão
ainda, as parcerias com grandes empresas. A primeira iniciativa foi da Coplacana, que está
apoiando a ação e se comprometeu a doar um valor mensal durante um ano, atitude que poderá
ser estendida para outras empresas e instituições de Piracicaba.
CADASTRAMENTO - Todas as famílias em situação de vul-

nerabilidade com relação a alimentos deverão procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência
Social) da sua região, preferencialmente pelos telefones das unidades. O atendimento com cestas é
de cunho emergencial, e não mensal. A fim de que seja garantida a
equidade aos munícipes, os interessados passarão por uma avaliação
socioeconômica, que será realizada
pelo Cras, serviço da Smads (Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social) e, então,
serão encaminhados para retirada
da cesta. A lista dos CRAS pode ser
acessada no site smads.piracicaba.
sp.gov.br/protecao-basica.
DOAÇÕES - As doações podem ser entregues, de segunda a
sexta, das 8h às 11h e das 13h às
15h, no Banco de Alimentos do
Fundo Social de Solidariedade, que
fica na rua José Rosário Losso,
946, Jaraguá. Quem não puder levar as doações até o Banco, pode
solicitar a retirada pelos telefones
do (19) 3434-6332 e (19) 3422-9677.

com o Banco de Alimentos
A maratonista Estela Vaz, 46
anos, iniciou no sábado (3), a ultramaratona de Badwater 135, que
é realizada originalmente no Vale
da Morte, na Califórnia (EUA), e
que este ano terá edição virtual,
por conta da pandemia do coronavírus. Ao final da edição, no dia
18/04, Estela terá percorrido 430
km. Além do desafio pessoal, a atleta decidiu reverter cada km percorrido em um quilo de alimento,
que será doado ao Banco de Alimentos do Fussp (Fundo Social
de Solidariedade de Piracicaba).
Estela, que mora em Piracicaba há 11 anos e trabalha na
Justiça Eleitoral, participou da
Badwater 135 em 2019 e, segundo ela, essa é uma das provas
mais difíceis do mundo nessa modalidade. Os 430 km serão percorridos em 16 dias, sendo cerca
de 25 km por dia, de manhã e à
tarde. Nos finais de semana serão cerca de 40 km por dia. O percurso será realizado nas ruas da
região do Bongue e Santa Rosa.
A prova será monitorada
pelo App Strava, e também no site
Runsignup. “Participar do evento foi uma maneira de me manter motivada e fazer o que gosto,
tanto que estarei de férias do trabalho para dedicar atenção exclusiva a essa prova, que é oficial. Não
posso, pelo regulamento, receber
ajuda para correr, mas necessito
do apoio de todos na captação
dos alimentos”, explica Estela.

Divulgação

A maratonista Estela Vaz, 46,
mora em Piracicaba há 11 anos

As doações de alimentos podem ser feitas diretamente no
Banco de Alimentos do Fundo Social. O doador deve chegar no
Banco e informar que a doação
será para a maratonista Estela
Vaz, com a nomeação #campanha427 ou #estelavaz14. Se for em
valores, pode ser feito pelo PIX,
diretamente para a atleta, pois o
Fundo Social não aceita dinheiro. Diariamente serão divulgados
a quantia percorrida e outros detalhes sobre a arrecadação. O contato direto com a atleta pode ser
feito pelo Instagram: @vaz.estela
Divulgação

COVID-19

Quase 170 mil profissionais da educação de SP fizeram cadastro
Com apenas quatro dias de
funcionamento, a plataforma
VacinaJá Educação que recebe
o cadastro dos profissionais das
redes estadual, municipais, particulares e federal que podem
ser imunizados contra a Covid19 já tem mais de 168 mil inscrições. A primeira etapa da imunização para a educação terá
início na próxima segunda-feira (12) para servidores e funcionários a partir de 47 anos. Serão destinadas 350 mil doses.
Poderão ser imunizados
profissionais que atuem nas escolas com funções como secretários, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, mediadores,
merendeiras, monitores, cuidadores, diretores, vice-diretores,

professores de todos os ciclos da
educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além
de professores temporários. Para
receber a vacina, eles devem fazer o cadastro no site https://
vacinaja.sp.gov.br/educacao, com
número do CPF, nome completo e
e-mail. Em seguida, receberão um
link no email indicado e será necessário validá-lo para dar continuidade ao cadastro. É importante verificar se o email não foi
deslocado para a caixa de spam.
No passo seguinte, o profissional deve confirmar os dados pessoais e apontar nome da escola,
rede de ensino, município e cargo
ocupado. Para as redes municipais, particulares e federal também é necessário anexar os hole-

rites dos meses de janeiro e fevereiro. Na sequência, o cadastro
passará por um processo de análise e, se validado, o profissional
receberá em seu email o comprovante VacinaJá Educação, este
documento terá um QRCode para
verificação de autenticidade.
A Secretaria Estadual da Educação disponibilizou um vídeo tutorial com o passo a passo para os
servidores que atuam na rede estadual de ensino. Ele pode ser acessado nas redes sociais e canal oficial do YouTube da Seduc (https:/
/www.youtube.com/watch?v=
Pfi9cf_nHMU). Nos próximos
dias, a Seduc vai publicar outros
dois tutoriais específicos para os
profissionais terceirizados e que
trabalham na rede privada.

COMPROVANTE - No
momento da vacinação, o profissional da educação deverá
apresentar o comprovante VacinaJá Educação, RG e CPF
para conferência dos dados
pelo profissional de saúde.
Caso, o usuário não apresente
o comprovante, ele não poderá
ser imunizado. O cadastro é o
primeiro passo para imunização, porém, não significa o
agendamento. A aplicação das
doses ocorrerá em parceria com
as Prefeituras, por meios das
Secretarias de Saúde. Depois da
confirmação do cadastro, o
profissional deve ficar atento às
regras do município em que
atua para se informar sobre
datas e postos de vacinação.

AGRADECIMENTO
- A temporada de chuvas foi,
por um período, motivo de preocupação para profissionais
que atuam no PSF (Programa
Saúde da Família) Tatuapé I,
em virtude dos transtornos
causados pelos episódios de
retorno de esgoto que ocorriam no local. Atenta a esse cenário, a Concessionária Mirante realizou uma vistoria no local, identificou a procedência
das ocorrências e elaborou um
projeto, que envolveu o rema-

nejamento de 25 metros de
rede coletora de esgoto, e, desta forma, solucionou definitivamente o problema. Para agradecer o atendimento e a solução oferecida, a concessionária recebeu uma carta personalizada elaborada pelos profissionais que atuam na unidade de Saúde. O documento
foi endereçado à coordenadora de Serviços e Operações,
Laís Fonseca Gomes, e à toda
equipe envolvida no projeto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP

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.
------------------------------------------

VENDO OU TROCO apartamento em
Piracicaba por imóvel em São Pedro
ou Piracicaba tratar : (19) 9.9665.8116
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179
ou (19)
9 9654 2692

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.
------------------------------------------

AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021
A Prefeitura Municipal de Anhembi/SP através do Pregoeiro e Equipe de Apoio
tornam público para conhecimento dos interessados a ALTERAÇÃO DA DATA DE
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 que tem por objeto a contratação
de empresa especializada para o fornecimento de materiais didáticos e pedagógicos
para atendimento aos alunos e professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como programas de avaliação da aprendizagem, e assessoria pedagógica.
Fica alterado a data do Pregão Presencial nº 005/2021 para o dia 26/04/2021 as
14h00, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, as demais cláusulas
e condições do edital, se mantém inalteradas. Tal alteração ocorre pelo fato da
decretação de Ponto Facultativo no dia 15/04/2021 – Aniversário da Cidade, data
esta que seria realizado o certame. O Edital completo estará à disposição no Departamento de Licitações do Município de Anhembi, situado na Praça: Prefeito Ismael
Morato do Amaral, n° 67, CEP: 18620-000, de Segunda à Sexta-Feira, exceto
feriados, das 8 h as 11h30 e das 13 h as 17h30 ou através do telefone (14) 38849020, com Camila e ainda pelo e-mail: licitação@anhembi.sp.gov.br. LINDEVAL
AUGUSTO MOTTA – Prefeito Municipal. Anhembi, 05 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 – AVISO DE EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Dia 26/04/2021 às 10:00 horas.
CREDENCIAMENTO: A partir de 10:00 horas do dia 26/04/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP, comunica a quem
possa interessar, que encontra-se aberto na Divisão de Licitações o Processo Licitatório para realização do Pregão Presencial
nº 006/2021 cujo objeto é a aquisição de Veículo Automotor 0
(zero) km para atender as necessidades desta Administração. O
edital completo estará à disposição no Departamento de Licitações no Paço Municipal sito à Praça Prefeito Ismael Morado do
Amaral, nº 67, bairro Centro, na cidade de Anhembi, Estado de São
Paulo ou no site www.anhembi.sp.gov.br e demais informações
poderão ser obtidas pelo fone (14) 3884-9020, com Camila e ainda pelo e-mail: licitacao@anhembi.sp.gov.br. Anhembi/SP, 05 de
abril de 2021. LINDEVAL AUGUSTO MOTTA – Prefeito Municipal.

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

A Tribuna Piracicabana
A7

Terça-feira, 6 de abril de 2021

FALECIMENTOS
SR. JOSE FERNANDES SABINO LIMA faleceu ontem, nesta cidade, contava 41 anos,
filho dos finados Sr. Francisco Pereira Lima
e da Sra. Maria Otacilia Sabino Lima; deixa o
filho: Luis Otavio Mac Alpini Lima. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h30 da sala
03 do Cemitério Municipal da Vila Rezende
para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIS FERNANDO BASSO faleceu dia 03
p.p., nesta cidade, contava 53 anos, filho
do Sr. Celestino Basso, já falecido e da Sra.
Maria Dalva Honorio Basso, era casado com
a Sra. Luciane Aparecida Scatolin; deixa os
filhos Dayane Rafaela Basso; Gustavo Basso e Camila Bindilatti Luis, casada com o Sr.
Douglas Alessandro Luis. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório do Cemitério Municipal São João Batista em Rio Claro/SP
para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIS CARLOS DE SOUZA faleceu dia 03
p.p., nesta cidade, contava 46 anos, filho dos
finados Sr. Jose Luiz de Souza e da Sra. Maria
Lucia Alves de Souza; deixa os filhos: Bruna
de Souza; Felipe de Souza e Luiz Henrique
de Souza. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 10h30 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA
faleceu dia 03 p.p., nesta cidade, contava
79 anos, filho dos finados Sr. Trajano de
Oliveira e da Sra. Benedicta de Oliveira,
era viúvo da Sra. Carmozina Camargo de
Oliveira; deixa os filhos: Magali Aparecida
de Oliveira Reimund, casada com o Sr.
Claudio Reimund; Marli Izilda de Oliveira
Pereira, casada com o Sr. Geraldo Pereira
Junior e Marcos Antonio de Oliveira, casado com a Sra. Patricia Aparecida Tadeu de
Almeida. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do
Velório da Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENEDITO RICARDO DA SILVA faleceu
anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Rosalino
Ricardo da Silva e da Sra. Virginia Pereira.
Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 10h30 no
Cemitério Parque São Pedro/SP em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VALDOMIRA FERREIRA DE MORAIS
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84
anos, filha dos finados Sr. Joaquim Antonio
Ferreira e da Sra. Luiza dos Santos; deixa os
filhos: Maria Aparecida de Morais, casada com
o Sr. Roberto Ferraz, ambos já falecidos; Isabel de Morais Betim, casada com o Sr. Rivaldo
Aparecido Betim; João Batista de Morais, casado com a Sra. Madalena Ferreira de Morais; Osmair de Morais e Antonio Carlos de
Morais, casado com a Sra. Aparecida Nunes de Morais. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, às 13h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA faleceu dia
03 p.p., nesta cidade, contava 25 anos, filho
do Sr. Benisio Batista de Oliveira e da Sra.
Jussara de Fatima Amstalden de Oliveira, era
casado com a Sra. Gabriela de Oliveira. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA CONCEIÇÃO CORREA MENDES
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74
anos, filha dos finados Sr. Julio Mendes Moraes e da Sra. Francisca Correa Mendes. Deixa
irmãos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada anteontem,
às 16h30 no Crematório Unidas de Piracicaba/SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JULIANA APARECIDA MANEIRA
LIMA faleceu dia 03 p.p., nesta cidade, contava 46 anos, filha do Sr. Angelo Domingos
Maneira e da Sra. Nersilha Pires Bueno Maneira, já falecida; deixa os filhos: Marcelo
Pedro Lima e Matheus Maneira Lima. Deixa
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem às 09h30 no Cemitério da Saudade de Limeira/SP em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUIZA PAGOTTO CAINELLI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha
dos finados Sr. Rodolpho Jose Pagotto e da
Sra. Angelina Belotti, era casada com o Sr. Armando Cainelli; deixa as filhas: Maria do Carmo Cainelli Fernandes, já falecida, deixando
viúvo o Sr. Antonio Carlos Fernandes e Margarete Aparecida Cainelli Moreira de Moraes, casada com o Sr. Flavio Jose Moreira de
Moraes. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório da Saudade, sala 01, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. OLGA DE ANDRADE RAFAEL faleceu
dia 03 p.p., nesta cidade, contava 81 anos,
filha dos finados Sr. Julio Correa e da Sra.
Ilda Correa, era viúva do Sr. Marcilio Rafael; deixa as filhas: Renata de Andrade Rafael e Maria Angelica de Andrade Rafael
Teixeira, casada com o Sr. Marcelo da Silva
Teixeira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem às 16h30 no Cemitério
Municipal da Vila Rezende em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. GERALDO PEREIRA DO AMARAL faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72
anos, filho dos finados Sr. Vicente Pereira
do Amaral e da Sra. Maria Dirce Rocha do
Amaral, era casado com a Sra. Amparo Marques do Amaral. Deixa filhos, genros, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído 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

SR. HELIO PEREIRA faleceu anteontem, na
cidade de São Pedro/SP, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Ortilio Pereira e da Sra.
Rute Rodrigues, era casado com a Sra. Lidia
Rodrigues Rocha Pereira; deixa os filhos:
Eliana Aparecida Pereira; Maria Cristiana
Pereira Guimaraes, casada com o Sr. Luiz
Carlos Guimaraes; Gracielia Pereira da Silva,
casada com o Sr. Luiz Paulinio da Silva; Welington Pereira e Lidiane Penha Pereira Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de São Pedro/SP para o Cemitério Parque São Pedro/SP em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE RONALDO HENRIQUE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Manoel Henrique e da
Sra. Maura dos Santos Henrique, era casado com a Sra. Rita de Cassia de Camargo
Henrique, deixa os filhos: Mesaque Samuel
Henrique, casado com a Sra. Jeni Duarte
Henrique; Josafa Felipe Henrique, casado
com a Sra. Elisangela da Silva Henrique e
Jaqueline de Cassia Henrique da Silva, casada com o Sr. Eder Wladimir da Silva. Deixa 05 netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição
para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. BENEDITA DOS SANTOS JACINTHO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66
anos, filha dos finados Sr. Jose Alves dos
Santos e da Sra. Joana Francisca dos Santos,
era viúva do Sr. Valdir Jacintho; deixa os filhos: Fabio Luis Jacintho, casado com a Sra.
Evelyn Ferraz; Flavio Rodrigo Jacintho, casado com a Sra. Daniele Kroll Reimer; Luciana
Cristina Jacintho de Lima, casada com o Sr.
Ricardo Barbosa de Lima e Valdir Jacintho
Junior, casado com a Sra. Janaina Fernanda
de Moraes Jacintho. Deixa netos, bisneto,

SRA. APARECIDA MIQUELLOTO DE MATTOS
faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 58 anos, filha dos finados
Sr. Irineu Miquelloto e da Sra. Verginia Ramos Miquelloto, era casada com o Sr. Jose
Adauto de Mattos, deixa os filhos: Cleiton de
Mattos e Jose Adauto de Mattos Junior. Deixa
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 13h00 no Cemitério
Municipal de Charqueada/SP em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CARMINHA SINICATTO FORMAGGIO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava
83 anos, filha dos finados Sr. Agostinho Sinicatto e da Sra. Maria Luiza Slaifer, era
viúva do Sr. Rubens Formaggio, deixa os
filhos: Rosana Aparecida Formaggio Rabello; Rubens Antonio Formaggio, casado com
a Sra. Celia Regina Pereira da Silva e Augusto Cesar Formaggio, casado com a Sra.
Lily Gonzales Martinez Formaggio. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA BARBOSA BISPO faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP,
contava 74 anos, filha do Sr. Pedro Bispo e
da Sra. Emilia Barbosa Bispo, deixa os filhos: Neli Barbosa Bispo e Ieda Barbosa
Bispo. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras para o Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/SP em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. RICHARDSON ANDRÉ DE MORAES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 47
anos, filho do Sr. Lazaro Bueno de Moraes
e da Sra. Deolinda Encarnacion de Latorre de Moraes, era casado com a Sra. Luciana Aparecida de Jesus Furtado de Moraes, deixa os filhos: Luana Maria Furtado
de Moraes e Gabriel Richardson Furtado
de Moraes. Deixa irmãos, afilhados, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem às 10h00 no Cemitério
Parque da Ressurreição em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BRASILINO APARECIDO BENTO faleceu
ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho
do Sr. Alexandre Bento, já falecido e da Sra.
Lourdes Petrocelli Bento, era casado com a
Sra. Teresinha Gomes da Silva; deixa o filho:
Maycon Tadeu Bento. Deixa netos demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 10h00 no Cemitério Municipal
da Cidade de Charqueada – SP, em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VASCO ARQUIMEDES PEZOA PARADA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 83
anos, filho dos finados Sr. Rene Pezoa Carcamo e da Sra. Albertina Parada Diaz, era
casado com a Sra. Sylvia Graciela Martha
Opazo Brull de Pezoa; deixa os filhos: Ivan
Cristhian Pezoa Opazo; Andres Eduardo
Pezoa Opazo e Carlos Benjamin Pezoa Opazo. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem às 16h00 no Crematório Unidas de Piracicaba – SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. EDUVIRGES FIDELIS faleceu ontem, na
cidade de Terra Rica – PR, contava 79 anos,
filha dos finados Sr. Sebastiao Fidelis e da
Sra. Concilia Ribeiro, era viúva do Sr. Roque
de Campos Ferraz, deixa os filhos: Rosangela Aparecida Fidelis Ferraz Oliveira; Rosana
Fidelis Feraz, viúva do Sr. José Baista; Rosemeire Fidelis Ferraz Vallin, casada com o Sr.
Antonio Marcos Vallin; Rosecler Fidelis Ferraz, casada com o Sr. Adriano Osni Palma;
Renata Fidelis Ferraz Cezarin, casada com o
Sr. Paschoal Cezarin; Ronaldo Fidelis Ferraz
e Robson Fidelis Ferraz, ambos falecidos.
Dixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para esta cidade e seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h30 do Velório da Saudade, sala
07, para o Cemitério da Saudade em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA ISABEL CALSAVARA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 57 anos, filha
dos finados Sr. Luiz Calsavara e da Sra. Dolores Tapia Calsavara, deixa os filhos: Priscila de Fátima Pinto; Marcos Roberto Pinto;
Gustavo Fernando Pinto, já falecido; Carlos
Alexandre Calsavara e Lucas Augusto Calsavara Fuzato. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 da sala
01 do Velório do Cemitério da Vila Rezende,
para o Cemitério da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ILSO CORREA faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras – SP, contava 89
anos, filho dos finados Sr. José Correa e
da Sra. Rosa da Cunha, era viúvo da Sra.
Josefa Sebastiana dos Santos Correa,
deixa os filhos: José Antonio Correa; Alfredo Antonio Correa; Claudete Correa e
Osni Correa. Deixa netos, demais familia-

res e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 16h00 no Cemitério Municipal de Rio das Pedras – SP, em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ROBERTO NATALINO MUNICELLI faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos,
filho dos finados Sr. Angelo Municelli e da
Sra. Volga Tabai Municelli, era casado com
a Sra. Lucia Helena Ferreira Municelli, deixa os filhos: Samuel Elias Municeli; Douglas
Henrique Municelli e Rebeca Ester Municelli. Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje, tendo
saído o féretro às 10h30 da sala “03” do
Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GERALDO DONIZETE DOS SANTOS faleceu dia 3, nesta cidade, contava 60 anos,
filho dos finados Sr. José Benedicto Antonio
dos Santos e da Sra. Zilda Francisca Almeida Santos; deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 3 às 14h30 no
Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. FERNANDO DO VALLE PAVAN faleceu
dia 3, nesta cidade, contava 59 anos, filho
dos finados Sr. Fioravante Pavan e da Sra.
Theresinha Etter do Valle Pavan; deixa o
filho: Rodrigo do Canto Pavan, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 3 às 16h00, no Cemitério
Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
Religioso JOSÉ DE OLIVEIRA faleceu dia
3, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos
finados Sr. Raymundo Thomé de Oliveira e
da Sra. Olivia de Miranda; deixa irmã, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 3 às 16h30 no Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DIONISIO LEITE faleceu dia 3, nesta
cidade, contava 87 anos, filho dos finados
Sr. Benedicto Leite e da Sra. Anna da Silva, era casado com a Sra. Maria Aparecida
da Cruz Leite; deixa os filhos: Edilson Cesar Leite; Edna Aparecida Leite e Edson
Benedito Leite. Deixa neta, bisneto, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 3 às 15h00 no Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA APARECIDA RODRIGUES
STOPPA faleceu dia 31 p.p., nesta cidade,
contava 82 anos, filha dos finados Sr. João
Batista Rodrigues da Silva e da Sra. Guilhermina Maria de Jesus, era viúva do Sr.
Eduardo Stoppa, deixa os filhos: João Valdir Stoppa, casado com a Sra. Vera Osti Stoppa; Vanderleia Aparecida Stoppa Cassiere e Alexandre Stoppa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 01 p.p., às
10h00 no Cemitério da Saudade, em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JOSIANE APARECIDA DA SILVA BARELA faleceu dia 01 p.p., nesta cidade,
contava 42 anos, filha do Sr. Luiz Caetano
da Silva e da Sra. Terezinha de Fatima da
Silva, era casada com o Sr. Marcelo Jose
Barela; deixa a filha: Isabela Barela. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 2, tendo saído o
féretro às 09h30 da sala “C” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição
para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CLAUDETE EUSEBIO faleceu dia 01 p.p.,
nesta cidade, contava 74 anos, filha da Sra.
Maria Olivia Eusebio, já falecida; deixa a filha: Maria Julia Sampaio, casada com o Sr.
Ederson Alexandre da Silva. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 2, tendo saído o féretro às
09h30 do Velório da Saudade, sala 07, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA SONIA APARECIDA SOARES
faleceu dia 01 p.p., nesta cidade, contava
67 anos, filha dos finados Sr. Geraldo de
Campos Soares e da Sra. Jacy Pereira de
Campos; deixa a filha: Nathalia Soares Pereira, casada com o Sr. Jerri Adriani Miranda. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 2, tendo
saído o féretro às 14h00 da sala “B” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição
para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. WILSON DE ALMEIDA TAVARES faleceu
dia 01 p.p., nesta cidade, contava 84 anos,
filho dos finados Sr. Fausto de Almeida Tavares e da Sra. Santa Elias Camargo, era casado com a Sra. Therezinha de Jesus Pimenta
Tavares; deixa os filhos: Marcos Antonio Tavares; Gerson Luis Tavares, casado com a Sra.
Sonia Carlucci Tavares; Solange de Almeida
Tavares, casada com o Sr. Lourival Jacobocci; Wilson de Almeida Tavares Jr., casado com
a Sra. Renata Diniz; Simone de Almeida Tavares, casada com o Sr. Julio; Lenise de Almeida
Tavares e Georgia de Almeida Tavares. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 2,
tendo saído o féretro às 16h00 da sala “D”
do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOAQUIM JOSE GUASTALLA faleceu
dia 2, nesta cidade, contava 81 anos, filho
dos finados Sr. Jose Guastala e da Sra.
Maria Izabel Rodrigues, era viúvo da Sra,
Sueli; deixa os filhos: Benedita Regina
Guastala Granja, casada com o Sr. Jair Andriotta Granja; Jose Donizeti Guastala, casado com a Sra. Roseli Guastala; Maria Cristina Guastala Morato, casada com o Sr. Marcos Morato; Angela Maria Guastala Messias,
casada com o Sr. Odacir Messias; Andreia de
Fatima Guastala, casada com o Sr. Fernando
Rodrigues e Cintia Patricia Guastala Messias,
casada com o Sr. Marcelo Messias. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação foi realizada dia
2 às 14h00, no Crematório Unidas de Piracicaba/SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PEDRO SOARES SILVA faleceu dia 2,
nesta cidade, contava 65 anos, filho dos
finados Sr. Vicente Soares Silva e da Sra.
Ana Rita Silva, era casado com a Sra. Ines
Pereira Soares Silva; deixa os filhos: Kamilla Pereira Soares Silva; Pedro Paulo Soares Silva, casado com a Sra. Luciana Savino Nogueira e Pedro Henrique Soares
Silva. Deixa netos demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado dia
2, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP para o Cemitério Parque São Pedro/SP em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
Doutor RUBENS CAMARGO DANTAS faleceu dia 2, nesta cidade, contava 92
anos, filho dos finados Sr. Francisco Dantas Filho e da Sra. Izaltina Camargo Dantas, era viúvo em primeira núpcias da Sra.
Romilda Ernesta Casale Dantas e viúvo
em segunda núpcias da Sra. Olga Petrucci; deixa os filhos: Adriana Casale Dantas Yamanaka, casada com o Sr. Marcos
Paulo Farias Yamanaka; Paula Cristina Casale Dantas Bordieri, casada com o Sr. Celso Bordieri e Antonio Carlos Casale Dantas, casado com a Sra. Edna Girotti Dantas.
Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 2, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala “A” do
Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ADA TEREZINHA MAZUCO DE MUNNO
faleceu dia 01 p.p., na cidade de Limeira/SP,
contava 73 anos, filha dos finados Sr. Angelo
Mazuco e da Sra. Izaltina Lavoura, era viúva
do Sr. Fernando de Munno; deixa os filhos:
Francisco; Fernando; Fabiana; Fabio e Flavia. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 2, às 10h00 no
Cemitério Municipal de Limeira/SP em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GENTIL BISTACULO faleceu dia 2, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Hipolito Bistaculo Olegario e da Sra.
Antonia Peron Bistaculo, era casado com
a Sra. Bernadete Morelli Bistaculo; deixa
os irmãos: Neide Novello; Diva Peron; Leonilda Peron; Marcos Roberto Bistaculo e
Ivone Coral, já falecida. Deixa cunhados,
sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 2, 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. IZAURA ADÃO BENEDITO SANTOS
faleceu dia 2, nesta cidade, contava 80
anos, filha dos finados Sr. João Adão e da
Sra. Benedita de Oliveira, era viúva do Sr.
Benedito Santos; deixa os filhos: Maria Aparecida Santos e Jose Francisco dos Santos,
já falecido. Deixa netos, bisnetos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado dia
2, tendo saído o féretro às 17h00 da sala

02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANTONIA GOMES DE SOUZA faleceu dia
2, nesta cidade, contava 87anos, filha dos finados Sr. Jose Benedicto Gomes de Moraes e
da Sra. Maria Tureta, era viúva do Sr. Benedito de Souza; deixa os filhos: Jose Aparecido
de Souza, já falecido; Roseli Aparecida de
Souza Pires do Prado; Jeseli de Souza Silva e
Altair de Souza. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 2, tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALDIVINO LUCAS faleceu dia 2, nesta
cidade, contava 56 anos, filho dos finados Sr.
Antonio Lucas e da Sra. Maria Leite Lucas,
era casado com a Sra. Sandra Aparecida
Roqueti Lucas; deixa os filhos: Vanderlei
Roqueti Lucas; Camila Roqueti Lucas; Beatriz Roqueti Lucas e Sabrina Roqueti Lucas.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 2, às 16h30 no
Cemitério Municipal de Saltinho/SP em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SERGIO TARCIZIO ZILIO faleceu dia 2,
nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. João Zilio e da Sra. Maria de Oliveira Zilio, era casado com a Sra. Araci Vitalina Ribeiro Zilio; deixa os filhos: João
Jose Zilio, casado com a Sra. Giane Aparecida Oliveira; Sergio Antonio Zilio, casado
com a Sra. Silvia Pedrosa Zilio; Carlos Alberto Zilio, casado com o Sra. Claudeni Zilio e Melissa Ribeiro da Costa Gomes, casada com o Sr. Adenilson Gomes. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 3, às 09h00 no Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO BERTO faleceu dia 2, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr.
Serafim Berto e da Sra. Ida Rossi, era casado
com a Sra. Rosalina Fatima da Silva Berto,
deixa os filhos: Mauricio Berto, casado com a
Sra. Elisabeth Santana Berto; Fabio Batista;
Juliana Aparecida Berto e Janaina Berto, casada com o Sr. Gilson Felipe dos Santos.
Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 3, tendo
saído o féretro às 10h30 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GENTIL FERREIRA MARTINS faleceu
dia 2, nesta cidade, contava 76 anos, filho
dos finados Sr. Jose Ferreira Martins e da
Sra. Euflosina Maria do Amaral, era casado
com a Sra. Silvia do Carmo Martins Pereira,
deixa os filhos: Maria Aparecida Martins;
Jose Claudinei Ferreira Martins; Rosimeire
Ferreira Martins já falecida; Roselene Ferreira Martins Prudente; Osmir Ferreira Martins já falecido; Wallas Fabricio Pereira Martins, Weslei Rodrigo Martins Pereira e Sabrina Rafaele Martins Pereira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 3, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende sala 03 para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JOANA DE SOUZA LIMA faleceu dia 3,
nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Sebastião de Souza Lima e da Sra.
Olivia de Souza Lima; deixa as filhas: Marcia
Regina Lima Brigatti, casada com o Sr. Adriano Jacauna da Silva Camargo e Suelen de
Souza Lima. Deixa o neto Enzo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 3, tendo saído o féretro às 15h00
do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala “C” na cidade de Piracicaba –
SP, para o Cemitério Parque Gramado na
cidade de Americana – SP, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO BATISTA TOLOTTI faleceu dia 3,
nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Hilario Tolotti e da Sra. Isaura Rodrigues da Silva, era viúvo da Sra. Maria Margarida Rosada Tolotti; deixa os filhos: Luiz Carlos Tolotti, casado com a Sra. Silvia Regina
Cella Tolotti; Katia Aparecida Tolotti e Claudemir Pedro Tolotti, casado com a Sra. Luciana Cristina Berto Tolotti. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 3, tendo saído o féretro às 14h00
do Velório da Saudade sala 07 para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. DOMINGOS RODRIGUES DE GÓES faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos
63 anos de idade e era casado com a Sra.
Rosalina Aparecida de Freitas Góes. Era
filho do Sr. Salvador David de Góes, falecidos e da Sra. Ednalva Rodrigues de Góes.
Deixa os filhos: Anderson de Freitas Góes
casado com Eliana Pereira da Silva Góes
e Andreza Góes Soares casada com Thiago de Oliveira Soares. Deixa também 05
netos. O seu sepultamento dar-se-á hoje
as 10:00 hs, no Cemitério Municipal de Vila
Rezende, onde será inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SYLVIA MARIA DAVANZO GAVA faleceu dia 03 pp na cidade de Piracicaba aos
72 anos de idade e era casada com Sr. Jorge Antônio Gava. Era filha do Sr. Marcelino
Davanzo e da Sra. Eline Ciaramello Davanzo, ambos falecidos. Deixou os filhos: Fernanda Davanzo Gava Carlstron e Fabio
Davanzo Gava. Deixa ainda netos e demais
parentes. O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de Charqueada e seu sepultamento deu-se anteontem
as 09:00 hs, no Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO CARLOS DA SILVA faleceu dia
03 pp na cidade de Anhembi, aos 64 anos
de idade e era casado com a Sra. Maria Eli
Pavan da Silva. Era filho do Sr. Antônio da
Silva Coelho e da Sra. Maria de Lurdes da
Silva, ambos falecidos. Deixou os filhos: Tiago Henrique da Silva e Antônio Carlos da
Silva Junior. Deixa ainda netos e demais
parentes. O seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Anhembi e o seu
sepultamento deu-se anteontem as 10:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA CALDERAN DE MORAES faleceu dia 03 pp na cidade de Piracicaba aos 90
anos de idade e era viúva do Sr. Benedicto
Victoriano de Moraes. Era filha do Sr. José
Calderan e da Sra. Santa Angelocci, ambos
falecidos. Deixou os filhos: Maria Helena de
Moraes Casarin viúva de Sidnei Casarin, Antônio Benedito de Moraes, José Roberto de
Moraes casado com Luzia Aparecida do
Prado de Moraes e Sueli Aparecida de Moraes. Deixou também netos e bisnetos. O
seu sepultamento deu-se anteontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MERCEDES QUITERIO DE OLIVEIRA
faleceu dia 03 pp na cidade de Piracicaba,
aos 78 anos de idade e era casada com o
Sr. Antônio Alves de Oliveira. Era filha do
Sr. Antônio Quitéria e da Sra. Maria Antônia
da Silva, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Samuel Alves de Oliveira, Josuel Alves de
Oliveira, Daniel Alves de Oliveira, Antônia
Aparecida Alves de Lima, Zilma Alves Oliveira Santos, Roberto Alves de Oliveira, Ezequiel Alves de Oliveira e Edna Alves de Oliveira. Deixa ainda netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamento deu-se anteontem as 10:00 hs, no Cemitério Municipal de
Vila Rezende, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. EDMILSON GASPAR DE OLIVEIRA faleceu dia 03 pp na cidade de Piracicaba,
aos 60 anos de idade e era casado com a
Sra. Leonice Alves de Oliveira. Era filho do
Sr. Raimundo Gaspar de Oliveira, falecido
e da Sra. Carmelita Maria de Oliveira. Deixa os filhos: Eliane Gaspar de Oliveira casada com Edinelson, Elisabete Gaspar de
Oliveira casada com Gustavo e Elias Gaspar de Oliveira casado com Claudia. Deixa ainda netos, demais parentes. O seu
sepultamento deu-se anteontem as 10:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório da
Saudade - Sala-07, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal da Vila
Rezende, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MIRALDA CONCEIÇÃO DA SILVA faleceu dia 03 pp na cidade de Charqueada,
aos 75 anos de idade e era filha do Sr. Jose
Justino e da Sra. Maria da Conceição Santos, falecidos. Deixa as filhas: Kelly Cristina
da Silva casada com Alberto Alves Pereira e
Keila Regiane da Silva. Deixa demais parentes. O seu sepultamento deu-se anteontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Charqueada, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA APARECIDA BELLINI DA SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casada
com o Sr. Pedro Alves da Silva. Era filha do
Sr. Emilio Bellini e da Sra. Ercilia Albertini
Bellini, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Arnaldo Alves da Silva casado com Adriana Dalbem, Valéria Alves da Silva, falecida, Claudia Aparecida da Silva Schimidt
casada com Mauricio S. Schimidt, Simone
Aparecida Alves Rubio casada com Leandro Rubio, Flavia Cristina Alves da Silva
Fessel casada com Gerson Fessel, Ana
Paula Alves da Silva, Pedro Paulo Alves da
Silva e Rafaela Alves da Silva. Deixa também netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se anteontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório da
Saudade – Sala 03, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA APARECIDA DE SOUZA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 68 anos de idade e era filha do Sr.
Gabriel Rodrigues de Souza e da Sra.
Helena Meloto de Souza, falecidos. Deixou a filha: Viviane Roberta de Souza
Martins Pereira casada com Diego de Carvalho Pereira. Deixa também 02 netas. O
seu sepultamento deu-se anteontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. EDINA REGINA CARMELO faleceu
dia 25 de Março na cidade de New Haven
– EUA, aos 61 anos de idade. Era filha do
Sr. Antônio Carmelo e da Sra. Romilda Teixeira, ambos falecidos. O seu corpo foi
transladado por via aérea para a cidade
de Guarulhos – SP, seguindo para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento deuse anteontem as 16:00 hs, no Cemitério da
Saudade, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. SEBASTIÃO MARCOS MALACARNE faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos
68 anos de idade e era filho do Sr. Orlando
Malacarne e da Sra. Maria Barrichelo Malacarne, ambos falecidos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 17:00 hs, no Cemitério
da Saudade, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO BENEDITO CESARINO RIBEIRO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 73 anos de idade e era casado
com a Sra. Jovelina de Paula Ribeiro. Era
filho do Sr. Cesarino Ribeiro Filho e da Sra.
Maria Jose Celestino Ribeiro, ambos falecidos. Deixou os filhos: Rosana Aparecida
Ribeiro Viana, Maria José Ribeiro de Aquino, Rogério Fabio Ribeiro, Lucimara Cristina Ribeiro de Aquino e Daniela Jackeline
Ribeiro Dias. Deixa também genros, noras, netos e bisnetos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:00 hs, no Cemitério
da Saudade, onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. APARECIDA FERRAZ DE SOUZA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos
81 anos de idade e era viúva do Sr. Accacio
Baptista de Souza. Era filha do Sr. Narciso
Ferraz e da Sra. Cleusa Garcia Ferraz, ambos falecidos. Deixou os filhos: Ilson Donizete de Souza, Benedita Aparecida de Souza Lopes, Celia Regina de Souza Carvalho,
Sandra Regina de Souza, falecida, Adilson
José de Souza e Milton Antônio de Souza.
Deixa também genros, noras, netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se anteontem
as 15:30 hs, no Cemitério Municipal de Vila
Rezende, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JORGE ANTONIO GAVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba e era viúvo
da Sra. Sylvia Maria Davanzo Gava. Era filho do Sr. Pedro Gava e da Sra. Dora Di
Bene Gava, ambos falecidos. Deixou os filhos: Fabio Davanzo Gava e Fernanda Davanzo Gava Carlstron. Deixa ainda netos e
demais parentes. O seu corpo foi transladado
em auto fúnebre para a cidade de Charqueada e seu sepultamento deu-se anteontem
as 14:30 hs, no Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA HORTENCIA DE ARAUJO
WAGNER faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 81 e era casada com o Sr.
Hermann Dieter Wagner. Era filha do Sr. José
Araújo Dias e da Sra. Alzira Bastos Dias,
ambos falecidos. Deixou a filha: Rachel Bastos de Araújo Wagner. O seu corpo foi transladado anteontem as 15:00 hs, para o Crematorio local onde ocorreu a Cerimônia de
Cremação. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO BENEDITO DE OLIVEIRA faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba aos 52
anos de idade e era viúvo da Sra. Marli Luciano de Oliveira. Era filho do Sr. Benedito
de Oliveira e da Sra. Rosa Maria de Oliveira,
falecidos. Deixou os filhos: Caroline Rafaela de Oliveira, Janaina Luciana de Oliveira
casada com Renato Pertele e Ivan César de
Oliveira. Deixa também 05 netos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a
cidade de Ipeuna e o sepultamento deu-se
ontem as 10:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Ipeuna seguindo

para o Cemitério Santa Teresinha naquela
localidade, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.IRENE NOGY ERDEI faleceu anteontem
na cidade de São Pedro aos 82 anos de
idade e era viúva do Sr. José Erdei. Era filha do Sr. Estefan Nogy e da Sra. Julia Balog Nogy, falecidos. Deixa os filhos: Priscila
e Jovias. Deixa netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamento deu-se ontem
as 10:30 hs no Cemitério Parque naquela
localidade, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MARIO DARIO faleceu dia 03 pp na cidade de São Pedro aos 73 anos de idade
e era casado com a Sra., Maria Jose Soares Dario. Era filho do Sr. Francisco Dario
e da Sra. Luiza Francisca Dario, ambos falecidos. Deixa os filhos Maria Aparecida
Dario e Mario Reginaldo Dario, falecido.
Deixa netos, bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deu-se dia 03
pp as 16:00 hs saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus – Sala 01 seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ERNESTO BARNABÉ COIMBRA faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos 79
anos de idade e era filho do Sr. Luiz Barnabe
Coimbra e da Sra. Maria Assunção Coimbra,
falecidos. O seu sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs, no Cemitério Municipal de Vila
Rezende, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ FRANCISCO BRANCALION faleceu na dia 3cidade de Piracicaba, aos 65
anos de idade e era casado com a Sra. Marta
Montanheri Brancalion. Era filho do Sr. João
Brancalion e da Sra. Elza Franceto Brancalion, ambos falecidos. Deixou a filha: Pamela Brancalion. O seu sepultamento deuse dia 3 as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – sala B, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. URSULA ANA STILCK faleceu dia 2 na
cidade de Aguas de São Pedro, aos 78 anos
de idade e era casada com Sr. Hans Peter
Wilhelm Stilck. Era filha do Sr. Helmuth Knoop
e da Sra. Alvina Knoop, ambos falecidos. Deixou os filhos: Heidy e Ingo. Deixa ainda demais parentes. O seu corpo será transladado em auto fúnebre para a cidade de Itapecerica da Serra e sua Cerimônia de Cremação
deu-se dia 2 as 15:00 hs, no Crematório Horto
da Paz. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIA APARECIDA CATTO MENEGHELLI faleceu dia 01 pp cidade de Rio
Claro, aos 68 anos de idade e era casada
com o Sr. Antonio Bertoni Meneghelli. Era
filha do Sr. Vergilio Catto e da Sra. Luzia
Casale Catto, ambos falecidos. Deixa ao
filhos: Danieli, Paulo, Edson, já falecido e
João. Deixa demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se dia 2 as 09:30 hs,
no cemitério São João Batista naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ ERNESTO PAIUTA faleceu dia 01
pp na cidade de Rio Claro aos 72 anos de

idade e era filho do Sr. Antonio Paiuta e da
Sra. Emilia Trova, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Luciano, Sandra e Tânia. Deixa
demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para a cidade de Ipeúna onde o seu sepultamento deuse dia 2 as 10:00 hs, saindo a urna mortuária do velório municipal de Ipeúna, seguindo cemitério Santa Terezinha naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS
FONSECA faleceu dia 01 pp na cidade de Rio
Claro aos 49 anos de idade e era filho do Sr.
Carlos Antonio da Fonseca e da Sra. Marcelina Domingas Santos. Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
dia 2 as 14:00 hs no cemitério Parque das
Palmeiras, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. HELENA JUCA SALVADOR faleceu dia
2 na cidade de Piracicaba aos 65 anos de
idade e era viúva do Sr. João Jair Salvador.
Era filho do Sr. Manoel Juca de Araujo e da
Sra. Narciza Lemos, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Eder Cristiano Salvador casado com
Valquiria dos Santos Salvador e Elaine Cristina Fernandes casada com Marcio Rodrigues Fernandes. Deixa 03 netos e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deuse dia 2 as 14:30 hs no cemitério Parque da
Ressurreição, onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO CAPISTRANO SOUSA faleceu
dia 2 na cidade de Rio das Pedras, aos 64
anos de idade e era filho do Sr. José Macedo
de Sousa e da Sra. Francisca Capistrano
Sousa. Deixa filhos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 3 as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do velório municipal, seguindo para o Cemitério municipal naquela localidade, onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA CAVALHEIRO faleceu dia 2 na
cidade de Rio das Pedras, aos 84 anos de
idade e era viúva do Sr. José Fabiano de Lima.
Era filha do Sr. Mariano Cavalheiro e da Sra.
Francisca Cavalheiro, ambos falecidos. Deixa os filhos: Augusta Candido Batista, Julia
Fabiano de Lima, Lucia Fabiano de Lima Olimpia Fabiano de Lima, Adilson Fabiano de
Lima, Olivio Fabiano de Lima, já falecido e
Rose Fabiano de Lima. Deixa ainda demais
parentes. O seu sepultamento deu-se dia 3

as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do velório municipal de Rio das Pedras, seguindo para o cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. REGINALDO ANTONIO FERREIRA faleceu dia 2 na cidade de Piracicaba, aos 41
anos de idade e era filho do Sr. Antonio Tomé
Ferreira e da Sra. Josefa Maria Ferreira, ambos falecidos. Deixa ainda demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 3
as 10:30 hs, no Cemitério Municipal de Charqueada, onde será inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DOROTHY DA SILVA CAMPOS faleceu
dia 2 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos
de idade e era casada com Sr. Jose Mauro de
Campos. Era filha do Sr. João Antonio da Silva
Filho e da Sra. Janir Quinteiro da Silva. Deixa
os filhos: Fabio Sergio Dias Ferraz casado com
Patricia Rocha Batista Ferraz; Tatiane de Campos casada com Rafael Augusto Cipriano;
Talita de Campos casada com Alexandre Cutolo Cechin. Deixa ainda netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se dia 3 as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade - sala 06, seguindo para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JUNIR CARNEIRO ALVES faleceu dia
2 na cidade de Piracicaba aos 77 anos de
idade e era viúva do Sr. Henrique Jose Rodrigues de Oliveira. Era filha do Sr. Antonio
Ramos Alves e da Sra. Francisca Carneiro
Alves, ambos falecidos. Deixou as filhas:
Fernanda Alves de Oliveira e Ana Paula Alves de Oliveira. Deixa ainda netos e demais parentes. O seu corpo foi transladado
em auto fúnebre para a cidade de São Pedro e seu sepultamento deu-se dia 3 as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus – sala 01, seguindo para
o Cemitério Parque de São Pedro naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA LUCIA DE FRANÇA CAMARGO faleceu dia 3 na cidade de Aguas de
são Pedro aos 77 anos de idade e era filha do Sr. Mario Nascimento de França Camargo e da Sra. Silvia de Rosa França de
Camargo, ambos falecidos. Deixa demais
parentes e amigos. O seu corpo foi transladado dia 3 as 15:00 hs, para o Crematório local. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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