
LÍDER
O deputado Vinicius Camari-

nha (PSB) foi nomeado para o car-
go de líder do governo na Alesp
(Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo). A confirmação foi
enviada pelo governador João
Doria ao presidente da Alesp, Car-
lão Pignatari (PSDB), e publicada
nesta quinta-feira (15) no Diário
Oficial. PSDB e PSB estão se en-
tendendo bem, só tirando “D”.

SOMA
O deputado estadual Alex de

Madureira (PSD) selou entendi-
mento político com o vereador Thi-
ago Ribeiro (PSC), assim como com
seu suplente, para o desenvolvi-
mento de políticas públicas em Pi-
racicaba. Nos bastidores, há infor-
mação segura de que o parlamen-
tar piracicabano está em contato
com os suplentes de edis na cidade,
visando um grupo coeso para no-
vas ações em favor do município.

TROCA?
A Secretaria Municipal de

Educação vive momentos de ex-
pectativa, principalmente com a
possibilidade do vice-prefeito Ga-
briel Ferrato (DEM) assumir a
pasta. Saúde do professor está
cada vez melhor. Ótimo. Dizem, os
da praça política, que Gabriel, além
de experiente, já trabalhou muito
bem em outras ocasiões. Seria um
novo caminho para o prefeito Lu-
ciano Almeida (DEM)? Quem sabe!

VELHO OESTE?
Edvaldo Brito, presidente do

Avante em Piracicaba, fez pose
com arma na cintura e, ao estilo
“velho oeste”, fez comentários em
rede social, após romper com o
vereador Cássio Fala Pira (PL),
que continua firme em suas con-
vicções. Sem graça, a foto. Mas
são coisas da política que não
assustam os antigos da área.

UNICAMP
O governador João Doria

(PSDB) nomeou o professor Antô-
nio José de Almeida Meirelles, Tom
Zé, para o cargo de reitor da Uni-
camp (Universidade Estadual de
Campinas), com mandato de
quatro anos. A posse da nova
gestão será realizada no dia 19 de
abril. Detalhe: Tom Zé foi o mais
votado na lista tríplice, conquis-
tando 51,97% dos votos válidos.

OPOSIÇÃO
Corre, nas redes sociais, pes-

quisa (enquete!) sobre os 100 dias
da administração do prefeito Lu-
ciano Almeida (DEM). De ruim
para péssimo é o que foi constata-
do pelo trabalho encomendado por
políticos de oposição, derrotados
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nas eleições de novembro passa-
do. “Pra ser ruim tem que me-
lhorar ainda; acabaram com a
cidade em 100 dias”, comentam.

AGUARDAR
O Capiau fica no plano de

analisar o novo governo em Pi-
racicaba quando completar
200 dias, em torno de 20 de
julho, antes do aniversário em
1º de agosto. Passa rápido.
Hoje, às 10h, o Executivo apre-
senta os seus 100 dias e planos.

SAÚDE — I
Uma pesquisa do MCCP (Mo-

vimento Contra a Corrupção em
Piracicaba) no site oficial da Pre-
feitura de Piracicaba fez com que
as diárias de viagens viessem ao
comentário de bastidores. Na Saú-
de, por exemplo, o MCCP consta-
tou que, de R$ 50.932,58 empe-
nhados e liquidados, a Prefeitura
pagou R$ 60.791,29; dos R$
60.791,29, foram repassados para
um único servidor R$ 45.075,59.
Há algo errado, não acham?

SAÚDE — II
Também é do MCCP a obser-

vação de que o cargo de subsecre-
tário municipal de Saúde, mencio-
nado na página da Secretaria
Municipal de Saúde, não existe. O
correto, segundo o termo de no-
meação, é assessor em Gestão de
Projetos de Saúde e Políticas Pú-
blicas. Estão tentando enfeitar o
cargo de assessor? Coisas do se-
cretário de Saúde. Desinformação
ou mentira em página oficial?

SAÚDE — III
Vários projetos na Alesp pas-

saram pelas Comissões e estão
preparados para irem ao plená-
rio. Na área da saúde, por exem-
plo, os parlamentares foram fa-
voráveis ao Projeto de Lei 738/
2020, do deputado Campos Ma-
chado (Avante), que implementa
o Programa Emergencial Paulis-
ta de Vacinação Contra a Covid-
19, e ao Projeto de Lei 119/2021,
do deputado Ricardo Madalena
(PL), que autoriza o remaneja-
mento de emendas parlamenta-
res para a compra de vacinas.

SAÚDE — IV
A deputada Professora Bebel

(PT) foi contrária à decisão por
acreditar ser uma responsabilida-
de dos planos nacional, estadual e
municipal de imunização. "Não
acho que os R$ 500 milhões das
emendas parlamentares devam ser
destinados a isso, sendo que nós,
deputados e deputadas, temos que
olhar para a saúde, para a educa-
ção, enfim", disse a parlamentar.

AEROPORTOS
O Governo de SP lança o

edital de concorrência interna-
cional para leilão da concessão
dos 22 aeroportos regionais,
atualmente administrados pelo
Estado São Paulo, com previsão
de mais de R$ 447 milhões de
investimento por parte da inicia-
tiva privada. Os aeroportos estão
divididos em dois blocos - Noro-
este e Sudeste - e a concessão terá
prazo de 30 anos. Sinal que a
aviação comercial vai melhorar.

Pandemia: Hyundai doa tablets ao
Governo do Estado de São Paulo

Montadora realiza também a doação de 200 cestas básicas, distribuídas
pelo FSS de São Paulo, chegando às famílias mais afetadas pela pandemia

A HMB (Hyundai Motor Bra-
sil) realizou nos meses de março e
abril importantes doações ao Go-
verno do Estado de São Paulo,
como parte de suas iniciativas fo-
cadas no apoio às ações que ame-
nizem os impactos da Covid-19 na
população. Para o PEI (Programa
Estadual de Imunização), a mon-
tadora doou 50 tablets, no valor
total de R$ 50 mil. Já para o Fun-
do Social de São Paulo, foram
200 cestas básicas, no valor to-
tal de R$ 17 mil, o que represen-
ta cerca de 2,4 mil quilos de ali-
mentos não perecíveis. Os equipa-
mentos eletrônicos portáteis vão
agilizar o processo de vacinação em
todo o Estado, cadastrando pes-
soas, conferindo as datas de imu-
nização e tipo de vacina aplicada,
entre outras atividades realiza-
das pelos profissionais de Saúde
nos locais de atendimento. A5

Divulgação

A montadora doou 50 tablets ao Governo do Estado de São Paulo, no valor total de R$ 50 mil

Divulgação

APOSENTADOS, 35 ANOS
A foto é da primeira página do
jornal O Aposentado, quando
a Eclética completou 20 anos.
Foi impresso em A Tribuna e,
com isso, é fácil registrar que
há uma estreita ligação entre
este jornal e a Associação dos
Aposentados e Pensionistas
de Piracicaba e Região, hoje
presidida por José Jair Azzi,
tendo como vice-presidente
João Carlos da Silva, o João
Carteiro. “É uma amizade e
dedicação aos nossos asso-
ciados e tenho alegria imen-
sa em afirmar que temos his-
tória juntos”, fala o João Car-
teiro, para saudar os 35 anos
de hoje, baseados nos traba-
lhos de 15 anos passados. E
temos, assim, uma lista de
colaboradores e amigos,
membros da Diretoria, do
Conselho, de representantes

à Federação e de suplentes:
Clóvis José Bissi, João Bai-
larim Gonçalves, Maria do
Carmo Merenciano da Silva,
Clara Ignez de Almeida, Neu-
sa Maria de Andrade Ciridio,
Ademar Antônio Lorenzo,
Amaury Pinto Carvalho, Valdo-
miro José de Lima, José Vi-
cente da Silva, Daniel Bene-
dito de Oliveira, José Roberto
Chiodi, Valdir Claudinei Cam-
pião, Rosemary Calefi da Sil-
va Bonatto, Nelson Ladeira,
Oriel Denardi, Ronival Cassa-
niga, Vicente Piccoli, José
Antônio Fernandes Paiva,
Creusa Aparecida Rodrigues
Aníbal, Maria Aparecida Cor-
rea Romualdo, Sônia Maria
Merenciano Gumieiro, Andreia
Aparecida Andreoni, Valter
José Carnio, Dinival Tibério e
Oraci do Amaral Cassemiro.

Bebel destaca vitória
de Lula no STF

Divulgação/Arquivo

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) recebeu como
"uma grande vitória da democra-
cia e do povo brasileiro" a decisão
do STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), que manteve a decisão do
ministro Edson Fachin que anu-
lou as condenações ao ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). Foram oito votos a favor e
três contra. Com isso, Lula tem
seus direitos civis políticos devol-
vidos e pode ser candidato em
2022. Para Bebel, que se manteve
o tempo todo apoiando o ex-pre-
sidente Lula, enquanto era mas-
sacrado e incriminado de forma
ilegal, inclusive o trazendo para
Piracicaba, para um grande ato
público no Teatro São José, em

dezembro de 2017, o STF, final-
mente, fez justiça, ao estabelecer
que o ex-juiz de Curitiba, Sérgio
Moro, não poderia ter feito o que
fez. "Esta é uma vitória que deve
ser comemorada. É um dia histó-
rico, em que a Justiça fala mais
alto e a esperança de um Brasil
para todo o povo reacende. Lula
Livre, Lula Inocente!", destacou
Bebel, que é a líder da bancada
dos deputados estaduais do PT
na Assembleia Legislativa de São
Paulo. Ela, inclusive, já tem agen-
dado uma reunião on-line com o
ex-presidente Lula, no final da tar-
de da próxima segunda-feira (19),
do qual também participarão os de-
mais deputadas e deputados esta-
duais do Estado de São Paulo.

Deputada Bebel e o ex-presidente Lula, em 2017, em Piracicaba
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CPI da Pandemia
Marcelo Aith

AComissão Parla-
mentar de Inqué-
 rito (CPI) da

Pandemia está provo-
cando grandes polêmi-
cas pelos corredores do
Congresso Nacional.
Determinada pelo mi-
nistro Luís Roberto
Barroso, do Supremo
Tribunal Federal (STF), no últi-
mo dia 8 de abril, com objetivo
de apurar eventuais omissões do
Governo Federal no combate a
crise sanitária provocada pela
Covid-19, a comissão virou uma
batalha nos bastidores políticos.

O presidente do Senado Fe-
deral, Rodrigo Pacheco decidiu,
após idas e vindas, unir os re-
querimentos apresentados pelos
senadores  Eduardo Girão e
Randolfe Rodrigues e, assim,
além da comissão investigar o
governo federal, irá avaliar o
uso de recursos da União repas-
sados a estados e municípios.

Na visão do presidente do
Senado, as propostas de CPI tra-
tam de "assuntos conexos" e
que há precedente para a unifi-
cação de objetos determinados
de dois pedidos distintos. Se-
gundo o parlamentar, o segun-
do requerimento quer apurar
possíveis irregularidades no uso
de recursos transferidos pela
União para combate à pande-
mia. Os alvos serão administra-
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dores federais, esta-
duais e municipais,
que serão avaliados
por prováveis contra-
tos irregulares, frau-
des em licitações, su-
perfaturamentos  e
desvios. O presidente
Rodrigo Pacheco ob-
servou que a comissão
ficará restrita a opera-
ções efetuadas com re-

cursos transferidos pela União.
A ampliação da CPI é polê-

mica tanto do ponto de vista po-
lítico, quanto legal. Embora não
seja vedada pelo texto constitu-
cional, a instalação de uma CPI
ampla encontra obstáculo no
Regimento Interno do Senado,
que, em seu artigo 146, diz:

Não se admitirá comissão
parlamentar de inquérito so-
bre matérias pertinentes:

I - à Câmara dos Deputados;
II - às atribuições do Po-

der Judiciário;
III - aos Estados.
Dessa forma, o texto legal do

regimento interno da Casa é cla-
ro sobre o impedimento de um CPI
sobre matérias pertinentes aos Es-
tados. Importante destacar que  a
apuração sobre como os recursos
financeiros são gastos por gover-
nadores e prefeitos, e se houve
desvios, é uma prerrogativa das
assembleias legislativas e câma-
ras municipais realizarem inves-
tigações. Ou seja, resta claro que
a CPI que ocorrerá no Senado

Federal não poderá apurar quais-
quer fatos relativos a Estados.

Caberá aos senadores apura-
rem a atuação do Governo Fede-
ral e os desdobramentos dos fatos
que envolvem recursos federais
encaminhados a Estados e muni-
cípios. Os fatos relacionados às
verbas federais podem ser alvo de
inquérito, mas não se pode inves-
tigar necessariamente Estados e
municípios em uma CPI federal.

O pedido de ampliação da
CPI possui também outro vício,
pois segundo o artigo 58, pará-
grafo 3º, da Constituição Fede-
ral, a CPI deve obrigatoriamente
ter um objeto determinado. Isso
não quer dizer, nas palavras do
próprio STF, que a CPI deve cui-
dar-se de um único fato. Pode
haver mais de um fato. Entre-
tanto, esses fatos devem estar
muito bem delineados, sob pena
de se tornar inconstitucional.

Questionável do ponto de vis-
ta constitucional, a nova versão
da CPI, que é pretendida pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro e seus ali-
ados, não deve ter sucesso. Bol-
sonaro, em uma mensagem de de-
sespero político, teve uma conver-
sa, nada republicana, vazada pelo

senador Jorge Kajuru (Cidada-
nia-GO), na qual cobrava que se-
nadores aliados ampliassem o
objeto da CPI e peticionassem o
Supremo pedindo o impeachment
de ministros da Corte, fatos que
poderiam travar a comissão.

Cumpre relembrar que a
CPI da Pandemia tem por alvo
apurar omissões do governo fe-
deral durante a crise sanitária,
especialmente no episódio de
falta de oxigênio no Estado do
Amazonas. Destaque-se que há
fortes indícios que o Ministé-
rio da Saúde teve informações
e solicitações de auxílio mais de
10 dias antes da eclosão do caos
no referido estado. Mas uma
questão há que ser feita: evi-
denciada a omissão do gover-
no federal, quais consequência
decorrerão da CPI? Poderá pu-
nir o presidente? Não, apura-
dos os fatos supostamente ile-
gais a Comissão Parlamentar de
Inquérito encaminhará ao Mi-
nistério Público para que tome,
se assim entender, medidas ju-
diciais cabíveis, tanto na seara
cível como criminal. Na atual
composição do Senado Federal
qual a chance da conclusão da
CPI seja pelo reconhecimento
da omissão de Bolsonaro?

———
Marcelo Aith, advogado
especialista em Direito
Público e professor con-
vidado da Escola Pau-
lista de Direito (EPD)

Paiva Netto

Abril é um mês de importan-
tes celebrações para o país e
  para o planeta: 19, Dia do

Índio; 21, Tiradentes e Inaugura-
ção de Brasília; e 22, além de ser
o Dia da Terra, marca o “acha-
mento” do Brasil, em 1500, por
Pedro Álvares Cabral (1467-1520).

Considero oportuno, inspi-
rado pela operosa Fé em prol do
bem desta nação, sempre bus-
car renovadas energias no Pai
Celeste. A prece – seja ela a de-
voção de um crente ou o ato do
pensador, ao refletir sobre os
mais elevados ideais – é uma fer-
ramenta que deveríamos melhor
utilizar. Assim encontramos, a
partir do interior de nós mes-
mos, recursos indispensáveis para
a solução dos mais complexos
problemas que possam surgir.

Ao meditar sobre como cola-
borar para o legítimo auxílio a to-
das as famílias e comunidades,
igualmente conquistamos a com-
preensão de que o Amor Frater-
no é essencial à vida. Quando há
verdadeiro Amor e íntegra Justi-
ça, tudo dá certo. Um exemplo?
Se, movidos pelo espírito de Cari-
dade, levarmos um remédio a um
enfermo, esse medicamento tra-
rá melhor resultado a quem está
sendo socorrido. O Bem é o en-
canto da existência espiritual e
humana. E Deus quer o nosso
benefício, não segundo a estultí-
cia terrena; entretanto, de acor-
do com a Sua Sabedoria Excelsa.
Por isso, pregamos o imperativo
urgente da União das Duas Hu-
manidades, preconizada por Al-
ziro Zarur (1914-1979) e que aqui
defendemos: a da Terra com a do
Céu, de forma consciente. (...)

Nunca estamos abandona-
dos. Anjos da Guarda continua-
mente permanecem ao nosso lado.
É o galardão com que o Governo
Espiritual Invisível felicita os se-
res terrenos, porquanto concreti-
za a profecia apocalíptica da jun-
ção das dimensões que, apesar
de separadas em aparência, es-
tarão claramente unidas com o
baixar ao orbe terrestre da Jeru-
salém Celestial (Apocalipse, 21:2).

Quem não precisa de pre-
ces? Que país não necessita
urgentemente de orações? En-
tão, vamos falar com Deus.

Ó Jesus, Mestre Amado,
nosso Senhor, nossa Rocha, nos-
sa Força, nosso Escudo, nossa
Salvação, Tu trazes a fórmula
perfeita para premiar as Almas
com a felicidade perpétua, nas-
cida da Fé Realizante, geradora
das Boas Obras, as quais Tu apre-
goas por meio do Teu Manda-
mento Novo, de Amor Divinal

Quando háQuando háQuando háQuando háQuando há
verdadeiro Amorverdadeiro Amorverdadeiro Amorverdadeiro Amorverdadeiro Amor
e íntegra Justiça,e íntegra Justiça,e íntegra Justiça,e íntegra Justiça,e íntegra Justiça,
tudo dá certotudo dá certotudo dá certotudo dá certotudo dá certo

A CPI da Covid, o MP e a apuração dos gastos
Dirceu Cardoso Gonçalves

Penso que nesse momento todos os es-
 forços devem ser canalizados para
enfrentar e resolver a pandemia. Não

seria a hora de o Senado, Câmara ou qual-
quer outra instância legislativa mobilizar-
se  com CPIs e outras apurações. Mas, já
que a determinação veio de um ministro do
Supremo Tribunal Federal, o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco, tinha duas alter-
nativas: não acatar e abrir crise com o
Judiciário, ou aceitar e, para ser justo, esten-
der as apurações - inicialmente focadas no
governo federal - a estados e municípios que
receberam dinheiro de Brasília para o en-
frentamento ao coronavírus. Deve ser a pri-
meira vez que uma apuração federal desce
para os níveis estadual e municipal e isso se

justifica pela origem dos recursos, sabida-
mente desviados em alguns entes federados.

Desafortunadamente, na política bra-
sileira, CPIs, ações populares e outras me-
didas extremas – constituem-se em muni-
ção para a oposição desgastar o governo. É
o que parece ser a CPI da Covid, cujo reque-
rente pretendeu apurar só possíveis omis-
sões do presidente da República e sua equi-
pe, mas passou a largo de governadores e
prefeitos. O Senado corrige a omissão e
,com a amplitude da comissão em instala-
ção, vai rastrear o dinheiro que saiu dos
cofres federais. É preciso apurar e levar às
ultimas consequências casos como a
aquisição de respiradores em loja espe-
cializada de vinhos, a compra de equipa-
mentos que foram pagos mas não entre-
gues pelo fornecedor, o destino dos hos-

pitais de emergência desmontados no ar-
refecimento da pandemia, e outras coi-
sas esquisitas. Quem recebeu o dinheiro
precisa dele dar conta, mesmo o tendo
empregado num momento emergencial
onde os ritos de concorrência pública fo-
ram afrouxados em favor da celeridade.

Melhor do que se reunir em pesquisa
a CPI – até em função da crise sanitária –
deveria requisitar que todos os governa-
dores e prefeitos apresentem ao Ministé-
rio Público, num curto prazo, o relatório
do que fizeram com o dinheiro recebido
para enfrentar a Covid-19. Com essa sim-
ples providência de ordem administrati-
va, a instituição teria condições de anali-
sar todo o objeto da investigação e, inclu-
sive, requisitar inquérito policial e denun-
ciar os que tenham cometido crime ou in-
fração administrativa. Encontrando em
desacordo, governadores, prefeitos ou
outros ocupantes de cargos eletivos envol-
vidos, que estes sejam denunciados e jul-
gados por suas infrações no respectivo
nível. No caso de servidores públicos,  se-
jam sindicados. E os particulares, pro-
cessados conforme sua culpa ou dolo.

CPIs com oCPIs com oCPIs com oCPIs com oCPIs com o
escopo deescopo deescopo deescopo deescopo de
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razão de existirrazão de existirrazão de existirrazão de existirrazão de existir

Precisamos acabar com os esque-
mas de desgaste de que se ocupam os rui-
dosos segmentos oposicionistas. As ações
de parlamentares e partidos deveriam ser
voltadas para a solução de problemas e
não terem como foco o desgaste do go-
verno, seja ele o federal, o estadual ou o
municipal. Não podemos continuar as-
sistindo a polarizada crônica de incom-
preensões. Os parlamentares devem exer-
cer o seu mandato no pólo positivo e com
vistas ao aperfeiçoamento do processo
político-administrativo. E os governan-
tes, empenhar-se em fazer o melhor, de
acordo com aquilo que prometeram ao
eleitorado quando pediam os votos que
os levaram aos postos que hoje ocupam.

CPIs com o escopo de desgastar
não têm razão de existir. Se o parlamen-
tar – ou mesmo alguém do povo – tiver
conhecimento de irregularidades, em vez
de montar um palanque, o melhor a fa-
zer é chamar a polícia. Isso pode não dar
visibilidade e nem rendimento eleitoral,
mas com certeza, restabeleceria o res-
peito do povo pela classe política...

———
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da As-
pomil (Associação de Assis-
tência Social dos Policiais
Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br

João Carlos Gonçalves

Os homens frequentavam
o salão de barbeiro e
as mulheres a cabelei-

reira. No salão de barbeiro, os
homens podiam cortar o cabelo,
fazer a barba, dar um trato no
bigode, engraxar o sapato e colo-
car o papo em dia sobre os acon-
tecimentos e, principalmente,
sobre as pessoas da cidade (ou
seja, faziam a famosa fofoca).

Hoje, o salão é tudo “junto e
misturado”. Na essência, sepa-
rados sem o charme e o roman-
tismo dos encontros. Para os
cortes de cabelo não existiam re-
vistas e modelos em computador.
O corte para os cabelos das cri-
anças era chamado de “alemão.”
Havia todo um ritual para quem
fazia a barba, como amolecer a pele
do rosto com toalha quente e es-
puma cheirosa para ajudar a des-
lizar o instrumento cortante do
barbeiro, a chamada navalha (que
era uma verdadeira navalha na
carne). Depois da barba feita, ha-
via uma rápida massagem – quan-
do eram aplicados a tradicional
“Água Verva”, no expressar dos
“Caipiracicabanos”. E, às vezes,
usava-se também um pouco de
“Tarco”, para dar suavidade.

Quando o trato era nos cabe-
los, os barbeiros aplicavam “Qui-
na petróleo”, utilizada nos cabe-
los escuros, com tons castanhos,
e nos pretos e avermelhados, que
por algum motivo, ficavam des-
botados. Outros clientes exigiam
loção de babosa de cor branca, que
hoje é conhecido no mercado com
o nome científico de Aloe Vera.
Mas o grande charme era pedir
para passar, depois de cortado o
cabelo, uma porção de brilhanti-
na Glostora. Havia até um “jin-
gle” baseado na marchinha de
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“Dura Lex Sed Lex”

carnaval “Aurora”, da década de
40, que fazia uma paródia da
música e dizia: “A elegância mas-
culina, Oh! Oh! Aurora, e encer-
rava Oh! Oh! Glostora”. Criada
pelo publicitário Gilberto Martins.

Havia também o Gumex, um
produto que mantinha o topete
de um jeito que nem ventania
conseguia desmanchar e era
vendido em pote de vidro ou em
solução em pó (cor de rosa), que
misturado na água morna fazia
a “goma” ficar pronta. Deste sur-
giu o comercial campeão do bor-
dão publicitário daquela época
(numa rima excelente), criado
pela genialidade de Ary Barroso
(autor de Aquarela do Brasil),
que narrando uma partida de
futebol improvisou a frase para
um dos patrocinadores, que era
o produto Gumex , dizendo:
“Dura Lex Sed Lex” (frase latina
que diz: “A Lei é dura, mas é a Lei”)
e rapidamente acrescentou em por-
tuguês “no cabelo só Gumex”.

Eram os anos dourados,
como foi mostrado no filme de
John Travolta e Olivia Newton
John- “Nos Tempos da Brilhanti-
na”. Era o tempo do Daytona, do
Karamba’s, Grill Dog, Vitaminado
Brasil, Cine Politeama e outros tan-
tos ícones de nossa Piracicaba. Mas
isso já é prosa para outro café.

———
João Carlos Gonçalves,
professor universitário

Ricardo Viveiros

Muito se tem fa-
lado na forma-
ção de uma

Frente Ampla capaz
de unir a oposição e
enfrentar, nas elei-
ções do ano que vem,
Jair Bolsonaro.  Há
articulações desde a
esquerda, o centro e
a direita, que envol-
vem PT, Rede, PSB, PDT, PSDB,
MDB, Cidadania, DEM e Novo.
O que registra a História, quan-
do se fala de coesão na política?

Logo após o Golpe Militar de
1964, surgiram conversas entre
os principais líderes políticos
para a formação de uma Frente
Ampla de oposição à ditadura.
Em 1966, o deputado federal Re-
nato Archer (MDB-RJ) promo-
veu a aproximação dos ex-presi-
dentes Juscelino Kubitschek
(PSD), exilado em Portugal, e
João Goulart (PTB), exilado no
Uruguai. Cientista e diplomata,
Archer foi um dos principais arti-
culadores no sentido de unificar
forças contra o regime militar.

Embora integrante do movi-
mento que havia derrubado Jan-
go e cassado os direitos políticos
de Juscelino, o ex-governador do
Estado da Guanabara, Carlos La-
cerda, não concordava com outras
medidas, econômicas e políticas,
impostas pela ditadura militar.
Lacerda, que pretendia chegar ao
Palácio do Planalto, voltou-se con-
tra os militares que apoiara por-
que rejeitava as eleições indiretas
e a prorrogação do mandato do
general-presidente Castelo Bran-
co. Archer era seu companheiro na
UDN, partido que desaparecera
com a imposição do bipartidaris-
mo com apenas Arena e MDB.

Mediador entre Lacerda e
Juscelino, presente ao encontro
dos dois líderes políticos em Lis-
boa no mês de novembro de 1966,
Archer assumiu a posição de prin-
cipal porta-voz do primeiro, ten-
tando conquistar também as ade-
sões do ex-presidente Jânio Qua-
dros (MDB) e do ex-governador
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Frente Ampla ou Comissão de Frente
de Minas Gerais, Maga-
lhães Pinto (Arena),
este, como Lacerda, um
apoiador de primeira
hora do Golpe Militar.

A Frente Ampla
convenceu Jango, que
não aceitava a ideia
de unir-se a Lacerda,
inimigo do PTB getu-
lista e com militares
ao seu lado. Em se-
tembro de 1967, La-

cerda e Jango abandonaram as
desavenças em histórica reunião
na cidade de Montevidéu. Ar-
cher havia garantido a Jango
que os militares lacerdistas não
seriam contra a aliança sob uma
condição, que a Frente Ampla
não promovesse luta armada
para derrubar o regime. Isso,
porque Leonel Brizola (MDB),
ex-governador do Rio Grande
do Sul, próximo de Jango, apoi-
ava grupos guerrilheiros que se
organizavam em vários estados.

A partir daí, com boa parte
dos parlamentares do MDB ade-
rindo ao movimento da Frente
Ampla, comícios iniciaram forte
mobilização popular. Começando
pelo ABC paulista — Santo André,
São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul — em dezembro
de 1967, depois em Londrina e Ma-
ringá, no Paraná, em abril de
1968. Um deles reuniu cerca de 15
mil trabalhadores. Tais eventos,
somados às manifestações estu-
dantis realizadas em todo o Brasil
em repúdio à violência policial que
no final de março, no Rio de Ja-
neiro, assassinara o estudante se-
cundarista Edson Luís de Lima
Souto, acuaram o regime militar.

No dia 5 de abril do mesmo
ano, medidas repressivas foram
instauradas pelo ministro da Jus-
tiça, entre as quais a Portaria nº
117, proibindo as atividades da
Frente Ampla. Em 30 de dezem-
bro de 1968, alguns dias após a
edição do Ato Institucional nº 5,
Carlos Lacerda teve os seus direi-
tos políticos cassados por 10 anos.
Renato Archer, que havia sido
militar da Marinha, também teve
o seu mandato cassado e, assim

Ore, Terra amada!

(Evangelho, consoante João,
13:34 e 35; 15:7, 8, 10 a 17 e 9).

E, no Livro das Profecias
Finais, encontramos a confir-
mação encorajadora da Tua
Volta Triunfante, que a muitos
surpreenderá, como Tu mesmo
advertiste, no Evangelho, se-
gundo Lucas, 17:24: “Assim
como o relâmpago, num repente,
fulgura de uma à outra extremi-
dade do Céu, da mesma forma
será a volta do Filho de Deus”.

Isso ocorrerá, conforme as
advertências que, pelos milêni-
os, mandaste ao mundo: “Aque-
le que dá testemunho destas coi-
sas diz: Certamente venho sem
demora. Amém! Ora vem, Senhor
Jesus!” (Apocalipse, 22:20).

Ó Senhor, clareia o nosso
Espírito, fortalece o nosso ín-
timo, conforta o nosso cora-
ção, para que persistamos até
aquele dia esplendoroso do
Teu Magnífico Retorno.

E agora, Celeste Provedor
das nossas mais justas súplicas,
Tu, que és o Amor que nunca
morre, acolhe o pedido que neste
instante vamos fazer-Te. O meu
é este: protege o Brasil e o mun-
do! Atende-o, Mestre dos mes-
tres, na exata razão do nosso me-
recimento, porque Tu mesmo en-
sinaste que cada um é merecedor
do prêmio ou da reprimenda me-
diante as próprias realizações.

Graças, Senhor! Dá-nos a
Divina Paz, que prometeste àque-
les que vivem o Teu Novo Man-
damento: “Minha Paz vos dei-
xo, minha Paz vos dou. Eu não
vos dou a paz do mundo. Eu vos
dou a Paz de Deus, que o mundo
não vos pode dar. Não se turbe o
vosso coração nem se arreceie,
porque Eu estarei convosco, to-
dos os dias, até o fim do mun-
do!” (Evangelho, segundo João,
14:27 e 1, e Mateus, 28:20).

“Glória a Deus nas Altu-
ras, Paz na Terra aos Homens
[às Mulheres, aos Jovens, às
Crianças e às Almas Benditas,
os Espíritos Luminosos] da
Boa Vontade de Deus!” (Evan-
gelho, segundo Lucas, 2:14).

Quem confia em Jesus não
perde o seu tempo, porque Ele é
o Grande Amigo que não aban-
dona amigo no meio do caminho.

———
José de Paiva Netto,
Jornalista, radialista
e escritor. paivanetto
@lbv.org.br — www.
boavontade.com

como Lacerda, os direitos políti-
cos suspensos por uma década.
Passou por um longo período de
perseguição. Foi preso várias ve-
zes pela Polícia Federal. Arrolado
em Inquérito Policial Militar (IPM)
e acusado pelo Exército, não foi a
julgamento por falta de provas.

Em setembro de 1969, com o
afastamento do presidente Costa
e Silva por doença e a ascensão de
uma Junta Militar ao poder, Ar-
cher voltou a ser preso. Em no-
vembro de 1970, já no governo do
general-presidente Emílio Garras-
tazu Médici, foi preso pela terceira
vez, então com violência. Sua resi-
dência foi invadida e a filha de seis
anos ameaçada de sequestro.
Mantido incomunicável por 20
dias, foi interrogado sobre um en-
contro que tivera pouco tempo
antes, na Europa, com o deputa-
do federal cassado Márcio Morei-
ra Alves (MDB). Competente jor-
nalista, Moreira Alves era de famí-
lia rica, proprietária do Hotel Am-
bassador, no Rio de Janeiro, onde
havia o Juca's Bar, efervescente
ponto de encontro de intelectuais e
políticos na década de 1960.

Renato Archer, impedido de
atuar politicamente, voltou à ini-
ciativa privada. Entretanto, nun-
ca desistiu de unir a oposição con-
tra o regime ditatorial. Em 1978,
ao lado do senador Severo Gomes
(PMDB-SP), foi um dos ativistas
da Frente Nacional de Redemo-
cratização (FNR), movimento que
articulou a candidatura do gene-
ral Euler Bentes Monteiro à presi-
dência da República pelo MDB,
contra a candidatura oficial do
general João Batista Figueiredo.

Por fim, a História registra a

coalizão política criada em 1984,
já no período de agonia e morte
do regime militar, pelo Partido do
Movimento Democrático Brasilei-
ro (PMDB), oposicionista, e pela
Frente Liberal, dissidência do Par-
tido Democrático Social (PDS),
governista, buscando apoiar, na
eleição presidencial a ser realiza-
da pelo Colégio Eleitoral em janei-
ro de 1985, chapa encabeçada por
Tancredo Neves, oposicionista
moderado, e José Sarney, ex-pre-
sidente do PDS (sucessor da Are-
na), candidato a vice. Vale regis-
trar que a proposta de unir a opo-
sição em frente ampla para der-
rubar a situação não é apenas
brasileira. Só nas Américas tive-
mos movimentos iguais também
no Chile, Costa Rica e Uruguai.

A coesão de esforços para ven-
cer um opositor é caminho válido.
Mas, o que a história registra na
formação de blocos políticos é frus-
trante. Muita conversa, muito dis-
curso, muita promessa e, na hora
da decisão, cada um arruma um
bom motivo para não ceder espa-
ço, não desistir de estar na ponta
da chapa a ser apoiada por to-
dos. União requer humildade,
desprendimento, altruísmo - ter
respeito pelo interesse coletivo.

Diante da gestão Bolsonaro
haverá um conjunto de líderes
partidários capaz de, sem vaida-
des ou pretensões pessoais, unir a
oposição tendo um só nome de to-
dos à presidência da República? A
situação e os oportunistas de sem-
pre estarão firmes em torno de Jair
Bolsonaro, cujo maior adversário
até agora tem sido ele mesmo.

Lula, Ciro Gomes, João Dó-
ria, Marina Silva, Guilherme Bou-
los, Luiz Henrique Mandetta, Ser-
gio Moro, João Amoêdo e Rodri-
go Maia serão capazes de abrir mão
de interesses próprios para cons-
tituir uma consistente e exitosa
Frente Ampla? Ou tudo ficará ape-
nas na Comissão de Frente de um
desafinado samba-enredo derro-
tado no carnaval da esperança?

Quem viver, verá.
———
Ricardo Viveiros, jorna-
lista, professor e escritor
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Deputada Bebel apoia ações em
diversas regiões de Piracicaba
Entre os programas que têm sido desenvolvido estão a “Marmita
solidária”, o “Sopão do Bem”, além de ações de arrecadação de alimentos

O mandato popular da de-
putada estadual Professora Be-
bel (PT) está apoiando ações de
solidariedade em diversos bair-
ros da cidade de Piracicaba de
combate à fome, que se agravou
em função da pandemia do co-
ronavírus. Entre os programas
que tem sido desenvolvido estão
a “Marmita solidária”, o “Sopão
do Bem”, além de ações de arre-
cadação  de alimentos por diver-
sas lideranças comunitárias,
como do Centro Comunitário do
Parque Piracicaba, Adalberto Bri-
to, e do ex-candidato a prefeito
Francys Almeida, em condomíni-
os da cidade, visando a montagem
de cestas básicas que estão sendo
entregues em diversas regiões de
Piracicaba, assim como nas regi-
ões do Bosques do Lenheiro, do
Vida Nova e do Jardim Gilda.

 A Professora Bebel, que tam-
bém é presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo), já
participou de diversas ações, como
da “Marmita Solidária”,  iniciati-
va da Comunidade de Umbanda

Sr. Zé Moreno das Almas, de or-
ganizar ação de solidariedade, no
início da noite da última sexta-fei-
ra, 9 de abril, com a entrega de
310 marmitas aos moradores da
comunidade Renascer, localizada
na região do Novo Horizonte. Esta
foi a quarta edição da “Marmita
Solidária”, coordenada pelo se-
gundo suplente de vereador pelo
PT, Ronaldo Almeida, iniciativa
de solidariedade que também
contou com o apoio de diversos
estabelecimentos comerciais, e que
nesta semana será realizado  tam-
bém no Residencial Vida Nova.

Outra iniciativa de solidari-
edade é o projeto “Sopão do
Bem”, que continua entregando
marmitas a moradores carentes
da região da Vila Cristina e Jar-
dim Glória, atividade organiza-
do pela presidenta do Centro
Comunitário do Vila Cristina,
Delvita Rodrigues de Oliveira, e sua
diretoria, em conjunto com sub-
sede em Piracicaba da Apeoesp.

Neste trabalho de auxílio ao
próximo, Francys Almeida, em
parceria com o líder comunitário

Fotos: Divulgação

A deputada Professora Bebel faz entrega de marmitas
no Centro Comunitário da Vila Cristina

Cestas básicas conseguidas pelo Centro Comunitário
do Parque Piracicaba sendo doadas

Ronaldo Almeida e apoiadores desenvolvendo
o projeto Marmita Solidária

Se tem futebol no rádio,
tem alegria no povo!

Olá, alvinegros apostólicos
romanos! Que alegria imensa
saber que, todas as sextas, vo-
cês estão aqui, junto comigo,
neste espaço democrático, fa-
zendo parte do mais importan-
te jornal impresso de Piracica-
ba e região, A Tribuna Piracica-
bana. Aqui, o conteúdo é cem
por cento “caipiracicabano”,
sem deixar de noticiar o que
acontece no Brasil e no mundo.

Não poderia deixar de dedi-
car minhas linhas a uma perso-
nalidade que foi fundamental no
meu início dentro do jornalismo
esportivo, um brasileiro carioca
natural de Petrópolis, que ado-
tou Piracicaba como sua e divi-
diu seu amor entre Botafogo e
XV de Piracicaba: “Gerson
Mendes o garganta de aço”!

Gersão como eu carinhosa-
mente o chamava nos deixou no
início desta semana, perdeu sua
batalha para um câncer e para a
covid-19. Essa praga que assola
o mundo chegou em um momen-
to delicado que Gerson se encon-
trava, internado e fragilizado
pelo tratamento que estava sen-
do submetido, o vírus o conta-
minou e mesmo com toda força
de vontade, apoio de sua famí-
lia, amigos e o acompanhamen-
to médico, nada se pode fazer e a
potente voz de Gersão se calou.

Gerson Mendes foi meu
tutor, conselheiro e me direci-
onou mostrando como ter per-
sonalidade própria no ofício,
sem nunca utilizar minhas
opiniões e pensamentos por va-
lores financeiros ou em prol de
benefícios. O “garganta de
aço” teve participação impor-
tante no início do projeto “Pas-
se de Letra”, aonde até na esco-
lha do nome deu seus pitacos.

A rotina após os jogos do XV
em Piracicaba no Barão eram
sempre a mesma, uma cerveja

bem gelada com amigos e equipe
formada por João Panosso ou
Emerson Anhão (técnica), Dou-
glas Tamanini ou Rodrigo Cae-
tano (comentários) e Luiz Taran-
tini (reportagens). Discutíamos
resultados, lances e acontecimen-
tos das partidas, e quando os jo-
gos eram em outras localidades,
as paradas pós-jogos tinham
endereço traçado conforme a
rodovia que iríamos utilizar as
churrascarias do trajeto já es-
tava com o cardápio gravado na
memória assim como o nome
dos garçons que o atendia.

A cada transmissão fosse
ela dentro ou fora de Piracicaba
sempre virava uma festa, a ale-
gria contagiava a todos, a pon-
to de torcedores das arquiban-
cadas irem comemorar os gols
do Nhô-Quim junto à cabine
central do estádio Barão de Ser-
ra Negra, cabine essa que já era
marca registrada da Rádio Di-
fusora e os olhares dos torcedo-
res sempre buscavam um cum-
primento ou até um aceno do
maior narrador de Piracicaba.

Nunca mais as transmis-
sões dos jogos do XV de Piraci-
caba serão tão especiais, com
todo respeito aos profissionais
atuais que buscam marcar seu
nome, ou aqueles que já estão
consagrados, mas as narrações
de Gerson Mendes, a abertura
dos trabalhos, a condução da
transmissão e as improvisações
“jamais” terão algo parecido.

Obrigado Gerson Mendes, e
principalmente a “Deus” por ter
me dado a oportunidade em
aprender muito com o “gargan-
ta de aço” e ter desfrutado de
sua companhia e amizade, sem-
pre fazendo tudo com muito bom
humor e a fé que um dia iria ga-
nhar na loteria! Adeus Gersão,
esse mundo ficou pequeno de-
mais para sua potente voz.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99926-0030.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

Delvida Rodrigues coordena a ação do
Centro Comunitário da Vila Cristina

Fernando Bozó,  tem arrecadado
alimentos em diversos condomí-
nios da cidade que estão sendo en-
tregues a moradores de comuni-
dades carentes. Trabalho seme-
lhante é realizado por José Luiz
Medina, líder comunitário que
atua no residencial Vida Nova,
que também tem ajudado na ar-
recadação e distribuição de ces-
tas de alimentos, assim como no
Jardim Gilda, através do líder co-
munitário Marcão do Povo.

O presidente do Centro Comu-
nitário do Parque Piracicaba, Adal-
berto Brito, também tem liderado
a arrecadação de alimentos e dis-
tribuído mais dezenas de cestas
básicas, e a finalidade deste tra-
balho, que conta com diversos
apoios, é beneficiar pelo menos
120 famílias carentes até o próxi-
mo dia 30. “Temos recebido dia-
riamente doações e, ao mesmo
tempo, atendendo solicitações”,
conta Adalberto, assim como
Dona Lena do Mercado, líder co-
munitária na região do Bosque do
Lenheiro, que além de cestas tam-
bém programa a realização de so-

pão no bairro. “Juntamente com
outras lideranças estamos nos
unindo e ajudando  outras comu-
nidades”, destaca Adalberto Brito.

 A parlamentar destaca que
“todas são iniciativas que con-
tribuem em muito com comuni-
dades que necessitam de muita
ajuda, principalmente nesse mo-
mento em que enfrentamos o
agravamento da pandemia do
coronavírus. Faço questão de
parabenizar a todos que estão
envolvidos nesse belo exemplo de
solidariedade ao próximo, cum-
prindo um papel fundamental de
auxílio à nossa  população, princi-
palmente em função da ausência
do Poder Público”, destaca Bebel.

A deputada Professora Be-
bel diz que toda contribuição a
esses projetos são bem vindas e
essenciais para que possam
continuar acontecendo  e quem
puder contribuir pode entrar
em contato com essas lideran-
ças, ou ainda a Subsede da Apeo-
esp (19) 981035077 e  assim
como o próprio mandato popu-
lar, pelo whatsap (19) 3377-7794.
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AstraZeneca/Oxford: Saúde
reitera que a vacina é segura

O Ministério da Saúde moni-
tora constantemente a segurança
e a efetividade de todas as vacinas
incorporadas ao PNI (Programa
Nacional de Imunizações). Com as
vacinas contra a Covid-19, não é
diferente. Até o momento, não foi
identificada uma relação de cau-
salidade entre o imunizante da
AstraZeneca/Oxford com eventos
raros de trombose (formação de
coágulos sanguíneos) associados à
plaquetopenia, em pessoas que re-
ceberam as doses do imunizante.

Dessa maneira, a pasta rei-
tera a importância da vacinação,
considerando que os benefícios
da vacina contra a covid-19 da
AstraZeneca/Oxford superam,
em muito, os potenciais riscos.
No Brasil, as doses do laborató-
rio são produzidas pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) – o
País também já recebeu vacinas
do mesmo imunizante produzi-
das em fábricas na Índia e na
Coreia do Sul. O Ministério da
Saúde elaborou Nota Informati-
va com orientações sobre eventos
atípicos pós-vacinação, acesse.

A efetividade e a segurança
das vacinas também são monito-
radas permanentemente pela An-
visa (Agência Nacional de Vigilân-

cia Sanitária). O órgão regulador
brasileiro mantém a recomenda-
ção de continuidade da imuni-
zação com a vacina, que já rece-
beu registro definitivo no Brasil.
Tanto a OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) quanto a EMA
(Agência Europeia de Medicamen-
tos) já emitiram parecer favorá-
vel em relação ao imunizante.

“É necessário esclarecer, por-
tanto, que eventos tromboembó-
licos ocorrem naturalmente e fre-
quentemente na população geral,
independentemente da vacina-
ção”, explica o secretário de Vigi-
lância em Saúde, Arnaldo Medei-
ros. Além disso, a infecção pela
Covid-19 também está associada
a relatos de tromboses, sendo ob-
servado em mais de um quinto
dos pacientes hospitalizados.

As pessoas vacinadas contra
a Covid-19 e que apresentarem sin-
tomas como falta de ar, dor no
peito, inchaço na perna, dor na
barriga persistente, sintomas neu-
rológicos (visão borrada ou dor
de cabeça persistente e forte) e
pequenas manchas avermelha-
das na pele, além do local onde foi
aplicada a vacina, devem buscar
atendimento médico imediato na
unidade de saúde mais próxima.

CCCCCORORORORORONAONAONAONAONAVÍRVÍRVÍRVÍRVÍRUSUSUSUSUS

Lavanderia é pioneira com “cabine de oxisanitização”
Em tempos de aumento das

contaminações pelo Coronaví-
rus, é preciso redobrar a aten-
ção não só com o uso de máscara
e álcool em gel, mas também com
roupas, calçados e acessórios.

Segundo as orientações do
Ministério da Saúde, essas peças
devem ser lavados e sanitizados
sempre que expostas aos ambi-
entes externos. Mas, muitas ve-
zes, essa etapa preventiva acaba
sendo deixada de lado. Quem
faz o alerta é a empresária Débo-
ra Aceti, proprietária da lavan-
deria DryClean USA Piracicaba.

"Os cuidados com as roupas
que chegam da rua devem come-
çar desde o local onde são deixa-
das. Esses recipientes precisam ser
separados de outras peças, para
que não haja contaminação. A la-
vagem e limpeza também devem
seguir rigorosos cuidados. As rou-
pas da rua devem ser lavadas se-
paradamente das roupas utiliza-
das em casa. É indicado o uso de
água e um sabão desinfectante lí-
quido. Porém, o processo de lava-
gem, o tempo do molho, a quanti-
dade de produto e outros detalhes
são determinantes para a elimina-
ção do vírus", afirma Débora.

Segundo ela, embora não
existam estudos específicos so-
bre a permanência do Corona-
vírus em tecidos, trabalhos com
outros patógenos indicam que,
de forma geral, os vírus podem
sofreviver ativos em roupas e
outros tecidos, de 72 a 96 horas.

TECNOLOGIA — Para

quem deseja ter uma ajudinha na
hora de eliminar o coronavírus
Sars-Cov-2, a DryClean Piracica-
ba possui um rigoroso processo de
lavagem e sanitização. Ela também
reforçou seus protocolos de segu-
rança instalando uma cabine de
oxisanitização em sua unidade,
com tecnologia comprovadamen-
te eficaz na eliminação de 99,99%
de vírus, bactérias e organismos
vivos, até os mais resistentes.

Certificada pela USP e Uni-
camp, a tecnologia foi escolhida
após meses de pesquisas e a aná-
lise da comissão anti-covid, or-
ganizada pela empresária e ad-
vogada Débora, que, além de
proprietária da DryClean Pira-
cicaba, é especializada em direi-
to ambiental e sustentabilidade.

"Esse projeto exigiu um inves-
timento alto e muito planejamen-
to de toda a minha equipe e, as-
sim, reafirma o nosso compromis-
so com a saúde e segurança de Pi-
racicaba e dos municípios do en-
torno, uma vez que atendemos ci-
dades da região, como Rio Claro,
por exemplo", detalha Débora.

CABINE — A cabine de ozô-
nio (como é conhecida), sanitiza
todas as peças dos clientes da
DryClean - roupas, calçados,
acessórios-, sem custo adicional:
"Não importa o serviço: lavan-
deria, passadoria, tingimento,
costura ou qualquer outro. To-
das as peças são entregues aos
clientes livres de contaminação."

Segundo estudos, o poder
oxidante do ozônio é maior do

que produtos convencionais,
como o cloro, ácido peracético e
peróxido de hidrogênio e tudo isso
sem agredir o meio ambiente.

"Nosso objetivo é atender
um público que, eventualmente,
não possui equipamentos ou pro-
dutos sanitizantes ou que deseje
reforçar os cuidados. Estamos

atendendo ainda clínicas, médi-
cos e profissionais da área de
saúde e contribuindo com a ma-
nutenção da saúde e do bem-es-
tar de todos", afirma Débora.

A DryClean Piracicaba fica
na rua José Pinto de Almeida,
210, Cidade Jardim. Delivery
(19) 9.8732-0835 / 3377-8780.

A empresária Débora Aceti conta que é preciso
inovar em tempos de pandemia

Bruno Max
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Roberto Morais quer ampliar
o debate em todo o Estado
O objetivo do encontro foi reforçar a luta pelos autistas e seus
familiares e, ampliar a abrangência da atuação do Estado

Divulgação

Michelly Basso, diretor Regional de Ensino de Piracicaba,
Fabio Negreiros (centro) e deputado Roberto Morais

O deputado estadual Rober-
to Morais (Cidadania) reuniu em
seu gabinete,  esta semana, o Di-
retor regional de Ensino de Pi-
racicaba, Fábio Negreiros e a fo-
noaudióloga Michelly Basso,
para debater sobre a nova lei já
sancionada pelo Governo do Es-
tado de São Paulo e institui a “Se-
mana de Conscientização sobre o
Autismo” a ser realizada sempre
na primeira semana de abril.

O objetivo do encontro foi
reforçar a luta pelos autistas e
seus familiares e, ampliar a
abrangência da atuação do Es-
tado no auxílio às pessoas com
a espectro autista, desde o di-
agnóstico até políticas públicas
de acolhimento e inclusão.

“Como o Governo do Estado
optou por excluir alguns itens da
nossa proposta, nós entendemos
que é necessário estimular o diá-
logo e as negociações para que
esse público seja atendido nas
suas reais necessidades”, desta-
ca o deputado Roberto Morais.

Para a fonoaudióloga Mi-

chelly Basso, que é também mãe
de uma criança com o transtor-
no do espectro autista, os méto-
dos de testagem e de apoio ofe-
recidos hoje pelo Governo são in-
suficientes para sanar as deman-
das. “O transtorno do espectro
autista é tão amplo e tão diversi-
ficado, que não há como simpli-
ficar os atendimentos. É neces-
sário ampliar as ações para indi-
vidualizar cada caso e atender
de fato cada pessoa e cada famí-
lia em suas carências”, afirma
Michelly. “A manifestação do au-
tismo pode ser leve, moderada,
severa e até associada a outras
condições clínicas. É preciso
aprender mais e entender a pes-
soa com autismo como um ser hu-
mano único, e nós precisamos que
o Governo se aproxime mais dessa
causa”, conclui a fonoaudióloga.

Já o Dirigente de Ensino, Fá-
bio Negreiros aponta a necessida-
de de buscar mais referências
quanto ao espectro autista na edu-
cação pública. “Nós vamos buscar
mais dados referentes ao trans-

torno do espectro autista na rede,
mas tenho a convicção de que são
subnotificados, ou seja, muitos
casos nem são registrados, preju-
dicando os índices oficiais e a ado-
ção de medidas mais efetivas e
ampliadas”, destaca Negreiros. “A
partir desta iniciativa do Rober-
to Morais vamos nos mobilizar
para que o tema ganhe cada vez

mais visibilidade e traga resulta-
dos positivos”, conclui o Dirigente.

“Os pais e familiares de pes-
soas com o transtorno do es-
pectro autistas tem que ser am-
parados, para não terem que
enfrentar sozinhos as dificul-
dades naturais que surgem
quando recebem o diagnóstico
do autismo”, finaliza Morais.

PPPPPANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIA

Deputado Alex de Madureira
destaca “vacina aos brasileiros”

“Isso é motivo de alegria
para todos nós, brasileiros de
São Paulo, que estamos na luta
contra o coronavirus, a Covid-
19, a maior pandemia que se tem
notícia em todo o mundo”. Esta
é manifestação do deputado
Alex de Madureira (PSD), ao
constatar a informação de que
aconteceu a liberação de mais 1
milhão de doses da vacina do Ins-
tituto Butantan contra o corona-
vírus para uso em todo o país.

É que o governador do Esta-
do, João Doria (PSDB), acompa-
nhou quarta (14) a entrega pelo
Instituto Butantan, pela 23° vez,
de 40,7 milhões de doses ao PNI
(Programa Nacional de Imuniza-
ções). Somente em abril foram 4,5
milhões. “A preocupação do Go-
verno do Estado com a saúde
pública no Brasil e no mundo é
total, e a instituição científica
(no caso o Butantan) é um exem-

plo de dedicação, trabalho, pes-
quisas”, diz o deputado Alex, lem-
brando também dos esforços da
Fiocruz, no Rio de Janeiro.

DÓRIA — Ontem (14), o go-
vernador Dória destacou, sede da
entidade científica, que “a vacina
do Instituto Butantan, onde esta-
mos, aqui em São Paulo, é para
todo o Brasil. É um momento his-
tórico ultrapassar a casa de 40
milhões de doses dessa vacina”. “A
cada 10 brasileiros, 8 estão rece-
bendo a vacina do Butantan nos
seus braços. A vacina que salva, a
vacina do Brasil”, destacou Dória.

TOTAL — O total de envios
corresponde a 88,4% das 46 mi-
lhões de doses previstas até 30 de
abril no primeiro contrato do Ins-
tituto Butantan com o Ministério
da Saúde. Em março foram dispo-
nibilizadas 22,7 milhões de doses.
Em fevereiro, 4,85 milhões e, em
janeiro, 8,7 milhões de unidades.

PPPPPANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIA

Conespi discute ações
de enfrentamento

Divulgação

Diretoria executiva do Conespi, durante encontro
que debateu a atual situação frente à pandemia

Diante do agravamento da
pandemia do coronavírus, com o
registro crescente de novos casos
e de óbitos, inclusive em Piracica-
ba e região, a executiva do Insti-
tuto Conespi (Conselho das Enti-
dades Sindicais de Piracicaba) se
reuniu para discutir a atual con-
juntura econômica e política, vi-
sando avaliar os impactos e, a
partir disso, garantir que os tra-
balhadores tenham voz ativa nes-
se processo de enfrentamento a
atual crise. Na reunião, que acon-
teceu no Clube do Sindicato dos
Metalúrgicos de Piracicaba, com
todos os participantes seguindo
os protocolos de segurança, coor-
denada pelo presidente do Cones-
pi, Wagner da Silveira, o Juca dos
Metalúrgicos, foi enfatizada a
importância dos sindicatos de
trabalhadores para garantir que
os direitos de todos sejam respei-
tados, e, principalmente, que se-
jam garantidos instrumentos
para preservar a vida dos que es-
tão na linha de frente, nos servi-
ços essenciais, uma vez que tudo
é comandado por trabalhadores.

Diante da situação vivida pe-

los trabalhadores e, principal-
mente os desempregados, o Co-
nespi entende que o momento é
de uma maior união de todos,
para assegurar também o respei-
to à vida da população. Para isso,
o entendimento é de que os pro-
tocolos de segurança precisam ser
seguidos à risca, assim como ga-
rantir que sejam aceleradas as
ações para que o governo brasilei-
ro garanta a vacina de imuniza-
ção à Covid-19 a toda população.

O presidente do Conespi res-
saltou que os trabalhadores, que
estão sofrendo as maiores conse-
quências desta pandemia, infeliz-
mente, não estão sendo ouvidos
pelos poderes constituídos. “Que-
remos ter voz neste processo, para
garantir que possamos defender
os trabalhadores e a população,
assim como para podermos aju-
dar a construir propostas que pos-
sam ajudar tanto a nossa cidade
como o nosso País a enfrentar da
melhor maneira possível esse pro-
cesso, em que as vidas precisam
ser preservadas, sem perder de
vista a necessidade da manuten-
ção da economia”, destaca Juca.

RRRRRIBEIRÃOIBEIRÃOIBEIRÃOIBEIRÃOIBEIRÃO     DODODODODO E E E E ENXOFRENXOFRENXOFRENXOFRENXOFRE

Prefeitura inicia obra de contenção de margem
A Prefeitura, por meio da Se-

mob (Secretaria Municipal de
Obras), inicia nesta sexta (16), a
contenção de margem do ribeirão
do Enxofre, em trecho onde há
uma passarela de pedestre, na li-
gação entre as avenidas Abel
Francisco Pereira e Pio Sbrissa,
no Chácara Nazareth II. A obra,
orçada em R$ 429.384,10, será
realizada com recursos do Fini-
sa (Financiamento à Infraestrutu-
ra e ao Saneamento), da Caixa.

De acordo com informações
da Semob, o projeto prevê a con-
tenção da margem do ribeirão do
Enxofre que perdeu sustentação
por conta das águas fluviais e está
desabando. “Este local, em especi-

al, está sobre o trecho onde há
uma passarela, que liga as aveni-
das Pio Sbrissa e Abel Pereira,
muito utilizada pelos moradores
dos bairros Chácara Nazareth II e
Jaraguá. Nessa passarela também
há uma rede do Semae e foi esco-
lhido por ser o trecho mais críti-
co”, explica o secretário de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva.

Ainda de acordo com o se-
cretário, há, pelo menos, outros
dois trechos de margem do ri-
beirão do Enxofre em estudo
para novas obras de contenção.
O prazo de execução é de 60 dias,
a partir da ordem de serviço, e
a empresa responsável pela
obra é a DFD Construtora Ltda. Erosão afetou trecho do ribeirão do Enxofre, que está desabando

Prefeitura/CCS

Erosão afetou trecho do ribeirão do Enxofre, que está desabando

Aldo Guimarães
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Hyundai doa tablets ao Governo do Estado
Montadora realiza também a doação de 200 cestas básicas, distribuídas pelo FSS de São Paulo, chegando às famílias mais afetadas pela pandemia

A Hyundai Motor Brasil
(HMB) realizou nos meses de
março e abril importantes doa-
ções ao governo do Estado de São
Paulo, como parte de suas inici-
ativas focadas no apoio às ações
que amenizem os impactos da
Covid-19 na população. Para o
Programa Estadual de Imuniza-
ção (PEI), a montadora doou 50
tablets, no valor total de R$ 50
mil. Já para o Fundo Social de
São Paulo, foram 200 cestas bá-
sicas, no valor total de R$ 17 mil,
o que representa cerca de 2,4 mil
quilos de alimentos não perecíveis.

Os equipamentos eletrônicos
portáteis vão agilizar o processo de
vacinação em todo o estado, ca-
dastrando pessoas, conferindo as
datas de imunização e tipo de va-
cina aplicada, entre outras ativi-
dades realizadas pelos profissio-

nais de Saúde nos locais de aten-
dimento. A doação ao próprio go-
vernador do estado de São Paulo,
João Doria, foi feita pelo vice-pre-
sidente administrativo da HMB,
Ricardo Martins, seguindo todos
os protocolos de segurança, após
uma reuniões do Comitê Empre-
sarial Solidário e Econômico do
estado, ocorrida no Palácio dos
Bandeirantes, sede do governo,
na capital paulista, que contou
também com a presença de par-
ticipantes de modo remoto.

As cestas básicas, que ali-
mentam até cinco pessoas por
três semanas, serão distribuídas
pelo Fundo Social de São Paulo
para famílias em situação de vul-
nerabilidade social nas regiões
classificadas de acordo com o
índice de pobreza e extrema po-
breza utilizado pela instituição.

“A Hyundai se solidariza com
todas as iniciativas que buscam
apoiar a população brasileira nes-
te momento tão crítico que esta-
mos passando com o agravamen-
to da pandemia da Covid-19. Aju-
dar a viabilizar a rápida vacinação
das pessoas e contribuir, conse-
quentemente, para a redução dos
casos e do risco de colapso do siste-
ma de saúde são ações prioritárias
e estão alinhadas com nosso com-
promisso corporativo. Assim como
a distribuição das cestas básicas
para aqueles que mais precisam.
Esses equipamentos vão colaborar
para um atendimento mais ágil,
mas, também, com a segurança dos
profissionais da saúde. Enquanto
os alimentos, em um momento de
baixa nas doações em todo o país,
chegam para apoiar a segurança
alimentar da população mais im-

pactada”, comenta Ricardo Mar-
tins, vice-presidente administra-
tivo da Hyundai Motor Brasil.

AÇÕES ANTERIORES —
A Hyundai Motor Brasil vem ofe-
recendo toda sua experiência em-
presarial e industrial para ajudar
nos cuidados e na prevenção con-
tra a Covid-19 desde o início da
pandemia. Em 2020, a marca dis-
ponibilizou oito veículos para uso
das secretarias de Saúde e de As-
sistência Social de Piracicaba, ci-
dade onde está instalada sua fá-
brica, realizou a doação de equi-
pamentos de proteção individual
(EPI) para o Centro de Referência
de Saúde do Trabalhador (CE-
REST) e confeccionou em suas
impressoras 3D máscaras de pro-
teção facial em acrílico para uso
hospitalar. Ainda participou de
ação organizada pelo SENAI ––

Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial, que reuniu uma rede de
empresas voluntárias para realizar
a manutenção de respiradores me-
cânicos que estavam fora de uso.

Outra frente empenhada pela
Hyundai foi o programa “Trans-
porte Solidário Hyundai”, cujo
objetivo era dar suporte à popula-
ção das localidades próximas às
revendas da marca com o uso da
frota de test drive no período ini-
cial da quarentena. Na oportuni-
dade, idosos com mais de 60 anos
e profissionais de saúde, median-
te agendamento, foram transpor-
tados gratuitamente. Ainda em
2020, entregou aos funcionários
um guia de boas práticas contra a
Covid-19 com orientações e dicas
sobre os cuidados necessários para
combater o novo coronavírus. A
subsidiária brasileira foi a primei-

ra, fora da Coreia do Sul, a desen-
volver a cartilha, acrescentando
material específico para o Brasil,
que inclui hábitos locais, combi-
nado com fontes de informações
da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ações comerciais como o
Hyundai Protege – serviço de de-
sinfecção de veículos oferecido por
toda a rede de concessionárias da
marca, a preços especiais – e o
Hyundai Express – operação di-
gital para a compra dos modelos
HB20 e Creta de maneira total-
mente remota – também têm pos-
sibilitado a continuidade das
vendas e serviços, respeitando
todos os protocolos de distancia-
mento e contribuindo para a se-
gurança tanto dos clientes como
dos funcionários das revendas.

CCCCCONTRAONTRAONTRAONTRAONTRA     AAAAA     GRIPEGRIPEGRIPEGRIPEGRIPE

Vacinação terá Dia “D” neste sábado
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio da SMS (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde), começou a pri-
meira fase da campanha de vaci-
nação contra gripe (influenza),
nessa quinta (15). Nos dois primei-
ros dias – quinta e sexta - serão
contempladas crianças com mais de
6 meses e menores que 6 anos. No
sábado (17), além das crianças, a
vacina estará disponível também
para puérperas (mulheres com até
45 dias após o parto), gestantes e
profissionais da saúde, que também
fazem parte do grupo prioritário
para a primeira fase em um Dia “D”.

A estimativa é vacinar 44.450
pessoas nesta etapa. Para iniciá-
la, o município já recebeu 12.560
doses. Os idosos serão contempla-
dos na segunda fase da campa-
nha, pois o Ministério da Saúde
não recomenda a aplicação das

vacinas contra Covid-19 e influen-
za conjuntamente. Nesta sexta (16),
as crianças serão vacinadas das das
8h às 16h nas USFs. No sábado, a
vacina estará disponível em 17 uni-
dades de saúde, das 8h às 17h.

Para tomar a vacina é preci-
so levar a carteirinha de vacina-
ção e um documento de identifi-
cação com foto. Não será necessá-
rio fazer agendamento prévio. Em
caso de fila na unidade, haverá
pessoal da Saúde para organizar e
manter o distanciamento social.

FASES – A campanha será
composta por três fases, que se es-
tendem até 9 de julho. A segunda
fase tem previsão de iniciar, segun-
do o Governo do Estado de São
Paulo, a partir de 11 de maio, quan-
do será a vez dos idosos (pessoas
com 60 anos ou mais) e dos pro-
fessores das redes pública e priva-

da. A terceira, com previsão para
começar em 9 de junho, vai con-
templar pessoas com comorbida-
des e com deficiência (física, audi-
tiva, visual, intelectual e mental ou
múltipla); caminhoneiros, traba-
lhadores portuários e de transpor-
te coletivo; profissionais das for-
ças armadas, de segurança e sal-
vamento e funcionários do siste-
ma prisional; população privada
de liberdade e jovens e adolescen-
tes sob medidas socioeducativas.

COVID-19 – O MS não re-
comenda a aplicação das vacinas
contra Covid-19 e influenza con-
juntamente. O recomendado é que
as pessoas que estiverem nos gru-
pos prioritários procurem se vaci-
nar antes contra a Covid-19 e res-
peite o intervalo mínimo de 14 dias
para depois se vacinar contra o ví-
rus influenza, causador da gripe.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Eixo SP libera trânsito na SP 191
A Eixo SP Concessionária de

Rodovias entrega, nesta sexta
(16), as obras de reconstrução
da drenagem e pavimento no
km 96 da SP 191 – Rodovia Iri-
neu Penteado, em Charqueada,
com a liberação do tráfego de
veículos ao meio-dia. O trecho
foi rompido na rodovia onde
passa o ribeirão Fregadolli por
uma forte chuva no dia 14 de ja-
neiro passado e rapidamente foi
sinalizado pela equipe da conces-
sionária que identificou e orien-
tou os usuários para um desvio
que tem sido usado desde então.

Funcionários e equipamen-
tos de escavação iniciaram os
trabalhos no dia seguinte para
a retirada do tubo metálico de
drenagem que rompeu com a
força das águas da chuva e a
recomposição de todo o sistema.

“Nós trabalhamos intensamen-
te durante esses 90 dias para en-
tregar a reconstrução dessa via,
pois a Eixo SP entende que te-
mos uma grande responsabili-
dade com a sociedade. Nossa ati-
vidade garantindo a segurança
e conforto do usuário é essenci-

al, por isso temos trabalhado
todo dia mesmo na pandemia,
mantendo todos os cuidados de-
terminados pelas autoridades
em saúde, além dos cuidados
com a segurança no trabalho”,
declarou José Geraldo de Andra-
de, superintendente de Obras.

A Eixo SP entrega, nesta sexta, as obras de reconstrução

Divulgação
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AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS  Nº 002/202
- PROCESSO Nº 013/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

Objeto: A presente licitação é do tipo Tomada de Preços,  por empreitada Global, que
destina-se a Contratação de empresa especializada para execução de obras de Recicla-
gem capa/base no desvio do Bairro Pedro Zanella, no Município de Laranjal Paulista/SP,
incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de obra, serviços e correlatos,  em
conformidade com o projeto, memorial descritivo e planilhas orçamentárias-Encerramento
e Abertura: Os envelopes  PROPOSTA (01) e HABILITAÇÃO (02), deverão ser entregues e
protocolados até às 9:00 horas do dia 04.05.2021, iniciando-se a abertura no mesmo dia
e horário. Os interessados poderão obter o Edital e seus anexos,  bem como obter maio-
res informações, à Praça Armando de Salles Oliveira, nº 200-Laranjal Paulista - SP, em
horário normal de expediente ou através dos telefones: 0xx15.3283.83.31 ou
0xx15.3283.83.38 e do site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações). Laranjal Pau-
lista, 15 de Abril de 2.021- Alcides de Moura Campos Junior-Prefeito Municipal. 3 x 9

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO BEC N° 003/2021
PROCESSO Nº: 012/2021 - OFERTA DE COMPRA Nº: 841200801002021OC00003

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

. A Prefeitura do Município de Laranjal Paulista/SP, torna público aos interessados,  que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob N° 003/2021 - do tipo menor preço
unitário ( por item), objetivando o Registro de Preços, para o fornecimento de cestas básicas de
alimentação que serão distribuídas aos alunos das Escolas e Creches da Rede Municipal de
Ensino do Município de Laranjal Paulista,  conforme especificações e condições constantes
deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas
Eletrônicas será a partir do dia 19/04/2021 a partir das 09h00, estando a sessão de disputa
agendada para o dia 30/04/2021 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema
eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de
São Paulo - Sistema BEC/SP" através do sítio www.bec.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encon-
trará disponível a partir do dia 16/04/2021, além da página da BEC, citada anteriormente, nos
seguintes endereços: www.laranjalpaulista.sp.gov.br ( link: licitações) e no Setor de Licitações
da Prefeitura do Município de Laranjal Paulista/SP, sita.à Praça Armando de Salles Oliveira, nº
200-Centro-Laranjal Paulista/SP-CEP 18.500-000 - Tel: (15) 3283.83.31 / 3283.83.38. Laranjal
Paulista, 15 de Abril de 2.021-Alcides de Moura Campos-Prefeito Municipal. 3 x 10

FALECIMENTOS FALECIMENTOS
SR. JOSÉ APARECIDO FURLANETO
faleceu ontem, nesta cidade, contava
71 anos, filho dos finados Sr. José Fur-
laneto e da Sra. Luzia Furlaneto, era
casado com a Sra. Maria Ignez Grizoto
Furlaneto; deixa os fi lhos: Sergio Ri-
cardo Furlaneto, casado com a Sra.
Caroline Supriano Furlaneto; Katia Re-
gina Furlaneto, casada com o Sr. Wen-
dy Black Bettoni; Elaine Cristina Furla-
neto, casada com o Sr. David Leandro
Julio. Deixa irmã, cunhados, sobrinhos,
netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje, saindo
o féretro às 13h00 da sala “A” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição,
para a referida necrópole em jazigo da fa-
mília. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AMAURY DE JESUS CAMARGO
faleceu ontem, nesta cidade, contava
55 anos, fi lho do Sr. Antonio de Ca-
margo, já falecido e da Sra. Maria An-
tonia Baldini de Camargo, era casado
com a Sra. Jul iana Medina Campos;
deixa filhos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi  real izado
ontem, às 16h45 no Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende em Jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DIRCEU FRANCO faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 81 anos, filho
dos finados Sr. João Franco e da Sra.
Maria Bueno, era casado com a Sra. Vera
Aparecida Gil de Toledo Franco, deixa as
filhas: Jocelaine Aparecida Franco Mar-
tins, casada com o Sr. Carlos Alexandre
Martins e Daniela Aparecida Franco, casa-
da com o Sr. Marcio de Camargo. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 10h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DENILCIO CARDOSO faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava 56 anos, fi-
lho do Sr. Antenor Cardoso já falecido e da
Sra. Conceição Aparecida Ribeiro Cardo-
so, era casado com a Sra. Valeria Hilario

Cardoso, deixa os filhos: Tatiani Cardoso
Pagotto, casada com o Sr. Marcelo Ulis-
ses Pagotto; Micheli Cardoso Custodio, ca-
sada com o Sr. Fabio Henrique Custodio;
Yuri Cardoso; Caroline Hilario Cardoso e
Igor Cardoso. Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem às 13h00 no Cemitério Mu-
nicipal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARLEY PIMENTA DE SOUZA
DIAS faleceu ontem, nesta cidade, conta-
va 74 anos, filha dos finados Sr. Alderico
de Paula Souza e da Sra. Abadia Pimenta
de Souza, era casada com o Sr. Miguel
Duarte Dias; deixa os filhos: Maria Anto-
nia Souza Dias Remondi, casada com o
Sr. Paulo Humberto Remondi; Debora Dias
Boscariol, casada com o Sr. Luiz Fernan-
do Boscariol; Raquel Souza Dias Bettini,
casada com o Sr. Gustavo Bettini e Tiago
Souza Dias, casado com a Sra. Solange
Stenico Dias. Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Sua Cerimônia de Cre-
mação foi realizada ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, sala “D”,  para
o Crematório Unidas de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FLAVIO DOS SANTOS faleceu ante-
ontem, na cidade de Ribeirão Preto – SP,
contava 47 anos, filho do Sr. José Batista
dos Santos e da Sra. Maria Neide dos
Santos, era casado com a Sra. Delvania
Alves Batista; deixa a filha: Livia Batista,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, tendo saí-
do o féretro às 17h00 da sala 03 do
Velório Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. AURORA CHICCHETO GRIGOLA-
TO faleceu ontem, nesta cidade, contava
94 anos, filha dos finados Sr. Santo Chic-
chelato e da Sra. Joanna Todesco, era
viúva do Sr. Domingos Grigolato, deixa os
filhos: Gilberto Grigolato; Gecelia Maria
Grigolato e Ana Mercedes Grigolato Di Fa-
vari, casada com o Sr. Jair Di Favari.

Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimonia de Cremação foi
realizada ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório da Saudade, sala “07”
para o Crematório Unidas de Piracicaba –
SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSÉ CARLOS RAIMUNDO fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos,
filho dos finados Sr. Antonio Roque Rai-
mundo e da Sra. Maximina Pinheiro, era
casado com a Sra. Angelina Maria de
Jesus Raimundo, deixa os filhos: Israel
Raimundo; Sara Regiane de Jesus Rai-
mundo Andrade, casada com o Sr.
Jhonny Andrade e Samara de Jesus Ra-
imundo, casada com o Sr. Guilherme
Cordeiro Lima. Deixa netas, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem às 16h00 no Cemitério
Parque da Ressurreição, em jazigo da fa-
mília. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Bombeiro Militar JUNE TAVARES fa-
leceu ontem, nesta cidade, contava 81
anos, filho dos finados Sr. Lazaro Tava-
res e da Sra. Octavia de Angelis, era
casado com a Sra. Esmeralda Elizabeth
Pinto de Oliveira Tavares, deixa os fi-
lhos: Wil ian Tavares; Franz Tavares;
Benhur Tavares e June Tavares Junior,
já falecido. Deixa netos, irmãos, cunha-
dos, sobrinhos, demais familiares e ami-
gos. Sua Cerimônia de Cremação foi re-
alizada ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório da Saudade, sala “08”
para o Crematório Unidas de Piracicaba –
SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SEBASTIÃO FERREIRA DE OLI-
VA faleceu ontem, nesta cidade, conta-
va 83 anos, filho dos finados Sr. Geraldo
Ferreira dos Santos e da Sra. Laura Fer-
reira de Oliva, era casado com a Sra.
Lazara Maria de Jesus Ferreira Oliva.
Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE FUZARO faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de
idade e era casado com a Sra. Elvira
Diogo Fuzaro. Era filho do Sr. Luiz Fuza-
ro e da Sra. Sebastiana Pereira Fuzaro,
falecidos. Deixa os filhos: Jose Alexan-
dre Fuzaro, Lucília Maria Fuzaro, Arlin-
do Cesar Fuzaro, Eliane Fuzaro, Vivia-
ne Fuzaro e Adilson Roberto Fuzaro.
Deixa ainda netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamento deu-se
ontem  as 13:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório “C” do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida necrópo-
le, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. IRAIDES MARQUEZONI COR-
REA DO MARCO faleceu anteontem  na
cidade de Piracicaba aos 84 anos de ida-
de e era casada com Sr. Jose Correa Do
Marco. Era filha do Sr. Jose Marquezoni
e da Sra. Filomena Nappi, ambos faleci-
dos. Deixou os filhos: Eunice Do Marco
Bassinello, Silene Marquezoni Do Mar-
co Ribeiro, Ester Marquezoni Correa Do
Marco Felipe, Mara Cristina Do Marco
Baldivia, Eliseu Marquezoni Correa Do
Marco e Isabel Marquezoni Correa Do
Marco Campos. Deixa ainda netos, bis-
netos e demais parentes.  O seu sepul-
tamento deu-se ontem as 15:00 hs, no
Cemitér io Parque da Ressurre ição,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CARLOS CESAR GRACIANI fa-
leceu anteontem  na cidade de Piraci-
caba, aos 56 anos de idade e era casa-
do com a Sra. Ana Lucia Chebel La-
baki. Era filho do Sr. Orlando Graciani e
da Sra. Leonor Bacchim Graciani, fale-
cidos. Deixou os filhos: Alex Graciani,
Monique Graciani ,  Car la Cavalcant i
Graciani e Camila Cavalcanti Graciani.
Deixa ainda a enteada: Leila Amanda
Chebel Labaki. Deixa também 01 neta
e demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a

urna mortuária do Velório da Saudade –
Sala 03, para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. RUTH GANDRA NIERI faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba aos
101 anos de idade e era viúva do Sr.
Silvio Nieri. Era filha do Sr. Percio Gan-
dra e da Sra. Brazilia Camargo Gandra,
ambos falecidos. Deixa ainda sobri-
nhos. O seu sepultamento deu-se ontem
as 15:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório “A” do Cemitério Parque da Res-
surreição, para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FRANCISCO OLIVA STEFANOVITZ
faleceu dia 13 pp na cidade de Piracica-
ba, aos 62 anos de idade e era filho do Sr.
Henrique Stefanovitz, falecido e da Sra.
Anna Maria Cechelli Oliva Stefanovitz.
Deixa os filhos: Nicholas Pavanelli Ste-
fanovitz casado com Charlot Stefanovitz
e Juliano Pavanelli Stefanovitz casado
com Tais Ikari Stefanovitz. Deixa tam-
bém 03 netos. O seu féretro dar-se-á hoje
as 10:00 hs no Crematorio local, onde
será realizada a cerimônia de cremação.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

JOVEM CRISTIAN SIMÃO DE FREI-
TAS faleceu ontem na cidade de Piraci-
caba, aos 34 anos de idade e era casa-
do com a Sra. Debora Lopes de Souza.
Era filho do Sr. Ademir Simão de Frei-
tas, falecido e da Sra. Rosangela Ro-
drigues de Freitas. Deixou o filho: Kauã
de Souza Freitas.   O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala
02, para o Cemitério da Saudade, onde
será inumado em jazigo da famí l ia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FLORIVALDO BRANCALHÃO fa-
leceu ontem na cidade de Piracicaba,
aos 72 anos de idade e era casado com
a Sra. Maria Rosa Rasera Brancalhão.
Era filho do Sr. João Brancalhão e da
Sra. Elza Frassetto Brancalhão, faleci-
dos. Deixa as filhas: Erica Brancalhão
casada com Magno Adriano Longatti,
Ana Gabriela Brancalhão Fabretti casa-
da com Douglas Fabretti e Gisela Maria
Brancalhão Martins casada com Nilo
Gustavo Souza Martins. Deixa o neto:
Bento Brancalhão Longatti. O seu se-
pultamento dar-se-á hoje as 09:00 hs
no Cemitério Parque da Ressurreição,
onde será inumado em jazigo da famí-
lia.  (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179

ou (19)
9 9654  2692

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

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

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

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. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

ALUGA-SE  apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------

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

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