
RESPOSTA
“Espero que a atual adminis-

tração arregace as mangas, não
opte pela prepotência e arrogân-
cia, e trabalhe, pois não se admi-
nistra uma cidade de 400 mil ha-
bitantes, no meio de uma pande-
mia, fazendo lives, lives e lives”,
escreve o ex-prefeito Barjas Negri
(PSDB), em artigo na página A3,
em resposta às colocações do pre-
feito Luciano Almeida (DEM),
sexta-feira, e publicadas sábado.

APROXIMAÇÃO
O presidente do Ipplap (Insti-

tuto de Pesquisa e Planejamento),
Daniel Rosenthal, deve entrar em
contato com o presidente da Câ-
mara, Gilmar Rotta, ainda nesta
semana. A ideia é criar uma agen-
da comum para que os secretários
municipais possam apresentar os
seus respectivos planejamentos
estratégicos, contidos no Plano
100 Dias, diretamente aos verea-
dores. Isso é bom, aliviam-se as
relações político-administrativas.

ZOOM?
Parece que as indicações de

Kleyton Rohden e Rosângela Ca-
molese para compor, como suplen-
tes, o quadro de conselheiros do
Codepac (Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural) gerou um
certo desconforto na atual admi-
nistração. Eles foram indicados,
respectivamente, pela Associação
de Cultura Artística e Associa-
ção dos Arquitetos e Engenhei-
ros de Piracicaba. Só um zoom?
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ERRO
Foi um erro deste Capiau in-

formar que um secretário passou,
numa tarde de uma sexta-feira,
tomar uma “cervejinha”. A Prefei-
tura Municipal conta com duas
dezenas de profissionais dedica-
dos, apesar da crise, de cem dias
difíceis, e que estão trabalhando
para manter o Poder Executivo no
atendimento às prioridades. Como
este Capiau só vai analisar a ad-
ministração municipal nos 200
dias (20 de julho), é bom deixar
que maiores, melhores ou pio-
res comentários, fiquem para de-
pois, daquele período em diante.

REPÚDIO — I
O MCCP (Movimento Contra

a Corrupção em Piracicaba) dis-
tribuiu, na sexta à tarde, uma nota
de repúdio por censura praticada
por algum servidor da Comunica-
ção Social da Prefeitura Munici-
pal: “Em live de apresentação dos
‘100 dias’, servidores que desco-
nhecem o Art. 5° da Constituição
Federal, que diz no inciso IV: ‘É
livre a manifestação do pensamen-
to, sendo vedado o anonimato’”.

REPÚDIO — II
E continua a nota: “Em uma

página mantida com dinheiro pú-
blico, a prática da censura é cor-
riqueira. Qualquer comentário
que desagrade é censurado. É
imposta a pena de banimento da
página, com o impedimento de pu-
blicação de comentários. Comen-
tar que estava havendo aglomera-
ção durante a apresentação, feriu
o ego de algum servidor, que rapi-
damente apagou o comentário”.

REPÚDIO — III
A nota do MCCP conclui,

“informamos que estes servido-
res serão denunciados ao Minis-
tério Público e que, se for preci-
so, iremos recorrer à Justiça,
através de um Mandado de Se-
gurança, contra os atos de cen-
sura praticados pelos servidores”.

Francys Almeida

Asituação compli-
cada que a Pre-
  feitura Munici-

pal  de Piracicaba,
através de seu prefei-
to Luciano Almeida,
se colocou é sem pre-
cedentes. Uniu vári-
as lideranças políticas e repre-
sentantes da sociedade civil,
desde tucanos a petistas, comu-
nistas e bolsonaristas, nesse
momento todos são Ilumina!

Vale ressaltar que os deputa-
dos federais mais votados em Pi-
racicaba, Joice Hasselman e
Eduardo Bolsonaro, além da de-
putada estadual Janaína Pascho-
al, nada fizeram em prol do muni-
cípio nesses dois anos, apesar da
votação enorme que tiveram, ape-
nas usaram os piracicabanos (...).

A direção do Hospital Ilumi-
na articulou recebimento de 700
mil com parlamentares, dinheiro
essencial para a Prevenção e Diag-
nóstico Precoce do Câncer, porém
o Prefeito Luciano Almeida cria um
precedente grave e perigoso. E co-
loco números para perguntar.

1) - Qual deputado ou sena-
dor vai querer mandar verba para
Piracicaba, com essa burocracia?

2) - Não seria mais viável
enviar para outro município
que repassa o recurso para
onde foi destinado?

3) - O que são 700 mil para
a Prefeitura Municipal de Pira-
cicaba?

4) - Politicamente é viável
andar na contramão da razoa-
bilidade?

Dentre os vereadores pre-
sentes, a insatisfação com o pre-
feito está clara: "Ele governa sem
o Legislativo, não se importa
com vereadores", afirmou um
deles. "Nesse caminho, no má-
ximo tem três vereadores na base
do prefeito, e isso se chama im-
peachment”, afirma um político
que prefere não se identificar.

O pedido ao prefei-
to Luciano Almeida é de
todos: repassar algo que
foi conquistado pelo
próprio Ilumina. O
vereador Paulo Cam-
pos, em seu discurso, foi
enfático: "Trata-se de
apropriação indébita",
disse, com veemência.

Enquanto isso, em meio ao
maior colapso sanitário que se
tem notícia em nosso país, Pira-
cicaba consegue criar uma crise
desnecessária, capaz de unir ad-
versários políticos, mas que
amam a cidade e entendem a im-
portância do Hospital Ilumina
para quem mais precisa.

Essa batalha é a primeira de
muitas derrotas que o governo
municipal sofrerá, caso siga
nesse caminho, que não respei-
ta nem considera o Legislati-
vo, muito menos as instituições
democráticas e da sociedade.

Parabéns aos diretores e
representantes do Ilumina. Re-
almente é um sacerdócio, algo
de excelência, em busca de pre-
venir uma doença tão avassa-
ladora, clamamos aos deputa-
dos de nossa cidade, principal-
mente a Professora Bebel (PT),
que, apesar de não conseguir ir
ao "abraço simbólico", mandou
três de seus assessores para
representar seu mandato.

Reiteramos: Dai, ao Ilumi-
na, o que é do Ilumina!

———
Francys Almeida, ba-
c h a r e l  e m  D i r e i t o ,
síndico profissional,
v i c e - p r e s i d e n t e  d o
PCdoB em Piracicaba
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Covid-19: Piracicaba começa a vacinar
pessoas com 65 anos ou mais amanhã
Agendamento para esse grupo começa hoje, às 10h, no site VacinaPira;

são 7.350 doses da vacina da fabricante Oxford/AstraZeneca
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, começa a vacinar con-
tra Covid-19 idosos com 65 anos
ou mais nesta quarta (21). Esse
grupo deve fazer o agendamento
no VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/)
hoje, a partir das 10h. Para essa
fase, o município conta com 7.350
doses da vacina da fabricante
Oxford/AstraZeneca. No feriado
nacional desta quarta-feira (Tira-
dentes), a vacinação ocorrerá em
14 USFs (Unidades de Saúde da
Família). Já no sábado (24), a va-
cinação desse público segue em 15
unidades. No VacinaPira, a pes-
soa deve escolher o grupo ao qual
pertence, preencher um formulário
e escolher onde quer ser vacinado,
entre as unidades de saúde dispo-
níveis nessa etapa. Dependendo do
momento em que a pessoa fizer o
cadastro, os locais indicados serão
aqueles onde ainda houver doses
disponíveis. A informação sobre
data e horário de vacinação é
divulgada automaticamente.

2ª DOSE – As pessoas que
receberam a 1ª dose da Corona-
Vac/Butantan até 1º/04 pode-
rão agendar no VacinaPira a

Para a fase de 65 anos ou mais, a Prefeitura terá doses da AstraZeneca

Prefeitura/CCS

partir desta terça, para receber
a 2ª dose. Esse grupo vai ser va-
cinado na quinta (22), e na sex-
ta (23). As pessoas que já rece-
beram a 1ª dose da vacina da

AstraZeneca ainda não estão no
período para receber a 2ª dose.

EDUCAÇÃO – Reabre
nesta terça, às 10h30, no Va-
cinaPira, o agendamento para

os profissionais da educação
com 47 anos ou mais receberem
a vacina contra Covid-19, na
Secretaria Municipal de Educa-
ção, nesta quinta e na sexta.

Festival Cinema do
Barulho inicia hoje
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O Festival Cinema do Baru-
lho - O Cinema Nunca Foi Mudo
acontece neste mês, a partir desta
terça (20) até dia 27 de abril. Os
filmes terão transmissão gratuita
e on-line no YouTube, sempre às
20h. As exibições serão realizadas
no canal youtube.com/cinepiano.
A programação do evento contará
com exibição de filmes mudos com
acompanhamento musical do Ci-
nepiano e convidados especiais,
além de masterclasses interativas
com Alex Brasil, Tony Berchmans
e o convidado especial Celso Saba-
din. “Apesar de ser conhecido
como cinema mudo, os filmes qua-
se sempre eram acompanhados
por músicos que faziam a trilha
sonora ao vivo. Então, resolvemos
criar o festival para homenagear
essa época tão interessante do ci-
nema”, afirmou Tony Berchmans,
idealizador e pianista do Cinepia-

no. Produzido em conjunto pelas
empresas Cine 16, Cinepiano e In-
veste Produção e Gestão Cultural,
o evento terá toda a programação
transmitida durante os oito dias
em que acontecerá o Festival Cine-
ma do Barulho. “Sem poder re-
alizar suas edições presenciais,
os festivais de cinema vêm pro-
movendo versões on-line e esta
será mais uma oportunidade para
os amantes da sétima arte assis-
tirem a programas exclusivos, em
casa e de forma gratuita”, expli-
cou Carlos Cardozo, da Inves-
te Produção e Gestão Cultural
um dos produtores do festival.

O projeto é viabilizado com
recursos da Lei Aldir Blanc, ofe-
recida pelo Ministério do Turis-
mo, Secretaria Especial de Cul-
tura e Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa.

Divulgação

Festival Cinema do Barulho acontece até dia 27 de abril
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Artêmis, a “Camelot”
do Rei

"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

Zardetto de Toledo,
Vicente (Amélia) Pe-
trocelli e outros. Ah!
a Ester Farah, a mu-
lher revolucionária,
líder, violonista, can-
tora de voz rouque-
nha. Ah! Amélia Pe-
trocelli, minha tia,
irmã de meu pai, lin-

da como ninguém. Ah! o velho
Porto João Alfredo, lugar de
mistérios, delícias, belezas.

Roberto e Nice instalaram-
se em Artêmis por um bom tem-
po. E lá eles criaram a “Came-
lot” do Rei, onde recebiam pou-
quíssimos e privilegiados ami-
gos, onde amaram e criaram,
encantando ainda mais o lu-
gar. Foi em Artêmis que o Rei
compôs a canção imortal que
ainda aquece corações apaixo-
nados, a “Amada Amante”. Foi
em Artêmis que Roberto aco-
lheu o jovem Bebeto, coautor
de algumas de suas canções.

Conheci Roberto Carlos
quando, ainda, ele não era o Rei.
Fazendo explodir a juventude
com a Jovem Guarda, ele veio a
Piracicaba e fez parar a cidade.
Sei lá do porquê, ele era o convi-
dado especial para um jantar na
casa da vereadora Maria Bene-
dita Penezzi, a inesquecível Di-
tinha. Estive entre os poucos
presentes. Pois a Ditinha – a
marqueteira Ditinha – queria
um jornalista para testemu-
nhar o seu privilégio. Roberto
não abriu a boca. E fiquei irri-
tado. Pois, na verdade, eu ti-
nha implicância com o ié-ié, já
que me apaixonara pela bossa-
nova. Mal sabia eu que, naque-
la noite, o jovem jornalista jan-
tava ao lado do futuro Rei.

Que historiadores mo-
nárquicos não se esqueçam
de que o Rei instalou a sua
“Camelot” num pedacinho do
céu piracicabano. Artêmis,
Ártemis, Porto João Alfredo,
não importa: lá foi o ninho de
amor de Roberto Carlos e de
Nice, os amados amantes. Uma
história da carochinha...

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

Cecílio Elias Netto

Eis que, antes
mesmo de ini-
ciar a croni-

queta, dou-me conta
de quão antigo sou.
Sinto-me, porém,
beneficiado por isso.
Pois – contador de
histórias que me considero –
imagino-me entre aquelas ca-
rochinhas, vovós que faziam
narrativas aos netinhos. Isso
é bom. Esse despertar aconte-
ce-me por causa dos 80 anos
do Rei Roberto Carlos e da pre-
sença de Piracicaba em sua
vida. Uma passagem que lhe fez
bem e que nos coloca como pe-
quenina parte de sua história.

Percebo-me antigo por cau-
sa de Artêmis. Pois sou de
quando a atual Ártemis era
Artêmis. Na realidade, o belís-
simo lugar era o nosso Porto
João Alfredo. E ir ao “Porto”
era uma aventura, parecendo-
nos tão distante e aventuroso.
O distrito passou a chamar-se
Ártemis, como que uma home-
nagem à deusa da floresta, da
caça – talvez para simbolizar o
encantamento do lugar. A Ár-
temis grega corresponde à Di-
ana romana. O fato é que, na
década de 1950, houve uma
grande polêmica, pelos jornais,
quanto ao nome: Ártemis ou
Artêmis? Pois o povo insistia no
Artêmis. E, na verdade, este ou
aquele dava na mesma. Fiquei
com Artêmis. Até hoje. Pois a
pronúncia está carregada de
belas lembranças, incluindo a
recordação de meu padrinho de
batismo, Manoel Chaddad, lí-
der daquele belo lugar.

Pois bem. Artêmis está pre-
sente na vida de Roberto Carlos.
E isso, pois, nos coloca como um
momento muito feliz e pacífico
na história dele. Foi em Artêmis
que o Rei resolveu recolher-se por
bom tempo, escolhendo um es-
paço de paz, de sossego para re-
pousar, fugindo das multidões.
Ele e a sua então amada Nice ins-
talaram-se num rancho paradi-
síaco à beira do rio Piracicaba. E
entenda-se: rancho, para os pi-
racicabanos, era o lugarzinho à
beira rio, lugar de pescarias, de
refúgio e, também, de amores
clandestinos. Em Artêmis, po-
rém, eram – e ainda são – luga-
res refinados, privilegiados.

Roberto Carlos e Nice re-
colheram-se em Artêmis, con-
tando com amigos e vizinhos
como os Baldo (Ester Farah)

Adelino Francisco
de Oliveira

No contexto em
que o funda-
mentalismo

religioso procura defi-
nir a direção da políti-
ca e da cultura, a par-
tir de um moralismo cínico e
teologicamente equivocado, le-
vantando-se contra a democra-
cia, os direitos humanos e os
mais básicos princípios civilizató-
rios, torna-se fundamental resga-
tar as potencialidades liberta-
doras da experiência religiosa.

Nas origens mais remotas
do movimento de Jesus, inse-
rido na periferia de Israel, na
região da antiga Galileia, a
mensagem que ecoa é a boa
nova da libertação político-so-
cial, em uma dinâmica religiosa
que rompe com as estruturas de
opressão e exploração, sedimen-
tadas a partir do poder do Tem-

Por uma Experiência Religiosa Libertadora
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Gabriel Chaim

O texto desta semana tra-
 tará de introduzir rapi-
damente o leitor ao Hin-

duísmo e apresentará, de ma-
neira econômica, uma de suas
perspectivas rituais em relação
à Arte Sacra. Gostaria, como
sempre, de salientar a falta de
interesse em qualquer tipo de
conversão religiosa, senão expli-
car os conhecimentos de base
que justificam a arte hindu.

Hinduísmo, nas lentes do
ocidente, serve como um termo
genérico para se englobar um le-
que de crenças do subcontinente
indiano que são organicamente
relacionadas. Tais crenças pos-
suem entre si seus graus de se-
melhança e diferença, contudo,
a referência central do desenvol-
vimento da religiosidade é co-
mum entre elas, permitindo uma
associação genérica. O mesmo
pode ser dito sobre o Cristianis-
mo, por exemplo, que nada mais
é que um termo genérico para se
aludir às diferentes denomina-
ções como: Católicos, Ortodoxos,
Protestantes etc. que fazem do
Evangelho e a figura do Cristo o
principal ponto de orientação
para suas práticas e dogmas. Se-
melhantemente, Islã alude às fés
que têm o Corão como base estru-
tural da religiosidade, envolven-
do Sunitas, Xiitas, Ibadis, entre
outros. O Hinduísmo tem, em
sua base textual, os Vedas, os
chamados Livros da Sabedoria.

Em pequena introdução, es-
pecula-se que os primeiros Vedas
foram revelados em 1500 A.C. e
literaturas complementares fo-

ram adicionadas nos séculos sub-
sequentes até 500 A.C., fazendo dos
Vedas a literatura religiosa mais
antiga ainda praticada hoje em dia.
É dito que os Vedas foram revela-
dos pelos deuses aos antigos san-
tos e sábios. Essas revelações são
chamadas de “Sruti” e eram me-
morizadas e transmitidas oralmen-
te pelos “Rishis”, os sábios e santos
que as receberam. A língua em que
os Vedas atuam é o Sânscrito e ape-
nas passaram a ser escritas séculos
depois de sua origem para fins de
se preservar as Revelações em es-
crituras e tê-las como instrumento
de referência. O esmeril em que os
Vedas são recitados é admirável.
Alega-se que o ritmo, entonação,
melodia, pronúncia, tempo e todos
os modos em que os hinos são pra-
ticados hoje ainda remontam às
formas originais em que foram re-
velados. Isso se dá a uma rígida
tradição em que mestres ensinam
minuciosamente seus discípulos
desde a infância as maneiras de se
recitar os Vedas. Portanto, ao se
deparar com monges hindus can-
tando os Vedas -- adotando as pala-
vras do professor de filologia de
Harvard, Michael Witzel -- “é algo
como uma gravadora de 1500 a
500 A.C.” (Tradução do Autor).

Uma página do Rig Veda, um
dos livros da sabedoria,

Biblioteca Britânica

A arte nas tradições da índia
oferece uma perspectiva da natu-

reza humana em relação à cria-
ção, similarmente ao conteúdo dos
Vedas. A construção dos templos
hindus atua como uma maquete
do cosmos e suas estruturas são
símbolos associados às dinâmicas
do universo. Uma dessas dinâmi-
cas é a do “sacrifício” e ela per-
meia por diversas camadas de in-
terpretação e expressão ritual no
Hinduísmo. Contudo, em relação
ao templo, o sacrifício ritual está
na oferenda do material a serviço
do espiritual. Um processo certa-
mente alquímico que eleva e sacra-
liza a natureza da matéria ofereci-
da e, por conseguinte, o próprio
veículo ritual (quem faz a oferta).
Titus Burckhardt (1967), historia-
dor da arte expressa que: “Vimos
que a construção de um templo é a
expressão de uma cosmologia.
Também carrega um significado
'alquímico', na medida em que é o
suporte de uma realização interi-
or no próprio artista (...) ” (Tra-
dução do Autor). Este tipo de “al-
quimia ritual” está presente em
todas as Artes Sacras: um monge
ortodoxo, por exemplo, ao pintar
um ícone, submete-se a um pro-
cesso de abstinência e jejum para
que o meio por onde o ícone se re-
velará, sendo o meio o próprio

Hinduísmo, nasHinduísmo, nasHinduísmo, nasHinduísmo, nasHinduísmo, nas
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monge, possa tornar-se puro o
suficiente para conceber a obra.
Outro exemplo é dado pelo pro-
feta Ageu do Antigo Testamento
que, durante a construção do Se-
gundo Templo de Jerusalém,
questiona a “pureza ritual” da-
quelas que o erguiam e indaga se
o templo realmente faz jus a
Deus. Isso denota que, nas Artes
Sacras em geral, mas em foco
especial ao Hinduísmo, a prática
artística é a reflexão do chama-
do “Karma Yoga”. Foi-se visto,
em texto anterior (“Deus e o
Compasso”), que o Hinduísmo
é dividido em três caminhos ini-
ciáticos: Jnana Yoga (o cami-
nho do conhecimento), Bhakti
Yoga (o caminho da devoção a
Deus) e Karma Yoga (o caminho
da ação, da prática), que é, neste
caso, o caminho da iluminação
através da prática artística.

Arte nas paredes do Angkor
Wat, templo originalmente

hindu no Camboja
———
Gabriel Chaim, pintor,
Mestrado em Artes Vi-
suais Islâmicas e Tra-
dicionais na Prince’s
School of Traditional
Arts; gabriel.chaim@
hotmail.com; instagram:
@gabrielluizchaim

Perspectivas para o emprego

Antes da entrada em vigor
da Lei 13.467/17, que ins-
  tituiu a Reforma Traba-

lhista, havia um sobressalto
dos sindicatos de trabalhado-
res e de empresários, em re-
lação ao comportamento da
economia e do mercado.

O governo Bolsonaro, atra-
vés sua agenda econômico-fi-
nanceira, vem introduzindo
modificações pontuais, mas sig-
nificativas, nas relações de tra-
balho, tenha-se em vista que a
MP 905/2019 instituiu nova fór-
mula de contratação, alterando
o procedimento administrativo
de fiscalização do trabalho.

Evoluiu, também, a legisla-
ção que trata da contratação,
através novas formas de admis-
são, alterando índices a serem
aplicados em condenações.

Na esfera econômica, a
análise precisa ser enfocada por
dois aspectos: a do trabalhador
e a do empresário. Pelo enfo-
que do empresariado, as alte-
rações legislativas defluem da
agenda econômica e têm surti-
do efeito. O custo e manuten-
ção de um empregado tem
apresentado melhorias, a pos-
sibilitar o aumento dos postos
de trabalho, haja vista elevado
o número de desempregados.

Segundo os números do
IBGE, esse percentual tende a
cair, com a estabilidade econô-
mica, ainda lenta e o amadureci-

mento das modificações legisla-
tivas. Entre as reformas propos-
tas, a trabalhista demonstrou que
era necessária e impostergável.

Preciso é reconhecer que o
Brasil tem um dos maiores cus-
tos, para a manutenção de um
empregado, daí o alto índice de
desemprego que vimos sofrendo.

Num horizonte econômico
otimista e que parece estar evo-
luindo, discussões políticas e ide-
ológicas, à parte, pretende-se
aumentar o número de postos de
trabalho e diminuir a informali-
dade, acabar com o desalento e
diminuir o negativismo parece
ser propósito impostergável en-
tre empregados e empregadores.

Do ponto de vista jurídico-
econômico, as perspectivas são
favoráveis para o Direito do
Trabalho, a gerar aumento dos
postos de trabalho, mediante
contratos típicos ou atípicos, a
propiciar o desenvolvimento
econômico-social. Apesar da
lentidão do processo, estamos
saindo da estagnação, dentro de
segurança jurídica nas relações
contratuais, a permitir uma re-
orientação, nas relações entre
empregados e empregadores.

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

plo de Jerusalém, sob
a tutela do domínio
do Império Romano.

O movimento de
Jesus, na radicalidade
de sua mensagem,
anuncia o evangelho, a
boa notícia da salvação
e da libertação – dimen-

sões fundamentais e complemen-
tares do projeto de Reino de Deus.
A própria expressão Reino de
Deus, dentro dos limites da lin-
guagem, não guarda nenhuma
relação com a noção de monar-
quia, de um poder tirânico, mas
remete ao tempo da Graça, na
plenitude da comunhão e amor
e também à utopia política do rei-
nado do povo, em um tempo his-
tórico de justiça, direito e paz.

A salvação contempla o con-
teúdo escatológico, a realização
da esperança de uma vida ple-
na, abundante e eterna, con-
substanciada em um Reino que
reconecta, em aliança cósmica,

toda criação – a transcendên-
cia, a humanidade e a nature-
za. Rompendo com os sistemas
hierarquizados e excludentes,
as promessas do Reino se abrem
para todos e todas, inclusive
para os pecadores. A ressurrei-
ção, na dinâmica de uma vida
que não se esgota na materiali-
dade, é a chave que abre para
uma vida infinita em possiblida-
des, que suplanta toda experiên-
cia de dor, sofrimento e morte.

O aspecto da libertação é um
evento histórico, que registra um

conteúdo social e política, rom-
pendo com as estruturas que
produzem opressão e exploração.
O Reino de Deus representa a li-
bertação da pobreza e de todas
as formas de injustiça e exclusão
sociais, que impedem a existên-
cia de se tornar uma experiência
abundante de possibilidades.

Guardando fidelidade com
a verdade mais profunda do
movimento de Jesus, a experiên-
cia religiosa, no âmbito do cristi-
anismo, deve contemplar o anún-
cio da salvação e da libertação,
assumindo uma perspectiva que
engloba transcendência, mística,
espiritualidade e luta política.

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

Data da fundação: 01 de agosto de 1.974
(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)

Fundador e diretor: Evaldo Vicente

COMERCIALIZAÇÃO:  Gerente: Sidnei Borges
SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64

Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490
- Tel (19) 2105-8555

IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

Sobre o Hinduísmo e a Alquimia do Espírito

Composteira d’alma
José Renato Nalini

As pessoas cons-
cientes e preo-
 cupadas com o

tratamento que os hu-
manos têm dispensa-
do à natureza, cuidam
de fazer sua parte
para reverter ou desa-
celerar a catástrofe final. Com
fundamento no lema inicial da
ecologia – “pensar globalmente,
agir localmente” – nada impede a
adoção de atitudes inteligentes.

Uma delas é manter uma
composteira doméstica. Os resídu-
os orgânicos produzidos pela fa-
mília são reciclados em casa. A mi-
nha, presente de meu manager,
funciona perfeitamente. A caixa
digestora recebe os resíduos ge-

(...) seria(...) seria(...) seria(...) seria(...) seria
interessanteinteressanteinteressanteinteressanteinteressante
pudéssemos terpudéssemos terpudéssemos terpudéssemos terpudéssemos ter
uma composteirauma composteirauma composteirauma composteirauma composteira
também paratambém paratambém paratambém paratambém para
a almaa almaa almaa almaa alma

rados pelo consumo
residencial como fru-
tas, legumes, verdu-
ras, cereais, grãos e se-
mentes, pães e bolos,
cascas de ovos, borra
e filtro de café, sachê
de chá, cogumelos.

O minhocário
produz humus e tam-

bém um composto líquido que é
valioso nutriente para plantas.
É uma contribuição modesta,
mas eficiente, para minorar os
males que ferem a natureza e
abreviam a aventura humana
sobre este sofrido planeta.

O uso da composteira me
fez pensar que seria interessan-
te pudéssemos ter uma compos-
teira também para a alma.

Ela não precisa ser tangível,

como a composteira produzida
pela “Morada da Floresta”, que
funciona tão bem. Nós a idealiza-
ríamos mentalmente, para reco-
lher todas as nossas frustrações.
Decepções, tristezas, ressentimen-
tos. O convívio não é a mais pra-
zerosa das ocupações. Pode sê-lo,
mas há sempre uma dose de fel
para amargar. As incompreensões,
as ingratidões, os desenganos.

Aquela pessoa em quem se
confiou, mas que se mostrou
completamente outra. Engana-
mo-nos com ela ou ela nos en-
ganou e até se auto-engana?

Todo esse material pútrido

é deixado ali, para que decante e
desapareça em sua fealdade, pro-
duzindo um poderoso adubo,
com o qual estaremos prontos
para enfrentar outras batalhas.

Não há flores que surgem
no pântano, alimentadas por
podridão? Assim também, se a
nossa composteira d’alma for re-
coberta por uma cobertura de
perdão, compreensão e resigna-
ção, ela também produzirá flo-
res do recomeço, da esperança e
da renovação da crença na per-
fectibilidade dos humanos.

Vamos tentar?
———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-graduação
da Uninove, presidente da
Academia Paulista de Le-
tras (APL); foi presiden-
te do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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REUNIÃO
Ministros e secretários da

Agricultura das Américas parti-
ciparam dia (15) da 3ª Reunião
Hemisférica de Ministros e Se-
cretários de Agricultura. No en-
contro, organizado pelo Minis-
tério da Agricultura do Peru,
pela Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) e pelo Insti-
tuto Interamericano de Coope-
ração para a Agricultura (IICA),
foram apresentadas as políticas
de contenção à Covid-19 e ini-
ciativas para a recuperação dos
sistemas agroalimentares, da
segurança alimentar, da agri-
cultura e do mundo rural.

DESPERDÍCIOS
Destruir microrganismos

causadores de doenças, prolon-
gar o prazo de validade dos
produtos, retardar o amadure-
cimento e brotação, esterilizar
alimentos, tudo com seguran-
ça e sem o uso de produtos quí-
micos. Essas são algumas van-
tagens do uso de irradiação na
agricultura e pecuária. A imple-
mentação dessa tecnologia no
Brasil foi debatida em evento
online, realizado pela empresa
pública Amazônia Azul Tecno-
logias de Defesa (Amazul), vin-
culada à Marinha do Brasil.

PRODUÇÃO
Aprojeção do Valor da Pro-

dução Agropecuária (VBP) des-
te ano aumentou, em valores re-
ais, 12,4% em relação ao de 2020,
que somou R$ 940,9 bilhões. O
valor absoluto previsto é de R$
1,057 trilhão, o maior já obtido
desde 1989. As lavouras repre-
sentam R$ 727,7 bilhões, e a pe-
cuária, R$ 330,1 bilhões. O cres-
cimento real deve chegar a 16,1%
nas lavouras e 5,1% na pecuária.

FIAGRO
Autor do Projeto de Lei

que cria os Fundos de Investi-
mentos das Cadeias Agroin-
dustriais (FIAgro), o deputa-
do Arnaldo Jardim (CD-SP)
defendeu que o Fundo só tem
condições de acontecer “por vi-
vermos um amadurecimento do
setor agro e da conjuntura eco-
nômica do nosso país”. O FIA-
gro foi tema, da primeira de uma
série de lives a ser produzida pela
Frente Parlamentar da Agrope-
cuária (FPA), sobre matérias
importantes para o setor.

AUTOCONTROLE
A ministra da Agricultura,

Tereza Cristina, afirmou, em
reunião da diretoria da Frente
Parlamentar da Agropecuária
(FPA), que trabalhará pela apro-
vação, no Congresso Nacional,
do projeto de lei que dispõe sobre
o autocontrole nas atividades
agropecuária e agroindustrial.
O objetivo da proposta é tor-

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

nar obrigatória adoção de pro-
gramas de autocontrole pelos
agentes regulados pela legisla-
ção da defesa agropecuária.

NOVO MODELO
A Sociedade Rural Brasi-

leira vem a público demonstrar
preocupação com o efeito dos
cortes no orçamento da União,
especialmente no que se refere
aos recursos destinados ao fi-
nanciamento do agronegócio.
A entidade entende que uma
mudança no modelo do crédi-
to rural no Brasil se torna cada
vez mais urgente e está traba-
lhando em uma proposta que
será apresentada em breve.

MANGA
Mesmo diante da pande-

mia da Covid-19, a manga do
Brasil ultrapassou recordes de
exportação durante o ano de
2020. O Observatório do Mer-
cado de Manga da Embrapa
Semiárido (PE), a partir de da-
dos do Comex Stat (MDIC),
apontou que os valores e volu-
mes das exportações no últi-
mo ano cresceram mais de 10%
em relação ao ano anterior.

COREIA DO SUL
O Brasil tem potencial para

aumentar as exportações, para
a Coreia do Sul, de pelo menos
41 produtos agropecuários, po-
dendo chegar a 250 itens, de
acordo com um estudo inédito
elaborado pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA). O estudo “Brasil
e Coreia do Sul: Complemen-
tariedade que merece amplo
acordo” mostra que é preciso
superar desafios como as barrei-
ras tarifárias e não tarifárias.

DIÁLOGO
O presidente da Confedera-

ção da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), João Martins, reu-
niu-se, na quarta (14), com o pre-
sidente da American Farm Bu-
reau Federation (AFBF), Zippy
Duvall, para propor a criação do
Diálogo Agrícola Brasil – Esta-
dos Unidos. Este foi o principal
tema do encontro. A ideia é rea-
lizar todos os anos um evento
que reunirá representantes do
setor e produtores rurais bra-
sileiros e norte-americanos.

HORTALIÇAS
Os preços das principais hor-

taliças comercializadas no ataca-
do em março registraram que-
da. O resultado, em geral, é re-
flexo de uma maior oferta nos
mercados aliado a uma diminui-
ção no consumo. Enquanto o
avanço da colheita resulta numa
maior quantidade de produto
nas Centrais de Abastecimento
(Ceasas) analisadas, as medidas
restritivas visando o combate ao
coronavírus afetam a demanda.

Professora Bebel

De acordo com de-
 cisão da Diretoria
Estadual Colegia-

da (DEC) da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado
de São Paulo), encaminhada ao
nosso mandato parlamentar,  re-
alizou-se, sexta (16), audiência pú-
blica por meio da Assembleia Le-
gislativa para debater o Velho
“Novo” Ensino Médio no Estado
de São Paulo: a proposta de tempo
integral e aspectos pedagógicos de
como ensinar e aprender em tem-
pos de pandemia. Participaram
como palestrantes o professor dou-
tor João Palma, professor titular
da UNESP e ex-coordenador do
Fórum Estadual de Educação;
professor Alexandre Isaac, cientis-
ta social e pesquisador do CENPEC
e professora Lilian Kellian, Coor-
denadora de Projetos do CENPEC.

 Não aceitamos a imposição
da reforma do ensino médio em
SP —  Em plena pandemia, o se-
cretário Rossieli Soares pretende
implementar a reforma do ensino
médio, imposta por meio de medi-
da provisória pelo governo golpis-
ta de Michel Temer e consolidada
na Base Nacional Comum Curri-
cular, também imposta durante o
governo Bolsonaro, sem nenhum
debate democrático com a comu-
nidade escolar e a sociedade. Du-
rante a audiência pública, ficou
claro, além da inoportunidade da
implementação de um novo proje-
to na rede estadual de ensino, o
caráter altamente excludente do
“novo” ensino médio, que está es-
truturado sobre uma base de re-
baixamento e aligeiramento curri-
cular e orientado para atender às
necessidades do chamado “mer-
cado de trabalho”, sem atender ao
que é a função social da escola: a
formação integral das crianças e
jovens, dotando-os de autonomia
intelectual e preparando-os para a
continuidade dos estudos, para o
mundo do trabalho e para a vida,
em condições de contribuir para as
necessárias transformações sociais.

 SEDUC não cumpre sua
obrigação de oferecer ensino de
qualidade para todos —  A pro-
posta de ensino médio da SEDUC
ignora completamente as metas
e diretrizes que tratam deste
tema no Plano Nacional e no Pla-
no Estadual de Educação, pois,
na realidade, significa uma rup-
tura com o que está ali previsto, a
começar pela obrigatoriedade de
universalização do acesso à edu-
cação básica para a faixa etária
de 15 a 17 anos, com a elevação
da taxa líquida de matrículas
para 87% na vigência dos planos.

A SEDUC ignora o PEE e o
PNE porque sabe que sua política
está em desacordo com esses pla-
nos, na medida em que sequer
cumpre sua função institucional
de viabilizar a oferta obrigatória

da educação básica a to-
dos os cidadãos paulistas.
Frente à altíssima evasão
escolar que ocorre entre o
ensino fundamental e
médio e no decorrer o en-
sino médio, a SEDUC não
toma medidas eficazes e

não promove a busca ativa para
localizar esses jovens e trazê-los de
volta às escolas. Quando muito,
finge fazê-lo, pretendendo forçar
professores a realizar um traba-
lho que não lhes cabe, em evidente
desvio de função. O falso “novo”
ensino médio reduz a carga horá-
ria dos principais componentes
curriculares (uma fórmula que, na
forma como está estruturada, bus-
ca diluir as disciplinas e não orga-
nizar a interdisciplinaridade) e
apresenta uma suposta possibili-
dade de que os alunos possam es-
colher seus “itinerários formati-
vos” e seus “projetos de vida”.

A ilusão do protagonismo ju-
venil —  Na realidade, esse apa-
rente protagonismo juvenil, no
entendimento dos participantes da
audiência, não passa de um engo-
do, uma tentativa de controle so-
bre os estudantes. A suposta esco-
lha das disciplinas optativas e do
“itinerário formativo” está subor-
dinada às disponibilidades do sis-
tema de ensino. Ou seja, quem de-
cide, verdadeiramente, é a Secre-
taria da Educação. A reforma do
ensino médio reduz a base comum
e amplia a parte diversificada no
ensino médio. Ou seja, reduz a
formação geral e aumenta possi-
bilidades de disciplinas e projetos
voltados para o “empreendoris-
mo”, para cursos de baixa quali-
ficação de cunho tecnicista, que
oferecerão poucas perspectivas de
sucesso dos jovens no mundo do
trabalho e que não formam ade-
quadamente para a continuida-
de dos estudos. A reforma tam-
bém estabelece em até 30% do
currículo o ensino a distância,
percentual que pode chegar a
100% no caso do ensino técnico.
Inaceitável! Essa mudança tam-
bém visa atender aos interesses
empresariais, pois a reforma pre-
vê a possibilidade de “convênios
e parcerias” com grupos priva-
dos. Ao mesmo tempo, como po-
demos pensar que os jovens pos-
sam estabelecer “projetos de vida”
em situação de pandemia e todas
as incertezas sobre o futuro.

Por um ensino médio de qua-
lidade, que atenda aos interesses
dos filhos e filhas da classe traba-
lhadora --  Para que possamos
pensar em saídas verdadeiras
para o ensino médio, não bastam
alterações curriculares e pedagó-
gicas superficiais e, pior ainda, uti-
litárias. A reforma necessária deve
tratar da formação dos professo-
res (como se pretende que profes-
sores formados com base em dis-
ciplinas possam trabalhar em um
sistema baseado em áreas de co-
nhecimento?), formação continu-
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Educação em debate em audiência na Alesp

ada em serviço, profunda altera-
ção da infraestrutura das escolas,
gestão democrática, valorização
dos profissionais da educação e
um currículo que atenda às ne-
cessidades dos filhos e filhas da
classe trabalhadora. Por tudo isso,
resistiremos nas escolas a essa
investida. Devemos buscar reu-
nir os Conselhos de Escola para
rejeitar as imposições da SEDUC.

Articulando-nos com estu-
dantes, pais/mães e funcioná-
rios para forçar um debate am-
plo e verdadeiro sobre o ensino
médio no estado de São Paulo e
não esse falso “novo” ensino
médio que querem nos impor.

O PEI é um projeto de exclu-
são — A audiência pública reafir-
mou nossa compreensão de que o
Projeto de Ensino Integral (PEI)
não atende às necessidades dos
estudantes, dos profissionais da
educação e da sociedade paulista.
Em primeiro lugar, é imposto de
cima para baixo, sem qualquer
debate com a comunidade escolar
e com a sociedade, como todos os
demais projetos do PSDB no nos-
so estado. Em segundo lugar, é um
programa que reduz o número de
estudantes nas escolas, sobretudo
de ensino médio, dispersando os
demais em outras escolas, às quais
muitos deles jamais chegarão (pela
distância e outros fatores), fazen-
do-os engrossar os índices de eva-
são escolar. E, principalmente, ex-
clui os estudantes trabalhadores,
que lutam pelo sustento de suas
famílias, sobretudo nesse momen-
to de pandemia. Exclui ainda aque-
les jovens que fazem algum outro
tipo de curso no contraturno, bus-
cando melhorar sua qualificação.

Para piorar, em sua maioria
há a extinção do noturno, expul-
sando, aí também, os estudantes
que trabalham. Esses dificilmen-
te buscarão outra escola mais dis-
tante e abandonarão os estudos.
Buscarão mais tarde, talvez, a
Educação de Jovens e Adultos,
mas a SEDUC também está fe-
chando turmas de EJA. Se a in-
tenção da SEDUC é oferecer ensi-
no integral (ainda que discorde-
mos deste programa, como está
estruturado) a todos os estudan-
tes, deveria, então, oferecer bol-
sas de estudo para que parte de-
les não tenham que abandonar os
estudos por terem que trabalhar.
Como todos sabemos, o PEI tam-
bém prejudica os professores, ad-
mitidos em uma seleção “por per-

fil”, perdendo seus cargos nas es-
colas de origem e obrigados a pas-
sar por avaliações anuais para
não serem desligados e perderem
a gratificação de 75% do salário.

Escola de tempo integral não
é educação integral --  Hoje, dis-
pensando qualquer verniz de seri-
edade nesse programa, a SEDUC
pressiona as escolas a se tornarem
PEI, mesmo aquelas que têm es-
trutura deficiente até mesmo para
serem escolas regulares. Como se
discutiu na audiência, ensino in-
tegral não se confunde com escola
de tempo integral. Aumentar as
horas de permanência do aluno na
escola não assegura qualidade,
nem melhora sua formação, ne-
cessariamente. Sem um projeto
político-pedagógico que acolha to-
das as diversidades, que amplie os
horizontes dos estudantes, que
abarque a diversificação dos espa-
ços educativos, que integre con-
teúdos e projetos que respondam
às inquietudes dos estudantes de
acordo com sua realidade social e
suas comunidades e que ofereça
uma formação sólida e abrangen-
te, qualquer proposta de ensino
integral naufragará em suas in-
tenções. Também nas escolas de
ensino integral a gestão democrá-
tica não pode ser uma escolha e
sim uma condição. Hoje, profes-
sores e estudantes estão submeti-
dos a uma gestão hiper centraliza-
da na equipe gestora e os profissi-
onais da educação são seguida-
mente submetidos a assédio mo-
ral e jornadas de trabalho excessi-
vas. Não se pode pensar em edu-
cação integral com a infraestrutu-
ra atual da maior parte das esco-
las, com propostas curriculares
estreitas que não incorporam to-
das os componentes, projetos e ati-
vidades, que não diversificam nem
ampliam as possibilidades de for-
mação. Educação integral se faz
também com a diversificação dos
espaços educativos, para além das
salas de aula. Uma proposta de
educação integral deve considerar
a articulação intersetorial entre
educação e as áreas da cultura,
dos esportes, da saúde e todos as
demais atividades que possam en-
riquecer a formação dos estudan-
tes. Deve também estabelecer
convênios e parcerias com insti-
tuições do poder público e da so-
ciedade civil organizada. Deve-
mos, portanto, igualmente, rejei-
tar o Programa de Ensino Inte-
gral da SEDUC, debatendo com a
comunidade e reunindo os Con-
selhos de Escola para tomar essa
decisão, apresentando a propos-
ta de que se construa, em amplo
debate na rede estadual de ensino
e com a sociedade, uma proposta
de educação integral que verda-
deiramente atenda às necessida-
des de nossas crianças e jovens.

———
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp

Não houve transição e Prefeitura desestruturada!
Barjas Negri

ATribuna Piracica-
bana e outros
  jornais da cida-

de divulgaram o “ba-
lanço dos 100 dias” da
atual administração
municipal e, ao que pa-
rece, foi um balanço da
inoperância, uma vez que se pro-
curou atacar eventuais proble-
mas administrativos da nossa
gestão e, também, elaborar al-
gum “plano” para uma nova ges-
tão por secretaria. O destaque da
mídia: 1-) não houve transição de
governo; 2-) encontrou-se a Pre-
feitura desestruturada. Pois bem,
vamos comentar alguns fatos.

Acho que é verdade que não
houve uma “boa” transição. Isso
foi responsabilidade da atual ad-
ministração, que demorou para in-
dicar os novos secretários munici-
pais, pois optou por fazer uma tran-
sição “burocrática”, com conver-
sas mais por ofícios e e-mails. As
pessoas indicadas se limitavam a
pedir documentos, mais documen-

Mais grave deMais grave deMais grave deMais grave deMais grave de
tudo isso foi atudo isso foi atudo isso foi atudo isso foi atudo isso foi a
nomeação donomeação donomeação donomeação donomeação do
novo secretárionovo secretárionovo secretárionovo secretárionovo secretário
municipal demunicipal demunicipal demunicipal demunicipal de
Saúde somenteSaúde somenteSaúde somenteSaúde somenteSaúde somente
após a posse doapós a posse doapós a posse doapós a posse doapós a posse do
atual prefeitoatual prefeitoatual prefeitoatual prefeitoatual prefeito

tos e mais documen-
tos. Isso resultou num
volume de processos
de pouco mais de 5 mil
páginas de informa-
ções, que demanda-
ram tempo e dinheiro.

Qual foi o resulta-
do? Não sabemos,
porque desconfiamos

que a maior parte da nova equi-
pe não deve ter lido essas infor-
mações, e se leu parece que não
entendeu e, ainda, não teve a hu-
mildade para se reunir com os
“antigos” secretários para tirar
dúvidas. Chegamos ao absurdo
de alguns dos secretários busca-
rem informações direto nas secre-
tarias, uma vez que a nova equipe
de transição não deve ter distri-
buído e discutido os documentos.

Mais grave de tudo isso foi a
nomeação do novo secretário mu-
nicipal de Saúde somente após a
posse do atual prefeito, que não teve
tempo para qualquer contato dire-
to com a equipe anterior. E isso ocor-
reu no setor mais grave devido à
pandemia do coronavírus que, na

verdade, é o maior problema da
gestão municipal, como em qual-
quer outro município brasileiro.

Agora vamos à fala “Prefei-
tura desestruturada”. Admito
que é verdade que havia proble-
mas administrativos, falta de
pessoal, falta de recursos, entra-
ves burocráticos dados pela le-
gislação, a Covid-19 e assim por
diante. No entanto, com tudo
isso, Piracicaba é bem avaliada
por diversos indicadores socioe-
conômicos e ambientais entre os
100 maiores municípios nos úl-
timos cinco anos. É também bem
avaliada principalmente em
educação e saneamento básico.

Agora, imaginem se estivesse

bem estruturada? Os indicadores
seriam ainda melhores. Nós não
ficamos chorando os malefícios da
crise econômica que se arrastou
por 7 anos. Trabalhamos, plane-
jamos. E os resultados aparece-
ram, pois sabemos que quem sabe
e planeja, trabalha e tem resulta-
dos; já quem pouco sabe ou pou-
co trabalha, ataca, ataca e ataca.
Pena, pois isso não melhora a
qualidade de vida da população.

Num mandato de quatro
anos, ou 48 meses, quando se per-
de 100 dias ou três meses, dificil-
mente se recupera o tempo perdi-
do. Espero que a atual adminis-
tração arregace as mangas, não
opte pela prepotência e arrogân-
cia, e trabalhe, pois não se admi-
nistra uma cidade de 400 mil ha-
bitantes, no meio de uma pande-
mia, fazendo lives, lives e lives.
Mãos à obra. Há muito a se fazer,
principalmente para os que depen-
dem dos programas e serviços pú-
blicos, em especial os mais pobres.

———
Barjas Negri, ex-prefei-
to de Piracicaba
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am sustentar seus de-
vaneios autoritários.
Não é figura de lin-
guagem: ele age em
busca do golpe. Com a
demissão do Ministro
da Defesa tentou mos-
trar força e colocar o
zap de uma quartela-
da na mesa. Não con-

tava que o Alto Comando pediria 6!

A posição do ministro Fer-
nando Azevedo de denunciar a
pressão pela subalternização das
forças em sua carta de demissão
foi a senha. A atitude dos coman-
dantes, que, solidários, entrega-
ram os postos, mostrou que não
será fácil para o Genocida enredar
as forças armadas em um golpe.
Fechadas as portas dos quartéis, o
governo passou a se movimentar
por um projeto de “mobilização
nacional” que daria a Bolsonaro
poderes extraordinários, inclusive
ascendência sobre funcionários de
estados e municípios — ou seja,
as polícias militares. Fracassou.

Resumo: Animal acuado, Bol-
sonaro tentou fuga para frente,
mas foi derrotado – ao menos por
ora. Quis mostrar força e transpa-
receu fraqueza. Está desorientado.
Cabe-nos elevar a vigilância e
mobilização em defesa da demo-
cracia e unir forças para derro-
tar definitivamente o Genocida.

———
Orlando Silva, deputa-
do federal do PCdoB-SP

Novos ares, novas práticas na gestão municipal
Mário Neto

Na sexta (16), o
prefeito Lucia-
no e seus secre-

tários expuseram o le-
vantamento de 100
dias de governo com o
apontamento de pro-
blemas encontrados,
ações preliminares e projetos a se-
rem executados; alguns a curto e
outros a médio prazo, passando, in-
clusive, do tempo deste mandato.

Primeiro, o ineditismo de o
prefeito e seus secretários trazerem
aos cidadãos os problemas encon-
trados pela administração e a ade-
quação de seus projetos para resol-
vê-los, ou seja, a apresentação de
um planejamento de ações. Acos-
tumados à falta de publicidade e
de transparência da administração
municipal, a novidade soa como o
anúncio de avanços sobre os quais
não se deve aceitar mais retrocessos.

D e p o i s ,  a  q u a l i f i c a ç ã o
dos secretários, adequados
às respectivas áreas.

Alguns secretários relataram
problemas evidentes e a forma
como pretendem enfrentá-los, como
as pastas de Saúde e Obras.  A no-
vidade de Obras é a proposta de
ações que contenham as enchentes
da Armando Salles e um aplicativo
para interação mais ágil com a po-
pulação, além da urgente e espera-
da recuperação da malha viária. A
Saúde pretende cuidar adequada-
mente da Pandemia, digitalizar os
procedimentos e adequar os seus
prédios aos padrões devidos, além
de centralizar exames de imagens.

Abastecimento quer valori-
zar os pequenos agricultores lo-
cais e utilizar melhor os espaços
produtivos. Semae olha para o
futuro ao planejar um reserva-
tório de água prevendo desabas-

Os anunciadosOs anunciadosOs anunciadosOs anunciadosOs anunciados
“rompimentos de“rompimentos de“rompimentos de“rompimentos de“rompimentos de
contratos” porcontratos” porcontratos” porcontratos” porcontratos” por
várias secretariasvárias secretariasvárias secretariasvárias secretariasvárias secretarias
vêm ao encontrovêm ao encontrovêm ao encontrovêm ao encontrovêm ao encontro
do voto dosdo voto dosdo voto dosdo voto dosdo voto dos
piracicabanospiracicabanospiracicabanospiracicabanospiracicabanos

tecimentos por escas-
sez sazonais de água
nos nossos dois rios e
para o presente ao pro-
por troca constante e
programada da rede
de tubulação de água
sucateada e negligenci-
ada por anos, que cau-
sa desperdício de qua-

se cinquenta por cento de água
tratada e falta de água nas casas.

Cultura deseja descentralizar
os polos e promover maior acesso,
além de catalogar os artistas da
cidade. A Emdhap pretende se tor-
nar autarquia, promover a redu-
ção do déficit habitacional e acele-
rar a regularização de moradias –
30 anos em 3, foi o prometido.

Acompanhando as entrevis-
tas dos secretários e, já por isso,
notado um protagonismo das
pastas e um contato maior com o
cidadão não verificado nas ges-
tões passadas, e pelas colocações
apresentadas, a de Trânsito, de
Esportes e de Educação chamam
mais a atenção por incluírem em
seus planejamentos princípios que
levam a um rompimento com tudo
o que vinha sendo feito e propõem
verdadeira mudança de cultura,
para o novo que se apresenta.

Trânsito incorpora os princí-
pios da mobilidade urbana, muito
mais amplo do que o nome atual
da secretaria pretendia transmitir
de sua função. Transporte coleti-
vo de qualidade, aumento substan-
cial de ciclovias e controle inteligente
de semáforos e sinalização estão
entre as ações elencadas na entre-
vista, mas o trabalho de comuni-
cação para mudança de cultura
de transporte chama a atenção.

Esporte, Lazer e Atividades
Motoras quer, através de suas ações,
entregar saúde para o cidadão pira-
cicabano, realizando um trabalho

preventivo, além de promover o es-
porte educacional, com todas as
competências que envolve, e de
competição, buscando convênios
com todas as entidades estrutura-
das da sociedade para viabilização.
Pretende modernizar e funcionali-
zar os espaços próprios também.

O secretário de educação já
mostrou que sabe como fazer edu-
cação de qualidade, levando a es-
cola estadual que dirigia a obter se-
guidamente as notas mais altas do
país no IDEB. Ele sabe que o méto-
do de ensino adotado pelo estado
de São Paulo não alfabetiza ade-
quadamente e, com tal, a criança
chega ao sexto ano do ensino fun-
damental na condição de analfa-
beto funcional, quando deveria es-
tar alfabetizado já no primeiro ano.

Bolsonaro e a questão militar
Orlando Silva

Em primeiro lugar,
 importa saber
 que não é possí-

vel entender as ações de
Bolsonaro com base no
arsenal lógico que cos-
tuma nortear decisões
políticas. Ele não fun-
ciona assim. Bolsonaro se movi-
menta sempre pela construção de
narrativas. A crise que engolfa o
governo se agravou com custo do
descontrole da pandemia e mu-
dou de qualidade após a carta
em que economistas, agentes fi-
nanceiros e empresários sinalizam
que a situação não pode continu-
ar. Faltaram leitos nos hospitais
de elite e a Faria Lima chiou.

O Congresso emparedou o
governo pela demissão de Ernesto
Araújo, um estafermo que atrapa-
lhou a obtenção de vacinas e o co-
mércio exterior, indispondo o Bra-
sil com todo o mundo civilizado.
Encurralado, a contragosto, Bol-
sonaro teve que jogá-lo ao mar. A
fragilidade evidente de Bolsona-
ro começou a pegar mal e pare-
cer frouxidão para sua base ex-
tremada nas redes sociais, que
vem a ser o único sustentáculo
que ainda dá ao presidente algu-
ma viabilidade política e eleitoral.
Bateu o desespero, o capetão teve
que mostrar as garras.

Então resolveu fazer uma re-
forma ministerial cujos pilares
são: segurar a caneta do impeach-
ment, ceder mais espaço ao Cen-
trão; blindar os filhos investiga-
dos com o MJ e fazer uma devas-
sa contra quem não diz amém a
tudo o que ele manda. Aí entra o
truco às Forças Armadas. Bolso-
naro acha que os militares deveri-

Quis mostrar forçaQuis mostrar forçaQuis mostrar forçaQuis mostrar forçaQuis mostrar força
e transpareceue transpareceue transpareceue transpareceue transpareceu
fraqueza;fraqueza;fraqueza;fraqueza;fraqueza;
Bolsonaro estáBolsonaro estáBolsonaro estáBolsonaro estáBolsonaro está
desorientadodesorientadodesorientadodesorientadodesorientado

Além de propor um método de en-
sino que realmente alfabetize ade-
quadamente, como anunciado, so-
mam-se os desafios de obter a qua-
lificação adequada dos profissionais
que fazem a educação no município
e o comprometimento deles com o
projeto do secretário. Conseguiu exe-
cutar na escola que dirigia e a cida-
de passará, aí sim, a ser referência
em educação se conseguir obter esse
sucesso nas escolas municipais.

Os anunciados “rompimentos
de contratos” por várias secreta-
rias vêm ao encontro do voto dos
piracicabanos que pediam o encer-
ramento de um modelo de gestão
que gerava mais dúvidas do que
confiança e da troca de persona-
gens que dominavam a política pi-
racicabana por décadas e deixaram
a cidade estagnada e obsoleta.

———
Mário Neto, Oficial de
Justiça do Tribunal de
Justiça do Estado de São
Paulo, formado em Direi-
to, pós-graduado em Di-
reito Privado e em Perito
Avaliador; atual presiden-
te do PSB em Piracicaba
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CTC e colaboradores realizam doação
Campanha Solidariedade em dobro arrecadou 1.440 cestas básicas, mais de 18 toneladas de alimentos, para famílias carentes da região de Piracicaba

Comida na mesa
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(L(L(L(L(Lucas 1ucas 1ucas 1ucas 1ucas 10:20:20:20:20:27)7)7)7)7)

Flávio Dino

Operíodo de pan-
demia da Covid-
19 tem destaca-

do e ampliado graves
problemas sociais em
todo o Brasil. Diante de
tal quadro, é impres-
cindível aumentar ao
máximo possível os in-
vestimentos públicos
em políticas sociais e obras, inclu-
sive para possibilitar que o setor
privado siga funcionando. Adotar
esse caminho e ter a coragem de
percorrê-lo depende de capacida-
de de planejamento mas, acima de
tudo, de ter bons sentimentos.

Lembro-me dos preciosos en-
sinamentos de Jesus por meio da
Parábola do Bom Samaritano (Lc
10:25-37), quando diz: ‘Ame o Se-
nhor, o seu Deus… e Ame o seu
próximo como a si mesmo’. Para
expressar o amor pelo próximo,
Cristo relata a história de um sa-
maritano que resgatou um homem
a quem não conhecia, cuidou e se
compadeceu dele. É uma clara or-
denança acerca de sentimentos
que o Brasil mais está carente hoje:
compaixão, misericórdia e amor.
Enquanto ultrapassa-se o núme-
ro de 350 mil mortes por corona-
vírus no país, há falta de insumos
para produção de mais vacinas,
não há um plano nacional de re-
tomada econômica nem orçamen-
to federal, e milhares de lares não
têm comida na mesa. É inaceitá-
vel o que estamos vivenciando.

Com muita determinação
de governar com responsabili-
dade social, temos executado
ações urgentes no Maranhão,
que alcançam com benefícios
diretos a população que mais
precisa. Esta semana, demos
início ao Plano Comida na Mesa,
que conta com investimento to-
tal de R$ 180 milhões aplicados
em iniciativas integradas, contem-
plando desde a produção de ali-
mentos até a garantia de seguran-
ça alimentar da nossa população.

Por meio do “Comida na
Mesa”, vamos ampliar a rede es-
tadual de Restaurantes Popula-
res, que proporcionalmente já é
a maior do Brasil, com 55 uni-

dades em todas as re-
giões do estado, ser-
vindo refeições diari-
amente a famílias in-
teiras, inclusive jantar
em todos os restau-
rantes. Esse novo ser-
viço começará nesta
segunda-feira, com o
preço simbólico de R$
1 para cada usuário,
com a meta de 15.000 a

20.000 refeições todas as noites.
Também aumentamos o apoio

à produção do campo, gerando
renda com a aquisição de alimen-
tos oriundos da agricultura fami-
liar a partir dos programas de aces-
so a mercados institucionais, a
exemplo do Programa de Compras
da Agricultura Familiar (Procaf).
Os produtos alimentícios adquiri-
dos serão doados para utilização
em hospitais, creches, bancos de
alimentos e irão compor as milha-
res de cestas básicas que têm sido
distribuídas no estado para a
população em maior vulnerabi-
lidade. Até o momento, já supe-

ramos 400 mil cestas básicas
entregues de casa em casa pelo
Corpo de Bombeiros do Mara-
nhão, a quem agradeço por todo
o empenho nessa nobre missão.

De forma complementar, atu-
aremos, ainda, na concessão de
tratores e demais equipamentos
para a agricultura familiar, a fim
de impulsionar a capacidade pro-

dutiva do campo, ampliando as
oportunidades de renda e a ofer-
ta de alimentos para as compras
institucionais. Destaco que o
Plano Comida na Mesa será in-
tegrado ao Programa Vale-Gás,
que lançamos para auxiliar 115
mil famílias maranhenses de bai-
xa renda na aquisição do gás de
cozinha nos próximos meses.

Políticas de segurança ali-
mentar salvam vidas. Por isso,
o nosso esforço tem visado su-
plantar as difíceis consequências
da crise multidimensional que se
estabelece no Brasil, especialmen-
te garantindo o direito básico de
comida na mesa para as famílias
maranhenses, enquanto reforça-
mos as medidas sanitárias, am-
pliamos nossa rede hospitalar
de atendimento e lutamos por
mais vacinas. Cuidando de quem
mais precisa, seguimos fortes
nessa batalha. E vamos vencer!

———
Flavio Dino, governa-
dor do Estado do Ma-
ranhão (PCdoB)

O CTC (Centro de Tecnolo-
gia Canavieira) realizou, em
março, a Campanha Solidarieda-
de em dobro para arrecadação
de cestas básicas para famílias
em situação de vulnerabilidade
social da região de Piracicaba.
Para cada cesta doada pelos co-
laboradores, a empresa doou uma
a mais. No total, foram doadas
1.440 cestas básicas, 720 pelos
colaboradores e 720 pelo CTC.

“Sabemos que a pandemia
tem causado muito sofrimento,
especialmente para os mais vulne-
ráveis. Em linha com nosso com-
promisso social, tivemos o grande

apoio dos nossos colaboradores
para doar cestas básicas para fa-
mílias e entidades que estão pas-
sando por situações críticas neste
momento. Em apenas três dias
arrecadamos mais de 18 tonela-
das de alimentos”, afirma Gusta-
vo Leite, presidente do CTC. “Sa-
bemos que a solidariedade não
pode parar, principalmente para
quem tem fome. A comunidade de
Piracicaba pode contar com o apoio
do CTC”, destaca o executivo.

As cestas básicas foram do-
adas para a Paróquia Santa Rosa
de Lima, do bairro Santa Rosa,
de Piracicaba, que tem um cadas-

tro social com famílias e entida-
des da região que atendem ido-
sos, ex-moradores de rua, comu-
nidades cristãs, entre outras. A
doação do CTC foi a maior doa-
ção da paróquia, que já estava
em déficit de cestas no mês de
abril. Com a doação, outras co-
munidades, além das cadastra-
das, puderam ser atendidas, mul-
tiplicando essa corrente do bem.

SOBRE O CTC - O CTC
(Centro de Tecnologia Canaviei-
ra) S.A. busca inovação na área
de melhoramento genético da
cana-de-açúcar a partir de técni-
cas convencionais, biotecnologia

ou modo de plantio. Com um ban-
co de germoplasma com mais de
4 mil variedades, as equipes de
cientistas nos laboratórios em Pi-
racicaba (SP) e Saint-Louis (Mis-
souri-EUA), atuam no desenvol-
vimento de produtos a partir de
tecnologias disruptivas, tais como
transgenia e edição genômica.

Criado em 1969, o CTC con-
tribuiu em seus mais de 50 anos
de história para o avanço tec-
nológico do agronegócio e da
competitividade do setor sucro-
energético no Brasil e no mun-
do. Conheça mais sobre a em-
presa em: www.ctc.com.br. Para cada cesta doada pelos colaboradores, a empresa doou uma a mais

Divulgação

R$ 150 MIL EM EMENDA
João Paulo da Silva/Recrie Produções

Emenda parlamentar, confirmada no úl-
timo dia 14 pelo deputado estadual Alex
de Madureira (PSD), no valor de R$
150.000,00, será destinada à SMS (Se-
cretaria Municipal da Saúde) para aqui-
sição de uma ambulância. A vereadora
Ana Pavão (PL) solicitou a emenda jun-
to ao deputado, para a SMS em prol
do Samu (Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), visto que já havia re-
alizado uma visita ao local em feverei-
ro, para ouvir as demandas necessári-
as, tanto em estrutura como equipa-
mentos para melhoria da qualidade do
atendimento. “Estou fazendo o possí-
vel para conseguir emendas para nossa
cidade e beneficiar a população piracica-
bana. Com os meus parceiros deputa-
dos, acredito que estamos conseguindo
êxito nesta missão”, enfatiza Ana Pavão.

João Paulo da Silva/Recrie Produções

ALIMENTE UMA FAMÍLIA
O pastor presidente do Ministério de Madureira
da Assembleia de Deus, Dilmo dos Santos —
ex-deputado estadual pelo Partido Verde (PV) —

iniciou, sábado (17), a campanha “Alimente uma
Família”. Foram entregues cestas básicas na
Comunidade Pereirinha e no Bairro Nova Suíça.
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Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179

ou (19)
9 9654  2692

DUPLA DE PASCOA
O prêmio de R$ 31.479.548,86

da Dupla de Páscoa, sorteado
neste sábado (17) em São Paulo,
saiu para 04 apostas, das cida-
des de Belém (PA), São Paulo
(SP), Bauru (SP) e Guarulhos
(SP). Cada ganhador vai receber
R$ 7.869.887,22. No segundo
sorteio, o prêmio de R$
3.179.097,12 foi rateado entre 03
apostas, feitas em Barbacena
(MG), Campo Grande (MS) e Rio
de Janeiro (RJ). Cada apostador
vai levar R$ 1.059.699,04. No
primeiro sorteio, saíram os nú-
meros 14, 31, 33, 42, 47 e 50. No
segundo, foram sorteados os
números 06, 07, 11, 14, 27 e 35.

SUCESSO
Essa foi a quinta edição do

sorteio especial de Páscoa e o prê-
mio pago foi o maior da história
da Dupla Sena. A arrecadação
total do concurso foi de R$ 95,24
milhões, 66,9% acima do valor
das vendas do ano passado.

DICA
Os apostadores precisam fi-

car atentos às datas para confe-
rência das apostas e retirada de
prêmio dentro do prazo legal. Os
prêmios de todas as modalida-
des das Loterias Federais, de
qualquer faixa de premiação,

prescrevem em 90 dias corridos,
a contar da data do sorteio. Após
esse prazo, o ganhador não pode
mais resgatar e o valor é repas-
sado integralmente ao Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies),
conforme a Lei 13.756/18.

SÃO JOÃO
Próximo sorteio especial,

onde o prêmio não pode acumu-
lar, será a Quina de São Joao com
previsão de prêmio de R$ 180
milões! Nosso combo terá 20 jo-
gos de 15 dezenas. Como já é tra-
dição, será o maior do Brasil!

LIXO
Linda Tuttle, nos Estados

Unidos, havia comprado o bilhe-
te  mas, desde então, não tinha
conferido os números. Recente-
mente, Linda contou que voltou
até a loja e conversou com um
funcionário, que lhe disse que um
bilhete de loteria US$ 1 milhão
havia sido comprado na loja, mas,
até então, o vencedor não havia
aparecido. Ao voltar para casa, ela
procurou desesperada na pilha de
correspondência que iria para o
lixo e encontrou o bilhete premia-
do. A alegria foi tanta que até pre-
senteou a funcionária da lotéri-
ca! Saiba mais sobre loterias aces-
sando no you tube: lotérica copa70
ou pelo zap 19 994.410488.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO  DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA D’OESTE,

AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETÊ,
CHARQUEADA, ÁGUA DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO,

JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

E D I T A L

O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN-
DÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO  DE PIRACICABA, SANTA BÁR-
BARA D’OESTE, AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO,
TIETÊ, CHARQUEADA, ÁGUA DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO,
JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA, CNPJ 54.407028/0001-
77, no uso de suas atribuições estatutárias,  convoca todos
os trabalhadores associados da categoria para a Assem-
bleia Geral Extraordinária, que será realizada em sua sede,
à Rua Morais Barros, 411 – Centro – Piracicaba/ SP,  no dia
26 de Abril de 2021, às 17h00 em primeira convocação, para
discutir e votar sobre a seguinte ordem do dia:
01) Redação da ata da assembleia anterior;
02) Autorização para a Diretoria vender o imóvel de propriedade
do Sindicato, situado à Rua Pedro Proetti, s/nº, Distrito 2, setor
47, quadra 352, Lote 252 sob o nº de Matricula 14.520, situado
no Bairro Santa Terezinha em Piracicaba/SP;
03) Assuntos Gerais.
Não sendo atingido o quórum necessário, a assembleia será
realizada em 2ª convocação, no mesmo dia e local às 18h00.

Piracicaba, 20 de Abril de 2021.

FÂNIO LUIS GOMES

CONSELHO COORDENADOR DAS ENTIDADES
CIVIS DE PIRACICABA- S.P.

Edital de Convocação dos Conselheiros ( as ) da Diretoria Exe-
cutiva deste Conselho para uma Reunião Extraordinária a ocor-
rer em 28 de abril de 2021 , devendo comparecer às 18:30 hrs
em primeira convocação, e às 19:00 hrs em segunda e última
convocação, tendo inicio com qualquer número de participan-
tes. Local da reunião  : Rua Saldanha Marinho , 539 - centro ,
CEP: 13400- 210 .
Expediu- se o presente Edital para conhecimento de todos (as)
conselheiros ( as ) que fazem parte desta Diretoria Executiva na
forma da Lei . Piracicaba , 19 de abril de 2021 .

Carlos Roberto Rodrigues
Presidente

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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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SR. OSMAR NUCESSOR DE MACEDO
faleceu ontem, nesta cidade, contava 85
anos, filho dos finados Sr. Carlos Nuces-
sor de Macedo e da Sra. Eugenia Gonçal-
ves da Conceição, era casado com a
Sra. Maria Aparecida Prezotto; deixa os
filhos: Marly Macedo de Jesus, casada
com o Sr. Leonel de Jesus; Rudinei Ser-
gio Macedo, casado com a Sra. Fabiana
Macedo; Aline Prezotto Macedo, casada com
o Sr. Tiago e Rogerio Macedo, já falecido,
deixando viúva a Sra. Nanci Macedo. Dei-
xa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório
da Saudade, sala 07 para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

POLICIAL JOSE CARLOS PEREIRA
faleceu ontem, na cidade de São Paulo/
SP, contava 50 anos, filho dos finados Sr.
Francisco Pereira da Silva e da Sra. Ma-
ria de Jesus Pereira. Deixa irmãos, de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, saindo o fére-
tro às 10h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para
a referida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARCOS ROMES OLIVEIRA BOR-
GES faleceu ontem, nesta cidade, conta-
va 44 anos, filho do Sr. Domingos Zuino
Borges, já falecido e da Sra. Tereza So-
ares Almeida Oliveira Borges, era casa-
do com a Sra. Renata Cristina Castro
Brant; deixa os filhos: Sinara; Isadora;
João Marcos e João Vitor. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro às
13h00 da sala 03 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LUIS ANTONIO VICCINO faleceu
dia 12 p.p. nesta cidade, contava 61 anos,
filho dos finados Sr. Eduardo Viccino e da
Sra. Maria de Lourdes Silva Viccino. Dei-
xa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 16 p.p., às 14h00 no Cemitério
Municipal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. RUTE DE PROENÇA ESPASIA-
NO faleceu ontem, nesta cidade, contava
60 anos, filha do Sr. Ramiro Ferreira, já
falecido e da Sra. Teresinha Proença Fer-
reira, era casada com o Sr. Edivaldo Es-
pasiano; deixa os filhos: Fernando de
Proença Espasiano, casado com a Sra.
Natalia Maistro da Silva Espasiano e
Raquel de Proença Espasiano, casada
com o Sr. Rodrigo Ferreira. Deixa ir-
mãos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje, saindo
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. MARIA JOSE SANTOS GIUSTI
faleceu dia 17 p.p., na cidade de Limei-
ra/SP, contava 67 anos, filha dos fina-
dos Sr. Francisco Vitalino Santos e da
Sra. Maria Jesus Gomes Santos. Deixa
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado dia 17 p.p., tendo
saído o féretro às 16h30 do Velório do
Cemitério Municipal de Limeira/SP para
a referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA AUGUSTA BARBOZA
BERTO faleceu dia 17 p.p., nesta cida-

de, contava 86 anos, filha dos finados
Sr. Birbiano Jose Barboza e da Sra.
Benedita Maria do Espirito Santo, era
viúva do Sr. Luiz Berto; deixa os filhos:
Elza Natalina Berto Meneghini, casada
com o Sr. Rodolfo Nereu Meneghini;
Sonia Valentina Berto Adorno, viúva do
Sr. Reinaldo Adorno; Rute Berto Sivie-
ro, casada com o Sr. Vilson Aparecido
Siviero; Silvana Aparecida Berto Vitti,
casada com o Sr. Daniel Antonio Vitti;
Maura de Lurdes Berto Oss, viúva do
Sr. Jurandir Luis Oss e Lourival Valen-
tin Berto, já falecido. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, ten-
do saído o féretro às 10h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NANCI ALVES BEZERRA fale-
ceu dia 17 p.p., nesta cidade, contava
56 anos, filha do Sr. Jose Alves Bezer-
ra, já falecido e da Sra. Elisa Giovannetti
Alves Bezerra; deixa os fi lhos: Erico
Bezerra Rodrigues; Cristian Bezerra Ro-
drigues e Sofia Bezerra Breti. Deixa de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado anteontem, tendo sa-
ído o féretro às 10h15 do Velório da Sau-
dade, sala 03, para o Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. FRANCISCA SABINO MELLO
faleceu dia 17 p.p., nesta cidade, conta-
va 92 anos, filha dos finados Sr. Joaquim
Sabino Correa e da Sra. Baptistina de
Paula, era viúva do Sr. Luiz de Mello;
deixa os filhos: Luiz Fernando de Mello,
casado com a Sra. Vilma Batista Cam-
pos; Luiz Flavio de Mello, casado com a
Sra. Sandra Mara Andre e Sonia Regina
de Mello. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro
às 17h00 da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO SEVERINO DOS SAN-
TOS faleceu dia 17 p.p., na cidade de
Laranjal Paulista/SP, contava 68 anos, fi-
lho do Sr. Brasilio Severino e da Sra.
Antonia Natalina dos Santos, era casado
com a Sra. Irene Jeferi Severino; deixa
os filhos: Pedro Luiz Severino; Cathia
Cristina Severino; Cristiana Paula Se-
verino e Karina Aparecida Severino Pos-
sato. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
anteontem às 11h00 no Cemitério Muni-
cipal de Laras/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOSE DOMINGOS FLAVIO PONCIANO
faleceu dia 17 p.p., nesta cidade, conta-
va 34 anos, filho do Sr. Domingos Geral-
do Ponciano, já falecido e da Sra. Apare-
cida Flavio da Silva Ponciano, era casa-
do com a Sra. Patricia Rossi; deixa o
filho: Yori Flavio Ponciano. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro
às 10h30 da sala 03 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA JOSE FERNANDES DA
SILVA faleceu anteontem, na cidade de
Charqueada/SP, contava 80 anos, filha
dos finados Sr. Manoel Fernandes e da
Sra. Olga Levandoski Fernandes, era
casada com o Sr. Osvaldo da Silva;

deixa os filhos: Carlos Manoel da Sil-
va, casado com a Sra. Aparecida de
Fatima Capelaso; Osvaldo da Silva Fi-
lho, casado com a Sra. Rosalina Apa-
recida de Castro da Silva; Edijalma da
Silva, casado com a Sra. Renata As-
sunta de Castro e Eliana Celia da Silva
Galvão, casada com o Sr. Valter Gal-
vão. Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o fé-
retro às 13h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Charqueada/SP para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE LUIZ NUNES faleceu anteon-
tem, na cidade de Araras/SP, contava
59 anos, filho do Sr. Alfredo Nunes e da
Sra. Ana Leopoldino Nunes. Deixa de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado anteontem, tendo sa-
ído o féretro às 16h00 do Velório do Ce-
mitério Municipal de Iracemapolis/SP para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

DRA. ROSANA BAPTISTA BRAINICH
faleceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 61 anos, filha dos finados Sr. Be-
nedicto Milton Baptista e da Sra. Abi-
gahil  Nastari Baptista; deixa o f i lho:
Rafael Felipe Brainich e Rosiene San-
tos da Silva. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Sua Ceri-
mônia de Cremação foi realizada ontem,
tendo saído o féretro às 13h00 do Velório
do Parque da Ressurreição, sala “A”
para o Crematório Unidas de Piracicaba/
SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO WILSON ROSOLEM fa-
leceu anteontem, nesta cidade, conta-
va 68 anos, filho dos finados Sr. Anto-
nio Rosolem e da Sra. Helena Bergamo
Rosolem, era casado com a Sra. Ivali
Teresinha Gumier Rosolem; deixa o fi-
lho: Rafael Rosolem, casado com a Sra.
Flavia Hel iane Rodr igues Rosolem.
Deixa a neta: Monica, demais familia-
res e amigos. Sua Cerimônia de Cre-
mação foi realizada anteontem às 18h30
no Crematório Unidas de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO PETRUCELLI faleceu an-
teontem,  nesta  c idade,  contava 72
anos, filho dos finados Sr. Luiz Petru-
celli e da Sra. Maria Rodrigues Petru-
celli, era casado com a Sra. Solange
de Matos Franca; deixa o filho: Bruno
de Matos Franca Petrucelli. Deixa ir-
mãs, sobr inhos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, às 10h00 no Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ADÃO BUENO faleceu anteontem,
na cidade de Americana/SP, contava 74
anos, filho dos finados Sr. Antonio Cardo-
so e da Sra. Benedicta de Freitas Cardo-
so, deixa os filhos: Sandro Rodrigo Vag-
ner Bueno, casado com a Sra. Mary Ber-
to Bueno e Suze Cristine Bueno de Souza
Carneiro, casada com o Sr. João Luis de
Souza Carneiro. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às
09h30 da sala 01 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. RUBENS SANTILI faleceu ante-
ontem, na cidade de São Pedro/SP,
contava 61 anos, filho dos finados Sr.

Eustachio Santili e da Sra. Benedita Go-
mes Sant i l i ,  era casado com a Sra.
Gleuciliadora de Oliveira Sousa Santi-
l i ,  deixa os f i lhos: Regiane Santi l i  e
Reginaldo Santili. Deixa neto, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem às 10h30 no Cemitério
Parque São Pedro, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MANOEL BARBOSA NETO fale-
ceu anteontem, nesta cidade, contava
31 anos, f i lho do Sr. Sergio Nivaldo
Barbosa já falecido e da Sra. Maria
Elaine Barbosa, era casado com a Sra.
Lucineia Aparecida Alves dos Santos.
De ixa  i rmãos,  demais  fami l ia res  e
amigos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem às 10h00 no Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA EVANGELINA COUTO
DORNELAS faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 72 anos, filha dos fi-
nados Sr. Edwiges Miguel Couto e da
Sra. Margarida Garbin Couto, era viú-
va do Sr. Manoel Dornelas, deixa as
filhas: Patricia Cristina Dornelas Ma-
chado, casada com o Sr. Denezio Cor-
rea Machado e Karina Dornelas Orsini,
casada com o Sr. Luis Orsini. Deixa o
neto: Uriel, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi  real izado
ontem, tendo saído o féretro às 10h30
da sala 03 do Velório do Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE DA GAMA RIBEIRO FILHO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava
59 anos, filho do Sr. Jose da Gama Ribei-
ro e da Sra. Alice da Gama Ribeiro, deixa
os filhos: Mateus Godoi Ribeiro e Mauri-
cio Godoi Ribeiro. Deixa Irmãos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 17h00 da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. PEDRO DAVANZO faleceu ante-
ontem, na cidade de Charqueada/SP,
contava 89 anos, filho dos finados Sr.
Gerolamo Davanzo e da Sra. Maria Ve-
nerada Rizigo Davanzo, era casado com
a Sra.  Francisca Barbosa Davanzo,
deixa os filhos: Antonio Donizeti Davan-
zo; Maria de Fatima Davanzo Besse;
Suziliana Aparecida Davanzo Bomba-
saro já falecida e Maria Aparecida Da-
vanzo, já falecida. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem,
às 17h00 no Cemitério Municipal de
Charqueada/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE FRANCISCO GARCIA fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos,
filho da Sra. Rosa Garcia já falecida, era
casado com a Sra. Luisa Rodrigues Gar-
cia, deixa os filhos: Cristiano Rodrigues
Garcia e Reginaldo Rodrigues Garcia.
Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 13h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ALZIRA PEREIRA ESTEVAM
MOREIRA LIMA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 78 anos, filha dos fina-
dos Sr. Alvaro Pereira Estevam e da

Sra. Adelina Trevisan Estevam, era ca-
sada com o Sr. Santos Moreira de Lima;
deixa os filhos: Sueli Aparecida Morei-
ra de Lima, casada com o Sr.  José
João Franceto; Vilma Aparecida Morei-
ra de Lima, casada com o Sr. Alicio
Amaro; Reinaldo Donizete Moreira de
Lima; Antonio Daniel Moreira de Lima,
já falecido e Altair Antonio Moreira de
Lima, já falecido. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 04 para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MICHELE VILAS BOAS  fa leceu on-
tem, na cidade de Águas de São Pe-
dro – SP, contava 28 anos, f i lha do
Sr. Valcir Vilas Boas e da Sra. Ivone
Tretene Vilas Boas. Deixa irmão, so-
brinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem
às 14h30 no Cemitério Municipal de
São Pedro – SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLEIDE FERREIRA DE SOUSA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 48
anos, filha do Sr. Vitor Gonçalves de Sou-
sa e da Sra. Elvina Ferreira Lima, já fale-
cida; deixa os filhos: Douglas Roberto
Vitalino; Dhiego Roberto Vitalino; Silvio
Roberto Vitalino Junior; Julia Silva Sousa
e Bruno Ferreira de Sousa. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, saindo o fére-
tro 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. CARLOS ALBERTO ALVES faleceu
ontem, nesta cidade, contava 55 anos,
filho do Sr. Oswaldo Alves, já falecido e
da Sra. Maria Aparecida Teixeira Alves.
Deixa familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, 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 MARIA DOS SANTOS
FERREIRA faleceu dia 16, nesta cida-
de, contava 54 anos, filha dos finados
Sr. Cicero Adelino dos Santos e da Sra.
Creusa Maria da Conceição, era casa-
da com o Sr. Jose Ronaldo Ferreira
Silva, deixa os filhos: Nadja de Lour-
des dos Santos Ferreira Ramos, casa-
da com o Sr. Ronaldo Benedito Almeida
Ramos; Natanael Anderson dos Santos
Ferreira; Nadielson Willian dos Santos
Ferreira e Nadson Jarbas dos Santos
Ferreira. Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Sua Cerimônia de Cre-
mação foi realizada dia 17às 11h00 no
Crematório Unidas de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ALBERTO OLIVEIRA FONSECA
faleceu dia 17, nesta cidade, contava 87
anos, filho dos finados Sr. Leocadio Ro-
drigues da Fonseca e da Sra. Mara Euge-
nia da Fonseca, era casado com a Sra.
Nathalia Cavalheiro Fonseca, deixa os
filhos: Jose Nazareno Fonseca, casado
com a Sra. Fatima de Souza Castro; Fran-
cisco de Assis Fonseca, casado com a
Sra. Liliane Fontes Fonseca e Sueli Fon-
seca Rossi. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada dia 17, tendo
saído o féretro às 17h00 do Velório do
Parque da Ressurreição, sala “C”,  para

o Crematório Unidas de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. NOEL CARVALHO DE OLIVEIRA
faleceu dia 17, na cidade de Charqueada
– SP, contava 83 anos, filho dos finados
Sr. José Carvalho de Oliveira e da Sra.
Maria Iliria da silva, era viúvo da Sra.
Terezinha Zanini de Oliveira; deixa os
filhos: Aparecida de Fatima, casada com
o Sr. José Gonzaga; Maria Celia, casada
com o Sr. Rubens Aparecido Paulon; Lau-
demir de Oliveira, casado com a Sra.
Leila Renata de Oliveira; Ladilson de Oli-
veira, casado com a Sra. Aldalice Ca-
margo; Lademice de Oliveira, casada com
o Sr. Jurandir Silva; Laerte de Oliveira;
Laudineia Catia de Oliveira, casada com
o Sr. Marcos Lavorante; Laudinei de Oli-
veira; Laudilene de Oliveira, casada
com o Sr. Eduardo Patrini; Laercio, já
falecido; Ladir, já falecido e Laidi, já fale-
cida. Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 17, tendo saído o féretro às
14h00 do Velório do Cemitério Municipal
da Cidade de Charqueada – SP, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. RONIEVERSON PEREIRA DOS
SANTOS faleceu dia 16, nesta cidade,
contava 39 anos, filho dos finados Sr. Es-
pedito Pereira dos Santos e da Sra. Juve-
lina Pereira de Morais Santos, deixa o fi-
lho: Samuel, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 17 às
10h30 no Cemitério Parque da Paz em
Rio das Pedras – SP, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. PAULO ROBERTO MENDES DE
OLIVEIRA faleceu dia 17, nesta cidade,
contava 66 anos, filho dos finados Sr.
José Mendes de Morais e da Sra. Iolanda
Ramalho de Oliveira Mendes, era casa-
do com a Sra. Maria das Dores Amaro
Mendes, deixa as filhas: Sabrina Amaro
Mendes, casada com o Sr. Luis Eduardo
Dias Luiz e Samira Amaro Mendes. Deixa
demais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado dia 17, 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

SR. LUIZ FRANCISCO CHIEREGATTO
faleceu dia 17, nesta cidade, contava 66
anos, filho dos finados Sr. Orestes Chie-
regatto e da Sra. Antonia Fatori Chieregat-
to, era casado com a Sra. Silvana Apare-
cida Nery, deixa os filhos: Rafael Chiere-
gatto; Gabriel Dante Chieregatto e Daniela
Nery Stocco, casada com o Sr. José
Roberto Arruda Nunes Junior. Deixa o
neto: Davi Nunes Stocco, irmãos, cu-
nhados, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
dia 17 às 15h00 no Cemitério Municipal
da Vila Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA CARREL
GONZALES faleceu dia 17, nesta cida-
de, contava 63 anos, filha do Sr. Irineu
Carrel, já falecido, e da Sra. Catarina Muller
Carrel, era viúva do Sr. José Wagner
Arruda Gonzales; deixa os filhos: Gerson
Carrel Gonzales; Wagner Carrel Gonza-
les e Renata Cristina Gonzales. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realizado dia
18, saindo o féretro às 10h30 do Velório
da Saudade, sala 07 para o Cemitério
Municipal da Saudade, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELZA ZAMBELLO MARTINEZ
faleceu dia 15 pp na cidade de São Paulo
aos 85 anos de idade e era casada com o
Sr. Primo Martinez Gonzalez. Era filha do
Sr. Alberto Zambello e da Sra. Maria Gas-
par Zambello, ambos falecidos. Deixou
os filhos: Hélio, Tania e Roseli. O seu
sepultamento deu-se dia 15 pp as 15:00
hs, no Cemitério Horto Florestal naquela
localidade, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

JOVEM WELLINGTON FERNANDO DA
SILVA CRUZ faleceu dia 17 pp na cidade
de Piracicaba, aos 33 anos de idade e era
filho do Sr. Manoel de Souza Cruz e da
Sra. Ana Maria Souto da Silva, falecidos.
Deixou irmãos, demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-se anteon-
tem as 10:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório “C” do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANTONIA VIEIRA (ANTONIE-
TA) faleceu dia 17 pp na cidade de
Pirac icaba aos 82 anos de idade e
era filha do Sr. Sebastião José Vieira
e da Sra. Carolina Altafin Vieira, fale-
c idos.  Deixa parentes e  amigos.  O
seu sepultamento deu-se anteontem
as 13:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Vila Rezende
- Sala 01, para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. NOEDIR LUIZ LIBARDI  fa leceu
dia 17 pp na cidade de Piracicaba, aos
64 anos de idade e era casado com a
Sra. Sonia Aparecida de Andrade Li-
bardi.  Era f i lho do Sr. Luiz Joaquim
Libardi e da Sra. Euclidia de Oliveira
Libardi, ambos falecidos. Deixou o fi-
lho: Michel Andrade Libardi. Deixa tam-
bém 1 neta, demais parentes e amigos.
O seu corpo foi transladado dia 17 pp as
10:00 hs para o Crematório local onde
foi realizada a Cerimônia de Cremação.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ALCIDES DE MORAES CARDOZO
faleceu dia 17 pp na cidade de Piracica-
ba, aos 74 anos de idade e era filho do Sr.
Turibio de Moraes Cardozo e da Sra. Ana
Luiza de Azevedo, ambos falecidos. Dei-
xou o filho: Jesus Alcides de Moraes
Cardozo casado com Claudineia Cristi-
na da Silva Cardoso. Deixa também 2
netos, demais parentes e amigos. O cor-
po foi transladado em auto fúnebre para
a cidade de São Pedro e o seu sepulta-
mento deu-se anteontem as 14:00 hs no
Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ADILSON FERREIRA DOS SAN-
TOS faleceu dia 17 pp na cidade de Pira-
cicaba, aos 44 anos de idade e era casa-
do com a Sra. Daniela Alves Souza dos
Santos. Era filho do Sr. Juscelino Ferreira
dos Santos e da Sra. Maria do Carmo
Caldeira dos Santos. Deixou as filhas:
Aline de Oliveira Santos e Lavínia Fer-
reira Alves. Deixa parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se anteontem
as 13:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal da Vila Rezende
– Sala 02,  para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. RENATO SABINO faleceu anteon-
tem na cidade de Piracicaba aos 88
anos de idade e era casado com a Sra.
Iris Adiadne Caselatto Sabino. Era filho
do Sr. Francisco Sabino e da Sra. Anna
Alguelles Sabino, falecidos. Deixou os
filhos: Renato Sabio Júnior e Saone Sa-
bino. Deixa também 03 netos. O seu
corpo fo i  t ransladado anteontem as
16:00 hs para o Crematório local onde
foi realizada a Cerimônia de Cremação.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

JOVEM PEDRO HENRIQUE MACHA-
DO LOPES faleceu dia 17 pp na cidade
de Piracicaba aos 21 anos de idade e
era filho do Sr. Jaime Antônio Lopes e da
Sra. Marcia Aparecida Machado Lopes,
falecida. Deixa imã, tios e demais pa-
rentes. O seu sepultamento deu-se ante-
ontem as 16:30 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório “C” do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida necró-
pole, onde foi inumado em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. VALTER AUGUSTO BARBOSA fa-
leceu dia 17 pp na cidade de Piracicaba
aos 48 anos de idade e era casado com
a Sra. Leticia Marina Lovadine Correa.
Era filho da Sra. Maria José Barbosa.
Deixou os filhos: Ana Carolina Maga-
lhães Barbosa e Lorenzo Lovadine Bar-
bosa. Deixa também irmãs e sobrinhos.
O seu sepultamento deu-se anteontem
as 10:00 hs, no Cemitério da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. AURINO PAULINO DOS SANTOS
faleceu anteontem na cidade de Piraci-
caba, aos 67 anos de idade e era casa-
do com a Sra. Elza Francisca de Oli-
veira Santos. Era filho do Sr. Arnor Pau-
lino dos Santos e da Sra. Celina Pereira
da Silva. Deixa os filhos: Fernanda de
Oliveira Hermann casada com André
Luís Hermann, Igor Felipe de Oliveira
Santos e Gustavo Aparecido de Olivei-
ra Santos, já falecido. Deixa 02 netos,
demais parentes e amigos. O seu cor-
po transladado em auto fúnebre para a
cidade de Charqueada e o seu sepulta-
mento deu-se anteontem as 15:00 hs no
Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANTONIA FERNANDES ROME-
RO faleceu anteontem na cidade de Pi-
racicaba aos 86 anos de idade e era
viúva do Sr. Francisco Rodrigues Ro-
mero. Era filha do Sr. Estevam Fernan-
des e da Sra. Sebastiana Luiza de Je-
sus, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Francisco Carlos Fernandes Romero e
Marcia Aparecida Fernandes Romero. O
seu sepultamento deu-se ontem as 17:00
hs, no Cemitério Municipal da Vila Rezen-
de, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MOACYR ROSA MIRANDA fale-
ceu dia 17 pp na cidade de Piracicaba
aos 84 anos de idade e era viúvo da Sra.
Neusa da Silva Miranda. Era filho do Sr.
Avelino Rosa Miranda e da Sra. Joana
Maria Rosa, ambos falecidos. Deixou os
filhos: Vanderlei Elias Miranda casado com
Elaine Cristina Storel Miranda, Aparecida
Sidineide Miranda Felix casada com Na-
tanael B. Felix e Naranei de Fatima Rosa
Miranda Gimenes casada com Cristiano

Gimenes. Deixou também netos. O seu
sepultamento deu-se anteontem as 16:00
hs, no Cemitério Parque da Ressurrei-
ção, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JORGE FERREIRA faleceu ante-
ontem na cidade de Rio das Pedras aos
72 anos de idade e era casado com a
Sra. Eunice Alves Teixeira Cerignoni.
Era filho do Sr. Francisco Antônio Fer-
reira e da Sra. Maria Cerignoni Ferrei-
ra, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Ronaldo Cerignoni, Renan Cerignoni,
Rosemeire Cerignoni e Roselaine Cerig-
noni. Deixa também netos e demais pa-
rentes O seu corpo transladado em auto
fúnebre para a cidade de Saltinho e o seu
sepultamento deu-se ontem as 09:00 hs
no Cemitério Municipal naquela localida-
de, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ALMERINDO DE SOUZA LOBO
faleceu anteontem na cidade de Piracica-
ba aos 71 anos de idade e era casado
com a Sra. Alice Coqueiro de Oliveira
Lobo. Era filho do Sr. Adonias de Souza
Lobo e da Sra. Maria de Souza Lobo,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Priscila
Coqueiro de Oliveira Lobo casada com
Celio Roberto de Lima, Aline Coqueiro de
Oliveira Lobo casada com Guilherme D.
Simões, Sueli Coqueiro de Oliveira Lobo
casada com Ariel R. da Silva, Ednilson
Coqueiro de Oliveira Lobo e Edivaldo
Coqueiro de Oliveira Lobo. Deixa tam-
bém netos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 10:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal da Vila Re-
zende – Sala 02, para a referida necrópo-
le, onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. VALDEMIR SIDNEI SALVATO fa-
leceu anteontem na cidade de Piracica-
ba aos 69 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Clarice Mandro Sal-
vato. Era filho do Sr. Evangelista Sal-
vato e da Sra. Izainda Sandalo Salvato,
ambos falecidos. Deixou os filhos: Tati-
ana de Fatima Salvato Barbosa, Hellen
Fabiana Salvato Gonçalves, Rita de
Cassia Salvato e Hugo Salvato. Deixa
ainda netos, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem as
10:00 hs, no Cemitério Parque da Ressur-
reição onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MICHELE CRISTINA LOPES
MASSI RODRIGUES faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba aos 31 anos de
idade e era casado com o Sr. Marcelo
Edinilson Rodrigues. Era filha do Sr. An-
tônio Carlos Amate Massi e da Sra. Sil-
vana Magali Lopes Massi. Deixou os
filhos: Gabriel Victor Rodrigues e Isabe-
lla Rodrigues. O seu sepultamento deu-
se ontem as 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 02 para a referida ne-
crópole, foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. LUIZ ANTONIO NICODEMO fale-
ceu ontem na cidade de Piracicaba aos
69 anos de idade e era casado com a
Sra. Creusa Aparecida Orlandim Braga.
Era filho do Sr. Napoleão Nicodemo e da
Sra. Carolina Borga Nicodemo, ambos
falecidos. Deixa os enteados: Andre Bra-
ga Soares, Alex Paulo Braga e Anderson

Luiz Braga. Deixa também netos, bisne-
tos, demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório “C”
do Cemiterio Parque da Ressurreição,
seguindo para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. LUIZ APARECIDO DA SILVA fale-
ceu ontem na cidade de Piracicaba aos
74 anos de idade e era filho do Sr. Antônio
Aparecido da Silva e da Sra. Helena Za-
ramello da Silva, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Jorge Luiz da Silva, Paulo Ce-
sar da Silva, Antônio Marcos da Silva e
Lucia Helena da Silva Silveira Leite. O
seu sepul tamento deu-se ontem as
15:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório “B” do Cemitério Parque da Res-
surreição, para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOÃO ANTÔNIO ANTUNES fale-
ceu ontem  na cidade de Piracicaba,
aos 70 anos de idade e era filho do Sr.
João Antunes e da Sra. Adelaide Paes
Antunes, ambos falecidos.  Deixa os
filhos: Deniana Carla Santos Antunes
casada com Danilo do Amaral Poppin,
Diego Jorian Antiqueira casado com Pa-
mela G. Dos Santos Antiqueira e Chrys
Marcel Antunes. Deixa também 03 ne-
tos e demais parentes.  O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 17:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do Velór io do
Cemitério Municipal da Vila Rezende
– sala 03, para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEI-
RA faleceu ontem  na cidade de Piraci-
caba aos 95 anos de idade. Era casado
com a Sra. Lurdes Ricci Teixeira. Era
filho do Sr. Elysio de Paula Teixeira e da
Sra. Rita de Oliveira Teixeira, falecidos.
Deixa os filhos: Eduardo e Erico. Deixa
netos e demais parentes. O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre para a
cidade de São Pedro e o seu sepulta-
mento deu-se ontem 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)

SRA. MARIA DE CARVALHO OLIVEI-
RA faleceu ontem na cidade de São Pe-
dro, aos 83 anos de idade e era viúva do
Sr. Luiz Oliveira da Cruz. Era filha do Sr.
Moacyr Moreira Nascimento e da Sra.
Ambrosina Cândida de Carvalho, faleci-
dos. Deixa os filhos Percio e Renata. Deixa
netos, demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 13:00 hs
saindo a urna mortuária do Velório Me-
morial Bom Jesus – Sala 01 seguindo
para o Cemitério Municipal naquela locali-
dade, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CAROLINA MACHADO LEME
faleceu dia 17 pp na cidade de São Pe-
dro, aos 58 anos de idade e era filha do
Sr. Delfino Machado Leme e da Sra.
Olinda Pires Batista, ambos falecidos.
Deixa os f i lhos Anderson Luís, Vera
Lucia e Emerson Fernando, falecido.
Deixa um neto, demais parentes e ami-
gos. O seu corpo transladado em auto

fúnebre para a cidade de Assis e o seu
sepultamento deu-se anteontem as 16:00
hs no Cemitério Municipal naquela locali-
dade, onde foi inumada em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ ALBERTO TICIANELLI fale-
ceu anteontem na cidade de Rio Claro,
aos 74 anos de idade e era casado com a
Sra. Antônia Aparecida Kein Ticianelli. Era
filho do Sr. Alberto Nicolau Ticianellie da
Sra. Ana Cândida Bandeira, ambos fale-
cidos. Deixou os filhos: Eliana casada
com Edinei, Marcos casado com Maria e
Valeria, falecida. Deixa também demais
parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério Parque
das Palmeiras para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. IGNACIO VILA RIERA faleceu dia
17 pp na cidade de Rio Claro aos 80 anos
de idade e era casado com a Sra. Darcy
de Oliveira Vila. Era filho do Sr. Pascual
Vila Barcons e da Sra. Pilar Riera Caba-
nes, falecidos. Deixa os filhos Rogerio
casado com Luisa, Rodrigo casado com
Thatiana, Raquel casada com Fabio e
Ronaldo, falecido. Deixa demais paren-
tes e amigos. O seu sepultamento deu-
se dia 17 pp as 17:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério Par-
que das Palmeiras para a referida necró-
pole, onde foi inumado em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. NIVALDO LOUREIRO faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba, aos 67
anos de idade e era casado com a Sra.
Vera Lúcia Favarim Loureiro. Era filho
do Sr. João Loureiro e da Sra. Otília
Alves de Oliveira Loureiro, ambos fale-
cidos. Deixa o filho: Rodrigo Favarim
Loureiro casado com Patrícia Patricia Ro-
drigues Cordeiro. Deixa também 01 neto
e demais parentes.  O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 09:30 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. JOSÉ BARBOSA DA SILVA fale-
ceu dia 17 na cidade de Piracicaba
aos 78 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Odete da Silva. Era
filho do Sr. Cicero Barbosa da Silva e
da Sra. Julia Candida da Silva, ambos
falecidos.  Deixa os f i lhos:  Donizete

José da Silva casado com Monica da
Si lva e Maria Rosana da Si lva Reis
casada com Washington José dos Reis.
Deixa 05 netos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deu-se dia
17 as 17:00 hs no cemitério da Sauda-
de onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. DANISIO ZAMPAULO faleceu dia
16 na cidade de Piracicaba aos 73 anos
de idade e era casado com a Sra. Lu-
cia Izabel Pimpinato Zampaulo. Era fi-
lho do Sr. Jose Zampaulo e da Sra.
Maria Madalena Strapasson Zampau-
lo, ambos falecidos.   Deixou os filhos:
Jardel  Al ta i r  Zampaulo casado com
Edicleia Aparecida Antunes P. Zampau-
lo;  Jul iana Zampaulo Mi lani  casada
com Ludmar Jose Milani. Deixa ainda
04 netos e demais parentes e amigos.
O seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Salt inho e
seu sepul tamento deu-se dia 17 as
09:30 hs, saindo a urna mortuária do
velório Municipal, seguindo para o ce-
mitério Municipal daquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANTÔNIA GUIÃO CREMONESE
faleceu dia 16 na cidade de Rio das Pe-
dras aos 89 anos de idade e era casada
com o Sr. João Cremonese. Era filha do
Sr. José Guião e da Sra. Angelina Paralu-
pio, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Antônio Mauro Cremonese, Aparecida de
Fátima Cremonese, Leni de Lourdes Cre-
monese, Angela Marina Cremonese Ste-
fani, Maria Creuza Cremonese Tozin e
Francisco Antônio Cremonese, faleci-
do. O seu sepultamento deu-se dia 17
as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do
Velório municipal, seguindo para o Ce-
mitério municipal naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FRANCISCO PINTO DE FRANÇA
faleceu dia 16, na cidade de São Pedro
aos 86 anos de idade e era casado com
a Sra. Cidnéia Viana Tabela de França.
Era filho do Sr. Ernestino Pinto de Fran-
ça e da Sra. Felomena Padilha de Lima,
ambos falecidos. Deixou as filhas: San-
tina, Rosa e Maira da Luz. Deixa netos e
demais parentes. O seu sepultamento
deu-se dia 17 as 10:30 hs, no Cemitério
Parque são Pedro naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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