RESPOSTA
“Espero que a atual administração arregace as mangas, não
opte pela prepotência e arrogância, e trabalhe, pois não se administra uma cidade de 400 mil habitantes, no meio de uma pandemia, fazendo lives, lives e lives”,
escreve o ex-prefeito Barjas Negri
(PSDB), em artigo na página A3,
em resposta às colocações do prefeito Luciano Almeida (DEM),
sexta-feira, e publicadas sábado.
APROXIMAÇÃO
O presidente do Ipplap (Instituto de Pesquisa e Planejamento),
Daniel Rosenthal, deve entrar em
contato com o presidente da Câmara, Gilmar Rotta, ainda nesta
semana. A ideia é criar uma agenda comum para que os secretários
municipais possam apresentar os
seus respectivos planejamentos
estratégicos, contidos no Plano
100 Dias, diretamente aos vereadores. Isso é bom, aliviam-se as
relações político-administrativas.
ZOOM?
Parece que as indicações de
Kleyton Rohden e Rosângela Camolese para compor, como suplentes, o quadro de conselheiros do
Codepac (Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural) gerou um
certo desconforto na atual administração. Eles foram indicados,
respectivamente, pela Associação
de Cultura Artística e Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Piracicaba. Só um zoom?
Edição: 8 páginas

ERRO
Foi um erro deste Capiau informar que um secretário passou,
numa tarde de uma sexta-feira,
tomar uma “cervejinha”. A Prefeitura Municipal conta com duas
dezenas de profissionais dedicados, 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 administração municipal nos 200
dias (20 de julho), é bom deixar
que maiores, melhores ou piores comentários, fiquem para depois, daquele período em diante.
REPÚDIO — I
O MCCP (Movimento Contra
a Corrupção em Piracicaba) distribuiu, na sexta à tarde, uma nota
de repúdio por censura praticada
por algum servidor da Comunicação Social da Prefeitura Municipal: “Em live de apresentação dos
‘100 dias’, servidores que desconhecem o Art. 5° da Constituição
Federal, que diz no inciso IV: ‘É
livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato’”.
REPÚDIO — II
E continua a nota: “Em uma
página mantida com dinheiro público, a prática da censura é corriqueira. Qualquer comentário
que desagrade é censurado. É
imposta a pena de banimento da
página, com o impedimento de publicação de comentários. Comentar que estava havendo aglomeração durante a apresentação, feriu
o ego de algum servidor, que rapidamente apagou o comentário”.

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 contra 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 (Tiradentes), a vacinação ocorrerá em
14 USFs (Unidades de Saúde da
Família). Já no sábado (24), a vacinação desse público segue em 15
unidades. No VacinaPira, a pessoa deve escolher o grupo ao qual
pertence, preencher um formulário
e escolher onde quer ser vacinado,
entre as unidades de saúde disponíveis 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 CoronaVac/Butantan até 1º/04 poderão agendar no VacinaPira a

Prefeitura/CCS

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

partir desta terça, para receber
a 2ª dose. Esse grupo vai ser vacinado na quinta (22), e na sexta (23). As pessoas que já receberam a 1ª dose da vacina da

REPÚDIO — III
A nota do MCCP conclui,
“informamos que estes servidores serão denunciados ao Ministério Público e que, se for preciso, iremos recorrer à Justiça,
através de um Mandado de Segurança, contra os atos de censura praticados pelos servidores”.

Divulgação

Péssimo precedente
Francys Almeida

A

situação complicada que a Prefeitura Municipal de Piracicaba,
através de seu prefeito Luciano Almeida,
se colocou é sem precedentes. Uniu várias lideranças políticas e representantes da sociedade civil,
desde tucanos a petistas, comunistas e bolsonaristas, nesse
momento todos são Ilumina!
Vale ressaltar que os deputados federais mais votados em Piracicaba, Joice Hasselman e
Eduardo Bolsonaro, além da deputada estadual Janaína Paschoal, nada fizeram em prol do município nesses dois anos, apesar da
votação enorme que tiveram, apenas usaram os piracicabanos (...).
A direção do Hospital Ilumina articulou recebimento de 700
mil com parlamentares, dinheiro
essencial para a Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer, porém
o Prefeito Luciano Almeida cria um
precedente grave e perigoso. E coloco números para perguntar.
1) - Qual deputado ou senador 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 Piracicaba?
4) - Politicamente é viável
andar na contramão da razoabilidade?
Dentre os vereadores presentes, a insatisfação com o prefeito está clara: "Ele governa sem
o Legislativo, não se importa
com vereadores", afirmou um
deles. "Nesse caminho, no máximo tem três vereadores na base
do prefeito, e isso se chama impeachment”, afirma um político
que prefere não se identificar.

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

Qual deputado
ou senador vai
querer mandar
verba para
Piracicaba, com
essa burocracia?
Enquanto isso, em meio ao
maior colapso sanitário que se
tem notícia em nosso país, Piracicaba consegue criar uma crise
desnecessária, capaz de unir adversários políticos, mas que
amam a cidade e entendem a importância 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 respeita nem considera o Legislativo, muito menos as instituições
democráticas e da sociedade.
Parabéns aos diretores e
representantes do Ilumina. Realmente é um sacerdócio, algo
de excelência, em busca de prevenir uma doença tão avassaladora, clamamos aos deputados de nossa cidade, principalmente 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 Ilumina, o que é do Ilumina!
———
Francys Almeida, bacharel em Direito,
síndico profissional,
vice-presidente do
PCdoB em Piracicaba
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Festival Cinema do Barulho acontece até dia 27 de abril

AstraZeneca ainda não estão no
período para receber a 2ª dose.
EDUCAÇÃO – Reabre
nesta terça, às 10h30, no VacinaPira, o agendamento para

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

Festival Cinema do
Barulho inicia hoje
O Festival Cinema do Barulho - 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 Cinepiano e convidados especiais,
além de masterclasses interativas
com Alex Brasil, Tony Berchmans
e o convidado especial Celso Sabadin. “Apesar de ser conhecido
como cinema mudo, os filmes quase sempre eram acompanhados
por músicos que faziam a trilha
sonora ao vivo. Então, resolvemos
criar o festival para homenagear
essa época tão interessante do cinema”, afirmou Tony Berchmans,
idealizador e pianista do Cinepia-

no. Produzido em conjunto pelas
empresas Cine 16, Cinepiano e Investe Produção e Gestão Cultural,
o evento terá toda a programação
transmitida durante os oito dias
em que acontecerá o Festival Cinema do Barulho. “Sem poder realizar suas edições presenciais,
os festivais de cinema vêm promovendo versões on-line e esta
será mais uma oportunidade para
os amantes da sétima arte assistirem a programas exclusivos, em
casa e de forma gratuita”, explicou Carlos Cardozo, da Investe Produção e Gestão Cultural
um dos produtores do festival.
O projeto é viabilizado com
recursos da Lei Aldir Blanc, oferecida pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa.
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"In Extremis"

Artêmis, a “Camelot”
do Rei

Por uma Experiência Religiosa Libertadora
Adelino Francisco
de Oliveira

N

o contexto em
que o fundamentalismo
religioso procura definir a direção da política e da cultura, a partir de um moralismo cínico e
teologicamente equivocado, levantando-se contra a democracia, os direitos humanos e os
mais básicos princípios civilizatórios, torna-se fundamental resgatar as potencialidades libertadoras da experiência religiosa.
Nas origens mais remotas
do movimento de Jesus, inserido na periferia de Israel, na
região da antiga Galileia, a
mensagem que ecoa é a boa
nova da libertação político-social, em uma dinâmica religiosa
que rompe com as estruturas de
opressão e exploração, sedimentadas a partir do poder do Tem-

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 – dimensões fundamentais e complementares do projeto de Reino de Deus.
A própria expressão Reino de
Deus, dentro dos limites da linguagem, não guarda nenhuma
relação com a noção de monarquia, de um poder tirânico, mas
remete ao tempo da Graça, na
plenitude da comunhão e amor
e também à utopia política do reinado do povo, em um tempo histórico de justiça, direito e paz.
A salvação contempla o conteúdo escatológico, a realização
da esperança de uma vida plena, abundante e eterna, consubstanciada em um Reino que
reconecta, em aliança cósmica,

A salvação
contempla
o conteúdo
escatológico,
a realização
da esperança
de uma vida
plena, abundante
e eterna
toda criação – a transcendência, a humanidade e a natureza. Rompendo com os sistemas
hierarquizados e excludentes,
as promessas do Reino se abrem
para todos e todas, inclusive
para os pecadores. A ressurreição, na dinâmica de uma vida
que não se esgota na materialidade, é a chave que abre para
uma vida infinita em possiblidades, que suplanta toda experiência de dor, sofrimento e morte.
O aspecto da libertação é um
evento histórico, que registra um

conteúdo social e política, rompendo com as estruturas que
produzem opressão e exploração.
O Reino de Deus representa a libertação da pobreza e de todas
as formas de injustiça e exclusão
sociais, que impedem a existência de se tornar uma experiência
abundante de possibilidades.
Guardando fidelidade com
a verdade mais profunda do
movimento de Jesus, a experiência religiosa, no âmbito do cristianismo, deve contemplar o anúncio da salvação e da libertação,
assumindo uma perspectiva que
engloba transcendência, mística,
espiritualidade e luta política.
———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor no
Instituto Federal, campus Piracicaba; Doutor
em Filosofia e Mestre
em Ciências da Religião;
adelino.oliveira@ifsp.
edu.br; @Prof_Adelino

Sobre o Hinduísmo e a Alquimia do Espírito
Gabriel Chaim

O

texto desta semana tratará de introduzir rapidamente o leitor ao Hinduísmo e apresentará, de maneira 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 explicar os conhecimentos de base
que justificam a arte hindu.
Hinduísmo, nas lentes do
ocidente, serve como um termo
genérico para se englobar um leque de crenças do subcontinente
indiano que são organicamente
relacionadas. Tais crenças possuem entre si seus graus de semelhança e diferença, contudo,
a referência central do desenvolvimento da religiosidade é comum entre elas, permitindo uma
associação genérica. O mesmo
pode ser dito sobre o Cristianismo, por exemplo, que nada mais
é que um termo genérico para se
aludir às diferentes denominações como: Católicos, Ortodoxos,
Protestantes etc. que fazem do
Evangelho e a figura do Cristo o
principal ponto de orientação
para suas práticas e dogmas. Semelhantemente, Islã alude às fés
que têm o Corão como base estrutural da religiosidade, envolvendo Sunitas, Xiitas, Ibadis, entre
outros. O Hinduísmo tem, em
sua base textual, os Vedas, os
chamados Livros da Sabedoria.
Em pequena introdução, especula-se que os primeiros Vedas
foram revelados em 1500 A.C. e
literaturas complementares fo-

ram adicionadas nos séculos subsequentes até 500 A.C., fazendo dos
Vedas a literatura religiosa mais
antiga ainda praticada hoje em dia.
É dito que os Vedas foram revelados pelos deuses aos antigos santos e sábios. Essas revelações são
chamadas de “Sruti” e eram memorizadas e transmitidas oralmente pelos “Rishis”, os sábios e santos
que as receberam. A língua em que
os Vedas atuam é o Sânscrito e apenas passaram a ser escritas séculos
depois de sua origem para fins de
se preservar as Revelações em escrituras 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 praticados hoje ainda remontam às
formas originais em que foram revelados. 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 cantando os Vedas -- adotando as palavras 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-

Hinduísmo, nas
lentes do
ocidente, serve
como um termo
genérico para se
englobar um
leque de crenças
do subcontinente
indiano
reza humana em relação à criação, 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 dinâmicas é a do “sacrifício” e ela permeia por diversas camadas de interpretação e expressão ritual no
Hinduísmo. Contudo, em relação
ao templo, o sacrifício ritual está
na oferenda do material a serviço
do espiritual. Um processo certamente alquímico que eleva e sacraliza a natureza da matéria oferecida e, por conseguinte, o próprio
veículo ritual (quem faz a oferta).
Titus Burckhardt (1967), historiador 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 interior no próprio artista (...) ” (Tradução do Autor). Este tipo de “alquimia ritual” está presente em
todas as Artes Sacras: um monge
ortodoxo, por exemplo, ao pintar
um ícone, submete-se a um processo de abstinência e jejum para
que o meio por onde o ícone se revelará, sendo o meio o próprio

monge, possa tornar-se puro o
suficiente para conceber a obra.
Outro exemplo é dado pelo profeta Ageu do Antigo Testamento
que, durante a construção do Segundo Templo de Jerusalém,
questiona a “pureza ritual” daquelas 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 chamado “Karma Yoga”. Foi-se visto,
em texto anterior (“Deus e o
Compasso”), que o Hinduísmo
é dividido em três caminhos iniciáticos: Jnana Yoga (o caminho 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 Visuais Islâmicas e Tradicionais na Prince’s
School of Traditional
Arts; gabriel.chaim@
hotmail.com; instagram:
@gabrielluizchaim

Composteira d’alma
José Renato Nalini

A

s pessoas conscientes e preocupadas com o
tratamento que os humanos têm dispensado à natureza, cuidam
de fazer sua parte
para reverter ou desacelerar 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 resíduos orgânicos produzidos pela família são reciclados em casa. A minha, presente de meu manager,
funciona perfeitamente. A caixa
digestora recebe os resíduos ge-

rados pelo consumo
residencial como frutas, legumes, verduras, cereais, grãos e sementes, pães e bolos,
cascas de ovos, borra
e filtro de café, sachê
de chá, cogumelos.
O minhocário
produz humus e também 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 interessante pudéssemos ter uma composteira também para a alma.
Ela não precisa ser tangível,
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(...) seria
interessante
pudéssemos ter
uma composteira
também para
a alma
como a composteira produzida
pela “Morada da Floresta”, que
funciona tão bem. Nós a idealizaríamos mentalmente, para recolher todas as nossas frustrações.
Decepções, tristezas, ressentimentos. O convívio não é a mais prazerosa 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. Enganamo-nos com ela ou ela nos enganou e até se auto-engana?
Todo esse material pútrido

é deixado ali, para que decante e
desapareça em sua fealdade, produzindo 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 recoberta por uma cobertura de
perdão, compreensão e resignação, ela também produzirá flores do recomeço, da esperança e
da renovação da crença na perfectibilidade dos humanos.
Vamos tentar?
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove, presidente da
Academia Paulista de Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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Cecílio Elias Netto

E

is que, antes
mesmo de iniciar a croniqueta, dou-me conta
de quão antigo sou.
Sinto-me, porém,
beneficiado por isso.
Pois – contador de
histórias que me considero –
imagino-me entre aquelas carochinhas, vovós que faziam
narrativas aos netinhos. Isso
é bom. Esse despertar acontece-me por causa dos 80 anos
do Rei Roberto Carlos e da presença de Piracicaba em sua
vida. Uma passagem que lhe fez
bem e que nos coloca como pequenina parte de sua história.
Percebo-me antigo por causa de Artêmis. Pois sou de
quando a atual Ártemis era
Artêmis. Na realidade, o belíssimo lugar era o nosso Porto
João Alfredo. E ir ao “Porto”
era uma aventura, parecendonos tão distante e aventuroso.
O distrito passou a chamar-se
Ártemis, como que uma homenagem à deusa da floresta, da
caça – talvez para simbolizar o
encantamento do lugar. A Ártemis grega corresponde à Diana 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, líder daquele belo lugar.
Pois bem. Artêmis está presente 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 espaço de paz, de sossego para repousar, fugindo das multidões.
Ele e a sua então amada Nice instalaram-se num rancho paradisíaco à beira do rio Piracicaba. E
entenda-se: rancho, para os piracicabanos, era o lugarzinho à
beira rio, lugar de pescarias, de
refúgio e, também, de amores
clandestinos. Em Artêmis, porém, eram – e ainda são – lugares refinados, privilegiados.
Roberto Carlos e Nice recolheram-se em Artêmis, contando com amigos e vizinhos
como os Baldo (Ester Farah)

Zardetto de Toledo,
Vicente (Amélia) Petrocelli e outros. Ah!
a Ester Farah, a mulher revolucionária,
líder, violonista, cantora de voz rouquenha. Ah! Amélia Petrocelli, minha tia,
irmã de meu pai, linda como ninguém. Ah! o velho
Porto João Alfredo, lugar de
mistérios, delícias, belezas.

Conheci Roberto
Carlos quando,
ainda, ele não
era o Rei
Roberto e Nice instalaramse em Artêmis por um bom tempo. E lá eles criaram a “Camelot” do Rei, onde recebiam pouquíssimos e privilegiados amigos, onde amaram e criaram,
encantando ainda mais o lugar. Foi em Artêmis que o Rei
compôs a canção imortal que
ainda aquece corações apaixonados, a “Amada Amante”. Foi
em Artêmis que Roberto acolheu 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 convidado especial para um jantar na
casa da vereadora Maria Benedita Penezzi, a inesquecível Ditinha. Estive entre os poucos
presentes. Pois a Ditinha – a
marqueteira Ditinha – queria
um jornalista para testemunhar o seu privilégio. Roberto
não abriu a boca. E fiquei irritado. Pois, na verdade, eu tinha implicância com o ié-ié, já
que me apaixonara pela bossanova. Mal sabia eu que, naquela noite, o jovem jornalista jantava ao lado do futuro Rei.
Que historiadores monárquicos 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, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

Perspectivas para o emprego

A

ntes da entrada em vigor
da Lei 13.467/17, que instituiu a Reforma Trabalhista, havia um sobressalto
dos sindicatos de trabalhadores e de empresários, em relação ao comportamento da
economia e do mercado.
O governo Bolsonaro, através sua agenda econômico-financeira, vem introduzindo
modificações pontuais, mas significativas, nas relações de trabalho, tenha-se em vista que a
MP 905/2019 instituiu nova fórmula de contratação, alterando
o procedimento administrativo
de fiscalização do trabalho.
Evoluiu, também, a legislação que trata da contratação,
através novas formas de admissão, 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 enfoque do empresariado, as alterações legislativas defluem da
agenda econômica e têm surtido efeito. O custo e manutenção de um empregado tem
apresentado melhorias, a possibilitar 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 econômica, ainda lenta e o amadureci-

mento das modificações legislativas. Entre as reformas propostas, a trabalhista demonstrou que
era necessária e impostergável.
Preciso é reconhecer que o
Brasil tem um dos maiores custos, para a manutenção de um
empregado, daí o alto índice de
desemprego que vimos sofrendo.
Num horizonte econômico
otimista e que parece estar evoluindo, discussões políticas e ideológicas, à parte, pretende-se
aumentar o número de postos de
trabalho e diminuir a informalidade, acabar com o desalento e
diminuir o negativismo parece
ser propósito impostergável entre empregados e empregadores.
Do ponto de vista jurídicoeconômico, 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 reorientação, nas relações entre
empregados e empregadores.
———
Frederico Alberto Blaauw é mestre em Direito Comercial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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Educação em debate em audiência na Alesp
Professora Bebel

D

REUNIÃO
Ministros e secretários da
Agricultura das Américas participaram dia (15) da 3ª Reunião
Hemisférica de Ministros e Secretários de Agricultura. No encontro, organizado pelo Ministério da Agricultura do Peru,
pela Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) e pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA),
foram apresentadas as políticas
de contenção à Covid-19 e iniciativas para a recuperação dos
sistemas agroalimentares, da
segurança alimentar, da agricultura e do mundo rural.

nar obrigatória adoção de programas de autocontrole pelos
agentes regulados pela legislação da defesa agropecuária.

DESPERDÍCIOS
Destruir microrganismos
causadores de doenças, prolongar o prazo de validade dos
produtos, retardar o amadurecimento e brotação, esterilizar
alimentos, tudo com segurança e sem o uso de produtos químicos. Essas são algumas vantagens do uso de irradiação na
agricultura e pecuária. A implementação dessa tecnologia no
Brasil foi debatida em evento
online, realizado pela empresa
pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul), vinculada à Marinha do Brasil.

MANGA
Mesmo diante da pandemia da Covid-19, a manga do
Brasil ultrapassou recordes de
exportação durante o ano de
2020. O Observatório do Mercado de Manga da Embrapa
Semiárido (PE), a partir de dados do Comex Stat (MDIC),
apontou que os valores e volumes das exportações no último ano cresceram mais de 10%
em relação ao ano anterior.

PRODUÇÃO
Aprojeção do Valor da Produção Agropecuária (VBP) deste ano aumentou, em valores reais, 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 representam R$ 727,7 bilhões, e a pecuária, R$ 330,1 bilhões. O crescimento real deve chegar a 16,1%
nas lavouras e 5,1% na pecuária.
FIAGRO
Autor do Projeto de Lei
que cria os Fundos de Investimentos das Cadeias Agroindustriais (FIAgro), o deputado Arnaldo Jardim (CD-SP)
defendeu que o Fundo só tem
condições de acontecer “por vivermos um amadurecimento do
setor agro e da conjuntura econômica do nosso país”. O FIAgro foi tema, da primeira de uma
série de lives a ser produzida pela
Frente Parlamentar da Agropecuária (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 aprovação, no Congresso Nacional,
do projeto de lei que dispõe sobre
o autocontrole nas atividades
agropecuária e agroindustrial.
O objetivo da proposta é tor-

NOVO MODELO
A Sociedade Rural Brasileira vem a público demonstrar
preocupação com o efeito dos
cortes no orçamento da União,
especialmente no que se refere
aos recursos destinados ao financiamento do agronegócio.
A entidade entende que uma
mudança no modelo do crédito rural no Brasil se torna cada
vez mais urgente e está trabalhando em uma proposta que
será apresentada em breve.

COREIA DO SUL
O Brasil tem potencial para
aumentar as exportações, para
a Coreia do Sul, de pelo menos
41 produtos agropecuários, podendo 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: Complementariedade que merece amplo
acordo” mostra que é preciso
superar desafios como as barreiras tarifárias e não tarifárias.
DIÁLOGO
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), João Martins, reuniu-se, na quarta (14), com o presidente da American Farm Bureau Federation (AFBF), Zippy
Duvall, para propor a criação do
Diálogo Agrícola Brasil – Estados Unidos. Este foi o principal
tema do encontro. A ideia é realizar todos os anos um evento
que reunirá representantes do
setor e produtores rurais brasileiros e norte-americanos.
HORTALIÇAS
Os preços das principais hortaliças comercializadas no atacado em março registraram queda. O resultado, em geral, é reflexo de uma maior oferta nos
mercados aliado a uma diminuição 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.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

e acordo com decisão da Diretoria
Estadual Colegiada (DEC) da Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado
de São Paulo), encaminhada ao
nosso mandato parlamentar, realizou-se, sexta (16), audiência pública por meio da Assembleia Legislativa 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 tempos de pandemia. Participaram
como palestrantes o professor doutor João Palma, professor titular
da UNESP e ex-coordenador do
Fórum Estadual de Educação;
professor Alexandre Isaac, cientista social e pesquisador do CENPEC
e professora Lilian Kellian, Coordenadora de Projetos do CENPEC.
Não aceitamos a imposição
da reforma do ensino médio em
SP — Em plena pandemia, o secretário Rossieli Soares pretende
implementar a reforma do ensino
médio, imposta por meio de medida provisória pelo governo golpista de Michel Temer e consolidada
na Base Nacional Comum Curricular, também imposta durante o
governo Bolsonaro, sem nenhum
debate democrático com a comunidade escolar e a sociedade. Durante a audiência pública, ficou
claro, além da inoportunidade da
implementação de um novo projeto na rede estadual de ensino, o
caráter altamente excludente do
“novo” ensino médio, que está estruturado sobre uma base de rebaixamento e aligeiramento curricular e orientado para atender às
necessidades do chamado “mercado 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 proposta de ensino médio da SEDUC
ignora completamente as metas
e diretrizes que tratam deste
tema no Plano Nacional e no Plano Estadual de Educação, pois,
na realidade, significa uma ruptura com o que está ali previsto, a
começar pela obrigatoriedade de
universalização do acesso à educação 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 planos, na medida em que sequer
cumpre sua função institucional
de viabilizar a oferta obrigatória

da educação básica a todos os cidadãos paulistas.
Frente à altíssima evasão
escolar que ocorre entre o
ensino fundamental e
médio e no decorrer o ensino 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 trabalho que não lhes cabe, em evidente
desvio de função. O falso “novo”
ensino médio reduz a carga horária dos principais componentes
curriculares (uma fórmula que, na
forma como está estruturada, busca diluir as disciplinas e não organizar a interdisciplinaridade) e
apresenta uma suposta possibilidade de que os alunos possam escolher seus “itinerários formativos” e seus “projetos de vida”.
A ilusão do protagonismo juvenil — Na realidade, esse aparente protagonismo juvenil, no
entendimento dos participantes da
audiência, não passa de um engodo, uma tentativa de controle sobre os estudantes. A suposta escolha das disciplinas optativas e do
“itinerário formativo” está subordinada às disponibilidades do sistema de ensino. Ou seja, quem decide, verdadeiramente, é a Secretaria 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 possibilidades de disciplinas e projetos
voltados para o “empreendorismo”, para cursos de baixa qualificação de cunho tecnicista, que
oferecerão poucas perspectivas de
sucesso dos jovens no mundo do
trabalho e que não formam adequadamente para a continuidade dos estudos. A reforma também estabelece em até 30% do
currículo o ensino a distância,
percentual que pode chegar a
100% no caso do ensino técnico.
Inaceitável! Essa mudança também visa atender aos interesses
empresariais, pois a reforma prevê a possibilidade de “convênios
e parcerias” com grupos privados. Ao mesmo tempo, como podemos pensar que os jovens possam estabelecer “projetos de vida”
em situação de pandemia e todas
as incertezas sobre o futuro.
Por um ensino médio de qualidade, que atenda aos interesses
dos filhos e filhas da classe trabalhadora -- Para que possamos
pensar em saídas verdadeiras
para o ensino médio, não bastam
alterações curriculares e pedagógicas superficiais e, pior ainda, utilitárias. A reforma necessária deve
tratar da formação dos professores (como se pretende que professores formados com base em disciplinas possam trabalhar em um
sistema baseado em áreas de conhecimento?), formação continu-

Audiência pública
debate o velho
“novo ensino
médio”, PEI
(Programa de
Ensino Integral)
e perspectiva
pedagógica para a
educação pública
ada em serviço, profunda alteração da infraestrutura das escolas,
gestão democrática, valorização
dos profissionais da educação e
um currículo que atenda às necessidades dos filhos e filhas da
classe trabalhadora. Por tudo isso,
resistiremos nas escolas a essa
investida. Devemos buscar reunir os Conselhos de Escola para
rejeitar as imposições da SEDUC.
Articulando-nos com estudantes, pais/mães e funcionários para forçar um debate amplo 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 exclusão — A audiência pública reafirmou 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 nosso 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), fazendo-os engrossar os índices de evasão escolar. E, principalmente, exclui os estudantes trabalhadores,
que lutam pelo sustento de suas
famílias, sobretudo nesse momento de pandemia. Exclui ainda aqueles jovens que fazem algum outro
tipo de curso no contraturno, buscando melhorar sua qualificação.
Para piorar, em sua maioria
há a extinção do noturno, expulsando, aí também, os estudantes
que trabalham. Esses dificilmente buscarão outra escola mais distante e abandonarão os estudos.
Buscarão mais tarde, talvez, a
Educação de Jovens e Adultos,
mas a SEDUC também está fechando turmas de EJA. Se a intenção da SEDUC é oferecer ensino integral (ainda que discordemos deste programa, como está
estruturado) a todos os estudantes, deveria, então, oferecer bolsas de estudo para que parte deles não tenham que abandonar os
estudos por terem que trabalhar.
Como todos sabemos, o PEI também prejudica os professores, admitidos em uma seleção “por per-

fil”, perdendo seus cargos nas escolas de origem e obrigados a passar por avaliações anuais para
não serem desligados e perderem
a gratificação de 75% do salário.
Escola de tempo integral não
é educação integral -- Hoje, dispensando qualquer verniz de seriedade nesse programa, a SEDUC
pressiona as escolas a se tornarem
PEI, mesmo aquelas que têm estrutura deficiente até mesmo para
serem escolas regulares. Como se
discutiu na audiência, ensino integral não se confunde com escola
de tempo integral. Aumentar as
horas de permanência do aluno na
escola não assegura qualidade,
nem melhora sua formação, necessariamente. Sem um projeto
político-pedagógico que acolha todas as diversidades, que amplie os
horizontes dos estudantes, que
abarque a diversificação dos espaços educativos, que integre conteúdos e projetos que respondam
às inquietudes dos estudantes de
acordo com sua realidade social e
suas comunidades e que ofereça
uma formação sólida e abrangente, qualquer proposta de ensino
integral naufragará em suas intenções. Também nas escolas de
ensino integral a gestão democrática não pode ser uma escolha e
sim uma condição. Hoje, professores e estudantes estão submetidos a uma gestão hiper centralizada na equipe gestora e os profissionais da educação são seguidamente submetidos a assédio moral e jornadas de trabalho excessivas. Não se pode pensar em educação integral com a infraestrutura atual da maior parte das escolas, com propostas curriculares
estreitas que não incorporam todas os componentes, projetos e atividades, que não diversificam nem
ampliam as possibilidades de formação. 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 enriquecer a formação dos estudantes. Deve também estabelecer
convênios e parcerias com instituições do poder público e da sociedade civil organizada. Devemos, portanto, igualmente, rejeitar o Programa de Ensino Integral da SEDUC, debatendo com a
comunidade e reunindo os Conselhos de Escola para tomar essa
decisão, apresentando a proposta de que se construa, em amplo
debate na rede estadual de ensino
e com a sociedade, uma proposta
de educação integral que verdadeiramente atenda às necessidades de nossas crianças e jovens.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp

Não houve transição e Prefeitura desestruturada!
Barjas Negri

A

Tribuna Piracicabana e outros
jornais da cidade divulgaram o “balanço dos 100 dias” da
atual administração
municipal e, ao que parece, foi um balanço da
inoperância, uma vez que se procurou atacar eventuais problemas administrativos da nossa
gestão e, também, elaborar algum “plano” para uma nova gestão por secretaria. O destaque da
mídia: 1-) não houve transição de
governo; 2-) encontrou-se a Prefeitura desestruturada. Pois bem,
vamos comentar alguns fatos.
Acho que é verdade que não
houve uma “boa” transição. Isso
foi responsabilidade da atual administração, que demorou para indicar os novos secretários municipais, pois optou por fazer uma transição “burocrática”, com conversas mais por ofícios e e-mails. As
pessoas indicadas se limitavam a
pedir documentos, mais documen-

tos e mais documentos. Isso resultou num
volume de processos
de pouco mais de 5 mil
páginas de informações, que demandaram tempo e dinheiro.
Qual foi o resultado? Não sabemos,
porque desconfiamos
que a maior parte da nova equipe não deve ter lido essas informações, e se leu parece que não
entendeu e, ainda, não teve a humildade para se reunir com os
“antigos” secretários para tirar
dúvidas. Chegamos ao absurdo
de alguns dos secretários buscarem informações direto nas secretarias, uma vez que a nova equipe
de transição não deve ter distribuído e discutido os documentos.
Mais grave de tudo isso foi a
nomeação do novo secretário municipal de Saúde somente após a
posse do atual prefeito, que não teve
tempo para qualquer contato direto com a equipe anterior. E isso ocorreu no setor mais grave devido à
pandemia do coronavírus que, na

Mais grave de
tudo isso foi a
nomeação do
novo secretário
municipal de
Saúde somente
após a posse do
atual prefeito
verdade, é o maior problema da
gestão municipal, como em qualquer outro município brasileiro.
Agora vamos à fala “Prefeitura desestruturada”. Admito
que é verdade que havia problemas administrativos, falta de
pessoal, falta de recursos, entraves burocráticos dados pela legislação, a Covid-19 e assim por
diante. No entanto, com tudo
isso, Piracicaba é bem avaliada
por diversos indicadores socioeconômicos e ambientais entre os
100 maiores municípios nos últimos 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, planejamos. E os resultados apareceram, pois sabemos que quem sabe
e planeja, trabalha e tem resultados; já quem pouco sabe ou pouco 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 perde 100 dias ou três meses, dificilmente se recupera o tempo perdido. Espero que a atual administração arregace as mangas, não
opte pela prepotência e arrogância, e trabalhe, pois não se administra uma cidade de 400 mil habitantes, no meio de uma pandemia, fazendo lives, lives e lives.
Mãos à obra. Há muito a se fazer,
principalmente para os que dependem dos programas e serviços públicos, em especial os mais pobres.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba
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Bolsonaro e a questão militar
Orlando Silva

E

m primeiro lugar,
importa saber
que não é possível entender as ações de
Bolsonaro com base no
arsenal lógico que costuma nortear decisões
políticas. Ele não funciona assim. Bolsonaro se movimenta sempre pela construção de
narrativas. A crise que engolfa o
governo se agravou com custo do
descontrole da pandemia e mudou de qualidade após a carta
em que economistas, agentes financeiros e empresários sinalizam
que a situação não pode continuar. Faltaram leitos nos hospitais
de elite e a Faria Lima chiou.
O Congresso emparedou o
governo pela demissão de Ernesto
Araújo, um estafermo que atrapalhou a obtenção de vacinas e o comércio exterior, indispondo o Brasil com todo o mundo civilizado.
Encurralado, a contragosto, Bolsonaro teve que jogá-lo ao mar. A
fragilidade evidente de Bolsonaro começou a pegar mal e parecer frouxidão para sua base extremada nas redes sociais, que
vem a ser o único sustentáculo
que ainda dá ao presidente alguma viabilidade política e eleitoral.
Bateu o desespero, o capetão teve
que mostrar as garras.
Então resolveu fazer uma reforma ministerial cujos pilares
são: segurar a caneta do impeachment, ceder mais espaço ao Centrão; blindar os filhos investigados com o MJ e fazer uma devassa contra quem não diz amém a
tudo o que ele manda. Aí entra o
truco às Forças Armadas. Bolsonaro acha que os militares deveri-

am sustentar seus devaneios autoritários.
Não é figura de linguagem: ele age em
busca do golpe. Com a
demissão do Ministro
da Defesa tentou mostrar força e colocar o
zap de uma quartelada na mesa. Não contava que o Alto Comando pediria 6!

Quis mostrar força
e transpareceu
fraqueza;
Bolsonaro está
desorientado
A posição do ministro Fernando Azevedo de denunciar a
pressão pela subalternização das
forças em sua carta de demissão
foi a senha. A atitude dos comandantes, que, solidários, entregaram 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, Bolsonaro tentou fuga para frente,
mas foi derrotado – ao menos por
ora. Quis mostrar força e transpareceu fraqueza. Está desorientado.
Cabe-nos elevar a vigilância e
mobilização em defesa da democracia e unir forças para derrotar definitivamente o Genocida.
———
Orlando Silva, deputado federal do PCdoB-SP

Novos ares, novas práticas na gestão municipal
Mário Neto

N

a sexta (16), o
prefeito Luciano e seus secretários expuseram o levantamento de 100
dias de governo com o
apontamento de problemas encontrados,
ações preliminares e projetos a serem executados; alguns a curto e
outros a médio prazo, passando, inclusive, do tempo deste mandato.
Primeiro, o ineditismo de o
prefeito e seus secretários trazerem
aos cidadãos os problemas encontrados pela administração e a adequação de seus projetos para resolvê-los, ou seja, a apresentação de
um planejamento de ações. Acostumados 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.
Depois, a qualificação
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 novidade de Obras é a proposta de
ações que contenham as enchentes
da Armando Salles e um aplicativo
para interação mais ágil com a população, além da urgente e esperada recuperação da malha viária. A
Saúde pretende cuidar adequadamente da Pandemia, digitalizar os
procedimentos e adequar os seus
prédios aos padrões devidos, além
de centralizar exames de imagens.
Abastecimento quer valorizar os pequenos agricultores locais e utilizar melhor os espaços
produtivos. Semae olha para o
futuro ao planejar um reservatório de água prevendo desabas-

tecimentos por escassez sazonais de água
nos nossos dois rios e
para o presente ao propor troca constante e
programada da rede
de tubulação de água
sucateada e negligenciada por anos, que causa desperdício de quase 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 tornar autarquia, promover a redução do déficit habitacional e acelerar a regularização de moradias –
30 anos em 3, foi o prometido.
Acompanhando as entrevistas dos secretários e, já por isso,
notado um protagonismo das
pastas e um contato maior com o
cidadão não verificado nas gestões 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 princípios da mobilidade urbana, muito
mais amplo do que o nome atual
da secretaria pretendia transmitir
de sua função. Transporte coletivo de qualidade, aumento substancial de ciclovias e controle inteligente
de semáforos e sinalização estão
entre as ações elencadas na entrevista, mas o trabalho de comunicação para mudança de cultura
de transporte chama a atenção.
Esporte, Lazer e Atividades
Motoras quer, através de suas ações,
entregar saúde para o cidadão piracicabano, realizando um trabalho

Os anunciados
“rompimentos de
contratos” por
várias secretarias
vêm ao encontro
do voto dos
piracicabanos
preventivo, além de promover o esporte educacional, com todas as
competências que envolve, e de
competição, buscando convênios
com todas as entidades estruturadas da sociedade para viabilização.
Pretende modernizar e funcionalizar os espaços próprios também.
O secretário de educação já
mostrou que sabe como fazer educação de qualidade, levando a escola estadual que dirigia a obter seguidamente as notas mais altas do
país no IDEB. Ele sabe que o método de ensino adotado pelo estado
de São Paulo não alfabetiza adequadamente e, com tal, a criança
chega ao sexto ano do ensino fundamental na condição de analfabeto funcional, quando deveria estar alfabetizado já no primeiro ano.

Além de propor um método de ensino que realmente alfabetize adequadamente, como anunciado, somam-se os desafios de obter a qualificação adequada dos profissionais
que fazem a educação no município
e o comprometimento deles com o
projeto do secretário. Conseguiu executar na escola que dirigia e a cidade passará, aí sim, a ser referência
em educação se conseguir obter esse
sucesso nas escolas municipais.
Os anunciados “rompimentos
de contratos” por várias secretarias vêm ao encontro do voto dos
piracicabanos que pediam o encerramento de um modelo de gestão
que gerava mais dúvidas do que
confiança e da troca de personagens que dominavam a política piracicabana 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 Direito, pós-graduado em Direito Privado e em Perito
Avaliador; atual presidente 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

O CTC (Centro de Tecnologia Canavieira) realizou, em
março, a Campanha Solidariedade em dobro para arrecadação
de cestas básicas para famílias
em situação de vulnerabilidade
social da região de Piracicaba.
Para cada cesta doada pelos colaboradores, 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 vulneráveis. Em linha com nosso compromisso social, tivemos o grande

apoio dos nossos colaboradores
para doar cestas básicas para famílias e entidades que estão passando por situações críticas neste
momento. Em apenas três dias
arrecadamos mais de 18 toneladas de alimentos”, afirma Gustavo Leite, presidente do CTC. “Sabemos 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 doadas para a Paróquia Santa Rosa
de Lima, do bairro Santa Rosa,
de Piracicaba, que tem um cadas-

tro social com famílias e entidades da região que atendem idosos, ex-moradores de rua, comunidades cristãs, entre outras. A
doação do CTC foi a maior doação da paróquia, que já estava
em déficit de cestas no mês de
abril. Com a doação, outras comunidades, além das cadastradas, puderam ser atendidas, multiplicando essa corrente do bem.
SOBRE O CTC - O CTC
(Centro de Tecnologia Canavieira) S.A. busca inovação na área
de melhoramento genético da
cana-de-açúcar a partir de técnicas convencionais, biotecnologia

ou modo de plantio. Com um banco de germoplasma com mais de
4 mil variedades, as equipes de
cientistas nos laboratórios em Piracicaba (SP) e Saint-Louis (Missouri-EUA), atuam no desenvolvimento de produtos a partir de
tecnologias disruptivas, tais como
transgenia e edição genômica.
Criado em 1969, o CTC contribuiu em seus mais de 50 anos
de história para o avanço tecnológico do agronegócio e da
competitividade do setor sucroenergético no Brasil e no mundo. Conheça mais sobre a empresa em: www.ctc.com.br.

Divulgação

Para cada cesta doada pelos colaboradores, a empresa doou uma a mais

João Paulo da Silva/Recrie Produções

R$ 150 MIL EM EMENDA
Emenda parlamentar, confirmada no último dia 14 pelo deputado estadual Alex
de Madureira (PSD), no valor de R$
150.000,00, será destinada à SMS (Secretaria Municipal da Saúde) para aquisição de uma ambulância. A vereadora
Ana Pavão (PL) solicitou a emenda junto ao deputado, para a SMS em prol
do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), visto que já havia realizado uma visita ao local em fevereiro, para ouvir as demandas necessárias, tanto em estrutura como equipamentos para melhoria da qualidade do
atendimento. “Estou fazendo o possível para conseguir emendas para nossa
cidade e beneficiar a população piracicabana. Com os meus parceiros deputados, 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) —

Comida na mesa
Flávio Dino

O

período de pandemia da Covid19 tem destacado e ampliado graves
problemas sociais em
todo o Brasil. Diante de
tal quadro, é imprescindível aumentar ao
máximo possível os investimentos públicos
em políticas sociais e obras, inclusive para possibilitar que o setor
privado siga funcionando. Adotar
esse caminho e ter a coragem de
percorrê-lo depende de capacidade de planejamento mas, acima de
tudo, de ter bons sentimentos.
Lembro-me dos preciosos ensinamentos de Jesus por meio da
Parábola do Bom Samaritano (Lc
10:25-37), quando diz: ‘Ame o Senhor, o seu Deus… e Ame o seu
próximo como a si mesmo’. Para
expressar o amor pelo próximo,
Cristo relata a história de um samaritano que resgatou um homem
a quem não conhecia, cuidou e se
compadeceu dele. É uma clara ordenança acerca de sentimentos
que o Brasil mais está carente hoje:
compaixão, misericórdia e amor.
Enquanto ultrapassa-se o número de 350 mil mortes por coronavírus no país, há falta de insumos
para produção de mais vacinas,
não há um plano nacional de retomada econômica nem orçamento federal, e milhares de lares não
têm comida na mesa. É inaceitável o que estamos vivenciando.
Com muita determinação
de governar com responsabilidade 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 total de R$ 180 milhões aplicados
em iniciativas integradas, contemplando desde a produção de alimentos até a garantia de segurança alimentar da nossa população.
Por meio do “Comida na
Mesa”, vamos ampliar a rede estadual de Restaurantes Populares, que proporcionalmente já é
a maior do Brasil, com 55 uni-

dades em todas as regiões do estado, servindo refeições diariamente a famílias inteiras, inclusive jantar
em todos os restaurantes. Esse novo serviço 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 alimentos oriundos da agricultura familiar a partir dos programas de acesso a mercados institucionais, a
exemplo do Programa de Compras
da Agricultura Familiar (Procaf).
Os produtos alimentícios adquiridos serão doados para utilização
em hospitais, creches, bancos de
alimentos e irão compor as milhares de cestas básicas que têm sido
distribuídas no estado para a
população em maior vulnerabilidade. Até o momento, já supe-

“Ele respondeu:
‘Ame o Senhor
Senhor,, o
seu Deus, de todo
o seu coração, de
toda a sua alma,
de todas as suas
forças e de todo o
seu entendimento’
e ‘Ame o seu
próximo como
a si mesmo’.”
(L
ucas 1
0:2
7)
(Lucas
10:2
0:27)
ramos 400 mil cestas básicas
entregues de casa em casa pelo
Corpo de Bombeiros do Maranhão, a quem agradeço por todo
o empenho nessa nobre missão.
De forma complementar, atuaremos, 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 oferta de alimentos para as compras
institucionais. Destaco que o
Plano Comida na Mesa será integrado ao Programa Vale-Gás,
que lançamos para auxiliar 115
mil famílias maranhenses de baixa renda na aquisição do gás de
cozinha nos próximos meses.
Políticas de segurança alimentar salvam vidas. Por isso,
o nosso esforço tem visado suplantar as difíceis consequências
da crise multidimensional que se
estabelece no Brasil, especialmente garantindo o direito básico de
comida na mesa para as famílias
maranhenses, enquanto reforçamos as medidas sanitárias, ampliamos nossa rede hospitalar
de atendimento e lutamos por
mais vacinas. Cuidando de quem
mais precisa, seguimos fortes
nessa batalha. E vamos vencer!
———
Flavio Dino, governador do Estado do Maranhão (PCdoB)

iniciou, sábado (17), a campanha “Alimente uma
Família”. Foram entregues cestas básicas na
Comunidade Pereirinha e no Bairro Nova Suíça.
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PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
-----------------------------------------ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gratuitamente para trabalhos e vendas de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessitadas, pequenos produtores, artistas, colecionadores, consertadores em geral etc. Apresente-se
aos domingos, das 8h ás 12h, no
Lar dos Velhinhos de Piracicaba,
avenida Renato Wagner, 770.
------------------------------------------

VENDO OU TROCO apartamento em
Piracicaba por imóvel em São Pedro
ou Piracicaba tratar : (19) 9.9665.8116
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas. Piscina infantil, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

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

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

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

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

O Presidente do 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, CNPJ 54.407028/000177, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos
os trabalhadores associados da categoria para a Assembleia 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

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 cidades 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 números 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 prêmio 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 ficar atentos às datas para conferência das apostas e retirada de
prêmio dentro do prazo legal. Os
prêmios de todas as modalidades 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 repassado integralmente ao Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies),
conforme a Lei 13.756/18.
SÃO JOÃO
Próximo sorteio especial,
onde o prêmio não pode acumular, será a Quina de São Joao com
previsão de prêmio de R$ 180
milões! Nosso combo terá 20 jogos de 15 dezenas. Como já é tradição, será o maior do Brasil!
LIXO
Linda Tuttle, nos Estados
Unidos, havia comprado o bilhete mas, desde então, não tinha
conferido os números. Recentemente, 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 premiado. A alegria foi tanta que até presenteou a funcionária da lotérica! Saiba mais sobre loterias acessando no you tube: lotérica copa70
ou pelo zap 19 994.410488.

CONSELHO COORDENADOR DAS ENTIDADES
CIVIS DE PIRACICABA- S.P.
Edital de Convocação dos Conselheiros ( as ) da Diretoria Executiva deste Conselho para uma Reunião Extraordinária a ocorrer 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 participantes. 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
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FALECIMENTOS
SR. OSMAR NUCESSOR DE MACEDO
faleceu ontem, nesta cidade, contava 85
anos, filho dos finados Sr. Carlos Nucessor de Macedo e da Sra. Eugenia Gonçalves 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 Sergio 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. Deixa 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 Municipal 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. Maria de Jesus Pereira. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro 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 BORGES faleceu ontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. Domingos Zuino
Borges, já falecido e da Sra. Tereza Soares Almeida Oliveira Borges, era casado 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 Cemitério 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. Deixa 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 ESPASIANO faleceu ontem, nesta cidade, contava
60 anos, filha do Sr. Ramiro Ferreira, já
falecido e da Sra. Teresinha Proença Ferreira, era casada com o Sr. Edivaldo Espasiano; 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 irmãos, 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 Limeira/SP, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Francisco Vitalino Santos e da
Sra. Maria Jesus Gomes Santos. Deixa
demais familiares e amigos. Seu sepultamento 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 família. 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 Siviero, 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 Valentin Berto, já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NANCI ALVES BEZERRA faleceu dia 17 p.p., nesta cidade, contava
56 anos, filha do Sr. Jose Alves Bezerra, já falecido e da Sra. Elisa Giovannetti
Alves Bezerra; deixa os filhos: Erico
Bezerra Rodrigues; Cristian Bezerra Rodrigues e Sofia Bezerra Breti. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h15 do Velório da Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. FRANCISCA SABINO MELLO
faleceu dia 17 p.p., nesta cidade, contava 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 Campos; 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 Cemitério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS faleceu dia 17 p.p., na cidade de
Laranjal Paulista/SP, contava 68 anos, filho 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 Severino e Karina Aparecida Severino Possato. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
anteontem às 11h00 no Cemitério Municipal de Laras/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOSE DOMINGOS FLAVIO PONCIANO
faleceu dia 17 p.p., nesta cidade, contava 34 anos, filho do Sr. Domingos Geraldo Ponciano, já falecido e da Sra. Aparecida Flavio da Silva Ponciano, era casado 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 Cemitério 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 Silva, casado com a Sra. Aparecida de
Fatima Capelaso; Osvaldo da Silva Filho, casado com a Sra. Rosalina Aparecida de Castro da Silva; Edijalma da
Silva, casado com a Sra. Renata Assunta de Castro e Eliana Celia da Silva
Galvão, casada com o Sr. Valter Galvão. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro 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 anteontem, na cidade de Araras/SP, contava
59 anos, filho do Sr. Alfredo Nunes e da
Sra. Ana Leopoldino Nunes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Iracemapolis/SP para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
DRA. ROSANA BAPTISTA BRAINICH
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Milton Baptista e da Sra. Abigahil Nastari Baptista; deixa o filho:
Rafael Felipe Brainich e Rosiene Santos da Silva. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Sua Cerimônia 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 faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Antonio Rosolem e da Sra. Helena Bergamo
Rosolem, era casado com a Sra. Ivali
Teresinha Gumier Rosolem; deixa o filho: Rafael Rosolem, casado com a Sra.
Flavia Heliane Rodrigues Rosolem.
Deixa a neta: Monica, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada anteontem às 18h30
no Crematório Unidas de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO PETRUCELLI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72
anos, filho dos finados Sr. Luiz Petrucelli e da Sra. Maria Rodrigues Petrucelli, era casado com a Sra. Solange
de Matos Franca; deixa o filho: Bruno
de Matos Franca Petrucelli. Deixa irmãs, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ADÃO BUENO faleceu anteontem,
na cidade de Americana/SP, contava 74
anos, filho dos finados Sr. Antonio Cardoso e da Sra. Benedicta de Freitas Cardoso, deixa os filhos: Sandro Rodrigo Vagner Bueno, casado com a Sra. Mary Berto Bueno e Suze Cristine Bueno de Souza
Carneiro, casada com o Sr. João Luis de
Souza Carneiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às
09h30 da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. RUBENS SANTILI faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP,
contava 61 anos, filho dos finados Sr.

Eustachio Santili e da Sra. Benedita Gomes Santili, era casado com a Sra.
Gleuciliadora de Oliveira Sousa Santili, deixa os filhos: Regiane Santili e
Reginaldo Santili. Deixa neto, demais familiares 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 faleceu anteontem, nesta cidade, contava
31 anos, filho do Sr. Sergio Nivaldo
Barbosa já falecido e da Sra. Maria
Elaine Barbosa, era casado com a Sra.
Lucineia Aparecida Alves dos Santos.
Deixa irmãos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 10h00 no Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA EVANGELINA COUTO
DORNELAS faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Edwiges Miguel Couto e da
Sra. Margarida Garbin Couto, era viúva do Sr. Manoel Dornelas, deixa as
filhas: Patricia Cristina Dornelas Machado, casada com o Sr. Denezio Correa Machado e Karina Dornelas Orsini,
casada com o Sr. Luis Orsini. Deixa o
neto: Uriel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às 10h30
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE DA GAMA RIBEIRO FILHO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava
59 anos, filho do Sr. Jose da Gama Ribeiro e da Sra. Alice da Gama Ribeiro, deixa
os filhos: Mateus Godoi Ribeiro e Mauricio 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 Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PEDRO DAVANZO faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP,
contava 89 anos, filho dos finados Sr.
Gerolamo Davanzo e da Sra. Maria Venerada Rizigo Davanzo, era casado com
a Sra. Francisca Barbosa Davanzo,
deixa os filhos: Antonio Donizeti Davanzo; Maria de Fatima Davanzo Besse;
Suziliana Aparecida Davanzo Bombasaro já falecida e Maria Aparecida Davanzo, já falecida. Deixa netos, bisnetos, 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 faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos,
filho da Sra. Rosa Garcia já falecida, era
casado com a Sra. Luisa Rodrigues Garcia, deixa os filhos: Cristiano Rodrigues
Garcia e Reginaldo Rodrigues Garcia.
Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal 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 finados Sr. Alvaro Pereira Estevam e da

Sra. Adelina Trevisan Estevam, era casada com o Sr. Santos Moreira de Lima;
deixa os filhos: Sueli Aparecida Moreira de Lima, casada com o Sr. José
João Franceto; Vilma Aparecida Moreira 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, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 04 para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MICHELE VILAS BOAS faleceu ontem, na cidade de Águas de São Pedro – SP, contava 28 anos, filha do
Sr. Valcir Vilas Boas e da Sra. Ivone
Tretene Vilas Boas. Deixa irmão, sobrinhos, 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 Sousa e da Sra. Elvina Ferreira Lima, já falecida; 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 sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. 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 sepultamento 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 cidade, contava 54 anos, filha dos finados
Sr. Cicero Adelino dos Santos e da Sra.
Creusa Maria da Conceição, era casada com o Sr. Jose Ronaldo Ferreira
Silva, deixa os filhos: Nadja de Lourdes dos Santos Ferreira Ramos, casada 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 familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação 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 Rodrigues da Fonseca e da Sra. Mara Eugenia da Fonseca, era casado com a Sra.
Nathalia Cavalheiro Fonseca, deixa os
filhos: Jose Nazareno Fonseca, casado
com a Sra. Fatima de Souza Castro; Francisco de Assis Fonseca, casado com a
Sra. Liliane Fontes Fonseca e Sueli Fonseca Rossi. Deixa netos, bisnetos, demais 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; Laudemir de Oliveira, casado com a Sra.
Leila Renata de Oliveira; Ladilson de Oliveira, casado com a Sra. Aldalice Camargo; Lademice de Oliveira, casada com
o Sr. Jurandir Silva; Laerte de Oliveira;
Laudineia Catia de Oliveira, casada com
o Sr. Marcos Lavorante; Laudinei de Oliveira; Laudilene de Oliveira, casada
com o Sr. Eduardo Patrini; Laercio, já
falecido; Ladir, já falecido e Laidi, já falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares 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. Espedito Pereira dos Santos e da Sra. Juvelina Pereira de Morais Santos, deixa o filho: 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 família. 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 casado 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 sepultamento 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 Chieregatto e da Sra. Antonia Fatori Chieregatto, era casado com a Sra. Silvana Aparecida Nery, deixa os filhos: Rafael Chieregatto; Gabriel Dante Chieregatto e Daniela
Nery Stocco, casada com o Sr. José
Roberto Arruda Nunes Junior. Deixa o
neto: Davi Nunes Stocco, irmãos, cunhados, 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 cidade, 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 Gonzales e Renata Cristina Gonzales. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. 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 família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
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 Gaspar 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 amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem 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 (ANTONIETA) faleceu dia 17 pp na cidade de
Piracicaba aos 82 anos de idade e
era filha do Sr. Sebastião José Vieira
e da Sra. Carolina Altafin Vieira, falecidos. 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 família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. NOEDIR LUIZ LIBARDI faleceu
dia 17 pp na cidade de Piracicaba, aos
64 anos de idade e era casado com a
Sra. Sonia Aparecida de Andrade Libardi. Era filho do Sr. Luiz Joaquim
Libardi e da Sra. Euclidia de Oliveira
Libardi, ambos falecidos. Deixou o filho: Michel Andrade Libardi. Deixa também 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 Piracicaba, aos 74 anos de idade e era filho do Sr.
Turibio de Moraes Cardozo e da Sra. Ana
Luiza de Azevedo, ambos falecidos. Deixou o filho: Jesus Alcides de Moraes
Cardozo casado com Claudineia Cristina da Silva Cardoso. Deixa também 2
netos, demais parentes e amigos. O corpo foi transladado em auto fúnebre para
a cidade de São Pedro e o seu sepultamento 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 SANTOS faleceu dia 17 pp na cidade de Piracicaba, aos 44 anos de idade e era casado 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 Ferreira 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 anteontem 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 Sabino. Deixa também 03 netos. O seu
corpo foi transladado anteontem as
16:00 hs para o Crematório local onde
foi realizada a Cerimônia de Cremação.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
JOVEM PEDRO HENRIQUE MACHADO 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 parentes. O seu sepultamento deu-se anteontem as 16:30 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)
SR. VALTER AUGUSTO BARBOSA faleceu 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 Magalhães Barbosa e Lorenzo Lovadine Barbosa. 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 Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Elza Francisca de Oliveira Santos. Era filho do Sr. Arnor Paulino 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 Oliveira Santos, já falecido. Deixa 02 netos,
demais parentes e amigos. O seu corpo transladado em auto fúnebre para a
cidade de Charqueada e o seu sepultamento 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 ROMERO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 86 anos de idade e era
viúva do Sr. Francisco Rodrigues Romero. Era filha do Sr. Estevam Fernandes e da Sra. Sebastiana Luiza de Jesus, 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 Rezende, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MOACYR ROSA MIRANDA faleceu 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 Natanael 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 Ressurreição, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JORGE FERREIRA faleceu anteontem 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 Ferreira e da Sra. Maria Cerignoni Ferreira, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Ronaldo Cerignoni, Renan Cerignoni,
Rosemeire Cerignoni e Roselaine Cerignoni. Deixa também netos e demais parentes 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 localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ALMERINDO DE SOUZA LOBO
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba 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 também netos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 10:30 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. VALDEMIR SIDNEI SALVATO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 69 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Clarice Mandro Salvato. Era filho do Sr. Evangelista Salvato e da Sra. Izainda Sandalo Salvato,
ambos falecidos. Deixou os filhos: Tatiana 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 Ressurreição onde foi inumado em jazigo da família. (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. Antônio Carlos Amate Massi e da Sra. Silvana Magali Lopes Massi. Deixou os
filhos: Gabriel Victor Rodrigues e Isabella Rodrigues. O seu sepultamento deuse ontem as 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 02 para a referida necrópole, foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIZ ANTONIO NICODEMO faleceu 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 Braga Soares, Alex Paulo Braga e Anderson

Luiz Braga. Deixa também netos, bisnetos, 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 faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos
74 anos de idade e era filho do Sr. Antônio
Aparecido da Silva e da Sra. Helena Zaramello da Silva, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Jorge Luiz da Silva, Paulo Cesar da Silva, Antônio Marcos da Silva e
Lucia Helena da Silva Silveira Leite. O
seu sepultamento deu-se ontem as
15:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório “B” do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO ANTÔNIO ANTUNES faleceu 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 Pamela G. Dos Santos Antiqueira e Chrys
Marcel Antunes. Deixa também 03 netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende
– sala 03, para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba 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 sepultamento 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 OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de São Pedro, 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, falecidos. 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 Memorial Bom Jesus – Sala 01 seguindo
para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. CAROLINA MACHADO LEME
faleceu dia 17 pp na cidade de São Pedro, aos 58 anos de idade e era filha do
Sr. Delfino Machado Leme e da Sra.
Olinda Pires Batista, ambos falecidos.
Deixa os filhos Anderson Luís, Vera
Lucia e Emerson Fernando, falecido.
Deixa um neto, demais parentes e amigos. 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 localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ ALBERTO TICIANELLI faleceu 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 falecidos. 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 Cabanes, falecidos. Deixa os filhos Rogerio
casado com Luisa, Rodrigo casado com
Thatiana, Raquel casada com Fabio e
Ronaldo, falecido. Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse dia 17 pp as 17:00 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. NIVALDO LOUREIRO faleceu ontem 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 falecidos. Deixa o filho: Rodrigo Favarim
Loureiro casado com Patrícia Patricia Rodrigues 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 família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ BARBOSA DA SILVA faleceu 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 filhos: Donizete

José da Silva casado com Monica da
Silva e Maria Rosana da Silva 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 Saudade onde foi inumado em jazigo da família. (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. Lucia Izabel Pimpinato Zampaulo. Era filho do Sr. Jose Zampaulo e da Sra.
Maria Madalena Strapasson Zampaulo, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Jardel Altair Zampaulo casado com
Edicleia Aparecida Antunes P. Zampaulo; Juliana Zampaulo Milani 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 Saltinho e
seu sepultamento deu-se dia 17 as
09:30 hs, saindo a urna mortuária do
velório Municipal, seguindo para o cemitério 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 Pedras aos 89 anos de idade e era casada
com o Sr. João Cremonese. Era filha do
Sr. José Guião e da Sra. Angelina Paralupio, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Antônio Mauro Cremonese, Aparecida de
Fátima Cremonese, Leni de Lourdes Cremonese, Angela Marina Cremonese Stefani, Maria Creuza Cremonese Tozin e
Francisco Antônio Cremonese, falecido. O seu sepultamento deu-se dia 17
as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do
Velório municipal, seguindo para o Cemitério municipal naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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 França e da Sra. Felomena Padilha de Lima,
ambos falecidos. Deixou as filhas: Santina, 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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