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EDUCAÇÃO — I
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) parece que despertou do
ninho tucano e está colocando o
clarim para soar em favor dos
funcionários da Secretaria da
Educação, cujo titular é o professor João Marcos Tomazziello.
Kawai diz que quer entender melhor a questão e informar a população. Uma leve oposição!
EDUCAÇÃO — II
E Kawai pergunta: “Quais
são os cargos comissionados
existentes no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação? Pede, como um favor, listar cargo, função, nome
do servidor ocupante do cargo
e data da sua contratação”.
EDUCAÇÃO — III
Mais ainda, pergunta:
“Quantos cargos de supervisão,
direção e coordenação existem
no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação?
Favor listar os servidores ocupantes dos cargos, o local de trabalho, horário de trabalho, forma
de contratação e data que assumiu a função”. Vamos aguardar?
MORAIS — I
O deputado estadual Roberto
Morais (CID) estava feliz, ontem,
como político e como esportista e
radialista. Como político, recebeu,
do secretário-chefe da Casa Civil
do Governo do Estado, Cauê Macris (PSDB), a informação de que
foram liberados R$ 350.000,00
para a Prefeitura Municipal de Piracicaba, a serem investidos em
reforma do vestiário do Estádio
Municipal Barão da Serra Negra.
MORAIS — II
E, como esportista e radialista, todos sabem da alegria que
o deputado estadual Roberto
Morais (CID) demonstra em favor do EC XV de Novembro, isso
desde a juventude, quando começou a pegar “a latinha”, ao lado
do saudoso José Roberto Soave,
então diretor da Rádio Difusora.
É uma realidade, o XV, na vida
do parlamentar nascido em Recreio, município de Charqueada.
CAUÊ
Aproveitando a ocasião, é
bom lembrar que o jovem Cauê
Macris (PSDB), de Americana,
que é deputado estadual e filho do
deputado federal Wanderley Macris (PSDB), já não deverá estar
na disputa pela reeleição na Alesp.
Está se preparando para ser, nos
planos do grupo todo, vice-governador na chapa que terá o atual
vice, Rodrigo Garcia (DEM),
como candidato a governador do
Estado. É a juventude política.
VICENTINHO
O deputado federal Vicentinho
(PT) fez pronunciamento segunda
(19) contra o veto do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), que quer
acabar com publicações pagas na
mídia impressa. Da Tribuna da
Câmara dos Deputados, Vicentinho foi veemente em defesa dos
jornais pequenos, lembrando que
o presidente quer atingir os
“grandes”, dois ou três. Agora, é
aguardar os votos contra o veto.
Obrigado, deputado Vicentinho.
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JARDIM
Também o deputado federal
Arnaldo Jardim (CID), na mesma
linha, assumiu compromisso de
defender os jornais pequenos, os
chamados do Interior, de forma
que o veto do presidente da República não seja, simplesmente, como
“vingativo”, contra dois ou três
“jornais grandes”. O pedido foi feito através do deputado estadual
Roberto Morais (CID). Grato.
REALEZA
A realeza brasileira e seus
súditos estão em festa, o Rei Roberto completou seus 80 anos de
vida na última segunda (19).
Coroa que divide com outros
nobres, como Pelé, Roberto Carlos segue mais rei do que nunca.
Está vacinado contra a Covid-19
e assim mesmo continua fazendo isolamento social. Ave, Majestade! Deus conserve o Rei. Aliás,
os Reis, Pelé e Roberto Carlos.
VACINAS — I
Este Capiau testemunha o ótimo trabalho em dois postos de
vacinação em Piracicaba, quarta
(21). O Paineiras e Esperança I foram visitados por este idoso — já
bem cansado — que viu, nos funcionários, dedicação e organização de altíssimo nível. Muito bom
trabalho e é o que se ouve pela
maioria que vai, otimista, em busca científica contra a Covid-19.

Prefeito Formiguinha e o vice Mauro da Costa exibem documentos de emendas

Encontro acontece nesta sexta (23),
às 11h, na página da Prefeitura no
Facebook; autor do livro “Tarco, Arco,
Verva”, Cecílio Elias Netto participará
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural), realiza a live Diálogos Culturais:
Memórias e Histórias, que irá dialogar sobre a importância da
preservação histórica para a
identidade cultural da sociedade. O evento ocorre na página
oficial da Prefeitura no Facebook
(@prefeituradepiracicaba), nesta sexta (23), a partir das 11h. A
conversa contará com as presenças do secretário da Semac, Adolpho Queiroz, de Valdiza Caprâ-

VACINAS — III
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, começa a vacinar contra Covid-19 pessoas com 64 anos
ou mais na próxima segunda (26).
Para esta etapa da vacinação, o
município recebeu 3.900 doses
da vacina Coronavac/Butantan.
VACINAS — IV
As pessoas contempladas
nesta fase devem fazer o agendamento no VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/),
sábado (24), a partir das 10h.
E, no VacinaPira, a pessoa deve
escolher o grupo ao qual pertence, preencher um formulário e escolher onde quer ser vacinada, entre as unidades de
saúde disponíveis nessa etapa.

CONTRA JAIR
O Partido Verde (PV) participa, nesta sexta (23), às 14h, de
forma virtual, de reunião com os
partidos de oposição para agenda conjunta para encaminhamento de novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Estarão na agenda virtual
ainda os seguintes partidos:
PDT, Cidadania, PSOL, Rede, PSB,
PT, PCdoB e Unidade Popular.

Na última sexta-feira (16), o
prefeito de Mombuca Rogério Alcalde, o Formiguinha, e seu vice
Mauro da Costa anunciaram
mais de R$ 1 milhão em verbas
para o município. As conquistas
foram confirmadas através de
emendas parlamentares de deputados estaduais. No total, os
recursos chegam a R$ 1 milhão
e 200 mil, já confirmados. A10

Importância da preservação
histórica é tema de live, hoje

VACINAS — II
Pena que o Governo Federal atrasou na compra e vale
dizer que, se um dos funcionários dos postos Paineiras ou Esperança I estivesse no Palácio
do Planalto, já teria resolvido
a compra das vacinas no ano
passado. Eles entendem do
tema, conhecem o assunto.

ATACADISTAS
O setor supermercadista
lançou a campanha Doação Super Essencial, que arrecadará
recursos destinados à distribuição de cartões no valor de R$
100,00 para a população vulnerável fazer compras em todos os
supermercados do País. A iniciativa da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) envolverá suas 27 afiliadas e terá uma
ação inicial organizada pela
Apas (Associação Paulista de
Supermercados). Interessados
em doar devem acessar o site
www.doacaosuperessencial.com.
br ou ligar (11) 3838-4525.

Mombuca
terá R$ 1 mi
e 200 mil
em emendas

Aldo Guimarães

nico (ex-presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba), de Cecílio Ellias Netto (jornalista e fundador do instituto
que leva o seu nome) e de Joceli
Lazier (coordenadora do Centro
Cultural Martha Watts). Mediam o encontro virtual Airan Prada e Elisete Santos. Na pauta, as
experiências de diversas instituições, de áreas distintas, em
registrar e em documentar dados socioeconômicos e culturais
de Piracicaba. Já é a terceira live
da série Diálogos Culturais.

Petistas, liderados por Bebel,
aprovam prorrogação de
“calamidade pública”
Divulgação

VISITA
Quinta-feira (15), o deputado estadual Alex de Madureira (PSD) visitou o prefeito Formiguinha, de Mombuca, e permaneceu em reu-

nião com as lideranças locais por quase duas horas,
a tendendo solicitação de
emenda e as estratégias para
este ano e para 2022. A10
Deputada Professora Bebel é líder do PT na Alesp

Ex-prefeita Maria Ruth, de
Mombuca, morre aos 62
Na quarta (21) faleceu, aos
62 anos, a ex-prefeita Maria Ruth
Bellanga de Oliveira, após intensa luta contra a Covid-19. O PL
(Partido Liberal) de São Paulo e

do Brasil manifestaram “pela triste, dolorida e lastimosa partida da
nossa leal e perdurável companheira liberalista”, diz a legenda em
nota oficial. Sentimentos. A11

Sob a liderança da deputada Professora Bebel (PT), líder
da bancada do PT na Alesp (Assembleia Legislativa de São
Paulo), os deputados que compõem a bancada do PT votaram

a favor do Projeto de Decreto
Legislativo 32/2021, que prorroga o estado de calamidade
pública no Estado de São Paulo, garantindo sua aprovação
na tarde de ontem (22). A3
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Moradia pede passagem
José Renato Nalini

M

oradia é direito social funidamental.
Está na Constituição
Cidadã. Precisa ser
levada a sério e isso
não é tarefa exclusiva do governo. Todos
aqueles que exercem
atividades e profissões exitosas,
graças à construção civil e o
universo a ela conexo, têm o
dever de se preocupar com os
milhões de brasileiros que não
têm onde morar. Outros milhões moram mal. Em habitações rústicas, precárias, toscas.
Os governos tentam administrar o tema, porém estão sempre em déficit. Houve um SFH –
Sistema Financeiro da Habitação. Mais recentemente, o projeto “Minha Casa, Minha Vida”.
Agora surge o “Casa Verde e Amarela”. O programa foi lançado em
agosto de 2020 e em 13 de janeiro
de 2021 a lei foi sancionada.
A proposta é atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda,
mediante financiamento habitacional até 2024. Para concretizar o plano, reduzir-se-á a taxa
de juros para o patamar mínimo do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Também haverá alterações na remuneração do agente financeiro.
Um instrumento que precisará ser utilizado e acelerado é o da
Regularização Fundiária. A maioria das propriedades brasileiras
tem problemas fundiários. Isso
significa falta de registro, dificuldade em obtê-lo, dúvida quanto à origem dominial. Antigamente, a alternativa para esses
moradores em casa imprópria –
embora pensassem ocupar a casa
própria – era a ação de usucapião.
Houve relativo avanço ao se
atribuir o processamento da
usucapião, que é essencialmente administrativo, às delegações extrajudiciais. Não existindo litigiosidade, não se justifica a invocação ao complexo, sofisticado e lento equipamento
estatal denominado Justiça.
O Parlamento ofereceu legislação compatível. Hoje, a Lei
13.465/2017 oferece todas as condições para uma regularização
fundiária por atacado. Mas ataques mesmo sofre a lei, com a arguição de inconstitucionalidade,
porque tudo no Brasil é inconstitucional. Embora inconstitucional, na verdade, seja deixar brasileiro morando na rua, ou em cortiço, ou em palafita, ou em favela.
Um aspecto saudável na lei
da Casa Verde e Amarela é levar
em consideração a sustentabilidade. O financiamento habitacional se propõe a encarar também
a regularização fundiária e atender às finalidades ambientais,
sociais e jurídicas da moradia.
Nesse ponto, a Regularização Fundiária já se adiantara.
Ela deixou de ser mero arranjo
jurídico formal, para ser uma
alavanca na retomada do crédito, fator que recupera a fragílima economia tupiniquim.
Tudo no século XXI deverá
levar em consideração os aspectos ambientais, sociais e de governança. É assim que se construirá um novo pacto cidadão,
para que seja possível a implementação de algo mais próximo
à Democracia Participativa. Pois
a Democracia Representativa
faz água e tende a naufragar.
Prevê-se um aporte para a

reforma de residências das famílias com
renda total de até dois
mil reais. Essa injeção
na indústria e comércio da construção civil é outra chave para
a retomada dos negócios. É sonho legítimo
de todas as famílias
ter uma residência
digna, decente, conforme com as
exigências da salubridade e provida de um mínimo de condições para se considerar incluída na sociedade high-tech.

Moradia é
direito social
fundamental,
precisa ser
levada a sério
e isso não é
tarefa exclusiva
do governo
Pensou-se nos deficientes e
nos idosos, reconhecimento de que
a população brasileira envelhece
rapidamente e que já não podemos
nos considerar um país jovem.
Acessibilidade terá de ser levada
em conta, o que é um avanço.
Um outro ponto a merecer
destaque está contido no artigo 13
da Lei. Os contratos e registros
serão formalizados preferencialmente em nome da mulher. Quando esta for a chefe da família, não
haverá necessidade de outorga do
cônjuge. É algo justo e necessário,
embora insólito para a orientação
de certos setores do governo.
Benéfica, ainda, a ampliação
do conceito de empreendedor para
fins de parcelamento do solo urbano. Inclui-se um artigo 2º-A na
Lei Lehman, a Lei 6.766/79, para
considerar que o empreendedor
poderá ser o proprietário do imóvel a ser parcelado, ente da administração pública direta ou indireta habilitado a promover a expropriação para implantar parcelamento habitacional ou a regularização de regularização fundiária de interesse social. Mais ainda: podem ser considerados empreendedores a pessoa física ou
jurídica contratada pelo proprietário do imóvel a ser parcelado ou
pelo poder público para executar
parcelamento ou regularização
fundiária e cooperativa ou associação de moradores, quando autorizada pelo titular do domínio.
Só que não faltam leis no Brasil. Aliás, há um excesso delas. Por
isso é a República em que “há leis
que pegam e leis que não pegam”.
Permita a Providência que esta lei
mereça a atenção não só do Estado, mas dos incorporadores, dos
empreiteiros, das grandes construtoras, dos Sindicatos, das associações, da sociedade civil por si ou
por organizações do Terceiro Setor.
O registrador imobiliário
será um protagonista importante, assim como já o era quando
se cuidava de Regularização
Fundiária à luz da Lei 13.465/
2017. Agora, com maior razão,
pois atacam-se as duas frentes:
a regularização fundiária e a edificação de habitações para os que
de moradia ainda estão privados.
———
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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A Música de Bonillo
Alê Bragion

H

á também o
som que se
cala no retrato estático das pessoas quando a gente as
ouve assim, de longe,
com a memória do
foi-não-foi na ponta
dos ouvidos idos. Há sons plásticos em contornos clássicos, fotografias musicais encaixotadas no
vido-visto-e-cantado de escritaspautas partidas, de partituras
perdidas, de concertos lendários. Que as pessoas tocam música
mesmo quando caladas não se
tenham mais dúvidas, nem dívidas. Pois o estar presente é por
assim ser um concerto facto e
feito - e de efeito místico, artístico, perfeito. De modo que, desde criança, ouço as pessoas vibrarem suas notas concretas,
eretas e retas, no pentagrama
findoso do existir. E, por fazer,
quando morrem, no fim das barras duplas, operam elas silenciosos silêncios horrendos – frutos de um não mais se existir em
vibração. Que tudo para, que
tudo finda depois da barra, ao
final da vida concreta vivida, sem
ritornelo-retorno ou repetição.
Quando fecho por assim as
vistas do engano-presente objetivo – Ledo e Ivo – tocam nos
meus sentidos a orquestra de
outrora em sons vividos mais
com o espírito do corpo do que

com a razão auditiva
dos comovidos. E, à
frente dessa orquestra
bela e bélica, a força destra de um homem de
gestos claros a apontar
sempre para aquilo que
equalizava seu modomundo sonoro-vital
pretendido: um quasepai, um quase-irmão, um quaseavô erroneamente percebido, maestro e amigo querido: Joaquim
Álvaro Bonillo. Retrato sonoro de
um tempo ido, de uma cidade que
não há mais, de uma musical identidade engolida pelo fim de sua
própria vida. Quem mais fala de
ti, hoje, por aqui, amigo querido?
Quem mais se lembra do seu nome
e dos seus atos? Quem faz vibrar
na batuta seus urros e brados,
seus olhares calados de assombrosa interjeição? Quem, hoje, reconhece sua essência e contribuição dedicadas por décadas a esta
sua adotada cidade-nação? Eu
mesmo, velho amigo, demorei
quase duas décadas em pleno vão
para escrever sempre esse tempo, quem foi tempo-canção.
No escuro dos olhos cerrados,
escuto seus traços no ar – a cofiar
a longa barba apostólica e corinthiana. Vejo no ar sua voz em canção ritmar desenhos melódicos,
jogos contrapontísticos, contracantísticos, contra o mundo que
se enviesava em coral desafino, em
musical desatino. Assoviando uma
de suas obras preferidas, lembro-

Retrato sonoro de
um tempo ido, de
uma cidade que
não há mais
me de nossas idas ao Mercado
Municipal – quando entrávamos
sem uma nota e saímos de pauta e
cesta cheia, repleta de delicados
presentes ornamentais que seus
velhos amigos (imortais) do Mercadão faziam questão de lhe dar.
Lembro-me de seus fatais maços
de cigarro, estrategicamente colocados na parte debaixo da estante
de música, ao lado rolo de papel
higiênico canoro para o nariz. Carrego em mente também sua sempre fiel sacola plástica – dessas de
supermercado – que era a sua mala
007 repleta de sonhos, chaves, isqueiros, caixas de fósforos e moedas. Lembro-me de suas quaseúnicas poucas roupas e sapatos.
De seus quase únicos poucos móveis, escondidos no porão em que
você fez para você morada final,
afinal, neste plano no qual os homens surdos pelo dinheiro nunca
o deixaram ter morada fixa.
Ouço ainda a cada imaginária e imaginada condução sua,
amado amigo, o som de teu desapego material subvertendo a lógica do conhecimento imaterial com
o qual você nos brindava em forma de luz, de baforadas de cigarro e de palavras cantadas. No cômodo franciscano improvisado em
cozinha, seus raros pertences eram

nominados em grego. Na sua estante em forma de caixotes, seus
livros de cabeceira: “Cem Anos
de Solidão” entre dicionários de
grego e latim, entre histórias concisas da música que lhe enchiam
os dias e a vida. Sobre a cama,
apoiada em latas de tinta, sua
humanidade estendida ao lado
da roupa usavada nos concertos. Na memória dos que o conheceram, assim, a certeza de
ter realizado, em seu último ensaio, a sua derradeira e sonora
vontade – quando, diante de
teu corpo-presente, cumprimos
seu desejo derradeiro (e antecipado semanas antes de sua
partida, na ocasião em que,
ante os protestos e desagravos
dos músicos, você pediu para
que – quando fossemos velar
seu corpo – tocássemos da obra
de Bach a sua preferida).
Que as pessoas tocam música mesmo quando caladas não
tenho mais dúvidas, nem dívidas, como já te disse. Mas no teu
caso, saudoso e amado amigo,
creio que a sua música ainda toca
por aqui, dentro de alguns poucos – mesmo que sob a surdez de
pedra de quase toda uma cidade.
———
Alê Bragion, doutor
em Teoria e História
Literária pela Unicamp, editor do portal Diário do Engenho e cronista desta
Tribuna desde 2017

As dores do crescimento

O Senado e a hora da verdade

Ciro Rosolem

Almir Pazzianotto
Pinto

O

final de semana passado nos
trouxe duas manchetes sensacionais - no
sábado: “EUA cobram
ação imediata do Brasil contra desmatamento”; e, no domingo: “Boom de commodities deve
trazer de volta superávit nas
contas externas após 14 anos”.
Nós sabemos que o Brasil é
o país que mais preserva o meio
ambiente, suas reservas naturais; temos o Código Florestal
mais restritivo do mundo. O
mundo também sabe. Mas, no
jogo de gigantes, isso não tem
sido lembrado. Fotos do desmatamento são mais impressionantes, independentemente de seu
real significado nas emissões
mundiais de carbono. Pouco se lê
sobre as emissões de Pequim,
Nova Iorque ou Paris ou sobre as
emissões das usinas termoeléctricas mundo afora. É que o foco real
não é esse; e sim o incômodo econômico que o Brasil causa, principalmente nos Estados Unidos e na
Europa. Mais eficiência aqui, maior necessidade de subsídios lá.
Vamos lembrar de um documento um pouco antigo, publicado em 2011: Farms Here,
Forests There: Tropical Deforestation and U.S. Competitiveness
in Agriculture and Timber (Fazendas Aqui, Florestas Lá: Desmatamento Tropical e Competitividade na Agricultura e Atividade Florestal Americana. Trata-se de um relatório preparado
por Shari Friedman, executiva
ligada a organizações que se ocupam das mudanças climáticas. O
documento foi financiado pela
National Farmers Union (Associação Nacional de Fazendeiros) e
pela ONG Avoided Deforestation
Partners (Parceiros contra o Desmatamento). Encontrado em:
http://assets.usw.org/our-union/
pulp-paper-forestry/farms-hereforests-there-report-5-26-10.pdf.
Muito bem, já se falou
muito deste documento publicado há dez anos. Mas está
mais atual que nunca. Algumas das principais conclusões:
1. “Operações agrícolas ilegais e não sustentáveis estrangeiras estão destruindo as florestas tropicais, emitindo mais carbono que todos os carros, caminhões, tratores e equipamentos
agrícolas combinados”. Trata-se
de um evidente exagero. Não é
verdade. A operação agrícola brasileira está longe de ilegal, e cada
vez mais longe de insustentável.
2. “Os produtos agrícolas e
florestais do desmatamento estão deprimindo os preços internacionais, prejudicando economicamente os produtores ame-

ricanos”. Vejam bem:
nosso crescimento
agrícola não ocorreu
com desmatamento,
outra conclusão errada do documento.
3. “A proteção
das florestas úmidas
tropicais através de
políticas climáticas
resultará em aumento de faturamento entre 196 e 267 bilhões
de dólares para os agricultores
americanos”. Entenderam??

Vemos nossa
soberania
ameaçada,
todos querendo
“segurar” nossa
agricultura
por motivos
disfarçadamente
ambientais
Vamos agora pegar o exemplo da soja: em 2011, o Brasil
produzia, aproximadamente, 72
milhões de toneladas e os Estados Unidos, aproximadamente,
90 milhões de toneladas. Em
2020, o Brasil produziu 124,8
milhões de toneladas, e os Estados Unidos 96,7 milhões de toneladas. Isso dá uma dimensão
da preocupação, não só americana, mas de outros produtores
com o crescimento da agricultura brasileira. Sem desmatar.
Ocorre ainda que os agricultores europeus, e principalmente os americanos, têm lobbies fortíssimos junto aos governos. Então, é necessário achar
alguma coisa ruim no Brasil. Infelizmente temos tido problemas
com queimadas, por diversos
motivos. Tem sido nosso calcanhar de Aquiles. Não interessa
quanto de verdade tem na importância ou tamanho das queimadas, o problema real não é esse.
Então, vemos nossa soberania ameaçada, todos querendo
“segurar” nossa agricultura por
motivos disfarçadamente ambientais. Já tivemos barreiras sanitárias e outras. Hoje é ambiental.
Então, o problema é político,
mas, principalmente de comunicação de massa. Ainda temos
muitos brasileiros a serem convencidos da eficiência ambiental
de nossa produção, mas isso não
é suficiente. Essa comunicação
também precisa ser exportada.
Crescer dói, como dizia minha avó.
———
Ciro Rosolem, vice-presidente de Comunicação do Conselho Científico Agro Sustentável
(CCAS) e Professor Titular da Faculdade de
Ciências Agrícolas da
FCA/Unesp Botucatu

A

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) pertence à história do
Direito Constitucional brasileiro. Estava
prevista no artigo 53
da Constituição de
1946; 39 da Constituição de 1967;
30, letra f, da Constituição de
1969 (Emenda nº 1/1969).
Sobre a CPI dispõe no artigo
58, parágrafo 3º, da Constituição
de 1988: “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das
respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de
um terço de seus membros para
apuração de fato determinado e por
prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para
que promova a responsabilidade
civil ou criminal dos infratores”.
Requisitos constitucionais,
portanto, são: a) a subscrição
do requerimento por no mínimo um terço dos integrantes da
Câmara dos Deputados ou do
Senado; b) indicação de fato
determinado, objeto da apuração: c) temporariedade da CPI.
Compete ao Regimento Interno do Senado disciplinar o
processo segundo o qual a CPI
procederá a investigação. A
matéria está prevista no Título
VI, Capítulo XIV, que trata das
Comissões (artigos 145/153).
Satisfeitos os três requisitos, o presidente não pode simplesmente ignorá-lo porque, de
conformidade com o parágrafo
segundo do referido artigo 145,
“Recebido o Requerimento, o
Presidente determinará que
seja numerado e publicado”.
Se não o fizer se sujeitará a
Mandado de Segurança impetrado perante o Supremo Tribunal
Federal (SFT), a quem compete,
“precipuamente, a guarda da Constituição” (Art. 102). Foi o que acabou por acontecer em Brasília.
Protocolado o pedido de instauração de CPI da Pandemia, o
presidente do Senado, senador
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), resolveu ignorá-lo. Resistiu 63 dias.
Inconformados, os senadores
Alessandro Vieira (Cidadania-SE)
e Jorge Cajuru (Cidadania-GO)
atravessaram a Praça dos Três Poderes, dirigiram-se ao STF e ingressaram com Mandado de Segurança, distribuído ao ministro Roberto Barroso. Após constatar que os
requisitos constitucionais estavam
satisfeitos, S. Exa. fez o que dele se
exigia. Não titubeou e, por despacho liminar. como ordena o artigo
102, letra d, da Lei Fundamental, ordenou a instalação da CPI.

Ao revés do que supõe o presidente Jair
Bolsonaro – apavorado
diante dos possíveis resultados das investigações – tal situação não é
inédita na Corte. Vejase trecho de decisão da
autoria do ministro Celso de Mello: “Criação de
CPI: requisitos constitucionais. O Parlamento recebeu dos
cidadãos, não só o poder de representação política e a competência
para legislar, como também o
mandato para fiscalizar os órgãos
e os agentes do Estado, respeitados, nesse processo de fiscalização,
os limites materiais e as exigências formais estabelecidas pela CF.
O direito de investigar – que a
Constituição da República atribuiu
ao Congresso Nacional e às Casas
que o compõem (art. 58, § 3º) –
tem no inquérito parlamentar o
instrumento mais expressivo desse relevantíssimo encargo constitucional, que traduz atribuição
inerente à própria essência da instituição parlamentar” (A Constituição e o Supremo, Ed. Supremo
Tribunal Federal, Brasília, DF,
2017, 6ª ed., vol. I, pág.860).

A derradeira
esperança do
povo reside
na CPI
Investidos da representação
dos respectivos Estados, os senadores estão diante da hora da
verdade. A pandemia, objeto da
CPI, em um ano infectou cerca de
13,6 milhões de brasileiros, de todas as classes sociais e idades, e
matou mais de 360 mil, muitos por
inadequada assistência médica,
decorrente da falta de leitos, de
oxigênio, de equipamentos de intubação e de medicamentos.
Fiel ao estilo beligerante, o
presidente Jair Bolsonaro bravateou, negou, ignorou advertências de infectologistas, confrontou a Organização Mundial da Saúde e colocou à frente
do Ministério da Saúde o inepto intendente Ernesto Pazuello.
Se faltam vacinas, prejudicando as campanhas de vacinação, é
porque o presidente criou obstáculos à importação quando ainda poderiam ser encontradas, para insistir na cloroquina receitada como
espécie de pomada milagrosa.
A derradeira esperança do
povo reside na CPI. Em semanas saberemos se o Senado é
“a assembleia de varões íntegros”, como disse Rui Barbosa,
ou se fraquejará, debilitado
pelo temor à hora da verdade.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribuna Superior do Trabalho (TST), autor de A Falsa República
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O legado de 21 de abril
Edson Rontani Jr.

P

iracicaba tem tradição e é um celeiro de profissionais dedicados à ciência odontológica. Desde 1915 forma profissionais em odontologia,
sendo que muitos
destes passaram pela
Faculdade de Farmácia e Odontologia (1915 a 1935), Faculdade de Farmácia e Odontologia
de Piracicaba (1957 a 1967), encampada depois pela Unicamp
com a denominação de Faculdade de Odontologia de Piracicaba (de 1967 até os dias atuais). Existem, também, profissionais que por aqui atuam, mas
se formaram pela Unimep no
campus situados em Lins, na
Fundação Hermínio Ometto/Uniararas de Araras, São LeopoldoMandic de Campinas e outras.
O legado deste 21 de abril é
extenso. A data marca o enforcamento de Tiradentes no ano de
1792 por ordem da Coroa Portuguesa, considerado traidor por
incentivar a separação do Brasil
diante de Portugal, tido pela história como inconfidente, junto a
outros 10 julgados. A partir do
primeiro governo Getúlio Vargas,
nos anos 1930, busca-se nele a personificação de herói para o Brasil,
o mártir da nação. Foi quando,
criou-se uma doutrinação “mea
culpa” tornando-o referência cívica. Por falta de registros fotográficos, o barbeiro/dentista prático
e alferes do Exército de Portugal,
passou por um checkup que remetia sua imagem ao simbolismo
cristão. Magro e barbado. Virou
patrono da odontologia brasileira. Figura como o primeiro herói
inscrito no Panteão da Pátria e
da Liberdade, situado em Brasília. Inaugurou a galeria de benfeitores nacionais em 1992, no bicentenário de seu enforcamento.
A profissão pregada por Tiradentes deixou um importante
legado a Piracicaba. A primeira
instituição de graduação na cidade surgiu em 1915. A Escola
de Farmácia e Odontologia de Piracicaba (depois Escola de Farmácia e Odontologia Washington
Luiz e mais tarde Prudente de
Moraes) era uma instituição privada, que chegou a funcionar
também no salão nobre do Museu Prudente de Moraes. Torquato da Silva Leitão foi seu primeiro presidente e Octávio Teixeira Mendes seu primeiro secretário. Por anos foi dirigida por
Jorge Augusto de Silveira. As
aulas começaram em 10 de janeiro de 1915 com a primeira turma sendo formada em 27 de novembro de 1916, no Teatro Santo
Estevão. Encerrou suas atividades 20 anos depois, em 1935.
A história da odontologia é
anterior a criação desta instituição. O “Almanak de 1900”, coordenado por Manoel de Camargo,
trazia uma citação curiosa, relatando que o Padre Galvão, em 3
de agosto de 1868, retornava de
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uma viagem de São
Paulo, para onde partiu a fim de realizar
molde para uma dentadura. Esta mesma publicação trazia publicidade de três consultórios odontológicos sediados em Piracicaba,
com trabalhos feitos
por Adelardo de Souza,
João Mac Knight e George Gooda.

A profissão
pregada por
Tiradentes deixou
um importante
legado a
Piracicaba
Nestes mais de 100 anos de
formação profissional, Piracicaba
teve inúmeros profissionais que se
destacaram na odontologia. Foram muitos, mas fica o registro de
alguns, como Enéas Lemaire de
Moraes, Erasto da Fonseca, Bruno Ferraioli, Paulo Teixeira Mendes ... No serviço público, a ação
de Gentil Calil Chaim foi essencial
para um trabalho pioneiro que formou o Serviço Odontológico Municipal (SOM) levando atendimento também para a zona rural de
Piracicaba. Expoentes como Antonio Oswaldo Storel levaram a participação da odontologia da política, sendo este Secretário do BemEstar nos anos 1970, e depois primeiro presidente da EMDHAP, Secretário Municipal do Desenvolvimento Social, vereador e postulante à prefeito da cidade. Claro que
são poucas linhas para descrever
toda a dedicação de muitos à cidade. Assim como não se pode esquecer do professor Antonio Carlos Neder, verdadeiro cientista
da odontologia, um dos pioneiros da farmacologia. Criou no
início dos anos 1980 a fórmula
da goma de mascar que auxiliava na eliminação das bactérias
que causavam a cárie, patenteando-a como “Den-Den” e por
iniciativa própria entregou sua
patente para a RDA (República
Democrática Alemã, a parte socialista do país, anexa à União Soviética). Foi convidado para a Secretaria Nacional de Saúde durante o governo Collor de Mello e
coordenou a instalação da Faculdade de Medicina em Tocantins.
O 21 de abril deste ano será
marcado, pelo segundo ano, pelo
isolamento. As atividades corriqueiras desta data, como evento
na Praça José Bonifácio ou hasteamento das bandeiras na Associação dos Dentistas foram
cancelados. Mas quem tiver a
oportunidade não deve deixar de
ler algumas histórias sobre a
arte do dentista no livro “Museu
Odontológico Drª. Grace Harriet Clark Alvarez”, de autoria de
Waldemar Romano e Reinaldo
José Salvego, também dentistas,
lançado em 2005 por ocasião
dos 25 anos desta instituição.
———
Edson Rontani Júnior, jornalista

COLETORA DE ESGOTO

Região do Tupi: plano
de modernização avança
A equipe técnica da Mirante executou mais uma etapa do plano de modernização
dos sistemas de esgotamento
sanitário do município, garantindo mais eficácia no
atendimento e menos obstruções. Desta vez, a região contemplada pelas melhorias foi
a do bairro Tupi. O projeto,
viabilizado por meio da PPP
(Parceria Público-Privada)
firmada entre a concessionária, a Prefeitura e o Semae,
consistiu na substituição de
96 metros da rede coletora em
PVC corrugado (que confere
maior tempo de vida útil à tubulação), com diâmetro nominal de 150 milímetros. O trabalho, concluído na semana
passada, foi realizado por meio
do método de escavação mecânica, que confere maior agilidade ao processo e diminuição
do desgaste físico do colaborador envolvido na operação.
Segundo o supervisor de
Serviços, Giovan Christofolletti,
a obra tem como finalidade garantir que o sistema consiga su-

portar a demanda da região. “O
objetivo deste projeto é assegurar que o sistema opere com
eficiência e qualidade para suprir o volume de esgoto desta
área a médio e longo prazo.
Acreditamos que as melhorias
vão reduzir os transtornos causados pelos extravasamentos e
vão conferir mais saúde e qualidade de vida aos moradores
desta área”, explica Giovan.
MELHORIAS - As medidas foram adotadas para reduzir o número de obstruções da
rede coletora localizada na rua
José Basso, que registravam a
média anual de nove reincidências. Para isso, a área de Engenharia realizou um estudo de viabilidade, quando foi constatado que a tubulação antiga apresentava metade do diâmetro em
comparação com a utilizada atualmente, tendo 75 milímetros, e
a nova com 150 milímetros. A
antiga dificultava o escoamento do esgoto e, ainda, facilitava
o entupimento causado pelo
descarte irregular de lixo ou
acúmulo de gordura na rede.

A ULAS

Professor morre de covid e Apeoesp
promove carreata em defesa da vida
Entidade defende a manutenção das aulas on-line devido à pandemia; carreata
será nesta sexta (23) em São Paulo, coordenada pela deputada Professora Bebel
A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) promove, nesta sexta (23) de abril, carreta em
“defesa da vida”, contra as aulas
presenciais nas escolas, em função
da pandemia do coronavírus, que
nesta quinta-feira, 22 foi sepultado o professor Luiz Augusto Furlan Camba, o Guto, aos 36 anos
de idade, vítima de covid-19. O
falecimento do professor foi lamentado pela deputada estadual Professora Bebel (PT), que coordenará a carreata, a partir
das 10 horas, partindo do
MASP, na avenida Paulista,
reunindo profissionais da educação de diversas regiões do Estado.
O objetivo da carreata é de
continuar mobilizando a sociedade e mostrar que apesar do governo estadual estabelecer a volta das
aulas presenciais, os pais não estão enviando seus filhos às escolas. Em Piracicaba, por exemplo, o
número de alunos nas escolas tem
ficado bem abaixo dos 35% estabelecidos pelo secretário estadual
da Educação, Rossieli Soares. Le-

vantamento da Subsede da Apeoesp em Piracicaba revela que não
passaram de 40 o número de
alunos que foram à escola até
agora, isso considerando as que
deram informações à entidade.
Em comunicado veiculado na
Rede Globo, nesta última quartafeira, a Apeoesp, presidida pela
deputada estadual Professora Bebel (PT), reforça que a sentença
conquistada pela entidade, que proíbe aulas presenciais nas escolas,
municipais, estaduais, públicas e
privadas, sem vacina e controle da
pandemia, está em vigor. A sentença proferida pela juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da nona
vara da fazenda pública da capital
paulista, em 9 de março último,
suspendendo as aulas e atividades
presenciais nas escolas de educação básica do Estado de São Paulo
enquanto o Estado, pelo menos,
não avançar para a fase amarela.
A Professora Bebel, que defende aulas on-line diante da
pandemia do coronavírus, reforça que os professores, se forem
convocados para qualquer ativi-

Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel durante
manifestação contra as aulas presenciais

dade presencial nas escolas, devem informar por escrito que não
comparecerão por conta dessa
razão, e devem juntar cópia da
sentença. O modelo de requerimento está disponível na página
da Apeoesp: www.apeoesp. org.br,

juntamente com a sentença. “Caso
recebam qualquer resposta por
escrito das escolas em virtude
deste requerimento, devem procurar o jurídico local para as providências jurídicas necessárias”,
enfatiza a presidenta da Apeoesp.

PCJ

Luciano reúne-se para traçar ações

O prefeito de Piracicaba e presidente dos Comitês PCJ, Luciano
Almeida, esteve na manhã de terça (20), na sede da Agência das
Bacias PCJ e dos Comitês PCJ, em
Piracicaba, para traçar ações relacionadas ao período de estiagem e
discussão e programação sobre os
trabalhos já sob o seu comando.
O encontro foi com os diretores da Agência das Bacias PCJ,
Sergio Razera (presidente), Ivens
de Oliveira (Administrativo e Financeiro) e Patrícia Barufaldi
(Técnica) e com o secretário-executivo dos Comitês PCJ, André
Navarro, além de colaboradores
da Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos da Agência das Bacias PCJ.
“Começamos a trabalhar com
foco no início da estiagem. A possibilidade de falta de água é, sem
dúvidas, uma grande preocupação
de todas as 76 cidades das Bacias
PCJ. Porém, toda tomada de decisão deve estar sempre pautada em
dados e, para isso, contamos com
inúmeras ferramentas e um sistema robusto que gera dados para
os Comitês PCJ nestas duas últimas décadas. Iremos tomar providencias imediatas e, mais do que
isso, trabalhar planejando e pensando o futuro dos recursos hídricos”, destacou Luciano Almeida em
sua primeira reunião de trabalho.
O período de estiagem teve início neste mês de abril com o nível
do Sistema Cantareira abaixo do
ideal. O registro é de cerca de 52%
de sua capacidade, quando o esperado é no mínimo 60%. A região
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Luciano Almeida e diretoria dos Comitês e Agência PCJ falam sobre estiagem

das Bacias está em estado de atenção, principalmente porque 2021
deve ser muito severo do ponto de
vista das poucas chuvas. Informações do CPTEC/INPE (Centro de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) apontam que
para abril, maio e junho, as chuvas devem ficar abaixo da média
em todo o Estado de São Paulo.
Luciano foi eleito presidente
do CBH-PCJ e PCJ-FEDERAL, por
aclamação, no último dia 30/03.
As Bacias PCJ abrangem 76 municípios e os colegiados contam
com mais de 1 mil participantes.
Nas próximas semanas, o prefeito se reunirá com as Câmaras
Técnicas dos Comitês PCJ para
aprofundamento dos trabalhos.
COMITÊS PCJ — Os três

colegiados que formam os Comitês PCJ – Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ),
Comitê das Bacias Hidrográficas
dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (PCJ FEDERAL) e o Comitê das Bacias Hidrográficas
dos Rios Piracicaba-Jaguari
(CBH-PJ1) — compartilham uma
diretoria integrada e são as instâncias máximas para a tomada
de decisões sobre a gestão de recursos hídricos nas Bacias PCJ.
O comitê paulista (CBHPCJ) completou 27 anos de instalação no dia 18 de novembro
de 2020. Em março deste ano, o
comitê federal completou 18 anos
e o mineiro (CBH-PJ1), 13 anos.
As Bacias PCJ abrangem 76
municípios (71 paulistas e cinco

mineiros). Os Comitês PCJ são
compostos por representantes dos
Governos Federal, dos Estados de
São Paulo e de Minas Gerais, dos
municípios, usuários dos recursos hídricos e da sociedade civil.
Sua gestão é descentralizada e
participativa, e busca a convergência de decisões como forma
de garantir o desenvolvimento e
a continuidade da gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ.
A região das Bacias PCJ é habitada por cerca de 5,7 milhões de
pessoas e responde por cerca de
5% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e por 14% do PIB do
Estado de São Paulo. A Agência
das Bacias PCJ, entre outras funções, atua como braço executivo
dos Comitês PCJ e foi criada há
11 anos, em novembro de 2009.

P ANDEMIA

Sob a liderança de Bebel, petistas aprovam a
prorrogação do estado de calamidade pública
Sob a liderança da deputada
Professora Bebel (PT), líder da
bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), os
deputados que compõem a bancada do PT votaram a favor do Projeto de Decreto Legislativo 32/
2021, que prorroga o estado de
calamidade pública no Estado de
São Paulo, garantindo sua aprovação. O projeto, que de acordo
com o artigo 65 da Lei Federal 101,
de maio do ano passado, reconhece o estado de calamidade pública
nos municípios que tenham requerido esta situação neste ano, foi
votado e aprovado na tarde desta
quinta (22), pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
O projeto de decreto legislativo é de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça da Assem-

bleia Legislativa, elaborado a partir do pedido de mais de 100
municípios de prorrogação do
reconhecimento do estado de calamidade. Bebel, que é líder da
bancada do PT na Alesp, integra a Comissão de Constituição
e Justiça da Casa, enquanto que
o deputado Emidio de Souza,
também PT, foi o relator do PDL.
Eles defenderam a aprovação da
propositura e protestaram contra a obstrução feita pelos deputados do PSL, sob alegação de
que a Assembleia estaria dando
carta branca aos prefeitos.
BOLSONARISTAS — Para
a deputada Professora Bebel que
articulou que o projeto fosse votado, sua aprovação foi uma derrota do governo Doria, uma vez que
as bancadas tucana e do PSL vo-

taram contrárias ao projeto, exceção de um dos deputados do
PSDB. “É a derrota dos bolsonaristas. A derrota dessa extrema
direita. E a denotação de que está
estrangulada essa forma de fazer
política por exclusão. O fato deste
projeto ser aprovado, deixa os
municípios para tomarem a melhor gestão na questão da pandemia, sem ter que andar de pires
nas mãos para atender as demandas dos municípios, que passam a
ter autonomia na gestão administrativa”, destaca a parlamentar.
Com isso, a partir da aprovação deste projeto, a condição
de calamidade pública permite
os gestores municipais agilizar
os processos de aquisição de insumos, equipamentos, contratação de profissionais para ofe-

recer à população atendimento
à saúde neste momento de crise sanitária e crescente número buscas por atendimento médico e assistência à saúde.
Bebel aponta que houve
aprimoramentos da legislação
que estipula a calamidade pública, inclusive com apoio técnico do Tribunal de Contas e análises dos deputados. Ela lembrou
que há também ações fiscalizadoras executadas pelas câmaras
municipais, ministério público e
organizações da sociedade civil,
como meio de combater eventuais irregularidades e malversação do dinheiro público. “Trata- se de salvar vidas. Os prefeitos precisam do PDL para dar
respostas rápidas e assistência de
saúde à população”, defendeu.
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C OMÉRCIO

Sindicato é flexível ao funcionamento
Apesar da flexibilidade, o presidente do Sincomerciários, Vitor Roberto, afirma que a entidade não abre mão dos direitos dos trabalhadores
Divulgação

Vitor Roberto: “entidade tem se colocado de
forma flexível para garantir o funcionamento”

O presidente do Sincomerciários (Sindicato dos Empregados
no Comércio de Piracicaba), Vitor Roberto, diz que a entidade
tem se colocado de forma flexível para garantir o funcionamento do comércio varejista da cidade, mas que não pode abrir mão
dos direitos históricos dos comerciários. A recusa de assinar
acordo para abertura do comércio no feriado de Tiradentes, neste último dia 21, de acordo com
ele, é em função de a categoria
ainda não ter conseguido o fechamento da convenção coletiva
da categoria, apesar de a pauta
de reivindicações foi entregue ao
Sindicato do Comércio Varejista
em 18 de agosto do ano passado.
A advogada do Sincomerciários, Vivian Previde, inclusive
reforça que a entidade concordou com o aditamento à antiga
convenção que garantiu o funcionamento no feriado de 8 de dezembro do ano passado e no horário especial de fim de ano de

2020. “O Sincomerciários tem se
postado de forma sensível tanto
para garantir as atividades comerciais como do emprego, mas
não pode abrir mão dos direitos
dos trabalhadores”, ressalta.
Conforme o vice-presidente do Sincomerciários, Roberto
Previde, a autorização da abertura do comércio no feriado de
Tiradentes foi condicionada ao
fechamento da convenção coletiva do ano passado, com as cláusulas sociais, uma vez que o
reajuste de 2,94% já foi acertado. “Se o momento está difícil
para as empresas, imagina para
o trabalhador? Não vamos aceitar que meia dúzia de comerciantes queiram tirar os poucos
benefícios que os comerciários
conquistaram ao longo de anos
de muita luta e esforço. Se aceitarmos o que se vem propondo, o comerciário vai acabar
tendo apenas o salário, que já é
muito aquém do que merecem”,
completa o vice-presidente.

C HARQUEADA

Prefeitura vai retomar a
obra da Concha Acústica
Divulgação

Os engenheiros Weliter Adorno e Dênis Oliveira visitaram o
espaço para fazer medições e iniciar estudos do novo projeto

A Prefeitura de Charqueada
vai retomar as obras da Concha
Acústica. As melhorias, que tiveram início no ano de 2019, foram paralisadas depois de a empresa responsável não cumprir
com prazos e cronogramas estipulados em contrato. Vale lembrar que a paralisação das obras
aconteceu na administração anterior e houve um comum acordo para a quebra do contrato.
Diante disso, o município já
está em fase de elaboração de um
novo projeto pela equipe de engenharia da prefeitura para a regularização do convênio, que data de
2016. “Estamos falando de uma

obra que já era para ter sido concluída, mas infelizmente a empresa que era responsável não arcou
com suas prerrogativas contratuais. Não podemos permitir isso, é
dinheiro público investido em melhorias para os cidadãos. Vamos
refazer o projeto e abrir um novo
processo licitatório”, afirmou o
prefeito Rodrigo Arruda (DEM).
Os engenheiros Weliter Adorno e Dênis Oliveira visitaram o espaço na quinta-feira (15) para fazer medições e iniciar estudos do
novo projeto. O valor do convênio para execução da obra é de
R$ 245,8 mil com recursos liberados pelo Ministério das Cidades.
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HFC Saúde começa Projeto de Revitalização
O PA terá nova estrutura, que possibilitará a readequação dos espaços, melhorando o fluxo dos pacientes, permitindo atendimento individualizado
Deram início, nesta semana,
as obras no PA (Pronto Atendimento) do HFC Saúde, um projeto
importante que trará mais conforto e segurança aos pacientes, além
de mais agilidade nos atendimentos. O Pronto Atendimento terá
uma nova estrutura que possibilitará a readequação dos espaços,
melhorando o fluxo dos pacientes, permitindo atendimento individualizado, e acessibilidade.
A obra será 100% custeada
pela Coplacana – Cooperativa dos
Plantadores de Cana do Estado
de São Paulo. “A doação foi realizada no semestre do ano passado e logo após a notícia, fizemos o projeto e agora as obras
começaram”, explicou o presidente do HFC Saúde, José Coral.
O presidente da Coplacana,

Arnaldo Bortoletto, disse que os
cooperados estão de parabéns com
essa ação. “Um dos princípios cooperativista é o interesse da cooperativa perante a comunidade, principalmente nesse período de pandemia. Essa doação para o HFC
Saúde será fundamental para melhoria de atendimento”, disse ele.
A reforma do PA faz parte
do planejamento estratégico realizado pela administração do
hospital. “Nosso objetivo é ampliar essas parcerias com empresas que entendem a importância
e o valor do HFC Saúde. Ter uma
rede de apoio e solidária ajuda a
manter o desenvolvimento do
hospital, que necessita constantemente de investimentos”, disse a superintende do HFC Saúde, Lucimeire Ravelli Peixoto.

REVITALIZAÇÃO - O
Novo PA terá recepção modernizada, sala de classificação, três
consultórios, fluxo de atendimento com conforto em sete boxes individualizados (modelo fast track), além da revitalização da sala
de emergência. Para os atendimentos de classificação pouco urgente, o novo PA terá um setor
exclusivo para medicações rápidas, exames e atendimentos de
outras especialidades com equipamentos de última geração.
Com foco no atendimento humanizado, os pacientes terão também um setor de internação temporária, onde ele é acolhido agilizando o processo do cuidado.
DOAÇÃO 2021 - Esse ano,
os cooperados da Coplacana também decidiram doar 2,5 milhões

para 12 hospitais de Piracicaba e
região, além de outros quatro estados (Minas Gerais, Paraná,
Mato Grosso e Góias). O HFC Saúde será contemplado com R$
1.800.000,00 já que atende os
produtores e cooperados de Piracicaba e região contemplando mais
de 27 municípios onde a Coplacana atua. “Esse valor vem para ajudar nos custos do hospital, que esse
ano tiveram um aumento expressivo, ainda mais em meio a segunda
onda da pandemia. Além de atender os cooperados, o HFC Saúde
também é filantrópico e 80% dos
atendimentos são feitos pelo SUS –
Sistema Único de Saúde, por isso
todo recurso é importante e ajuda
a dar continuidade ao trabalho realizado a comunidade”, disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.

Divulgação

Lucimeire Peixoto, Moacir Soave, José Coral e Arnaldo Bortoletto

‘R IVERBEIRAR ’

Salão Internacional de Humor de Piracicaba é tema de podcast
Com o objetivo de investigar a relação do Rio Piracicaba
com a cultura do município, o
projeto cultural “Riverbeirar –
Jornalismo Cultural Podcast”
lança o segundo episódio da série que aborda a temática. O assunto é o Salão Internacional de
Humor, em podcast que já pode
ser conferido no site do projeto:
https://riverbeirar.wixsite.com/
inicio e também por meio do
Facebook oficial: https://www.
facebook.com/riverbeirar. A iniciativa é apoiada pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc nº
14.017/2020, com realização do
Governo Federal, Prefeitura de
Piracicaba e Secretaria Municipal
da Ação Cultural e Turismo.
Entre os entrevistados, estão
Zélio Alves Pinto (fundador do

salão), Adolpho Queiroz (secretário da Ação Cultural e fundador
do salão), Erasmo Spadotto (artista e ex-diretor do salão), Junior Kadeshi (programador cultural do evento), Camilo Riani (artista, pesquisador e professor) e
Synnove Hilkner (artista premiada no evento). No material, Zélio
Alves Pinto fala sobre a importância das águas para manutenção e fomento do setor artístico.
“Eu acho que os rios são os principais agentes culturais da cidade onde eles correm. E o Rio Piracicaba é um grande condutor nesse sentido, às margens do manancial há uma cultura muito sólida, que é um tesouro local”, diz.
Adolpho Queiroz aborda a
relação entre a iniciativa e o manancial. “A partir do momento que

o salão foi para o Engenho Central, às margens do rio, o evento
ganhou sua maturidade e sua
identidade. Esse encantamento
que o rio exerce é uma paisagem
única que nós temos”, afirma.
AÇÕES CULTURAIS —
Coordenador e proponente do
projeto, o jornalista e produtor
cultural Rafael Bitencourt explica o seu título. “‘Riverbeirar’ usa
o termo ‘River’ (rio, em inglês),
já que a iniciativa tem como objetivo investigar a influência do
Rio Piracicaba na cultura local,
sem esquecer que há estrangeiros que fazem parte dela, o que
justifica a grafia em inglês”, afirma. “Já o termo ‘Beirar’, vem da
ideia de reverberar as ações culturais junto ao público, muitas
dessas ações que beiram o Rio Pi-

racicaba, ao acontecer em suas
margens, como no caso de importantes festividades”, completa.
No terceiro e último episódio
da série, previsto para as próximas semanas, será tratada a influência do manancial à música e
aos músicos locais. “Entendemos
ser fundamental criar novas formas a partir das quais a cultura é
levada ao público, gerando identidade, pertencimento e criando plateias. Estamos certos que o podcast
é uma ferramenta poderosa nesse
sentido”, explica o coordenador.
Ao longo da realização do projeto, o site oficial reúne os podcasts, além de outros conteúdos.
A página oficial no Facebook ajuda na difusão dos materiais: https:/
/www.facebook.com/riverbeirar.
Além de Rafael Bitencourt (jorna-

Rafael Bitencourt

Adolpho Queiroz é um dos fundadores do Salão

lista e produtor cultural), a equipe
do projeto é formada por Claudia
Assencio (jornalista e educadora),

Bruno Fernandes (educador e
fotógrafo) e Mauricio Cury Júnior (músico e produtor musical).
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E A CANA

Espetáculo on-line de
dança aborda as relações
O espetáculo de dança Outras Margens do Rio estreia nesta sexta (23), às 20h, e segue em
cartaz no ambiente virtual até o
dia 29 de abril com apresentações diárias, sempre no mesmo
horário, no YouTube (Canal Outras Margens do Rio). A performance explora a relação entre o
rio Piracicaba e o universo do cultivo da cana-de-açúcar, em caráter simbólico e poético. Com circulação on-line, o espetáculo de dança aborda as duas paisagens físicas estruturantes do município de
Piracicaba, o rio Piracicaba e a
cana-de-açúcar, bem como seus
personagens e cenários – os cortadores de cana e os engenhos.
A intervenção imprime memórias corporais e estéticas das artistas e pesquisadoras Julia Giannetti e Carolina Moya, idealizadoras do projeto, com contribuição
cênica da artista convidada, Denise Namura. A apresentação integra dança, o teatro, fotografia
e cinema. O projeto cultural tem
financiamento do ProAc (Programa de Ação Cultural), do Governo do Estado de São Paulo, Lei
Aldir Blanc e Governo Federal.
O cultivo de cana-de-açúcar
permitiu a instalação de diversos engenhos em Piracicaba.
Grande parte da renda do município passou a vir de produtos
oriundos da cana, como o açúcar e o álcool. “A ideia é levar o
público a um mergulho nas águas

Coletivo Audiovisual Rec

REGIÃO

Roberto Morais conquista
R$ 10 milhões em emendas
São beneficiados 25 municípios da Região Metropolitana de Piracicaba; deputado
estadual Roberto Morais (CID) destaca principalmente as verbas para a área da Saúde
Divulgação

Carolina Moya e Julia
Giannetti são as
coordenadoras da iniciativa

doces do rio e nas folhas cortantes da cana. Permeia símbolos presentes no imaginário da cidade e
transita por suas paisagens físicas estruturantes, o manancial e a cana”, diz Carolina Moya.
No período em que a economia da cidade começou a estagnar, no fim do ciclo do café, Piracicaba iniciou sua industrialização
de modo pioneiro, em torno de
maquinários destinados à produção de açúcar. Assim, a industrialização piracicabana é também muito vinculada à cana. “A
relação entre a cana e as águas
do rio tem um caráter ainda profundo e particular em Piracicaba. Uma relação simbólica e poética muito forte e que só é encontrada aqui no município. O espetáculo trata dessa relação, utilizando-se, para isso, linguagens como
a dança, o teatro físico, a mímica e
humor”, afirma Julia Giannetti.

O secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São
Paulo, Cauê Macris, entregou esta
semana ao deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) a liberação de emendas beneficiando 25 cidades da região com um montante
total de R$ 10 milhões de reais.
Os beneficiados são Águas de
São Pedro (R$ 100 mil para aquisição de equipamentos na área da
saúde, R$ 250 mil para a 2ª Fase
da Construção de Prédio de Múltiplo Uso da Secretaria de Desenvolvimento Regional), Anhembi
(R$ 300 mil para Reforma do Centro Esportivo Municipal), Araras
(R$ 150 mil para aquisição de um
veículo do tipo van para a Secretaria de saúde), Campinas (R$ 150
mil para compra de equipamentos
para a Faculdade de Odontologia
de Piracicaba - Unicamp), Capivari (R$ 100 mil para aquisição de
equipamentos para a Apae, R$ 100
mil para a compra de equipamentos para o Lar Dos Velhinhos São
Vicente De Paulo, R$ 100 mil para
compra de equipamentos para a
Associação Santa Rita de Cassia,
R$ 200 mil para compra de equipamentos para Santa Casa), Cerquilho (R$ 150 mil para compra
de um veículo van para a área da
saúde), Charqueada (R$ 300 mil
para obras de infraestrutura no

Parque Municipal Lago dos Biris,
R$ 200 mil para custeio do Hospital e Maternidade Beneficente),
Conchas (R$ 150 mil para compra
de um veículo van para a área da
saúde), Cordeirópolis (R$ 150 mil
para compra de um veículo van
para a área da saúde), Fernando
Prestes (R$ 150 mil para compra
de um veículo van para a área da
saúde), Ipeúna (R$ 150 mil para
compra de um veículo van para a
área da saúde), Iracemápolis (R$
100 mil para compra de um veículo adaptado para Canil municipal,
R$ 150 mil para compra de um
veículo van para a área da saúde),
Jaú (R$ 150 mil para custeio da
Fundação Doutor Amaral Carvalho), Laranjal Paulista (R$ 300
mil para Obras de Infraestrutura
Urbana na Rua Américo Pilon Bairro São Roque, R$ 300 mil para
custeio da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia), Leme (R$
100 mil para Reforma e Manutenção do Prédio da Entidade Casa
da Criança Cecilia de Souza Queiroz), Mombuca (R$ 150 mil para
compra de um veículo van para a
área da saúde, R$ 300 mil para
Infraestrutura Urbana - recapeamento asfáltico), Pereiras (R$ 150
mil para compra de um veículo
van para a área da saúde), Piracicaba (R$ 200 mil para aquisição

de equipamentos para o AME ambulatório médico de especialidades, R$ 500 mil para reforma e
troca telhado da Fundação de
Ensino Município, R$ 400 mil para
custeio do Hospital dos Fornecedores de Cana, R$ 400 mil para
aquisição de equipamentos para o
Hospital Regional, R$ 200 mil
para custeio da Associação Ilumina, R$ 300 mil para compra de
Kit Agrícola para Patrulha Agrícola Municipal, R$ 400 mil para
custeio da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia, R$ 250 mil
para compra de uma viatura de
resgate dotada de equipamento
pré-hospitalar para o 16º Grupamento do Corpo de Bombeiros),
São Pedro (R$ 300 mil para custeio do Hospital Beneficente São
Lucas), Rio das Pedras (R$ 350
mil para Infraestrutura Urbana recapeamento asfáltico), Saltinho
(R$ 200 mil para compra de equipamentos na Secretaria da Saúde),
Santa Maria da Serra (R$ 250 mil
para compra de Aparelho de Raio
X, R$ 350 mil para obras de Infraestrutura na Av. Thomas Firmino da Silva, R$ 300 mil para
compra de caminhão e triturador
de galhos), São Pedro (R$ 500 mil
para Obras de infraestrutura urbana no Bairro Chácara ABC - Pavimentação Asfáltica), São Roque

Roberto Morais: liberação
de emendas beneficiam
25 cidades da região

(R$200 mil para implantação de
sistema de lazer no Bairro Vila
Amaral), Tietê (R$ 200 mil para
custeio da Santa Casa de Misericórdia de Tietê) e Torrinha (R$
300 mil para infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico).
Para Roberto Morais a conquista traz um incentivo ainda
maior para a continuidade do trabalho. “Nós buscando para Piracicaba e região sempre mais recursos para dar condições aos prefeitos e entidades, especialmente na
área da saúde, de enfrentarem todas as dificuldades do setor e da
economia, especialmente neste período de pandemia”, reforça Morais.
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A RTE

O RÇAMENTO

Escultor de Piracicaba conclui estátua de
padre que está prestes a se tornar santo

Emenda de Roberto Morais
libera R$500 mil para a EEP
Divulgação

Edu Santos, conhecido por produzir obras como a réplica do Zico,
finaliza imagem de Padre Eustáquio, que será enviada para a Holanda
Delcimar Ferreira
O Brasil tem dezenas de candidatos a santo pela Igreja Católica. Depois de Santa Paulina, São
Frei Galvão e, mais recentemente, Santa Dulce dos Pobres, outro nome que está na fila para
ser canonizado é o de Padre Eustáquio. Este sacerdote holandês,
mas que veio para o Brasil aos
35 anos, já é considerado beato
pelo Vaticano. E para contribuir
com a sua devoção e memória
também no país de origem, familiares e amigos do religioso
encomendaram uma estátua de
2 metros de altura para fixar na
praça central de Aarle Rixtel, distrito de Laarbeck, cidade natal de
Eustáquio, localizada a cerca de
100 quilômetros da capital Amsterdã. O responsável por construir
esta obra de arte é o escultor piracicabano Luiz Eduardo dos
Santos, o Edu Santos, de 39 anos.
Portfólio e experiência o Edu
possui, afinal, já foi responsável
por produzir peças como a estátua de Arthur Antunes Coimbra,
o Zico, que fica exposta dentro da
Gávea, sede do Flamengo no Rio
de Janeiro, o relevo da cripta de
Dom Paulo Evaristo Arns, na Catedral da Sé, na cidade de São
Paulo, e em Piracicaba, foi o responsável pela réplica de Luiz Vicente de Queiroz, fundador da
Escola Superior de Agricultura,

atualmente administrada pela
Universidade de São Paulo (USP).
Mas para quem pensa que esta
estátua de Padre Eustáquio é a
primeira, engana-se. Em 2009, o
artista entregou uma estátua
deste mesmo sacerdote para a
Igreja dos Sagrados Corações,
em Belo Horizonte-MG. “Era minha primeira obra de grande
porte e desde então, eu costumo
dizer que Padre Eustáquio vem me
abençoando porque ela me abriu
muitas portas”, contou Santos.
Os sobrinhos do vigário holandês, Ian e Will van den Boomen foram os responsáveis por
dar este presente aos fiéis brasileiros há mais de 12 anos e, agora,
querem incentivar esta mesma
devoção entre os holandeses. Will
diz que já trabalha neste projeto
há mais de um ano e para concretizar, formou um grupo denominado “Amigos de Eustáquio”, que
são pessoas anônimas que contribuem financeiramente para somar
fundos para o custeio da obra. O
valor não foi revelado. A intenção
é que a estátua de bronze, que pesa
275 quilos e tem 1,98 metros de
altura, 90 centímetros de largura
e 70 cm de profundidade seja embarcada em um navio no porto de
Santos, em direção à Holanda,
onde ficará exposta ao público na
praça da Igreja Bem-aventurado
Padre Eustáquio. “A frequência à
igreja na Holanda está diminuin-

do e para promover a atenção de
Eustáquio e sua fama fizemos este
projeto. A previsão inicial era inaugurar em 3 de novembro do ano
passado, data de seu nascimento,
mas a pandemia atrasou os planos. Agora, pensamos para o dia
23 de maio, mês de Maria, que era
muito importante para Eustáquio”, explica Will. A expectativa é
que a viagem de navio leve 32 dias.
PRODUÇÃO — O processo
de produção contou com a participação dos familiares e também
dos padres da Congregação dos
Sagrados Corações de Jesus e de
Maria, que são responsáveis pelo
processo de canonização do Beato
Eustáquio van Lieshout, entre
eles, o vice-postulador, padre Vinícius Maciel. A produção ocorreu na empresa Fundiart, onde
Edu trabalha. Ele foi selecionado
dentre outros artistas pelo próprio
município holandês em 10 de julho de 2019 e, a partir de então, o
escultor iniciou os trabalhos. Primeiro, a comissão analisou fotos
antigas de Padre Eustáquio que
poderiam servir de base para a
peça inicial de argila. A imagem
escolhida retrata o sacerdote, de
pé, segurando uma Bíblia na mão
esquerda e simulando um leve caminhar. Em julho daquele ano,
Edu preparou uma mostra em
miniatura de 20 centímetros, a fim
de avaliar o modelo e fazer pequenas alterações e retoques. Os so-

Acervo Edu Santos-Fundiart

Morais foi recebido por dirigentes da EEP e Colégio Cotip, da Fumep

Padre Eustaquio e o
escultor Edu Santos

brinhos e também padre Vinícius acompanharam a apresentação da miniatura e sugeriram
pequenas mudanças. “É importante esse contato. Eu sempre
costumo pedir alguns conselhos
para ele (Padre Vinícius), mostrar algumas imagens, tudo o
que se trata de Padre Eustáquio
ele é a melhor pessoa”, completa.
PANDEMIA — A próxima
etapa foi reproduzir a cabeça do
sacerdote em tamanho natural, de
forma mais fidedigna possível.
Para isso, usou uma argila mais
oleosa, que permite trabalhar melhor a riqueza de detalhes. Esta
parte da escultura foi aprovada em
setembro. Até março de 2020, a
produção seguia o cronograma,
mas com a chegada da pandemia
de Covid-19, os trabalhos ficaram
prejudicados. “Tive um caso suspeito também, por sorte não peguei. Com a pandemia, a empresa
ficou parada por algum tempo. No
setor em que eu trabalho, alguns
funcionários se contaminaram,
então a gente tentou ficar um pouco afastado. Normalmente, uma
obra dessas a gente leva 60 dias
para criação do modelo e de fundição, aproximadamente uns 40
dias, mas demorou muito mais
porque a gente foi fazendo em etapas e, eu já tinha alguns projetos
paralelos e eu fui me dedicando a
eles”, disse o artista. Agora, concluída a fundição, o material já
está em processo de exportação.
———
Delcimar Ferreira, jornalista free-lancer

O deputado estadual Roberto Morais anunciou a apresentação de demanda parlamentar
no valor de R$500 mil vinculados ao orçamento do Estado
para reforma e troca da cobertura do Bloco 2 da EEP- Escola
de Engenharia de Piracicaba.
O anúncio foi feito durante
visita à Instituição no dia 20,
quando Morais foi recebido pelo
presidente do Conselho de Curadores da mantenedora FUMEPFundação Municipal de Ensino de
Piracicaba, Mauro Rontani, ao
lado dos diretores acadêmicos da
EEP, Edson Pigoretti, e do Colégio
COTIP, Marcos Joel e Viviane Moretti; juntamente com o coordenador do curso de Engenharia
Civil, Milton Rontani; com a vicediretora acadêmica da EEP, Profª
Maria Helena S. Campos Tavares,
e com o bibliotecário Guilherme
Belissimo, autor da propositura.
“Esta é a primeira vez que recorremos à emenda parlamentar,
ferramenta que vai nos ajudar a
solucionar o problema estrutural
do Bloco 2”, disse Rontani ao agradecer o empenho e agilidade de
Morais na liberação do pleito.
Segundo Belíssimo, o Bloco 2
possui uma área aproximada de
2235m² e é composto por um
grande anfiteatro (Salão Nobre),
laboratório de metrologia, banheiros feminino e masculino,
setor de áudio visual, três salas
de aulas, sala dos professores da
EEP e salas individualizadas para
os coordenadores dos noves cursos de graduação da Escola.
“O espaço comporta também
a antiga coordenação e cinco salas
de aulas desativadas, devido aos
problemas estruturais que apresenta”, observou o bibliotecário.
Ele lembra que o Salão Nobre,
além de ser utilizado para importantes eventos acadêmicos da EEP

e COTIP é constantemente cedido
para uso da comunidade, à exemplo do treinamento do BAEP, palestras do Corpo de Bombeiros, eleições
organizadas pela Justiça Eleitoral,
ações das secretarias municipais de
Saúde e Educação, atividades do
Cerest e das Bacias e do Comitê PCJ.
Ao comemorar o recebimento
desse recurso, a Profª Maria Helena identificou a oportunidade de
valorizar academicamente esta inciativa envolvendo alunos e professores, para que juntos, concorram
na elaboração de um projeto de
cobertura do Bloco 2, fomentando
a inovação na construção civil sustentável, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da Agenda 2030 da ONU.
“A ideia é lançarmos um
concurso para que o processo de
ensino-aprendizagem se concretize neste espaço de convivência
como resultado de criatividade
e conhecimentos teóricos dos
cursos de graduação em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária”, disse.
Em sua fala, o deputado Roberto Morais justificou a apresentação da emenda parlamentar, citando os milhares de alunos formados pela EEP há mais de 50
anos, qualificando o mercado de
trabalho do Brasil e do exterior.
“A solicitação da EEP/FUMEP
merece ser atendida pelo laborioso trabalho desempenhado pelos
excelentes profissionais que forma todos os anos”, considerou.
Na resposta que concedeu ao
pleito de Morais, o SecretárioChefe da Casa Civil do Estado de
São Paulo, Cauê Macris, cumprimentou o parlamentar pela decisão de seu mandato, “voltada
para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente
justo e ambientalmente responsável do Estado de São Paulo”.
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EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP
- RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO - RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO LUIS CARVALHO e CATELINE SANTOS DA
SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, ajudante de produção, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 29/10/1994, residente e domiciliado na
Rua João Batista da Silveira, nº 27, bairro Montagnani,
Rio das Pedras - SP, filho de DANILO LEANDRO CARVALHO e de NEUSA MARIA GARCIA CARVALHO; e a pretendente: nacionalidade brasileiro, solteira, do lar, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 12/05/2002, residente e
domiciliada Na Rua João Batista da Silveira, nº 27, bairro
Montagnani, Rio das Pedras - SP, filha de MARCELO DOMINGOS DA SILVA e de SILVIA BATISTA DOS SANTOS.
ISAEL ALVES FERREIRA e NILVA BATISTA DAMASCENO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 05/06/
1974, residente e domiciliado Na Rua Altimário Antonio Martello, nº 574, Jardim Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filho
de LUIZ ALVES FERREIRA e de ALZIRA BINELI FERREIRA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de máquina industrial, nascida em Congonhas (Cornélio Procópio) - PR, aos 03/06/1968, residente e domiciliada
na Rua Altimário Antonio Martello, nº 574, Jardim Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filha de SEBASTIÃO BATISTA
DAMASCENO e de TEREZINHA DE JESUS DAMASCENO.
MAGNO RANGEL CARDOSO DE LIMA e KARINA TAVA-

RES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, rebarbador, nascido em Rio das Pedras - SP, aos
25/09/1998, residente e domiciliado Na Rua Euclydes
Guidolim, nº 445, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de MAGNO CARDOSO DE LIMA e de GEANE GERONIMO DE ALEXANDRIA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Rio das
Pedras - SP, aos 09/10/2000, residente e domiciliada Na
Rua Euclydes Guidolim, nº 445, Residencial Bom Jardim,
Rio das Pedras - SP, filha de MAURICIO BANDEIRA DA
SILVA TAVARES e de GERLÂNIA BANDEIRA PEREIRA.
LUIZ GUILHERME LOMBARDI SILVA RIBEIRO e LETICIA RIBEIRO DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido em Pouso Alegre - MG, aos 16/04/1993, residente e
domiciliado na Rua Jeronymo Guilherme Peroza, nº 190,
Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filho de
ARMANDO SILVA RIEIRO e de ANDRÉA HELENA PRADO LOMBARDI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, recepcionista, nascida em Rio das Pedras
- SP, aos 01/03/1993, residente e domiciliada na Rua Jeronymo Guilherme Peroza, nº 190, Jardim São Cristóvão
II, Rio das Pedras - SP, filha de REINALDO BATISTA DA
SILVA e de MARLAINE MARISA RIBEIRO DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume
e publico pela Imprensa Local. RIO DAS PEDRAS, 22 de
abril de 2021. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.

Voltou
Olá, alvinegros apostólicos romanos! Nunca cansarei de agradecer a companhia
de todos vocês em nosso espaço democrático, livre de
amarras e mordaças. Nosso
assunto preferido sempre
será o alvinegro piracicabano
e com a volta do estadual da
série A2 nesta semana, o Nhô
Quim volta a ser o destaque.
O retorno se deu da melhor forma possível, o confronto frente ao Água Santa, que
dividia a ponta da tabela junto com o próprio XV, e com o
Oeste, foi o termômetro para
que Moisés Ergert pudesse
avaliar as condições do time na
parte técnica, tática e física.
Após essa rodada da retomada da competição o Oeste se
isolou na liderança com a goleada frente aos meninos do Red
Bull, e está mostrando que ainda tem postura de série A1, independente de seu rebaixamento.
O time comandado por Roberto
Cavalo não oscila e mantem uma
regularidade digna de quem
visa o retorno imediato à elite
do futebol Paulista. Enfrenta
o Velo Clube de Rio Claro (10),
que sofreu uma derrota de virada no derby contra o Azulão (4º)
na primeira partida deste retorno, em um jogo considerado “o
melhor” desta temporada na
série A2 desde seu início.
Água Santa (2º) e XV (3º),
que se encontram logo atrás
da “onça de Itápolis” não podem se distanciar do topo,
quem vem atrás não quer saber de tradição, investimento
ou peso de camisa, querem a
qualquer custo uma vaga junto com os “grandes” do campeonato estadual mais disputado
do Brasil e até do mundo.
O Netuno enfrenta o instável Taubaté (12ª) com apenas
quatro pontos e flertando com a

zona de rebaixamento, já o NhôQuim vai tentar os três pontos
no Ulrico Mursa em Santos contra a Lusa Santista (9º), que tem
apenas uma vitória na competição e vem de derrota para o Atibaia (5º) fora de seus domínios.
Ainda não se pode prever
nem cravar quais os times que
passam para próxima fase e quem
vai amargar a queda para a série
A3. Apesar de a competição ser
de tiro curto, muitos times oscilam e não tem elenco a altura
para mudanças táticas. Levam
certa vantagem os que figuram
na parte de cima da tabela do
quinto lugar para cima, estes
tem tudo para manterem-se entre os oito primeiros e buscar estar na sequencia do campeonato.
O Nhô Quim até agora vai
muito bem obrigado, conquistou
pontos importantes fora de casa
e no confronto direto com quem
divide a vice-liderança mostrou
igualdade de forças. A diferença
entre o XV e o Netuno é que o
time de Diadema ainda não levou gols, mas isso não expõe
uma superioridade absurda.
Mesmo tendo levado alguns
gols, para mim a defesa do alvinegro Piracicabano é uma das
mais sólidas e bem postadas da
competição, temos o luxo de ter
atletas do nível de Mauricio
Ramos no banco de suplentes, o
que mostra que contusões e cartões não afetará o alto rendimento deste setor do time.
Até o fechamento desta
coluna não pude ter os resultados finais dos jogos desta
quinta feira (22), mas independente do que mostrarem os
placares, continuo apostando
que o Nhô-Quim estará entre
os quatro primeiros colocados
no final desta fase de classificação, aí meu amigo começa
outro campeonato e só os mais
fortes sobrevivem... apostas?

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99926-0030.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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Deputada Bebel garante
R$ 130 mil para município
Divulgação

V ERBA

Alex de Madureira destina
R$ 200 mil para Mombuca
Verba será usada para melhorar a infraestrutura urbana do município;
visita ao gabinete do prefeito Formiguinha foi na semana passada

Emenda da deputada Bebel é voltada à melhoria da educação pública

A deputada estadual Professora Bebel (PT) apresentou emenda ao orçamento estadual que
garante o repasse de R$ 130 mil,
ainda neste ano, ao município de
Mombuca. O recurso, conforme
estabelece a emenda, é para ser
utilizado no setor da educação,
para aquisição de equipamentos.
A Professora Bebel, que também é presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), destaca que a emenda
visa atender as necessidades voltadas à melhoria da educação
pública no município. “Recebi
esse pedido e o nosso mandato
popular, como tem feito em to-

dos os casos, analisou com o
maior carinho e determinou que
apresentássemos essa emenda
que acredito, poderá ajudar a
melhorar a estrutura da educação no município, o que muito me
alegra poder contribuir para a
melhoria contínua da educação
pública”, ressalta a deputada.
Bebel conta que a emenda
já está em análise técnica na
Secretaria Estadual da Educação e caberá ao município de
Mombuca indicar aonde pretende utilizar esse recurso. “Investir em educação é a certeza
de que estamos no caminho certo para a formação das nossas
crianças e jovens”, completa.
Aldo Guimarães

Através de emenda parlamentar do deputado Alex de
Madureira, junto a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), a cidade de Mombuca
terá verba no valor de R$ 200 mil
para obras de infraestrutura urbana. A emenda foi destinada ao
município atendendo pedido do
prefeito Rogério Alcalde, mais conhecido como Formiguinha.
A emenda irá garantir recursos do Orçamento do Governo do Estado para que, ainda em
2021, a prefeitura possa utilizar
essa verba na realização de projetos voltados na área urbana do
município. “Através dessa emenda de minha autoria, alocamos
verba para que Mombuca possa
melhor sua infraestrutura e, as-

sim, possa atrair novas empresas, novos empreendimentos que
gerem mais emprego e renda à
população”, explicou o deputado.
Para anunciar a conquista,
Alex de Madureira esteve na cidade onde se reuniu com o próprio prefeito Formiguinha e o
vice-prefeito, Mauro da Costa,
além da presidente da Câmara
Municipal, Mariane Messias.
Além de outras autoridades do
município, como a primeiradama do município, Valdete Alcalde e de outros dois vereadores: Roni, Valdinei de Jesus.
“Fico muito feliz em levar
mais esta conquista para Mombuca, pois tenho certeza de que
esse recurso será bem utilizado e
para melhorar a qualidade de

Aldo Guimarães

Deputado Alex com o prefeito Formiguinha, sua equipe e vereadores

vida da população”, afirmou o
deputado pelo Partido Social Democrático (PSD). “Gostei muito
de ter sido procurado pelo pre-

feito e quero reiterar que meu
gabinete continua a aberto e a
disposição de todos”, concluiu o
deputado Alex de Madureira.

V ERBAS

Cidade vai receber R$ 1 milhão e 200 mil
Na última sexta-feira (16)
o prefeito de Mombuca Rogério Ap. Alcalde, o Formiguinha, e seu vice Mauro da Costa anunciaram mais de R$ 1
milhão de reais em verbas para
o município. As conquistas foram confirmadas através de
emendas parlamentares de deputados estaduais. No total, os

recursos chegam a R$ 1 milhão
e 20 mil reais, já confirmados.
Contando com o apoio da Câmara de Vereadores, Formiguinha
conquistou verbas para áreas como
Saúde, Infraestrutura e Veículos
Novos. E as conquistas vieram das
emendas parlamentares de deputados estaduais, como o Roberto
Morais, com duas verbas: R$ 150
Divulgação

mil para uma VAN para a Saúde
e mais R$ 300 mil para recape.
Também dos deputados Alexandre Pereira e Rafa Zimbaldi,
com verbas de R$ 150 mil, cada
um, para duas Ambulâncias Novas. E com o deputado Rodrigo
Moraes são mais duas verbas de
R$ 250 mil cada uma, que são
para investir no atendimento da

Saúde e outra para melhorar a
Infraestrutura em nossa cidade.
“Mombuca merece todos estes investimentos. Vamos melhorar a Saúde e a Infraestrutura
em nossa cidade. Também tem
investimentos para recape e veículos novos. Os resultados de
muito trabalho já começam a aparecer”, comenta Formiguinha.

C AMP
ANHA
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Mombuca arrecada
350 quilos de alimentos
na Conexão Solidária
VISITA
O prefeito Formiguinha, de Mombuca, tendo ao centro a Dona
Irene, contadora, a mais antiga e sempre jovem funcionária da
Prefeitura Municipal, durante recepção ao deputado estadual
Alex de Madureira (PSD), que visitou o Município na quinta (15).

R IO

DAS

P EDRAS

dária deste ano reuniu 137 municípios da região, e no total foram arrecadadas 470 toneladas de alimentos. Toda a doação foi em sistema Drive-Thru.
O Fundo Social e Serviço Social
de Mombuca agradecem a todos que doaram os alimentos,
que serão destinados para as
famílias carentes do município.

L EGISLA
TIV
O
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Prefeitura antecipa pagamentos
de abril e do 13º salário
A Prefeitura de Rio das Pedras antecipou o pagamento da
folha do mês de abril e do 13º
salário a todos os servidores
municipais. A medida visa minimizar os impactos da pandemia da Covid-19 e aquecer as
vendas no comércio local.
Segundo o Poder Executivo,
a decisão de antecipar estes pagamentos tem o objetivo de minimizar a crise econômica, pois, com a
antecipação além de beneficiar os
servidores, ajudamos o comércio

A presidente do FSS, primeira dama Valdete,
coordenou as atividades na cidade

Mombuca participou, no sábado (17), da 3ª Campanha Regional Conexão Solidária de Arrecadação de Alimentos. A iniciativa da Campanha foi da EPTV e
contou com a participação dos municípios da região. Em Mombuca,
a arrecadação foi de 350 quilos
de alimentos não perecíveis.
A Campanha Conexão Soli-

nestes tempos difíceis. A ação injetará cerca de R$ 4 milhões na
economia local aquecendo desta
forma as vendas do comércio.
O secretário municipal de
Indústria e Comércio, Marcelo
Teles, salientou que esta medida veio em boa hora, sendo que
o Governo do Estado de São
Paulo anunciou a "fase de transição", permitindo a abertura de
forma gradual do comércio, das
11h às 19h, com público limitado a 25% da capacidade total.

Vereadora Vanessa Botam apresenta várias indicações
Com a realização da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio das Pedras nesta última segunda (19), a vereadora do
Partido Verde Vanessa Stocco Botam continuou seu trabalho apresentando Indicações ao Executivo
Municipal. As Indicações de Vanessa nesta semana abordaram
pedidos para a construção de sarjetão na Rua Moraes Barros, esquina com a Rua Massud Coury
no bairro Bom Jesus, de modo a
escoar corretamente a água que
fica parada junto a sarjeta e a execução de calçada na rua Vitório
Hermínio Delagracia, no Bairro
Vitória Perim Cezarino (Pombal).
Outras solicitações da vereadora foram a realização de manutenção (zeladoria) junto ao
banheiro público do Centro
Educacional Raul César Urbano, mais conhecido como Poliesportivo, no Bairro São Cristóvão II. “O banheiro recentemente construído já foi vandalizado
e teve lâmpadas roubadas, assim
como as placas indicativas de banheiro masculino, feminino e
PNE e a situação só não está pior
porque uma moradora vizinha
faz a limpeza de forma voluntária”, afirmou Vanessa Botam.
Diversos serviços foram solicitados como melhoria na iluminação da Rodovia Nelson Caproni, junto ao Bairro Vitória Perim
Cezarino, bem como nas ruas Luis
Delfini e Pedro Pioto, onde tam-

Comunicação/Câmara

Cecotte quer
devolução ao
Executivo
para Hospital

Vereadora Vanessa Botam é do PV

bém deve ser feita a poda da copa
das árvores próximas às lâmpadas de iluminação pública e a
construção de redutores de velocidade (lombadas) na Rodovia
Júlio Antônio Bassa, na Avenida
Ana Negri Gramani próximo ao
número 145 no bairro Bom Jesus
e na Avenida Dr. Darwin do Amaral Viegas, próximo ao número
806, no Bairro São Cristóvão II.
A parlamentar Verde encerrou suas proposituras da semana com o pedido de Interligação

do emissário de esgoto situado
aos fundos do prédio industrial
à Rua Jacobe Balaminute, esquina com a Rua Benedito J. Móvio, no Distrito Industrial Antônio Balaminute, à rede coletora
de esgoto que serve ao município
e a melhoria na iluminação pública da Rua Santo Degaspari no
quarteirão entre as ruas Júlio
Rogero e Lázaro de Almeida, no
Bairro Santo Antônio, com a substituição das lâmpadas de vapor
de sódio por lâmpadas de LED.

O vereador Sergio Roberto Cecotte (PSB) apresentou na 7ª sessão ordinária Indicação ao presidente
da Casa Edison Donizete
Marconato (PSDB), a devolução de R$ 200.000,00 ao
Poder Executivo para destinação ao atendimento das
necessidades do Hospital
São Vicente de Paula neste
período. Bé Cecotte argumenta que o numerário é
oriundo do saldo do duodécimo repassado à Casa, e
está disponível por não ter
sido utilizado. “De acordo
com as informações obtidas, a manutenção de cada
leito de UTI fica em torno de
R$ 4.980,00 por dia e atualmente no hospital existem
5 cinco leitos, totalizando
um custo diário no valor de
R$ 24.900,00 por dia. Portanto, essa devolução ajudaria muito neste momento complicado que estamos
passando, auxiliando a instituição na luta pela vida de
nossa população”, finalizou.
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EX-PREFEITA DE MOMBUCA Maria Ruth Bellanga de Oliveira, ex-prefeita de Mombuca,
morreu nessa quarta-feira
(21), aos 62 anos de idade. A
ex-prefeita é mais uma vítima
Covid-19 na região de Piracicaba. Ela ficou internada em
Piracicaba há mais de 15 dias
no HFC (Hospital dos Fornecedores de Cana). Maria Ruth
Ruth, como era conhecida a
ex-prefeita, foi vereadora e
presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Mombuca. Em Mombuca, Ruth também exerceu o cargo de vice-prefeita por dois mandatos e prefeita,
cargo ocupado até 2020. Ela deixa o marido, Ênio Niceas de
Oliveira, também ex-prefeito de Mombuca, neto e três filhos.

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

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

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

Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179
ou (19)
9 9654 2692
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 – AVISO DE EDITAL
PRAZO PARA CADASTRAMENTO: 17/05/2021 até as 17:00 horas.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 19/05/2021 às 10:00 horas.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP, situada na Praça Prefeito
Ismael Morato do Amaral, nº 67, comunica a quem possa interessar que
se encontra aberto no Departamento de Licitações o Processo Licitatório
na modalidade Tomada de Preços nº 002/2021, cujo objeto é a contratação
de empresa para a Execução de drenagem e pavimentação das ruas
Ideval Claro e Maria Izabel Gonçalves, conforme, memorial descritivo,
planilha de quantitativo, cronograma físico-financeiro e demais desenhos. O edital completo estará à disposição no Departamento de Licitações no Paço Municipal sito à Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, nº
67 – Centro – Anhembi/SP e no site: www.anhembi.sp.gov.br. Demais
informações poderão ser obtidas pelo fone (14) 3884-9020, com Camila
e ainda pelo e-mail: licitacao@anhembi.sp.gov.br. Anhembi/SP, 22 de abril
de 2021. LINDEVAL AUGUSTO MOTTA – Prefeito Municipal.

FALECIMENTOS
SR. OTACILIO GOMES FERREIRA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 58 anos, filho da Sra. Tereza
Gomes Ferreira, já falecida, era casado com a Sra.
Eliana Aparecida Ramos, deixa os filhos: Paola
Ramos Ferreira e Paulo Cesar Firmino Ferreira, casado com a Sra. Tais Karoliny Franca Ferreira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30
da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANNA MANFIOLETTI ZAIA faleceu ontem,
na cidade de Cerquilho – SP, contava 94 anos,
filha dos finados Sr. Francisco Manfioletti e da
Sra. Palmira Stoppa, era viúva do Sr. Guilherme
Zaia, deixa os filhos: Antonio Lourival Zaia, já
falecido deixando viúva a Sra. Celia de Freitas
Zaia e Sueli Aparecida Zaia Senicato, casada
com o Sr. Paulo Roberto Senicato. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 17h00 do Velório da Saudade, sala “03” para
o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GILBERTO GOMES faleceu 20 p.p., na cidade de Charqueada/SP, contava 48 anos, filho
dos finados Sr. Antonio Gomes Irmão e da Sra.
Maria de Jesus. Deixa filhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 da
sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GERALDO BENEDITO NUNES DA SILVA faleceu dia 20 p.p.; nesta cidade, contava 59 anos, filho
dos finados Sr. Dorival Nunes da Silva e da Sra.
Matilde Forti da Silva, era viúvo da Sra. Amelia
Barbosa Nunes da Silva. Deixa irmã, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ZULMERITA DOS SANTOS ARCANJO faleceu dia 20 p.p.; nesta cidade, contava 70 anos, filha
dos finados Sr. Joaquim Pedro dos Santos e da Sra.
Mauricia Paixão dos Santos, era casada com o Sr.
Ciro Ribeiro de Arcanjo, deixa os filhos: Ione dos
Santos Arcanjo; Shirley dos Santos Arcanjo; Lourival dos Santos Arcanjo; Ieda dos Santos Arcanjo;
Josival dos Santos Arcanjo e Oziel dos Santos Arcanjo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem

às 09h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA LUIZA ERLO ROSA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Irineu Erlo e da Sra. Alcidia Severino Erlo,
era casada com o Sr. Antonio Juvenal Henrique da
Rosa; deixa os filhos: Valeria do Carmo Henrique
da Rosa Mateuzzo, casada com o Sr. Antonio Mateuzzo e Ivan Henrique da Rosa, já falecido. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala 04, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. HELENA PEREIRA DA COSTA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha do Sr.
Anisio Pereira da Costa, já falecido e da Sra. Jardalina Silva Ferreira; deixa os filhos: Talita da Costa;
Mauricio da Costa e Bruno da Costa, casado com a
Sra. Amanda Santa V. da Costa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído 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. BENEDITO SERGIO CORREA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Mario Correa e da Sra. Assumpta Stradiotto
Correa, era casado com a Sra. Celia Maria Montebello Correa; deixa os filhos: Eduardo Montebello
Salim, casado com a Sra. Bruna Helena de Goes e
Priscilla Montebello Salim Bonin, casada com o Sr.
Guilherme de Melo Bonin. Deixa a neta Valentina,
demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada anteontem, tendo o saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de
Saltinho/SP para o Crematório Unidas de Piracicaba/SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
Ex Prefeita de Mombuca MARIA RUTH BELLANGA DE OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 62 anos, filha dos finados Sr. Rubens Bellanga e da Sra. Iracema Doriguello Bellanga, era
casada com o Sr. Enio Niceas de Oliveira; deixa os
filhos: Eugenio de Oliveira Neto; Danilo Gabriel de
Oliveira, casado com a Sra. Daniela Satto de Oliveira e Mirela de Oliveira. Deixa o neto Heitor Enio
de Oliveira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 14h00 no
Cemitério Municipal de Mombuca/SP, em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SERGIO BUENO DE LIMA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos fi-

nados Sr. Antonio José de Lima e da Sra. Rita da
Silva Bueno, era casado com a Sra. Maria Helena Carnio de Lima; deixa os filhos: Sergio Ricardo Bueno de Lima, casado com a Sra. Camila
Maria Togni Lima e Rafael Evandro Bueno de Lima,
casado com a Sra. Lais Cristina Marques Farias
de Lima. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 14h30 no Cemitério Parque da Ressurreição em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LILIAN APARECIDA GABRIEL DE SOUZA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos,
filha do Sr. João Rodrigues e da Sra. Leny dos Santos Rodrigues, já falecida, era viúva do Sr. Wilson
Manoel Gabriel de Souza; deixa os filhos: Luciano
Cesar Gabriel de Souza, casado com a Sra. Maria
Rosana Esteves Viana; Gisele Cristina Gabriel de
Souza e Willians Wilson de Souza. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da
sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ CARLOS BENTO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Luiz Bento e da Sra. Lourdes Bento, era
casado com a Sra. Ana Clotilde Camilo Bento;
deixa o filho: Luan Carlos Bento. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00
do Velório do Cemitério Municipal de Rio das
Pedras/SP para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUCILEIA DOS SANTOS ZEM faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos
finados Sr. Joel dos Santos e da Sra. Maria Bisotto
dos Santos, era casada com o Sr. Zedekias Zem;
deixa os filhos: Liliane Andrea Zem; Eber Adriel
Zem, casado com a Sra. Marisa Carraro Zem e Juliana Beatriz Zem. Deixa 6 netos e 1 bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30
da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO DA SILVA ALVES faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 47 anos, filho dos finados
Sr. João Francisco Alves e da Sra. Maria José da
Silva, era casado com a Sra. Cristiane Azevedo
dos Santos Alves; deixa os filhos: João Marcos
dos Santos Alves e Juliana dos Santos Costa,
casada com o Sr. William Adalberto Costa de Oli-

veira. Deixa 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
SRA. BERENICE CESAR CORREA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha da
Sra. Aracy Cesar Ananias, já falecida, era viúva
do Sr. Sebastião Benedito Correa; deixa os filhos:
Paulo Cesar Correa; Marcelo Cesar Correa, casado com a Sra. Daniela; Rodrigo Cesar Correa, casado com a Sra. Viviane e Alexandre Cesar Correa, casado com a Sra. Adriana. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da
sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DE LOURDES SILVA DAS NEVES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos,
filha dos finados Sr. Joaquim Jose da Silva e da
Sra. Otazia Maria da Silva, era viúva do Sr. Jose
Lucena Neves; deixa os filhos: Reginaldo das
Neves; Sandra Regina Ferreira, casada com o Sr.
Joao Jose Ferreira; Debora Lucena Neves; Aderval
Lucena Neves, casado com a Sra. Maria Auxiliadora; Aderbal Lucena Neves, já falecido; Glauber Luiz
das Neves, casado com a Sra. Sandra Simone Almeida Neves; Junior Cleber das Neves; Jaqueline
das Neves, casada com o Sr. Paulo Sergio Cardoso; Jane Kelli Neves Sato, casada com o Sr. Sergio
Miyuki Sato e Felipe Neves. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30
da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. PAULA RENATA GOMES CABRAL faleceu
ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filha do Sr.
Paulo Cesar Gomes e da Sra. Maria Aparecida Camolesi Gomes, era casada com o Sr. João Ricardo
Cabral; deixa a filha: Amanda Leticia Gomes Cabral.
Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00
da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DARCI GIL DE TOLEDO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Francisco Antonio de Toledo e da Sra. Augusta Soares de
Toledo. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 13h00
no Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOSÉ LUBIANO faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era casado com a Sra. Romilda Polizel Lubiano. Era filho
do Sr. Guerino Valentim Lubiano e da Sra. Barbara Travaglini, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Maria Helena Lubiano Zanuzzi casada com José
Antonio Zanuzzi e Rosangela Maria Lubiano.
Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes
e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
09:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório da
Saudade sala 04, seguindo para o cemitério da
Saudade, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. AVARY GRISOTTO faleceu dia 20 pp na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Celina Dorizzotto Grisotto. Era
filho do Sr. Benedicto Grisotto Filho e da Sra.
Paschoa Macari Grisotto, falecidos. Deixa os filhos: Raquel Grisotto e Daniel Grisotto. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 13:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, para o Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ALCIDES CELESTINO faleceu dia 20 pp na
cidade de Piracicaba aos 80 anos de idade e era
filho do Sr. Antônio Celestino e da Sra. Lucinda
Alves, falecidos. Deixou ainda demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as 13:30 hs, no Cemitério Municipal da Vila
Rezende, onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DALVA DE PAULA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 91 anos de idade e era
viúva do Sr. Wilson Grimaldi. Era filha da Sra.
Benedicta Vicente de Paula, já falecida. Deixou os
filhos: Maria Inez Grimaldi, Wilson Grimaldi Junior, já falecido e Celeste Grimaldi Lima, já falecida.
Deixa ainda demais parentes. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de São Pedro
e seu sepultamento deu-se anteontem as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus – Sala 02 seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ CICERO DOS SANTOS faleceu dia
20 pp na cidade de São Pedro, aos 59 anos de
idade e era filho do Sr. Lauro dos Santos e da
Sra. Maria Balbina dos Santos. O seu sepultamento deu-se anteontem as 10:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom JesusSala 01, seguindo para o Cemitério Municipal

naquela localidade, onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
JOVEM LUÍS AUGUSTO FURLAN CAMBA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 36
anos de idade e era filho do Sr. Luís Lopez Camba
e da Sra. Márcia Cristina Furlan da Silva Camba.
Deixou tios e primos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 09:00 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. CAROLINA DE JESUS DORTA MULLER faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 84 anos
de idade e era viúva do Sr. Virgílio Muller. Era filha do
Sr. João de Oliveira Dorta e da Sra. Maria Anna de
Lima, falecidos. Deixa os filhos: Geraldo Muller, Maria
Ines Muller Chiaranda, Sueli Maria Crivelari, Sonia
de Lurdes Amaro e Solange Maria Hashizume. Deixa
ainda netos, bisnetos 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
10:00 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)
SR. OSWALDO GARBIM faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era
casado com a Sra. Edna Rodrigues Villares. Era
filho do Sr. Geraldo Garbim e da Sra. Lurdes Casarin Garbim, falecidos. Deixou as filhas: Samira
Thereza Garbim e Vanessa Villares Batista. Deixa ainda netos, demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 10:00 hs, no Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA APARECIDA ELIAS AZEVEDO faleceu ontem na cidade de Limeira aos 83 anos de idade
e era viúva do Sr. Sebastião Leite Azevedo. Era filha
do Sr. João Elias e da Sra. Laura da Silveira Elias,
falecidos. Deixou os filhos: Benedito Ap. Azevedo,
Jesus Ap. Leite Azevedo, Hermógenes Ap. Leite Azevedo, Cristina Ap. Azevedo Cabral e Cleuza Ap. Leite
Azevedo. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de Iracemápolis e o seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA LUIZA GOZZER faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba aos 67 anos de idade e

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – AVISO DE EDITAL
PRAZO PARA CADASTRAMENTO: 17/05/2021 até as 17:00 horas.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 19/05/2021 às 15:00 horas.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP, situada na Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, nº 67, comunica a quem possa interessar que se
encontra aberto no Departamento de Licitações o Processo Licitatório na
modalidade Tomada de Preços nº 003/2021, cujo objeto é a contratação
de empresa para a Execução de Pavimentação das Ruas E e Professora Irai da Silva, conforme, memorial descritivo, planilha de quantitativo, cronograma físico-financeiro e demais desenhos. O edital completo estará à disposição no Departamento de Licitações no Paço
Municipal sito à Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, nº 67 – Centro – Anhembi/SP e no site: www.anhembi.sp.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo fone (14) 3884-9020, com Camila e
ainda pelo e-mail: licitacao@anhembi.sp.gov.br. Anhembi/SP, 22 de
abril de 2021. LINDEVAL AUGUSTO MOTTA – Prefeito Municipal.

Comunicado
A Diretoria do Lar dos Velhinhos de Piracicaba comunica aos
seus Associados que está confirmada a realização da Assembleia Geral para o próximo domingo, dia 25/04/2021, às
15 horas, no Salão de Festas da Instituição.
Piracicaba, 23 de abril de 2021
Maria Aparecida Flabio
Presidente da Diretoria Executiva

era filha do Sr. José Gozzer e da Sra. Angelina
Berto Gozzer, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Bruno Ricardo Gozzer Barbosa casado com Fernanda Raquel A. Barbosa e Eliane Aparecida
Gozzer Barbosa. Deixa ainda netos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 03, para a
referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO BATISTA CAMPANHA MARCELLINO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 88 anos
de idade e era viúvo da Sra. Maria José Bastos
Marcellino. Era filho do Sr. Sebastião Marcellino e
da Sra. Maria de Lourdes Campanha, falecidos. Deixou os filhos: Eliane Ap. M. Oriani casada com
Edison J. Oriani, Luís Roberto Marcellino casado
com Rosineide M. M. Marcellino, Paulo Sergio
Marcellino, falecido e Elaine Maria M. Araújo casada com Edvelton Araújo. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 03 para a
referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. GERALDO ANTONIO BORTOLETTO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba aos 85 anos de
idade e era casado com a Sra. Irene Arthur Bortoletto. Era filho do Sr. Antônio Bortoletto e da Sra.
Virginia Canale, ambos falecidos. Deixou os filhos: Renato Bortoletto casado com Elisabete
Belini Bortoletto, Francisco Geraldo Bortoletto
casado com Rosemeire de Freitas Bortoletto, Maria
Aparecida Bortoletto Abdala e Paulo Sergio Bortoletto, já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório “D” do Cemitério Parque da Ressurreição,
para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANA RODRIGUES ROBERTO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casada com Sr. João Roberto. Era filha
do Sr. Benedito Rodrigues Barbosa e da Sra. Rosa
Hali, falecidos. Deixa os filhos: Valquíria Heloi-

sa Roberto Tomas, Janaina Patricia Roberto da
Silva, Evaneide Cristina Roberto, Renato Marcellus Roberto e Ronaldo George Roberto. Deixa
netos e demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, para o
Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
JORNALISTA SERGIO LUIS FRANÇOSO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de
idade e era casado com a Sra. Silvana Janaina
Pereira Wenzel. Era filho do Sr. Sergio Antônio
Françoso e da Sra. Martha Françoso, falecidos.
Deixa os filhos: Bruno Wenzel Françoso, Cristiane F. Paulino casada com Ricardo Paulino e Juliano Wenzel Françoso casado com Brenda M. Françoso. Deixa também 03 netos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 05, para o Cemitério da Saudade, onde será inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA DO SOCORRO SOARES CELSO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de
idade e era casada com o Sr. José Celso Neto. Era
filha do Sr. João Soares Pereira e da Sra. Maria Pereira do Nascimento, falecidos. Deixou os filhos:
Regiane das Graças Celso Soares casada com Tiago F. S. Celso, Adeilson Rogerio S. Celso casado
com Wilsineia Q. S. Celso e André Ricardo S. Celso
casado com Jaqueline E. C. Soares. Deixa ainda
netos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 09:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala
01 para a referida necrópole, onde será inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO LAURENTINO DA SILVA faleceu
anteontem na cidade de São Pedro aos 78 anos de
idade e era filha da Sra. Maria Juvina da Conceição, falecida. Deixa os filhos: Monica, Miriam,
Marta, Erika, Moises Antônio, Mauri Tania, José,
Marcos Antônio, Moises, Zeno, Iris e Zuriel .Deixa
netos e demais parentes. O seu sepultamento deuse anteontem as 12:00 hs no Cemitério Parque
naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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