
GREVE — I
O Sinteps (Sindicato dos Tra-

balhadores do Centro Paula Sou-
za), que representa os professo-
res e funcionários das Etecs (Es-
colas Técnicas) e Fatecs (Facul-
dades de Tecnologia), informa o
início da greve sanitária desde
ontem (2). Diferente das outras
greves, a sanitária não prevê a
suspensão do trabalho, mas sim
a sua continuidade no formato
remoto, enquanto a pandemia de
Covid-19 estiver fora de controle.

GREVE — II
A decisão pela greve foi to-

mada após determinação da Su-
perintendência do Centro, de for-
çar o retorno às aulas presenciais
a partir de ontem (2), fato que
gerou indignação e insegurança
na maioria dos trabalhadores e
estudantes. A presidente do Sin-
teps, Silvia Elena de Lima, tece se-
veras críticas à Superintendência
do Centro, que abre mão da auto-
nomia que a instituição tem, por
ser autarquia de regime especial.

GREVE — III
Em resumo: o Sinteps rei-

vindica a manutenção do en-
sino remoto, na forma como
vem sendo ministrado desde o
início das medidas de isola-
mento social, até que haja con-
dições seguras para o retorno.

EVANGÉLICOS
Há certeza, por várias pesqui-

sas, que o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) não é mais
unanimidade entre os evangélicos,
mesmo entre os neopentecostais.
O Portal do José — matéria em
outra página desta edição — mos-
trou o exagero do chefe da Nação
em falar de um quarto problema
que ficou aos cuidados das ora-
ções do pastor JB, ao decolar de
Brasília. Quando chegou em Pre-
sidente Prudente, o problema es-
tava resolvido, sem dizer qual foi.

TUCANOS
O ninho dos tucanos está mes-

mo para o governador João Doria,
que levou para o partido o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia, elimi-
nando a candidatura do ex-gover-
nador Geraldo Alckmin pelo PSDB.

SOLIDARIEDADE
O deputado federal Vicenti-

nho (PT) enviou mensagem de so-
lidariedade ao amigo e companhei-
ro de sindicalismo José Osmir Ber-
tazzoni, tendo em vista ofensas
que recebeu do vereador Fabrício
Polezi (Patriotas), na Praça José
Bonifácio, durante manifestação
da esquerda contra o governo
do presidente Jair Bolsonaro.

RÁDIO
O Sindicato dos Trabalhado-

res Municipais de Piracicaba e Re-
gião, presidido por José Valdir
Sgrigneiro, quer mudar, em bre-
ve, o conceito de informação: com
um sistema inédito de aplicativo,
vai atingir mais de onze mil ser-
vidores municipais da região (Pi-
racicaba, São Pedro, Águas de
São Pedro, Saltinho e Charquea-
da). Trata-se, como explica o te-
soureiro José Osmir Bertazzoni, da
Rádio Central Metrópole. Atual-
mente, o Sindicato já tem um Ca-
nal de TV, via YouTube, de segun-
da a sexta, das 11h30 às 12h30.

DIEESE
Carlos Calcinha, defensor do

Dieese, tem feito apontamentos,
focando principalmente nos rea-
justes dos servidores. São três anos
sem reajustes? Calcinha tem tabe-
las e planilhas provando que o ser-
vidor tem sido injustiçado. Uma
pena que tenha que moderar um
grupo que não se esforça pelo
que é de direito, mas a Prefeitu-
ra, com certeza, fica tranquila ba-
seada em decisões na área federal.

PSD
Em março, a cidade e a re-

gião poderão ter uma debandada
para o PSD de nomes importan-
tes do Executivo, incluindo secre-
tários e "vassalos da política".  O
PSD (Partido Social Democráti-
co) é liderado em nível nacional
pelo ex-ministro e ex-prefeito de
São Paulo Gilberto Kassab. Pelo
jeito, o acordo com o PSB do ex-
governador Márcio França está de-
senhado e um nome especial é do
ex-governador Geraldo Alckmin.

QUEM PERDE?
Com isso, quem vai perder

bem é o DEM (Democratas), numa
boa rima. O vereador Zezinho Pe-
reira (DEM), agora, não se defi-
niu bem se estará ao lado do pre-
feito Luciano Almeida (DEM), ou
não. Ao que parece, o vereador
Laércio Trevisan Junior (PL) é o
que mais apoio dá e o que mais
defende o chefe do Executivo, ao
lado do seu companheiro Adol-
pho Queiroz, titular da Semac
(Secretaria da Ação Cultural).

BEBEL
O vice-presidente do PCdoB

em Piracicaba, Francys Almeida
— recuperando-se de fratura no
pé direito —, entende que a lide-
rança da esquerda na cidade está
nas ações que desenvolve a de-
putada estadual Professora Be-
bel (PT). Por isso, prevê que, em
2022, disputando a reeleição, a
Professora Bebel (presidente da
Apeoesp) terá muito acima dos
100 mil votos e que, pelo menos,
20 mil serão em Piracicaba. “O
trabalho dela está muito forte,
é bastante ativo o seu mandato
popular”, afirma Francys.

QUATRO!
O vice-presidente do PCdoB,

Francys Almeida, entende ser
positiva a recondução dos três
deputados com domicílio eleito-
ral na cidade, defendendo que
“seria importante aumentar a re-
presentatividade do município;
quem sabe (?), em 2022, tenha-
mos quatro deputados estaduais
com domicílio aqui”, afirma, en-
tendendo que haverá pulveriza-
ção total”, pois correm 15 pré-can-
didatos ao Palácio Nove de Julho
e 10 para a Câmara Federal.

REPÚDIO
A Fenaert (Federação Na-

cional das Empresas de Rádio
e Televisão) se une à Abert (As-
sociação Brasileira de Emisso-
ras de Rádio e Televisão) e re-
pudia, de forma veemente, o
pedido de quebra de sigilo ban-
cário da Rádio Jovem Pan, fei-
to por integrantes da CPI da
Pandemia na sexta (30), sob a
alegação de que a emissora esta-
ria difundindo notícias falsas em
meio à pandemia de Covid-19.

MOTTA
O presidente da CNC Confe-

deração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo), José
Roberto Tadros, recebeu segunda
(2), na sede da entidade no Rio de
Janeiro, o relator do Projeto de Lei
3.887/2020, deputado federal Luiz
Carlos Motta (PL-SP), com objeti-
vo de discutir os detalhes do PL,
que institui a CBS (Contribuição
Social sobre Operações com Bens e
Serviços). Muita discussão ainda.
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COM O VICE-GOVERNADOR

Aldo Guimarães

O presidente do Simespi de Piracicaba, Euclydes Li-
bardi — acompanhado pelo deputado estadual Alex
de Madureira (PSD) — e a Diretoria da entidade esti-

veram, numa ação inédita, no Palácio dos Bandeiran-
tes, e foram recebidos pelo vice-governador Rodrigo
Garcia (PSDB). A entidade completou 30 anos. A3

Semae assina hoje convênio
com a Politécnica da USP

Evento será na Secretaria Municipal de Educação, às 14h; objetivo do convênio é
elaborar Plano Diretor de Monitoramento e Automação dos Sistemas Operacionais

Acontecem nesta terça (3) a
assinatura e a apresentação do
convênio entre o Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto), a
Escola Politécnica da USP (Uni-
versidade de São Paulo) e a Fusp
(Fundação de Apoio à Universi-
dade de São Paulo). O evento será
no auditório da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, às 14h. O
objetivo do convênio é elaborar
o Plano Diretor de Monitora-
mento e Automação dos Sistemas
Operacionais de Água e Planeja-
mento Tático dos Setores Admi-
nistrativos/Financeiros, que de-
verá ser realizado em seis etapas,
sendo elas: 1 - Diagnóstico, 2 -
Análise e Controle de Perdas, 3 -
Controladores Programáveis,
Sistemas Supervisórios e Topolo-
gias das Redes de Automação, 4

- Avaliação e Definição dos Indi-
cadores de Desempenho Opera-
cionais, 5 - Elaboração dos Ter-
mos de Referência as Principais
Estruturas Operacionais e 6 -
Estudos dos Sistemas Adminis-
trativos/ Financeiros. O investi-
mento total será de R$ 1,988
milhão e o convênio terá vigên-
cia mínima de 15 meses, a contar
da data de assinatura do con-
trato. “Espera-se com o convê-
nio obtermos um panorama do
Semae, tanto na área operacio-
nal quanto na administrativa.
Uma ação necessária, porém,
não realizada nas gestões ante-
riores e que permitirá prever re-
cursos para as reais necessida-
des da autarquia”, declara Mau-
ricio André Marques de Olivei-
ra, presidente da autarquia.

Divulgação

O prefeito Luciano Almeida
(DEM), deputado Alex de
Madureira (PSD), presiden-
te da Câmara, Gilmar Rot-

NO ENGENHO CENTRAL
ta, vereadores e secretários,
participaram, domingo (1º),
dos 254 anos de Piracicaba,
no Engenho Central. A11

Divulgação

Nas comemorações dos 254
anos de Piracicaba, o prefeito
Luciano Almeida (DEM), ao
centro, com o vereador Laér-
cio Trevisan Junior (PL), à es-
querda, e o secretário da Ação

JUNTOS
Cultural, Adolpho Queiroz (PL).
Essa foto diz muito, representa
o que poderá ser o “desenho
da sombra do futuro” na e da
política local, sem possibilida-
de de previsão no momento. A7

Divulgação

A deputada Professora Bebel
(PT) colocou seu mandato à
disposição das famílias que

EM ARTEMIS
desejam apoio para plantar e
colher alimentos; encontro foi
no Distrito de Artemis. A4

Divulgação

Haroldo Faria fez entrevista,
dia 30 de julho, com o ex-
prefeito Barjas Negri (PSDB).
Por sua vez, o presidente do
PSC, Joel Faria, aliado fiel,

ENTREVISTA
garante que o ex-prefeito não
está em campanha para 2022.
Quanto a 2024, poucos ima-
ginam o destino político do ex-
ministro da Saúde de FHC.
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Um pãozinho,
apenas um

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

nho estar em minhas
mãos? E se semeado-
res do trigo tivessem
sido pássaros, mor-
cegos, o vento?

Senti-me menor.
E, ao mesmo tempo,
privilegiado. Na
mesa, o arroz, o fei-
jão, a carne, as ver-
duras, a mandioca, a

farofa... Quantas outras milha-
res de pessoas para aquela co-
mida estar a meu dispor? E a
mulher que cuida de tudo isso,
que lava, que passa, que limpa,
que cozinha, que cuida de mi-
nha saúde? E o jardineiro? E
os pratos e talheres, quem os
inventou, quantos trabalharam
neles, há quantos séculos? E as
frutas, tão generosas e cativan-
tes diante de meus olhos? E a
água, jorrando das torneiras?
E o gás, o entregador do bu-
jão? E os garis levando os sa-
cos do lixo? E meus medica-
mentos, os cientistas, os médi-
cos, os farmacêuticos? Senti-me
ainda menor. Mas, no coração,
a quentura aconchegante de sa-
ber-me, por fim, parte do todo,
compartilhando tudo isso.

“Bendito sejais, Senhor, pe-
los frutos da terra e pelo traba-
lho do homem.” Que eu possa ser
digno dessa epopeia com os meus
simples estudar, ler, pensar, re-
fletir, escrever e semear ideias.

Admito não ter-me dado
conta até algumas décadas
passadas. Tantas eram as no-
vidades, as conquistas, inova-
ções, revolucionárias técnicas
– tantas eram que, realmen-
te, nos acenavam com novas
esperanças. E era impossível
não se espantar – com entu-
siasmo – quem, na infância,
aprendera que São Jorge es-
tava na Lua lutando contra o
dragão. Ver o homem descen-
do naquele lugar misterioso  –
ouvindo-o avisar que “a Ter-
ra é azul” – boquiabriu o mun-
do de entusiasmo mas, acho
também, de medos não reve-
lados. Mas pressentidos.

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

Cecílio Elias Netto

Lembro-me ain-
da – com ternu-
 ra e enlevo – de

minha mãe, ajoelhada
junto à cama, ensi-
nando-me a recitar,
com ela, a Ave Maria.
O aroma dos lençóis
sabia a lavanda. Ela,
então, cobria-me com carinho
e, beijando-me o rosto, augu-
rava: “Que o Anjo da Guarda
proteja o seu sono.” A paz, o
conforto, a segurança – que,
naquelas noites, me abençoa-
vam – acompanharam-me pelo
resto da vida. Parecem-me im-
pregnados na pele. Ou na alma?

O que ainda me encanta é
recordar do aparente paradoxo:
uma casa com gritos, alegrias,
molecagens da criançada e ora-
ção, muita oração. E a impres-
são, que me fica, é a de a devoção
ser mais voltada a Nossa Senho-
ra do que a Jesus. De Jesus, ali-
ás, meu pai, orgulhosamente,
dizia ser primo, um parentesco
garantido pelo sobrenome Elias.
E, por parte de mãe, lá estava
ninguém menos do que
Abrahão! Como escapar a isso?

O fato é que crescemos sob o
signo do agradecimento. Agra-
decer pelo dia, pelo descanso, pela
saúde, pelo alimento a cada re-
feição. Acho que, já na minha
mocidade, meu pai, ao almoço e
ao jantar, passou a recitar: “Se-
nhor. Dai pão a quem tem fome
e fome de justiça a quem tem
pão.” Gostei. E consegui trans-
miti-lo a meus filhos. Sinto ha-
ver completude naquela prece.

Então, há alguns meses,
aconteceu. Foi quando – almo-
çando sozinho, quietude que
me agrada – peguei um pãozi-
nho, cortando-o com as mãos.
O pão, o trigo, o panificador...
Aos lábios, veio-me a prece dos
judeus, assumida também pe-
los cristãos: “Bendito sejais,
Senhor Deus do Universo, pe-
los frutos da terra e pelo traba-
lho dos homens.” A terra, a se-
mente... Para eu ter aquele pão-
zinho, quantos tiveram que
preparar a terra, plantar a se-
mente, aguardar o fruto ger-
minar, colher, debulhar, ensa-
car, carregar o peso nas costas,
transportar, levar ao distribui-
dor e, deste, à padaria? E pa-
deiros e ajudantes, vendedores,
balconistas, entregadores?
Quantas centenas, talvez milha-
res de pessoas participaram de
todo o processo para o pãozi-

Adelino Francisco
de Oliveira

Celebrar aniver-
sário é sempre
 uma oportuni-

dade de rever escolhas
e se reconstruir. Vol-
tar os olhos para o
passado, em um mo-
vimento de avaliação
e autocrítica, ponde-
rando sobre os acertos e os equí-
vocos cometidos. Projetar o olhar
para frente, perspectivando no-
vas possibilidades para um fu-
turo mais promissor. Tal repre-
sentação aparece na tradição da
mitologia grega, nas narrativas
sobre o deus Jano, que tem,
justamente, uma face voltada
para trás e outra direcionada para
frente. Compreender o passado é
chave para se construir um futu-
ro comprometido com a justiça.

Na comemoração de seus
254 anos Piracicaba ainda preci-
sa se reconciliar com sua verda-
deira história, reconhecendo-se
em uma identidade miscigena-
da e sincrética, sem medo de en-
xergar seu reflexo que espelha
indígenas, negros e europeus. A

Reencontro da Identidade Cultural de Piracicaba
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visão de uma cidade
plural, aberta a toda
expressão de diversida-
de e profundamente de-
mocrática, forjada a
partir do encontro de
tantos povos – indíge-
nas, africanos e euro-
peus –, deve acalentar
os projetos de futuro,
em uma cidade edifica-
da para o conjunto da

sociedade, plena em cidadania.
Festejar o aniversário de uma

Piracicaba profunda, que resiste
a um perverso processo histórico,
que teima e insiste em invisibili-
zar, nas comunidades periféricas,
a sua identidade mais genuina-
mente brasileira. Uma Piracicaba
na qual pulsa a força das tradi-
ções culturais populares, com
seus ritmos, sabores, devoções e
sincretismos. É tempo de recupe-
rar e dar voz a essa Piracicaba
que reflete a beleza de tantos ros-
tos, tantos tons de pele, oriun-
dos de todas as regiões do país.

Enquanto a cidade não se re-
conhecer a partir de sua plena plu-
ralidade, relegando à sombra sua
identidade mais profunda, popu-
lar e genuína, não conseguirá per-

correr o caminho de integração tão
urgente e necessário. Na dinâmi-
ca de democracia participativa, as
contradições sociais devem ser ex-
postas e enfrentadas com trans-
parência. A reprodução de uma
lógica de exclusão e negação iden-
titária produzirá a intensificação
das desigualdades sociais e maior
desagregação no tecido social.

Como o deus mitológico Jano,
na perspectiva de comemorar o seu
aniversário, a cidade precisa olhar
para o seu passado, com o senso
crítico de justiça, reconhecendo
tantos apagamentos de uma his-
tória que buscou excluir etnias e
povos, dando vazão para uma li-
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mitada visão eurocêntrica. Vol-
tar os olhos para o futuro, na
disposição de construir um pro-
jeto de cidade para todos e to-
das, livre de múltiplas formas de
preconceitos e discriminações.

A memória histórica consti-
tui dimensão fundamental para
o desenvolvimento das socieda-
des. Conhecer o passado, enten-
dendo seus avanços, limites e
contradições, descortina-se como
condição necessária para a cons-
trução de um futuro como supe-
ração. A cidade de Piracicaba, no
dia 1 de agosto, celebrou seus 254
anos. Que a data festiva possa
ser também um motivo de rein-
venção da cidade, assumindo o
compromisso de implementar,
localmente, a democracia mais
plena, resguardando a todos e
todas os direitos de cidadania.

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

Rodolfo Capler

Relacionamen-
tos interpes-
 soais seguem

a rota da imprevisi-
bilidade e da aleato-
riedade. Igualmente
como ocorre numa
roleta russa, não sa-
bemos o que aguar-
dar das nossas interações com
as pessoas – não dá para pre-
ver suas ações e reações. Po-
demos esperar paz e receber
guerra, aguardar cuidado e
experimentar indiferença...

Via de regra, relaciona-
mentos são muito frágeis, por
isso, muitas vezes, chegam ao
fim.  Infelizmente, muitos des-
conhecem essa realidade (e

A arte de encerrar relacionamentos
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por simples ingenui-
dade), pensam que
todas as suas relações
interpessoais irão du-
rar até o final de suas
vidas. Por nutrirem
essa romântica com-
preensão, se trauma-
tizam incuravelmente
com o término de um
casamento, de um na-

moro ou de uma amizade.
Precisamos aprender a arte

de encerrar relacionamentos! Isso
parece um pouco estranho, mas a
sua prática segue o caminho da
maturidade. Em minha experiên-
cia, demorei muito para entender
a ação dessa lei tão presente nas
relações humanas. Lembro-me
que há alguns anos precisei pro-
curar um antigo amigo e termi-

nar com ele a nossa relação de
amizade. Aquela foi uma experi-
ência dolorosa, que eu não gosta-
ria que se repetisse, porém, me
ajudou muito a crescer emocio-
nalmente e  me preparou para os
desencontros relacionais que eu
enfrentaria em anos posteriores.

Com este artigo, não desejo
persuadi-lo a desistir dos seus re-
lacionamentos, tampouco dissu-
adi-lo da crença de que eles po-
dem ser reparados ou renovados
por meio do perdão. Ao contrá-

Sistema S sob ameaça

Assistimos, novamente, a
um embate entre o Siste-
 ma S (SESI, SESC, SENAI,

SENAC) e o governo. Pretende
o Governo Federal utilizar 30%
dos recursos das entidades
que compõem o Sistema S, para
pagar bolsas de estudo, para
treinar jovens em serviço.

O Governo quer o dinheiro
das entidades do Sistema S,
para pagar bolsas de estudo,
para treinar jovens em serviço.
As entidades querem ajudar,
oferecendo o que elas vêm fa-
zendo, ao longo de 80 anos –
transmitir conhecimento e va-
lores humanos. O Governo quer
o dinheiro, cerca de 6 (seis) bi-
lhões anuais e não há expectativa.

O projeto do Governo tem
mérito, pois o domínio de uma
profissão é essencial. Ocorre
que treinar, em serviço, é tare-
fa complexa e a simples trans-
ferência de recursos não ga-
rante a transferência de habi-
lidades. As entidades do Siste-
ma S conhecem, muito bem,
como ensinar e avaliar jovens.

A perda de 6 (seis) bilhões
anuais vai afetar, severamen-
te, a vida das entidades do Sis-
tema S, que aprenderam a tra-
balhar, em rede nacional de

centros de promoção social e
escolas profissionais, alicerça-
das em pesados investimentos
físicos e recursos humanos,
atendendo milhentas famílias.

Para aprender não bas-
ta receber uma bolsa,  im-
porta receber educação de
boa qualidade – o que ensi-
nar,  que didática ajustar,
utilizar mecanismos rápidos
de correção de números.

Isso os integrantes do
Sistema S têm de sobra: mes-
tres devotados, equipamentos
atualizados, valores condu-
centes à ética do trabalho.

Para isso utilizam mestres
experientes e devotados, ma-
terial didático adequado, o
cultivo de valores sociais con-
ducentes à ética do trabalho.

Para aprender, não basta
receber uma bolsa, importa
saber o que ensinar, o cultivo
de valores sociais que condu-
zam à ética do trabalho.

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

rio, meu intuito é despertar a
sua consciência para a realida-
de de que relacionamentos in-
terpessoais se desgastam e
muitas vezes terminam  -  e de
que precisamos estar dispostos
a formalmente findá-los.

Pior do que encerrar relações
fracassadas é viver uma menti-
ra do campo dos afetos. Por isso,
tome a decisão de terminar aquilo
que já não mais existe. Pegue o
seu telefone celular, faça uma li-
gação ou envie uma mensagem
para alguém com quem você
precisa acertar os ponteiros.

———
Rodolfo Capler, pesqui-
sador, teólogo e escri-
tor; e-mail: rodolfo
capler@gmail.com /Ins-
tagram: @rodolfocapler

A conclusão dos
expertos não foi fruto
de “achismo”. Não po-
dem ser acusados de
“fundamentalistas eco-
lógicos”. São cientistas.
O trabalho foi intenso e
sério. Depois de cente-
nas de amostras de ar
colhidas na porção in-
ferior da atmosfera ter-
restre entre 2010 e

2018, concluiu-se que o sudeste
amazônico se converteu em enor-
me e indesejável fonte emissora de
gás carbônico, o fatídico CO2.

Durante meio século, o verde
absorvera 25% das emissões do
gás carbônico. Mas as emissões
aumentaram até atingir 50%.

Quem comandou a equipe res-
ponsável por essa pesquisa foi Lu-
ciana Gatti, do prestigiado INPE,
o Instituto Nacional de Investiga-
ção Espacial, que veio a sofrer esta
semana outro rude golpe: vai dei-
xar de colher informações sobre as
queimadas. Há alguns anos essa
entidade respeitada internacional-
mente vem sofrendo invectivas da
mentalidade dendroclasta que se
instalou nas entranhas da União.

A despeito da perseguição con-
tra a verdade, o INPE continua a
sua missão. Comprovou, nesse re-
latório, que as emissões de carbono
são mais intensas na parte oriental
da Amazônia, que há quarenta
anos sofre a inclemência de incên-
dios verdadeiramente ecocidas.

É possível demonstrar, cien-

José Renato Nalini

Apersistência e a
deliberação firme
 sempre ven-

cem. Aqueles que apos-
taram na destruição da
Floresta Amazônica já
têm motivos para co-
memorar. A ciência de-
monstra que parte des-
sa última grande co-
bertura vegetal nos trópicos já
emite mais dióxido de carbono do
que a sua capacidade de absorção.

Embora a ciência nem sempre
seja respeitada no Brasil, foi ela que
comprovou esse triste fenômeno.
O estudo consta da revista cientí-
fica Nature, muito respeitada nos
espaços civilizados do planeta.

É preciso ser um talento ex-
tremamente perspicaz para desco-
brir as causas dessa desgraça?
Não. Foi o desmatamento, que
acarreta as mudanças climáticas
e gera o aquecimento global. Este
sim, o maior perigo que paira so-
bre a humanidade. A peste do Co-
ronavid19 é muito insignificante
se comparada com o que ainda
virá, - e parece inevitável – porque
o bicho-homem não se convence
de que ele é a razão única dos ma-
les infligidos à mãe natureza.

Foram milhares de anos até
que ela nos oferecesse o espetácu-
lo milagroso de uma cobertura ve-
getal funcionar como filtro de uma
das mais nocivas emissões causa-
doras do malévolo efeito estufa.

Durante meioDurante meioDurante meioDurante meioDurante meio
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Bravos! Vocês conseguiram!

tificamente, que o leste foi mais
desmatado, está mais quente e
desprovido de água do que o oes-
te desse patrimônio universal,
que está recebendo agora os seus
derradeiros atentados. Logo não
haverá mais o que preservar.

A campanha é muito bem fei-
ta. Primeiro, entrega-se o ambi-
ente para o zelo de alguém que o
detesta. Depois, reduz-se a teia
protetiva que os servidores ami-
gos da natureza haviam edifica-
do durante décadas. Em segui-
da, pune-se quem tem coragem
de se opor ao crime de lesa-hu-
manidade que é o extermínio da
floresta, da biodiversidade e da ri-
queza que poderia salvar o país do
aprofundamento da policrise em
que mergulhou nos últimos anos.

A cada mês o mundo civiliza-
do é surpreendido com novos re-
cordes de destruição. O sistema
DETER, do próprio INPE, apurou
que em junho de 2021, o desmata-
mento de 1.062 km2 foi o maior
desde 2016. Não foi diferente nos
últimos quatro meses. Sob a pas-
sividade que sequer se abala mais,
de toda uma sociedade que assis-
te inerte, à perda de seu futuro.

Não faltaram avisos dos ci-
entistas, insuspeitos amigos da
verdade e não de ideologias ne-
fastas que periodicamente asso-
lam várias partes do mundo. Eles
advertiram que a capacidade da
Floresta Amazônica remover
carbono do ar e armazená-lo, de
maneira a não aquecer ainda
mais o globo, estava sendo debi-
litada por ação humana. Foi o
que constou de estudo publica-
do na revista Science Advances,

a alertar que a combinação entre
desmatamento, queimadas e mu-
dança climática estava fazendo da
luxuriosa floresta uma savana.

Devem estar roucos de tanto
admoestar os insensatos, o clima-
tologista Carlos Nobre, do IEA –
Instituto de Estudos Avançados
da USP e o biólogo norte-america-
no Thomas E. Lovejoy. Os avisos
ecoam no vazio da ignorância e da
cupidez que tomou conta da es-
trutura paga pelo povo para cum-
prir o preceito do artigo 225 da
Constituição da República.

Não há inocentes quando se
degrada a natureza e se põe em
risco a própria sobrevivência das
futuras gerações, protegidas por
um pacto fundante considerado
pioneiro quando promulgado.

Só pode ser crime dar fim,
além da vegetação consumida pelo
fogo, a mais de dez mil espécies de
plantas e animais, conforme cons-
ta do relatório produzido pelo Pa-
inel Científico para a Amazônia.
São 33 capítulos com pesquisas
sobre a última grande floresta tro-
pical, elaborados por mais de du-
zentos cientistas. Enquanto a ci-
ência lamenta, impotente, a igno-
rância no comando não se condói.
Continua inclemente, irresponsá-
vel e, lamentavelmente, impune.

Situação que faz quem passou
a vida a militar nas hostes jurídi-
cas, a indagar? De que vale o me-
lhor ordenamento, o mais raci-
onal, o mais ético, o mais perfei-
to, se ele não consegue impreg-
nar as mentes encarregadas de
cumpri-lo e de fazê-lo observado?

Agradeceria  a  quem se
dispusesse a responder a essa
angustiante inquietação.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo



MAÇA E GERGELIM
A Índia se tornou o maior

destino para a maçã brasileira
em 2021, e o gergelim, que teve
o mercado aberto no ano pas-
sado, já tem no país sul asiáti-
co o principal importador. A
Índia apresentou um expressi-
vo aumento das importações de
maçã embarcadas, principal-
mente, dos estados do Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina. No
período de janeiro a junho, as ex-
portações para aquele país ori-
ental foram de US$ 19,03 mi-
lhões, quase quatro vezes mais
que o exportado no mesmo perí-
odo de 2020 (US$ 4,9 milhões).

DIA DO AGRICULTOR
Dia do Produtor Rural, ce-

lebrado dia (28/julho) foi criado
em 1960, em comemoração ao
aniversário de fundação do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), que
completou 161 anos. A então Se-
cretaria de Estado dos Negócios
da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas foi criada no dia 28 de
julho de 1860, com a assinatura
do decreto Nº 1.067, pelo Impe-
rador D. Pedro II. O Brasil tem
cerca de 5 milhões de produtores
rurais, segundo o Censo Agrope-
cuário do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

ALIMENTOS
Os países das Américas de-

ram uma forte demonstração de
unidade no contexto do debate
global sobre a transformação dos
sistemas agroalimentares, pedin-
do que a sua voz seja ouvida e os
seus acordos plenamente incor-
porados nas tratativas em cur-
so. Ministros da Agricultura e
altos funcionários de 33 países
do Hemisfério se reuniram para
destacar o papel de avalista da
segurança alimentar mundial
desempenhado pela região.

DESAFIOS
Segurança alimentar e

sustentabilidade são os dois
grandes desafios do Brasil na
atualidade e no pós-pandemia.
A afirmação é do ex-ministro
da Agricultura e membro titu-
lar da Academia Nacional de
Agricultura da SNA, Roberto
Rodrigues. “Se não olharmos
adequadamente esses dois te-
mas, haverá dificuldades e
guerras no mundo. E esses te-
mas passam pelo agro do cin-
turão tropical do planeta, onde
há terra disponível e avanço
possível de produtividade.

AUTOCONTROLE
A Confederação da Agricul-

tura e Pecuária do Brasil (CNA)
promoveu uma live sobre o au-
tocontrole na defesa sanitária
vegetal.  O debate foi moderado
pelo diretor técnico adjunto da
CNA, Reginaldo Minaré. “A pro-
posta surge como uma alternati-
va de ampliar e modernizar o
escopo de atuação da defesa

agropecuária, garantir maior li-
berdade aos agentes econômicos
regulados, sem oferecer qual-
quer prejuízo à sanidade, ino-
cuidade, qualidade, identidade e
segurança dos insumos e produ-
tos da agropecuária”, afirmou.

PRODUÇÃO
A quantidade de cana-de-

açúcar processada pelas unida-
des produtoras do Centro-Sul
alcançou 45,65 milhões de tone-
ladas na 1ª metade de julho, com
retração de 2,37% sobre o valor
apurado na mesma quinzena da
safra 2020/2021 – 45,76 milhões
de toneladas. O estado de São
Paulo registrou uma moagem de
26,38 milhões de toneladas (-
4,54%) e nos demais estados da
região centro-sul a quantidade
processada alcançou 19,26 mi-
lhões de toneladas (+0,76%).

OPORTUNIDADES
Discutir a contribuição da

bioenergia para a descarboniza-
ção e oportunidades de coopera-
ção entre Brasil e Japão foram
os principais objetivos de semi-
nário promovido pela embaixa-
da do Brasil em Tóquio. No even-
to online, Eduardo Leão, diretor
executivo da União da Indús-
tria de Cana-de-Açúcar (UNI-
CA), destacou o papel que o eta-
nol pode exercer nas diferentes
rotas tecnológicas de mobilida-
de sustentável.  De acordo com
o diretor, o Japão tem uma
meta ambiciosa quando o as-
sunto é descarbonização e o
setor de transportes tem um
peso importante nesse esforço.

RELATÓRIO
As fortes geadas que ocor-

reram nas principais regiões pro-
dutoras de hortaliças e frutas no
país causaram queda na oferta
das culturas. Como consequên-
cia, houve alta nos preços destes
produtos na maioria dos merca-
dos atacadistas. A informação
consta no Relatório de Monito-
ramento Semanal da Comercia-
lização dos principais produtos
nas Centrais de Abastecimento.
De acordo com informações da
Companhia de Entrepostos e Ar-
mazéns Gerais de São Paulo
(Ceagesp), a geada foi intensa e
abrangente em São Paulo e atin-
giu também regiões de clima
mais quente, como Ribeirão
Preto e São José do Rio Preto.

ARROZ
Apesar da postura cautelo-

sa dos setores atacadistas e va-
rejistas quanto aos preços, as
vendas do arroz beneficiado aos
grandes centros consumidores
estiveram ligeiramente aqueci-
das nas últimas semanas, de
acordo com colaboradores do
Cepea. Contudo, as unidades de
beneficiamento com maior neces-
sidade de aquisição estão mais
ativas e têm aumentado os valo-
res de suas ofertas para adquirir
novos lotes de arroz em casca.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Ladyanne Silva

Nesta semana co-
memoramos o
Dia Mundial

da Amamentação, e é
oportuno essa consci-
entização sobre sua
importância e benefíci-
os, tanto para a mãe
quanto para o lactante.

Amamentar é um ato de
responsabilidade e amor pela
vida da criança. Neste artigo,
estaremos tratando sobre as
consequências deste ato, o que
podem trazer tanto para o
bebê como para a mãe, a sa-
ber, seus inúmeros benefícios.

A oxitocina liberada na
amamentação, acelera o proces-
so  de retração do útero, retor-
nando ao seu tamanho normal,
contribuindo também na redu-
ção do sangramento pós par-
to, além de que, retarda o re-
torno das regras menstruais.

O leite materno é o alimento
essencial e exclusivo para o lacten-
te até os seus 6 meses de vida,
após isso, sendo alimento comple-
mentar até os 2 anos de idade, até
onde se recomenda amamentar.

Através do leite materno o
lactente recebe imunoglobinas,
açúcares, ácidos essenciais,
nutrindo, hidratando e trans-
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mitindo anticorpos,
garantindo proteção
contra diarreias, in-
fecções respiratórias,
entre outras mani-
festações que podem
surgir ao longo da
vida do recém nascido.

A amamentação
e s t r e i t a  a  r e l a ç ã o
entre mãe e  f i lho,

f o r t a l e c e n d o  o s  l a ç o s  d e
amor, de carinho, de parce-
ria e cuidado passando mai-
or segurança para o bebê.

Não se deve substituir o lei-
te materno por absolutamente
nada a não ser por extrema ne-
cessidade e sob orientação de
um profissional de saúde.

———
Ladyanne Silva, nutrici-
onista formada pela
Universidade Metodista
de Piracicaba, integran-
te e colaboradora dos
Projetos Panela Cheia Pi-
racicaba e Banco de Ali-
mentos da Comunidade

A importância
da amamentação
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Comitiva é recebida no
Palácio dos Bandeirantes
Acompanhado de diretores, o presidente da entidade Euclides Libardi apresentou demandas
da indústria ao vice-governador Rodrigo Garcia, através do deputado Alex de Madureira

Pela primeira vez em 30 anos
de história, uma comitiva de di-
retores do Simespi (Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecâ-
nicas, de Material Elétrico, Ele-
trônico, Siderúrgicas e Fundi-
ções de Piracicaba, Saltinho e Rio
das Pedras) foi recebida em au-
diência no Palácio dos Bandei-
rantes, sede do governo de São
Paulo, para apresentar uma pau-
ta de demandas do setor metal-
mecânico. O encontro entre o
grupo liderado pelo presidente da
entidade, Euclides LIbardi, e o
vice-governador e secretário esta-
dual de Governo, Rodrigo Garcia,
aconteceu na última sexta (30).

“Apresentamos ao vice-go-
vernador uma pauta na qual
apontamos três fatores de ordem
tributária que dificultam o equi-
líbrio financeiro de nossas asso-
ciadas, chegando até mesmo, em
alguns casos, a comprometer sua
existência”, afirma Libardi, que
esteve em São Paulo acompanha-
do dos dois vice-presidentes do
Simespi, Paulo Estevam de Ca-
margo e Erick Gomes, e do dire-
tor financeiro Roberto Borges.

O documento entregue ao
vice-governador faz críticas ao
ajuste fiscal que elevou o ICMS,
encarecendo o valor da matéria-
prima e insumos, causando au-
mento substancial no preço final
do produto ao consumidor. “Do
ponto de vista financeiro, em mo-
mento que a economia precisa ser
reaquecida, constata-se que estas
criticadas condutas apenas contri-
buem para a proliferação da po-
breza, sendo medida paliativa e
provisória para estancar os gastos
do governo, contudo, a médio e
longo prazos fatalmente serão ca-
tastróficas”, diz o documento.

Outro tema colocado em
pauta é a taxa de licenciamento
ambiental majorada pela Cetesb,
que alterou a fórmula de cálculo
para determinar o fator de po-
luição.  “Isso fez com que basica-
mente houvesse um aumento em
torno de 300% do custo das aná-
lises e deferimentos das licenças,
sendo um elevado valor a ser exi-
gido dos contribuintes em uma
época delicada”, afirma o docu-
mento. Para o Simespi, “o aumen-
to não se deve à potencialização

das fontes de poluição, tendo
notável natureza arrecadatória”.

O terceiro e último item da
pauta faz menção à burocracia
para recebimento do saldo credor
do ICMS resultante das exporta-
ções, especialmente no caso de
montadoras, cujos créditos (nas
entradas/compras) estão muito
acima dos débitos (nas saídas/ven-
das). Segundo o documento do Si-
mespi, as empresas não conseguem
utilizar seu crédito a contento em
virtude da dificuldades burocráti-
cas, “já que a ausência de débitos
do ICMS (como nos casos das ex-
portações) fará com que haja o ex-
cedente de crédito, sendo necessá-
ria uma autorização da Adminis-
tração Tributária para a transfe-
rência de seus créditos a terceiros
(outras empresas) ou para que tais
créditos seja utilizados como uma
espécie de moeda de pagamento”.

A entidade chama atenção
para o problema, afirmando que
para o aproveitamento desses
créditos, o governo paulista pre-
cisa apresentar os valores da
LDO (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias) de 2022 que, por sua vez,

precisa ser aprovado pela Assem-
bleia Legislativa até o segundo
semestre deste ano. “Caso isso não
ocorra, infelizmente poderá haver
um agravamento no quadro eco-
nômico e social da região, por
exemplo: desemprego, fuga de in-
vestimento, atrofiamento de em-
presas, pedidos de falência etc”,
alerta o Simespi no documento.

O presidente Euclides Libar-
di afirma que o vice-governador
demonstrou sensibilidade, aco-
lhendo a pauta e determinando
alguns encaminhamentos du-
rante a audiência, que foi acom-
panhada pelo deputado estadu-
al Alex de Madureira (PSD).

POSITIVO — “Muito posi-
tiva a audiência, pois o Simespi le-
vou a conhecimento do Governo
de São Paulo as preocupações so-
bre a economia, de um modo ge-
ral, e questões dos impostos esta-
duais. E, o mais proveitoso foi que
saímos da reunião com indicati-
vos importantes do vice-governa-
dor, que solicitação dados do se-
tor para que possam reavaliar al-
gumas questões tributárias”,  afir-
mou, satisfeito, o deputado Alex.
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Ação feita em favor da
Comunidade Frederico

Rodrigo Pereira de Souza

Conhecido na Região Norte
de Piracicaba como Pitchoca,
apelido  recebido na infância,
moro aqui há mais de 30 anos, e
sei o quanto o  Distrito de Santa
Teresinha cresceu, hoje com
mais de 100 mil habitantes, é
uma região populosa que, assim
como outras, sofre com alguns
problemas, principalmente rela-
cionados a políticas públicas.

Porém o que nos move é a
unidade em fazer o bem, indepen-
dente da região, pois, como sabem,
recentemente, a Comunidade do
Frederico passou por uma situa-
ção de incêndio no último dia 12
de julho, onde muitas famílias per-
deram tudo. Diante disso, resol-
vemos nos unir para ajudar esta
comunidade. Realizei uma rifa de
uma camiseta do time de futebol
do Alkaeda, onde conseguimos ar-
recadar R$ 600,00, que foram re-
vertidos em cesta de alimentos.
Também o time de futebol Alkaeda
realizou um torneio com quatro
equipes em que os participantes co-
laboraram com 1 kg de alimento.

Esta ação, além de ajudar as
famílias, mostrou que a empatia
está em cada um que procurou
ajudar de alguma forma, pois,

além dos alimentos, recebemos
diversas doações, como eletrôni-
cos, eletro doméstico, sofá, co-
bertores, roupas dentre outros.

Somos meramente gratos a
nossa comunidade que não mede
esforços para ajudar e à Diretoria
do time de futebol Alkaeda, e tam-
bém ao nosso amigo André Olivei-
ra presidente da Academia Des-
portiva Menino de Brasil, que nos
apoiou dando suporte e auxílio.

———
R o d r i g o  P e r e i r a  d e
Souza, conhecido na
Região Norte de Pira-
cicaba, como Pitchoca

Os projetos Panela Cheia e
Banco de Alimentos da Comu-
nidade receberam, nesse final
de semana, mais 10 kg de
carne do Supermercado For-
tuna, na pessoa do seu pro-
prietário Orman Fortuna, além
de contar com mais de cinco
toneladas de alimentos e um
caminhão de roupas, ações
onde a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) tem cola-
borado de maneira direta pelo

SOLIDARIEDADE
sucesso do trabalho. "A depu-
tada Professora Bebel tem
mostrado que a atuação dos
políticos deve ser constante
em prol da população, não
apenas em período eleitoral;
parabenizo a ela e toda equi-
pe do seu gabinete por sem-
pre pensar nos mais neces-
sitados”, afirma Fernando
Bozó, integrante do G10 das
Favelas do Brasil e líder co-
munitário em Piracicaba.

Divulgação
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Atletas do nosso glorioso E.
C. XV de Novembro de Piraci-
caba participaram de avalia-
ção clínica junto à Uniodonto,
e os exames foram realizados
pelo dr. Antonio Celso Salve-

AVALIAÇÃO NA UNIODONTO
go Aguiar. A equipe sub-20 dis-
puta, agora em agosto, o Cam-
peonato Paulista e a Copa
Ouro. Todos os jogadores do
XV têm assistência odontológi-
ca garantida pela Uniodonto.

Fotos: Divulgação

Diego, Enzo, Felipe Santos, dr. Antonio Celso
Salvego Aguiar, Felipe Oliveira, Jonathan

Iago, Ismael ,João Pedro, dr. Antonio Celso
Salvego Aguiar, João Vitor Silva, Jeferson
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Roberto Morais pede urgência ao PL
“O presidente Carlão Pignatari garantiu que vai convocar essa reunião ainda esta semana e veremos muito em breve o sonho realizado”, afirma Morais

O deputado Estadual Rober-
to Morais (Cidadania) aproveitou
a reunião do colégio de líderes
desta segunda (2) para solicitar
urgência na aprovação da Região
Metropolitana de Piracicaba
(RMP). O projeto está tramitan-
do na Assembleia Legislativa de
São Paulo desde 29 de junho e
precisa passar pela aprovação das
comissões de Constituição, Justi-
ça e Redação (CCJR), Assuntos
Metropolitanos e Municipais
(CAMM) e Finanças, Orçamento
e Planejamento (CFOP).  Para
acelerar o processo, Morais pediu
a realização de um Congresso de
Comissões, para que todas as co-
missões se reúnam ainda esta se-
mana e analisem o Projeto de uma
só vez. “Nós entendemos a im-
portância de cada etapa no pro-
cesso da formalização da Região
Metropolitana, mas solicitamos
que os processos possam ser
acelerados a fim de que a cria-
ção ocorra o mais breve possí-
vel, como um presente pelo ani-
versário de Piracicaba, celebra-
do agora, dia primeiro de agos-
to”, destaca o parlamentar. “O
presidente da Assembleia, Car-

lão Pignatari garantiu que vai
convocar essa reunião ainda
esta semana e veremos muito em
breve o sonho de toda nossa re-
gião realizado”, finaliza Morais.

RMP — A Região Metropoli-
tana de Piracicaba vai contar com
25 cidades integrantes, as 23 que
já fazem parte do Aglomerado
(Águas de São Pedro, Analândia,
Araras, Capivari, Charqueada,
Conchal, Cordeirópolis, Corumba-
taí, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemá-
polis, Laranjal Paulista, Leme, Li-
meira, Mombuca, Piracicaba, Ra-
fard, Rio Claro, Rio das Pedras,
Saltinho, Santa Gertrudes, Santa
Maria da Serra e São Pedro) e ou-
tras duas que solicitaram a inte-
gração ao grupo (Pirassununga e
Santa Cruz da Conceição) por se
sentirem mais interligados à Pira-
cicaba do que a outras Regiões.
Juntos, estes municípios somam
cerca de 1,5 milhão de habitan-
tes (3,25% da população paulis-
ta) e um PIB (região) de R$ 76,82
bilhões, cerca de R$ 44 mil per
capita. A criação da Região de
Piracicaba é uma solicitação do
Deputado Estadual Roberto Mo-
rais (Cidadania) desde 2014.

Roberto Morais: “O presidente da Assembleia, Carlão Pignatari
garantiu que vai convocar essa reunião ainda esta semana
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Bebel se encontra com famílias
que pleiteiam terra para plantar

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) participou, domin-
go (1º), de encontro com um gru-
po de famílias, na região de Arte-
mis, que pleiteia financiamento
através do programa “Plano Ter-
ra Brasil” para adquirir a área
na região de Anhembi, para po-
derem plantar e colher. O encon-
tro foi realizado em uma área
verde, na região de Artemis, à
beira do Rio Piracicaba, onde a
família de Lecivaldo Pereira vem
utilizando para produção de uma
horta, onde planta diversos pro-
dutos, como mandioca, feijão de
corda, chuchu, banana, além de
cultivarem uma horta e pomar.

Bebel conta que o Terra Bra-
sil — Programa Nacional de Cré-
dito Fundiário (PNCF) — é cons-
tituído por um conjunto de ações
e projetos de reordenação fundi-
ária e de assentamento rural,
complementares à reforma agrá-
ria, promovidos por meio do cré-
dito fundiário, oriundo dos recur-
sos do Fundo de Terras e Refor-

ma Agrária, destinados ao aces-
so à terra e a investimentos bási-
cos e integrado pelo Subprogra-
ma de Combate à Pobreza Rural.

A deputada Bebel colocou sua
assessoria jurídica à disposição
das famílias para levantar a docu-
mentação necessária visando bus-
car o financiamento através deste
programa. É que há uma negocia-
ção já firmada entre o proprietá-
rio da área na região de Anhembi
e as famílias para a venda do es-
paço. “Queremos um espaço pró-
prio para poder plantar e colher”,
disse a moradora Rosemeire Sena.

Após a reunião, as famílias, a
deputada Professora Bebel e equi-
pe participaram de um almoço com
produtos cultivados na área pela
família de Lucivaldo Pereira. “Fi-
quei imensamente feliz com tudo
que vi e faço questão de colocar
meu mandato à disposição para
ajudar na viabilização do financia-
mento para que essas famílias pos-
sam ter sua própria terra para po-
der plantar e colher”, disse Bebel.

O encontro foi realizado em uma área verde, na região de Artemis
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O Semae está com vagas
abertas para contratação de es-
tagiários. As inscrições devem ser
realizadas até o dia 20 de agos-
to. A seleção será realizada por
meio de processo seletivo. Estão
disponíveis duas vagas mais ca-
dastro reserva para estudantes
de administração ou gestão em-
presarial, bacharel ou tecnólogo.

Para concorrer os candidatos
devem preencher os requisitos e es-
tarem regularmente matriculados
a partir do 2º e antes do penúlti-
mo semestre do curso de bacharel
em administração ou tecnólogo
em gestão empresarial, comprova-

do por meio de documento da ins-
tituição, bem como, disponibilida-
de de horário no período matuti-
no ou vespertino, de acordo com
a demanda do local de estágio.

Duas vagas também para
engenharia civil, sendo que os
candidatos devem estar regular-
mente matriculados entre o se-
gundo e o penúltimo semestre
do curso de engenharia civil,
comprovado por meio de docu-
mento da Instituição, também ter
conhecimento em AutoCAD Civil
– Autodesk e Microsoft Office.

Para inscrição o candidato
deverá preencher formulário
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Inscrições a vagas para estágio vão até dia 20
disponibilizado na página ofici-
al do Semae internet, e protoco-
lá-lo acompanhado de currícu-
lo e histórico escolar no Setor
de Protocolo do Semae, na rua
XV de Novembro, 2.200, das 9h
às 15h, exceto sábados, domin-
gos e feriados. Não será cobra-
da qualquer taxa de inscrição.

O candidato será selecionado
pelo critério de melhores notas ou
conceitos, por média, das discipli-
nas constantes do histórico escolar
do curso no qual está matriculado.

O período de vigência do es-
tágio será de 12 meses, prorrogá-
veis uma vez por igual período, de

comum acordo entre as partes,
com carga horária de seis horas
diárias. As normas do estágio se-
rão regidas pela Lei do Estágio
nº 11.788, de 25 de setembro de
2008. É imprescindível que o
candidato leia o edital na ínte-
gra, que dispõe de todas as infor-
mações necessárias e se encontra
disponível no link https://
www.semaepiracicaba.sp.gov.br/
?p=c2VjYW8=&sec=MjI=&oc=id
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Correios. Na pauta, as arrecadações de ali-
mentos e roupas para os necessitados, apro-
veitaram e cantaram cânticos evangélicos,
formando a dupla Francys e Fernando.

O líder comunitário Fernando Bozó esteve vi-
sitando o vice-presidente do PCdoB Piraci-
caba, Francys Almeida, que se recupera de
cirurgia após agressão de funcionário dos

VISITA
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Ipedd pede à Câmara abertura de
processo por quebra de decoro
Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia encaminhou ofício,
nessa segunda (2), ao presidente da Câmara de Vereadores, Gilmar Rotta

O Ipedd (Instituto Piracica-
bano de Estudos e Defesa da De-
mocracia) encaminhou, nessa se-
gunda-feira (2), ao presidente da
Câmara de Vereadores, Gilmar
Rotta, ofício em que solicita me-
didas por quebra de decoro par-
lamentar pelo vereador Fabrício
Polezi (Patriota). A entidade clas-
sifica como inaceitáveis as atitu-
des de Polezi durante manifes-
tação pública, contra o presiden-
te Bolsonaro, realizada na cida-
de no último dia 24 de julho.

Em nota sobre o episódio, in-
titulada “Intolerância e infanti-
lismo de um integrante do poder
legislativo municipal”, o institu-
to afirma que “não cabe a ne-
nhum cidadão, especialmente
quando está investido de um
mandato público, assumindo o
cargo de vereador municipal, fus-
tigar e ofender manifestantes”.
Informa que o direito à livre ma-
nifestação é um dos pilares da
democracia e está assegurado no
Art. 5º da Constituição Federal.

Durante o Ato público no dia
24, convocado por sindicatos e

movimentos sociais e populares de
Piracicaba, o vereador do Patriota
dirigiu diversos xingamentos aos
participantes, em especial contra
o dirigente sindical e assessor
parlamentar na Câmara de Ve-
readores José Osmir Bertazzoni.

Sobre a atitude do parla-
mentar, a noda do Ipedd regis-
tra ainda: “Pior que a falta de
decoro parlamentar é a intole-
rância de um participante do
poder legislativo local, pois ao
cometer tal violência em público,
o mesmo acredita que é dono da
verdade, guardião da moralida-
de e sente-se com o poder de cen-
surar e impedir manifestações
que contrariam sua ideologia.”.

Segue a íntegra da Nota do
Ipedd:

Intolerância e infantilismo
de um integrante do poder le-
gislativo municipal

Intolerância e infantilismo
de um integrante do poder legis-
lativo municipal O Instituto Pi-
racicabano de Estudos e Defesa
da Democracia vem a público
afirmar que o direito à manifes-

tação e ao protesto público, um
dos pilares de nossa democracia,
está assegurado no Art. 5º da
Constituição Federativa do Brasil.

Desta forma, não cabe a ne-
nhum cidadão, especialmente
quando está investido de um
mandato público, assumindo o
cargo de vereador municipal, fus-
tigar e ofender manifestantes.

Quando um integrante do
poder legislativo municipal, o ve-
reador Fabrício Polezi (Patrio-
ta), acompanhado por um gru-
po de aliados, passam a agredir
manifestantes em protesto pú-
blico, isso indica que esses agres-
sores consideram-se protegidos,
quando na verdade não há am-
paro legal para tal afronta.

Não há complacência a
uma autoridade pública em
função da falta de reconheci-
mento de uma manifestação lí-
cita e necessária em função dos
desmandos e das conversas fia-
das de Jair Messias Bolsonaro.

As provocações iniciadas
pelo vereador e seus acompa-
nhantes, além de explicitar

uma posição política repugnan-
te que provocou ofensas, humi-
lhações, desprezos, xingamen-
tos, ameaças e chantagens, não
só revelam intolerância de seus
agressores aos manifestantes,
mas projetam o infantilismo de
suas respectivas mentalidades,
que tentam anular ações huma-
nas legais e legítimas que rei-
vindicavam o impeachment do
Presidente da República.

Pior que a falta de decoro
parlamentar é a intolerância de
um participante do poder legis-
lativo local, pois ao cometer tal
violência em público, o mesmo
acredita que é dono da verda-
de, guardião da moralidade e
sente-se com o poder de censu-
rar e impedir manifestações
que contrariam sua ideologia.

Desta forma, o Ipedd en-
dossa o pedido de quebra de
decoro parlamentar contra o
vereador responsável por tal ato
público realizado em 24 de ju-
lho de 2021 e solicita à Comis-
são de Ética da Câmara de Ve-
readores providências cabíveis.
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O tempo e os males do
cigarro são irreversíveis

Divulgação

Patrícia Ribeiro: males
irreversíveis

Já está na web o vídeo da
campanha antitabagismo Para-
das pro Sucesso que traz a músi-
ca Velha Roupa Colorida, de Bel-
chior, na voz de Patrícia Ribeiro.
A cantora, dona de repertório
eclético e que adotou Piracicaba
como terra natal, explica que esta
música ”fala de mudança, de
tempos que não voltarão mais, o
mesmo que acontece à maioria
dos fumantes”, porque, após
surgirem os efeitos na saúde, é
muito difícil reverter o quadro.

Segundo ela, “os males que
decorrem do cigarro podem ser
irreversíveis, então, que o fuman-
te pare enquanto ainda há tem-
po”. Perfeitamente compatível
com a proposta da campanha cri-
ada pela médica Juliana Previtalli
e pelo músico Luis Fernando Du-
tra para alertar sobre os riscos
que o tabaco representa à saúde.

Para Patrícia, a música tem a
magia especial de dissipar as coi-
sas ruins, pois "quem canta os
males espanta, dito popular que é
verdadeiro, porque a música nos
enche e transborda ao ponto de
causar o mesmo em quem nos
ouve”. Ela reconhece que não é fá-
cil abandoar o cigarro e afirma que
se sente muito bem ao usar o ta-
lento para, de uma forma leve, aju-
dar na batalha contra o vício.

No vídeo, Patrícia aborda
que, mesmo sem tragar, a fuma-
ça do cigarro é altamente tóxica.
Segundo  a revista Superinteres-
sante, a fumaça tem cerca de 4

mil substâncias e 50 delas são
cancerígenas. Além disso, dados
da Organização Mundial de
Saúde(OMS) mostram que o ta-
baco mata mais de 8 milhões de
pessoas por ano. Mais de 7 mi-
lhões, morrem pelo uso direto do
cigarro e cerca de 1 milhão, por se-
rem fumantes passivos, ou seja, por
inalarem de forma indireta a fu-
maça proveniente dos fumantes.

ACESSO: Youtube - https:/
/www.youtube.com/watch?v=
fHYC-EuvLHo; Facebook -
https://www.facebook.com/
paradasprosucesso/; Instagram
-  https://www.instagram.com/
julianabarbosaprevitalli/
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Covid-19: Piracicaba
inicia vacinação hoje

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, abriu nessa segunda-
feira (2), às 16h, agenda para va-
cinar contra a Covid-19, com a 1ª
dose, pessoas com 28 anos ou
mais. O agendamento é sempre
pelo site VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/). De acordo
com o estoque de doses recebidas
do Ministério da Saúde e a logís-
tica para aplicação dessas doses
no município, as vagas disponibi-
lizadas ontem são para as pesso-
as serem vacinadas com a 1ª dose
nesta terça (3), na quarta (4), na
quinta (5) e na sexta-feira (6).

O agendamento é feito auto-
maticamente pelo sistema. Desta
forma não é possível escolher o
dia. Após as vagas disponibiliza-
das serem preenchidas, a previ-
são de nova abertura de agenda-
mento é para quinta-feira (5).

2ª DOSE – Há vagas também
para aplicação da 2ª dose. Quem
tomou a 1ª dose da AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz até 15/05 e quem
tomou a 1ª dose da CoronaVac/Bu-
tantan até 17/07 já podem agendar.

AGILIZAR – Para agilizar a
aplicação da dose no ato da vaci-
nação, a população já deve ter ca-

dastrado o CPF no site VacinaJá,
do governo do Estado de São Pau-
lo, com antecedência. Link Vaci-
najá: https://vacinaja.sp.gov.br/.
Vale ressaltar que o VacinaJá é um
cadastro e é necessário fazer o
agendamento da vacinação no
VacinaPira, do município.

EVITAR AGLOMERA-
ÇÃO – A SMS lembra que todas
as pessoas com horário agenda-
do para receber a vacina têm a
dose garantida, uma vez que a
vaga só é liberada no VacinaPira
conforme as doses são recebidas
pelo município. Sendo assim, de-
vem chegar ao Ginásio Munici-
pal Waldemar Blatkauskas ou
na unidade de saúde agendada
com 5 minutos de antecedência,
para não gerar aglomeração.

Com a ampliação dos gru-
pos prioritários para vacinação
contra Covid-19, a SMS geren-
cia a agenda por meio do Vaci-
naPira e, aos sábados, unida-
des de saúde do município, além
do Ginásio, também aplicam a
vacina com agendamento.

Confira os documentos
necessários para receber a va-
cina no grupo por faixa etá-
ria: RG e CPF; Comprovante
de residência em Piracicaba.
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Em discurso na cidade, Bolsonaro
omite ‘problema mais importante’
Presidente visitou hospital na cidade do interior no sábado (31), onde também
realizou motosseata, causando aglomeração e desrespeitando leis de trânsito

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) omitiu, em discurso
na cidade de Presidente Pruden-
te, no último sábado (31), o que ele
próprio classifica como “problema
mais importante do País”. Ao dis-
cursar no Hospital Regional do
Câncer, instituição que atende o
SUS (Sistema Único de Saúde), o
chefe da Nação enumerou três
situações graves do País neste
momento e uma quarta que, se-
gundo ele, “já foi resolvida”.

“Hoje, por ocasião da nossa
decolagem, em Brasília, me dirigi
aos parlamentares que estavam
no avião e disse que de quatro
problemas que o Brasil estava so-
frendo. Falei da pandemia, da
crise hidrológica, que faz com que
a nossa maior fonte de energia,
que são as hidrelétricas, sejam
prejudicadas e falei também da

geada, que tem queimado uma
parte considerável do produto do
homem do campo”, declarou.

O presidente disse, ainda, que
tem um quarto problema. “O mais
importante deles, que não vou re-
velar aqui, as testemunhas são
eles (parlamentares que estavam
no voo), porque ia depender de
uma decisão bastante drástica da
minha parte, e todos eles sabem
que eu decido”, acrescentou.

Em seguida, Bolsonaro dis-
se que “jamais ficarei indeciso”,
porque “é a pior decisão”. O
presidente relatou que pouco
antes da decolagem do avião,
em Brasília/DF, pediu ao Bispo
JB para que fizesse uma oração
e que, quando aterrissou em
Presidente Prudente, um minis-
tro lhe comunicou que “o pro-
blema havia sido resolvido”.

VOTO IMPRESSO – Às
vésperas de manifestação de
apoiadores do presidente defen-
dendo o voto impresso, Bolso-
naro também falou do assun-
to. "Não consigo entender por-
que alguns usando o poder não
querem a contagem pública de
votos", disse ele que, na sema-
na passada, admitiu não ter
provas de que as eleições no
Brasil tenham sido fraudadas,
tampouco provou a falta de se-
gurança das urnas eletrônicas.

O presidente novamente rea-
lizou as chamadas “motosseatas”,
em que passeia com apoiadores de
moto pelas cidades. Como tem sido
comum nestes eventos, foram re-
gistradas aglomerações e até in-
frações das leis de trânsito, no
caso de Bolsonaro que utilizou um
capacete que não é adequado.

REPERCUSSÃO – As de-
clarações do presidente sobre o
“quarto problema, o mais impor-
tante do Brasil, e que já foi resol-
vido” foram analisadas como
uma forma de omissão do chefe
da Nação. “A Constituição, em
seus artigos 90 e 91, define que o
presidente precisa se pronunci-
ar sobre assuntos relevantes do
país e que, para tomar qualquer
decisão, deve convocar o Conse-
lho da República”, diz o analisa
José Fernandes Júnior, mestre
em Ciências Penais pela UFRJ.

Em um canal no Youtube,
com mais de 376 mil seguidores,
Fernandes Júnior chegou a
questionar se o presidente Bolso-
naro “está batendo bem da cabe-
ça” e que deveria ser interditado.
“Ele está delirando e está com de-
bilidade muito grave”, sugeriu.
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Câmara retoma exibição de aulas para Rede Municipal de Educação
A Câmara de Vereadores de

Piracicaba retomou na manhã de
segunda-feira (2) a exibição de
aulas na TV Legislativa para os
alunos da Rede Municipal de Edu-
cação. Essa parceria foi firmada no
começo deste ano pela Mesa Dire-
tora e a Secretaria Municipal de
Educação, a partir de negociação
encabeçada pelo presidente do Le-
gislativo, Gilmar Rotta (Cidadania).

As aulas inéditas serão exi-

bidas sempre às 8h30, com re-
prise às 13h. Pela parceria, os
professores do Ensino Funda-
mental gravam as aulas de Por-
tuguês e Matemática e as enca-
minham para a Câmara, que é
responsável pela exibição de se-
gunda a sexta-feira. As aulas te-
rão duração entre 15 e 20 minutos.

A exibição das aulas pela TV
Legislativa foi uma maneira en-
contrada de levar conteúdo peda-

gógico aos alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino neste momento de
pandemia. Sem poder frequentar
as aulas presenciais, foram discu-
tidas várias alternativas e uma
delas foi a parceria Câmara e Se-
cretaria Municipal de Educação.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Educação, a opção por con-
tinuar as exibições das aulas pela
TV Legislativo foi de auxiliar na
recuperação de conteúdos que

foram trabalhados em 2020 e no
primeiro semestre deste ano.
Além disso, alguns pais optaram
por ainda não mandar os seus
filhos para as aulas presenciais.

SERVIÇO
A TV Legislativa é sintoni-
zada pelos canais 11.3 (TV
aberta, em sinal digital), 4
da Claro/Net, 9 da Vivo e
no Youtube da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba.

CRAMCRAMCRAMCRAMCRAM

Inscrições para roda de
conversa terminam hoje

A Escola do Legislativo “An-
tonio Carlos Danelon – Totó Da-
nelon”, da Câmara Municipal de
Piracicaba, encerra as inscrições,
hoje, para a roda de conversa
“CRAM: Atendimento psicossoci-
al e sociojurídico para mulheres
em situação de violência”. O even-
to será realizado nesta quinta-fei-
ra (5), das 14h às 16h, via Zoom.

A roda de conversa abor-
dará os temas Centros de Refe-
rência de Atendimento à Mu-
lher (CRAM); acolhimento e
escuta qualificada; atendimen-
to psicossocial; orientação so-
ciojurídica e atuação em rede.

As facilitadoras do encontro
são as assistentes sociais Maya-
ra Bueno e Ana Paulo Sales; a
psicóloga Júlia Marino Sanches
e a advogada Zaira Barakat Pi-
mentel, todas são técnicas de re-
ferência do CRAM Piracicaba.

As inscrições para participar
da reunião no Zoom devem ser re-
alizadas no site da Escola do Legis-
lativo, em link disponível no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
A roda de conversa terá transmis-
são simultânea pelo canal da Es-
cola no YouTube. O link de acesso
à sala de reunião será enviado aos
inscritos por e-mail ou WhatsApp.

Usuários e moradores das
proximidades da praça “San-
to Expedito” solicitam a ma-
nutenção do local. O vereador
Aldisa Vieira Marques, o Pa-
raná (Cidadania), enviou um
ofício ao secretário de Defe-
sa do Meio Ambiente (Sede-
ma), Alex Gama Salvaia, pe-
dindo reparos na praça que
fica localizada na rua Rio
Grande do Norte com a ave-
nida Dois Córregos, no bair-

PRAÇA SANTO EXPEDITO
ro Piracicamirim. Os morado-
res solicitam troca de lâmpa-
das, conserto de bancos, ins-
talação e conserto de lixeiras,
manutenção nos banheiros,
plantio de grama, conserto do
piso, entre outros. De acordo
com o vereador, alguns equi-
pamentos estão danificados e
avariados, "podendo causar
vários acidentes, trazendo des-
conforto e sensação de inse-
gurança para a população".

Assessoria Parlamentar
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Evento celebra aniversário
de 254 anos de Piracicaba
Na abertura, paraquedistas fizeram uma apresentação com o uso das bandeiras do
Brasil e do município de Piracicaba, com descida no grande pátio do Engenho Central

Trevisan Jr., prefeito Luciano Almeida e
o secretário de Cultura, Adolpho Queiroz

Assessoria Parlamentar

O vereador Laercio Trevi-
san Jr. (PL) participou, na ma-
nhã de domingo (1º), da ceri-
mônia em celebração do aniver-
sário de 254 anos da cidade de
Piracicaba, realizada no Marco
da Fundação do município, no
Engenho Central. O evento con-
tou com autoridades locais.

Na abertura, paraquedistas
fizeram uma apresentação com
o uso das bandeiras do Brasil e
do município de Piracicaba, com
descida no grande pátio do En-
genho Central. Além disso, em
clima festivo, um monomotor le-
vou mensagens alusivas ao ani-
versário, percorrendo o céu da
cidade. A música ficou por con-
ta do hino de Piracicaba na voz
da dupla César e Paulinho.

“Parabenizo a cidade de Pira-
cicaba e todos os cidadãos piraci-

cabanos pela comemoração dos
254 anos, uma cidade promisso-
ra, terra do futuro e das oportu-
nidades”, destacou Trevisan Jr.

Participaram também da so-
lenidade, os vereadores Thiago
Ribeiro (PSC), Gilmar Rotta (CID),
Acácio Godoy (PP), Gustavo Pom-
peu (Avante), Ana Pavão (PL),
Cássio Luiz (PL), Rai de Almeida
(PT), além do prefeito Luciano Al-
meida, o vice-prefeito Gabriel Fer-
rato, e os secretários municipais
Adolpho Queiroz (Semac), Carlos
Beltrame (Governo), Hermes Bal-
bino (Selam), Júnior Guidotti (Se-
mdettur), Dorival Maistro (Se-
mad), Fábio Dionísio (Procurado-
ria-Geral do Município), Daniela
Molina (chefia de gabinete), Nan-
cy Thame (Sema), Alex Salvaia (Se-
dema), além de outras autorida-
des e representantes de entidades.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Escola do Legislativo destaca projetos da Montessori
A vereadora Silvia Morales

(PV), do mandato coletivo “A Ci-
dade È Sua”, se reuniu na ma-
nhã da sexta-feira (30) com a di-
retora executiva da Escola Mon-
tessori Somos Um, Marina Zua-
nazzi Cruz. No encontro, a vere-
adora conheceu o espaço da es-
cola, acolheu demandas e dialo-
gou sobre possíveis parcerias
para ministrar cursos na Escola
do Legislativo da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba, "Antonio
Carlos Danelon - Totó Danelon".

Marina se colocou à dispo-
sição para ministrar palestras
sobre diversos temas, entre eles
a educação para a paz, aprendi-
zagem e educação socioemocio-
nal – aspecto fundamental da

formação humana para o desen-
volvimento de competências so-
ciais e emocionais. A diretora
destacou ainda a possibilidade
de outras ações, por meio do
projeto "Escola Comunidade".

Silvia Morales agradeceu o
interesse da Escola Montesso-
ri Somos Um em levar cursos
para a Escola do Legislativo.
Também explicou sobre a gra-
de de cursos para o mês de agos-
to e o funcionamento do Conse-
lho da Escola do Legislativo.

A parlamentar também
discorreu sobre a proposta de
ensino integral para a "Somos
Um", em assunto que deverá
ser encaminhado à Secretaria
Municipal de Educação.

Silvia Morales se reuniu com a diretora
da Escola Montessori, Marina Cruz

Assessoria Parlamentar
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Projeto propõe mapear pessoas
com deficiência em Piracicaba

Garantir a inclusão e a plena
participação das pessoas com de-
ficiência em nossa sociedade, em
igualdade de condições com as
demais pessoas é um preceito bá-
sico registrado na Lei Brasileira de
Inclusão (LBI). Mas para que isso
aconteça, a informação, além de
imprescindível, é uma das princi-
pais ferramentas para identifica-
ção dessas pessoas. Por essa razão,
o vereador André Bandeira (PSDB)
lança o Projeto “Eu tô aqui!”.

O projeto será discutido no
Fórum Municipal Permanente da
Pessoa com Deficiência marcado para
hoje, às 14h30. Os interessados po-
dem participar da reunião on-line
através do link https://zoom.us/j/
96555250039?pwda2Nlb2FXV
2JpUEcra3 JYUUYvZ01mUT09.

O objetivo do “Eu to aqui” é
localizar e identificar as pessoas

Fabrice Desmonts

BBBBBRASILRASILRASILRASILRASIL     EEEEE P P P P PERUERUERUERUERU

Conectividade Rural e Inclusão
Digital: lançamento será amanhã

Nesta quarta-feira (4), às
11h, será lançado o estudo Co-
nectividade Rural e Inclusão
Digital: Estratégias para a de-
mocratização da Ater - Assis-
tência Técnica e Extensão Ru-
ral no Brasil e no Peru.

O trabalho avalia os desafios
e oportunidades da inclusão di-
gital em áreas rurais da região
como estratégia para democrati-

zar a Ater, ampliando seu acesso
aos agricultores mais vulneráveis.

Estão envolvidos no desen-
volvimento do estudo o GPP
(Grupo de Políticas), da Esalq/
USP (Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz) e o
Fida - Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola.
Para assistir o lançamento re-
gistre-se em bit.ly/webinario408

Projeto “Eu tô aqui!” é uma iniciativa do vereador André Bandeira (PSDB)

com deficiência. O projeto preten-
de mapear esse público para levan-
tar informações sobre as princi-
pais demandas nas áreas de saú-
de, trabalho, acessibilidade, edu-
cação e direito, avaliando as suas
condições de vida, situação soci-
oeconômica, acessibilidade e ou-
tras demandas. A proposta é aper-
feiçoar e implementar políticas
públicas direcionadas a pessoas
com deficiência em Piracicaba.

De acordo com André Ban-
deira, as políticas públicas são fun-
damentais para o desenvolvimen-
to da autonomia dessa parcela da
população e atualmente Piracica-
ba não conta com esses dados atu-
alizados. “Queremos saber quem
são essas pessoas, quais deficiên-
cias elas têm, onde moram, se são
atendidas pela rede de saúde,
educação, entre outros”, disse.
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O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) esteve na manhã desta
segunda-feira (2) acompanhan-
do os serviços de construção do
novo anexo à UPA (unidade de
pronto-atendimento) Piracica-
mirim. Na oportunidade, o par-
lamentar verificou o andamen-
to dos serviços na parte interna
do anexo, com a instalação dos
aparelhos de ar-condicionado,
equipamentos hidráulicos nos
sanitários, além de toda parte
elétrica, hidráulica e sanitária.

Trevisan Jr. destacou a
qualidade da obra, tanto dos
módulos de fibra de vidro, as-
sim como dos equipamentos
que estão sendo instalados e
lembrou que, embora a obra te-
nha sido criticada por “algumas
pessoas”, destaca o vereador,
agora é possível constatar uma

UPUPUPUPUPA PA PA PA PA PIRAIRAIRAIRAIRACICCICCICCICCICAMIRIMAMIRIMAMIRIMAMIRIMAMIRIM

Obras de anexo seguem em ritmo acelerado
Serão 42 novos leitos, distribuídos em sete quartos coletivos e dois de isolamento, equipados com acessibilidade

Laércio Trevisan Jr. (PL) visitou a UPA Piracicamirim nesta segunda

AAAAARTEMISRTEMISRTEMISRTEMISRTEMIS

Com apoio da Prefeitura,
comunidade limpa lagoa

A comunidade de Artemis
volta a contar com o trabalho dos
voluntários e do vereador Josef
Borges (Solidariedade) na limpeza
da lagoa do Itaiçaba. As baixas
temperaturas não desanimaram o
grupo que reiniciou a ação na se-
mana passada, quando chegou a
máquina pá-carregadeira envia-
da pela Secretaria Municipal de
Obras (Semob) e pela Defesa Civil,
numa solicitação do vereador,
atendendo pedido dos moradores.

A máquina auxilia na reti-
rada do resíduo orgânico, arras-
tado manualmente pelos volun-
tários até a margem da lagoa,
agilizando o trabalho dos volun-
tários. O resíduo seco é destina-
do para o reaproveitamento
como adubo pela Sedema (Secreta-
ria de Defesa do Meio Ambiente).

“A lagoa ficou abandonada

por mais de 30 anos. Os morado-
res do entorno sofrem com a inva-
são em suas casas de bichos peço-
nhentos, principalmente escorpiões,
que usam o mato alto como abrigo.
Em 2018, iniciamos o trabalho de
limpeza. O objetivo é a revitalização
da área, o reflorestamento das
margens com árvores nativas e a
despoluição da água, para que a
comunidade possa voltar a usu-
fruir desse espaço, que pode, inclu-
sive, ser mais um atrativo turístico e
de geração de emprego e renda para
o distrito”, afirmou o vereador.

Josef Borges acompanha o
trabalho constantemente e agra-
dece os secretários Paulo Ferrei-
ra da Silva (Semob), Alex Sal-
vaia (Sedema) e o diretor da
Defesa Civil, Odair Melo, pelo
envio da máquina que contribui
com o trabalho dos voluntários.

Assessoria Parlamentar

Josef Borges aponta que a lagoa ficou abandonada por 30 anos

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

Câmara, Prefeitura e OSP lançam Hino de Piracicaba
Piracicaba completou 254

anos no último domingo (1o).
Para marcar a ocasião, o Hino
de Piracicaba passou por relei-
tura, pelos 53 músicos da OSP
(Orquestra Sinfônica de Piraci-
caba) e interpretação da cantora
Aninha Barros. A homenagem é
da Câmara Municipal de Piraci-
caba, Prefeitura do Município de
Piracicaba e Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural).

Escrito por Newton de Al-
meida Mello em 1931, a composi-
ção "Piracicaba" se tornou Hino
Oficial da cidade em 1975, por lei
municipal. A nova versão tem ro-
teiro e direção do chefe do De-
partamento de Comunicação So-

cial, Rodrigo Alves, Gustavo An-
nunciato, na edição final e cap-
tação de imagens externas, Mi-
riã Daniela Grecco de Campos

Assessoria Parlamentar

obra com tecnologia, agilidade
e modernidade, que garantirá
melhor atendimento de saúde.

Serão 42 novos leitos, distri-
buídos em sete quartos coletivos
e dois de isolamento – equipados
com acessibilidade –, além de três
postos de enfermagem, uma far-
mácia, almoxarifado e sala de di-
luição, banheiros para população
e servidores (incluindo pessoas
com deficiência), copa para fun-
cionários, dois depósitos de ma-
teriais e sala de utilidades.

“A construção desse anexo
é uma novidade na cidade e ex-
tremamente necessária e junta-
mente com a contratação da OSS
(Organização Social da Saúde)
irá garantir a ampliação de lei-
tos hospitalares e a contratação
de novos profissionais de saúde
e melhorar o atendimento de

saúde da população, desafogan-
do o atual sistema”, disse Trevi-
san, ao parabenizar o prefeito
Luciano Almeida e os secretários

municipais Filemon Silvano (Saú-
de), Paulo Silva (Obras) e o sub-
secretário de saúde, Augusto
Muzilli, pela dedicação na obra.

nas imagens e Guilherme Leite
na produção fotográfica. A re-
gência é do maestro Jamil Ma-
luf, os arranjos de Felipe Mar-

tim Coelho e a produção de
Mayumi Micheletti. O vídeo está
disponível no Facebook oficial da
Câmara Municipal de Piracicaba.

Guilherme Leite

Aninha Barros interpretou o Hino de Piracicaba em uma nova versão
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Piracicaba celebrou com atividades diversas
Prefeito Luciano Almeida participou de cerimônia no Engenho; Elevador Turístico tem show de luzes hoje e amanhã

Piracicaba completou 254
anos em ritmo de festa, nesse
domingo (1º), com uma progra-
mação especial promovida pela
Prefeitura de Piracicaba. Ativi-
dades culturais, de esporte, la-
zer, meio ambiente e saúde mar-
caram o aniversário da cidade,
seguindo os protocolos sanitá-
rios devido à pandemia. Pela
manhã, foi realizada cerimônia
solene de aniversário no Marco
da Fundação de Piracicaba, no
Engenho Central, que contou com
a presença de autoridades do mu-
nicípio, entre elas o prefeito Lu-
ciano Almeida, e teve como aber-
tura saltos de paraquedistas
com as bandeiras do Brasil e de
Piracicaba, parceria com a empre-
sa Skydivethru Paraquedismo.

“É uma honra participar da
cerimônia solene ao aniversário de
254 anos de Piracicaba e fazer parte
desse momento com esperança.
Que a nossa cidade continue se
desenvolvendo, fazendo o que
sempre fez de melhor, que é ser
vanguarda, ser inovação, que está
sempre à frente do seu tempo. Pas-
sando essa fase difícil que foi esse
último ano e meio, começaremos
nossa nova história, com retoma-
da do desenvolvimento econômi-
co e retomada das aulas, que são
tão importantes. E convido a to-
dos, para juntos, construirmos

esses próximos anos da nossa ci-
dade”, afirma Luciano Almeida.

LUZES - Ainda na noite de
ontem, o Elevador Turístico Pa-
norâmico ganhou um show de
luzes, por meio de ação da Sem-
dettur (Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo). A ilumina-
ção continuou nessa segunda
(2), e segue nesta terça-feira (3),
das 18h até a meia-noite. Foram
instalados 46 movings Heads
Beam, equipamentos utilizados
para efeitos visuais, e 70 refleto-
res par Led rgbw para colorir.

O Hino Oficial de Piracicaba
também ganhou espaços especiais
no aniversário do município. Uma
releitura do hino ficou por conta
da Orquestra Sinfônica de Piraci-
caba junto à cantora Aninha Bar-
ros, por meio de homenagem da
Prefeitura, Semac (Secretaria da
Ação Cultural) e da Câmara de
Vereadores de Piracicaba. Já
uma gravação de César e Pauli-
nho e mensagem aos piracicaba-
nos, alusiva ao aniversário, fo-
ram veiculados em um avião que
percorreu toda a cidade no perí-
odo da manhã, ação em parceria
com a Pipa Propaganda Aérea.

Remetendo ao cuidado com o
meio ambiente, a Prefeitura, por
meio da Sedema (Secretaria Mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambi-

ente), também realizou no domin-
go o plantio de 254 mudas de ár-
vores nativas, no Ecoponto do Jar-
dim Oriente. Entre as espécies es-
tão angico, cedro-rosa, aroeira,
jatobá, pau-marfim, ipê-amarelo,
branco, roxo, coração-de-negro,
pau-jacaré, entre outras.

O Parque da Rua do Porto
foi ponto de atividades esporti-
vas e de saúde, promovidas, res-
pectivamente, pela Selam (Secre-
taria Municipal de Esportes, La-
zer e Atividades Motoras) e Se-
cretaria Municipal de Saúde, e
palco para apresentação do Quar-
teto de Cordas. Diversos outros
locais da cidade também recebe-
ram atividades, como o Show
Dog com animais treinados pela
Guarda Civil na Praça José Bo-
nifácio e a distribuição de más-
caras, doadas à Smads (Secreta-
ria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social) pelo Si-
mespi (Sindicato Patronal das
Indústrias), no Centro Comuni-
tário Jardim São Paulo, por meio
da campanha #PiraNaMáscaras.

Também marcou o aniver-
sário da cidade a visitação ao
Zoológico Municipal de Piraci-
caba e ao Parque Paraíso da Cri-
ança, e outras apresentações mu-
sicais, como o show Canta Piraci-
caba, do violeiro Mazinho Que-
vedo, no Teatro do Engenho.

AGOSTO – A celebração dos
254 anos de Piracicaba continua
durante todo o mês. O espetáculo
teatral Paixão de Cristo de Piraci-
caba já começou ontem e segue
com exibição online até quarta-fei-
ra, 04/08, com acesso gratuito, às
20h, pelo canal www.youtube.com/
c/Guarantã. Apresentações de balé
da apresentação da Companhia
Estável de Dança (Cedam) nos dias
03/08 (somente para convidados)
e 05/08 (aberto ao público), às
14h30; e do Studio 415 Ballet, no

Teatro do Engenho, nos dias 28/
08, às 14h30, e em 29/08, às
12h30. Show com Aninha Barros
em 06/08, às 20h, no Teatro do
Engenho. E concerto com a Or-
questra Sinfônica de Piracicaba em
28/08, às 16h e 19h, no Teatro
Municipal Dr. Losso Netto.

Saúde, habitação e assistên-
cia também terão outros eventos
durante o mês de agosto. Em 11/
08, às 17h, ocorrerá a cerimônia
de entrega das matrículas dos imó-
veis para famílias do Tatuapé e do

Guamium 2, no Auditório do Cen-
tro Cívico (Prefeitura). Em 17/08,
às 9h30, será feita a entrega da
obra do Anexo à UPA Piracicami-
rim, com 42 novos leitos de enfer-
maria e UTI. De 25 a 27/08, das
9h às 12h, ocorrerá a Conferência
Municipal de Assistência Social -
Tema nacional 2021: Assistência
Social: Direito do Povo e Dever do
Estado, com financiamento públi-
co, para enfrentar as desigualda-
des e garantir proteção social. O
evento será presencial e online.

Prefeito participou da cerimônia solene ao aniversário do município no Marco da Fundação de Piracicaba

Divulgação
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CCZ retoma agendamento para castração
Retomada será a partir desta quarta; inicialmente serão realizadas uma média de 30 cirurgias por dia, no Centro de Controle de Zoonoses

O CCZ fica a rua dos Mandis, s/n°, no Jardim Jupiá

AAAAANIVERSÁRIONIVERSÁRIONIVERSÁRIONIVERSÁRIONIVERSÁRIO

Deputada Professora Bebel
cumprimenta A Tribuna

A deputada estadual Maria
Izabel de Azevedo Noronha, a Pro-
fessora Bebel (PT), enviou ofício
especial ao diretor do jornal A Tri-
buna Piracicabana, Evaldo Vicen-
te, cumprimentando a publicação
pelos 47 anos, completados no úl-
timo domingo (1º). “Ao longo de
todo esse tempo, sob sua direção e
coordenação, tem sido plural e,
portanto, fundamental para
ajudar a informar a nossa po-
pulação”, aponta a parlamentar.

Professora Bebel também
enaltece o fato de que A Tribuna
“cumpre muito bem” a missão de
veículos de comunicação, “impres-
cindíveis em nossa sociedade para
a manutenção da democracia em
nosso País”. Ela relata que nas
páginas do matutino, que circula
diariamente desde 1974, “são ex-
pressas as mais diversas opiniões
e pensamentos e isso só contribui
para o crescimento de todos e o
bem-estar da nossa população”.

EEEEESCOLASCOLASCOLASCOLASCOLA     DODODODODO L L L L LEGISLAEGISLAEGISLAEGISLAEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

Assistência Social em tempos
de pandemia é tema de palestra

A Prefeitura, por meio da
Smads (Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social), realiza na sexta-
feira (6), às 9h, palestra em par-
ceria com a Escola do Legislati-
vo, da Câmara de Vereadores.
O tema será O Trabalho da As-
sistência Social em um Cenário
de Pandemia: a Importância da
Vigilância Socioassistencial.

O encontro online trará o
convidado Rodrigo Aparecido
Diniz, assistente social da Prefei-
tura de São Paulo, docente e pes-
quisador do Núcleo de Estudos e
Pesquisas Identidades e Narrati-
vas Orais e do Grupo de Estudos e
Pesquisas Cidades e Territórios da
PUC-SP. Além do convidado, mi-
nistrarão a palestra profissionais
do núcleo de Educação Permanen-

te da Smads, Rosimeire Bueno
Jorge, assistente social, e Fernan-
do Monteiro Camargo, sociólogo.

A palestra irá promover a re-
flexão sobre os desafios da as-
sistência social em tempos de
pandemia, a reinvenção desse
trabalho e a importância da vigi-
lância socioassistencial, com
apresentação do trabalho deste
núcleo em Piracicaba. A palestra é
gratuita e aberta a todos os inte-
ressados, principalmente profissi-
onais da rede de Assistência Soci-
al do município e região, estudan-
tes de Serviço Social e Psicologia.

As inscrições podem ser fei-
tas até quarta-feira (4), pelo site
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br.
A palestra será realizada pelo Zoom
e os inscritos receberão o link de
acesso por e-mail e/ou WhatsApp.

Felipe Poleti/CCS

Após quatro meses suspen-
so, o CCZ (Centro de Controle de
Zoonoses), por meio do Canil e
Gatil Municipal, vinculado à Se-
cretaria Municipal de Saúde, re-
toma o agendamento de castra-
ção a partir desta quarta-feira (4).
Nesta terça e na quarta, os servi-
dores do Centro realizarão as cas-
trações dos cerca de 90 animais
que já estavam com o procedimen-
to agendado antes da suspensão.
Os tutores destes animais estão
sendo comunicados sobre o rea-
gendamento das cirurgias pelos
funcionários do CCZ. É impor-
tante lembrar que neste período,
a Prefeitura garantiu o trata-
mento dos animais acolhidos e
casos de urgência e emergência.

O secretário de Saúde, File-
mon Silvano, reforça que os pro-
cedimentos haviam sido suspen-
sos devido à pandemia do coro-
navírus, pois estavam em falta
no mercado, para reposição, me-
dicamentos e insumos que são
utilizados para o procedimento
como anestésicos e relaxantes
musculares que também são uti-
lizados em humanos na rede de

Saúde. “A pandemia ainda não
acabou e a situação merece devi-
da atenção mesmo com o núme-
ro de novos casos e óbitos este-
jam reduzindo a cada dia. Ape-
sar disso, não poupamos esfor-
ços para conseguir uma alterna-
tiva de retomar o agendamento
das castrações. Tivemos apoio de
protetores e pessoas ligadas ao
bem-estar animal que doaram
parte da medicação que necessi-
távamos e na última sexta-feira
(30), recebemos o que estava fal-
tando. Assim, rapidamente já
começamos as ações para reto-
mada das cirurgias”, disse.

De acordo com a coordena-
ção do CCZ, inicialmente serão
realizadas uma média de 30 ci-
rurgias por dia, dividida entre
cães e gatos, sendo 20 pela ma-
nhã e dez à tarde. O meio para
fazer o agendamento permane-
ce como estava, ou seja, deve
ser feito pelas unidades de saú-
de da Atenção Básica: Crab
(Centro de Referência à Aten-
ção Básica), USF (Unidade de
Saúde da Família) e UBS (Uni-
dade Básica de Saúde), bem como

pela Centrus (Central de Relaci-
onamento com o Usuário SUS).

Os interessados pelo serviço
público devem estar cadastrados
na USF do bairro em que resi-
dem e ir pessoalmente fazer o
pedido. A matrícula na unidade
pode ser feita no momento do
agendamento da castração, me-
diante apresentação de CPF, RG
e comprovante de endereço recen-
te, com no máximo de três meses.

O serviço funciona como no
agendamento de consulta médica:
a pessoa chega à unidade de refe-
rência e solicita a castração. A de-
manda é lançada no sistema pela
atendente com dia e hora da ci-
rurgia já confirmados. Ao térmi-
no do agendamento, o responsá-
vel pelo animal recebe o protocolo
com as orientações sobre o proce-
dimento pré e pós-operatório.

APOIO – Incentivadora do
bem-estar animal, a vereadora e
protetora Alessandra Bellucci
também foi uma das responsáveis
pela retomada das castrações na
cidade. “A volta da castração é a
retomada de várias ações em prol
aos animais em uma única ação.

Castrar é evitar abandono, maus-
tratos, animais na posse de tuto-
res irresponsáveis, animais nas
ruas. Agora é arregaçar as man-
gas e correr atrás dos que bus-
cam o bem-estar. Uma grande
força-tarefa é esperada para que
os que ficaram sem esse benefício
possam agora, usufruir”, disse.

Ainda de acordo com a pro-
tetora, a luta pelo bem-estar ani-

mal continuará junto ao Poder
Público, “para que em menos
tempo, com mais rapidez, possa-
mos alcançar mais vidas que pre-
cisam ser esterilizadas”. “Já es-
tou com uma indicação pronta
para apresentar na Câmara dos
Vereadores, a ponto de que, com
ela, possamos chegar aos animais
mais carentes e distantes. Foram
muitas conversas, buscas de for-

necedores e finalmente, tudo
está retornando”, completou.

FUNCIONAMENTO –
Desde domingo (1º), os serviços
prestados no CCZ funcionam em
novo horário, sendo: de segunda a
sexta, das 7h às 16h, aos sábados,
domingos e feriados, das 7h às 12h.
O Centro fica a rua dos Mandis, s/
n°, no Jardim Jupiá. Mais informa-
ções, pelo telefone: (19) 3427-2270.
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Cedan apresenta o espetáculo Passo a Passo
Apresentações acontecem nesta terça, somente para convidados, e na quinta (5), aberta ao público; a entrada é gratuita e os lugares limitados

A Cedan (Companhia Está-
vel de Dança), ligada à Prefeitu-
ra por meio da Semac (Secreta-
ria Municipal da Ação Cultural),
apresenta o espetáculo Passo a
Passo, nesta terça (3) - somente
para convidados -, e na quinta-
feira (5) - aberto ao público -, às
14h30, no Teatro Erotídes de
Campos, no Parque do Engenho
Central. A entrada é gratuita e
os lugares limitados. Ingressos
devem ser retirados com 1 hora de
antecedência. Passo a Passo foi
contemplado com a Lei Aldir Blanc.

O espetáculo mostra a vida de
um bailarino em uma companhia
de dança e seu contato com os di-
ferentes estilos de coreografias,
que vão do clássico ao contem-
porâneo. Passo a Passo foi idea-
lizado pela diretora e maître de
balé, Camilla Pupa, com coreogra-
fias de Marius Petipa (repertório
clássico), Eduardo Bonnis, Toni
Padron e Juliana Tarumoto.

A CIA – A Companhia Está-
vel de Dança de Piracicaba é uma
entidade vinculada à Semac, atu-
almente composta por 20 bailari-
nos permanentes, selecionados
por meio de audição pública, sob
direção artística da maÎtre de balé
clássico Camilla Pupa. A companhia
tem por finalidade incentivar e pos-
sibilitar a criação de um corpo de
baile amador permanente, que apre-
sente periodicamente espetáculos
de dança em Piracicaba e em ou-
tras cidades, propiciando a forma-
ção teórica e prática de bailarinos.

SERVIÇO
Espetáculo de dança Passo
a Passo: nesta terça (para
convidados) e na quinta (5),
aberto ao público, às 14h30,
no Teatro Erotídes de Cam-
pos, no Parque do Engenho
Central. Entrada gratuita e
lugares limitados. Ingres-
sos devem ser retirados
com 1 hora de antecedência. O espetáculo Passo a Passo foi contemplado com a Lei Aldir Blanc

Divulgação
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Encontro Preparatório do EsalqShow será dia 17
No próximo dia 17 de agosto,

das 14h às 17h, ocorrerá o 3º En-
contro Preparatório da 4ª edição
do EsalqShow. A atividade será on-
line, gratuita e reunirá represen-
tantes da academia e do setor
produtivo que debaterão o tema “A
indústria sucroenergética: estado
atual da arte, desafios e impor-
tância das novas tecnologias”.

A iniciativa é organizada pela
Esalq/USP (Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz) e este
3º Encontro tem como coordena-
dor o presidente do Conselho da
Fermentec, Henrique Vianna de
Amorim. “O objetivo é apresentar

soluções e avanços para a indús-
tria, considerando o aumento de
eficiência, redução de custos, me-
lhoria da qualidade dos produtos,
sustentabilidade e responsabilida-
de social. Serão abordados pon-
tos relevantes da indústria sucro-
energética, abrangendo desde o
estágio inicial de processamento
da matéria-prima até os produ-
tos finais", destaca Amorim.

Com base neste cenário as
novas tecnologias têm o papel fun-
damental de agregação de valor,
sendo que entre elas estão as tec-
nologias em diferentes estágios de
desenvolvimento, desde as que já

estão sendo aplicadas, em estágio
piloto ou ainda em testes experi-
mentais de bancada. “Os conteú-
dos serão abordados contemplan-
do uma visão estratégica, mas
sem deixar de lado o embasamen-
to técnico” finaliza o coordenador.

O encontro tem inscrições gra-
tuitas pelo formulário https://
forms.gle/RvJjNMzA8Yp6kMaeA
e poderá ser assistido em https://
www.youtube.com/watch?v=wy
Bdyu2VfpQ. Todos os Encon-
tros Preparatórios debaterão
pontos estratégicos sobre “A ca-
deia produtiva da cana-de-açú-
car”, tema geral da 4ª edição do

EsalqShow, que está programada
para ocorrer de 5 a 7 de outubro
de 2022, no campus Luiz de Quei-
roz, da USP em Piracicaba.

SERVIÇO
3º Encontro Preparatório da
4ª edição do EsalqShow: 17/
08/2021, das14h às 17h. As-
sista em: @esalqmidias
(YouTube). Inscrições para o
debate: https:// forms.gle/
RvJjNMzA8Yp6kMaeA . Mais
in fo rmações  sobre  a  4 ª
edição do EsalqShow em
www.esa lqshow.o rg .b r  .
Dúv idas  pe lo  e -ma i l
esalqshow@usp.br .

INDEPENDÊNCIA
A Lotofácil, como o próprio

nome diz, é a loteria com maior
chance de acerto e que paga
prêmios a um grande número
de apostadores a cada nova ro-
dada. Nela, é possível marcar
de 15 a 20 números dentre os
25 disponíveis no volante.

São sorteados então 15 den-
tre os 25 números (1 ao 25) e os
prêmios são pagos já a partir de
11 acertos. Os concursos ocorrem
diariamente (menos aos domin-
gos) e a aposta mínima de 15
números custa R$ 2,50. Os sor-
teios diários podem ser acompa-
nhados ao vivo pelo canal do
Youtube da Caixa. O resultado e
os ganhadores podem ser confe-
ridos também pelo site da Cai-
xa Econômica. Como nas de-
mais loterias, há sorteios es-
peciais. Além da Mega-Sena da
virada e da Quina de São João,
a Lotofácil tem o sorteio anual
da Independência que acumu-
la durante o ano todo e ocorre
uma vez a cada 12 meses.

APOSTE JÁ
O prêmio da Lotofácil da

Independência será sorteado este
ano no sábado de 11 de setem-

bro.  As apostas foram liberadas
ontem por meio de um volante
específico para este sorteio. A
vantagem do sorteio especial é
que ele NÃO acumula, ou seja,
caso não tenha acertador na fai-
xa de 15 números, o prêmio será
rateado entre os acertadores de
14 números. No ano passado o
prêmio foi de R$ 125 milhões.
Este ano será recorde e, poderá
passar de R$ 150 milhões!

BOLÕES
Mantendo nossa tradição

de oferecer os melhores bolões
do Brasil, fizemos 16 jogos com
20 dezenas, quantidade máxi-
ma permitida pelo sistema. Para
ter noção da facilidade de acer-
to, numa aposta comum de 15
dezenas a chance de acerto é de
1 em 3 milhões. Com 20 dezenas
1 em apenas 211! Também fo-
ram feitos 4 bolões de 19 deze-
nas e 100 de 18 dezenas. Diari-
amente, registramos um bolão
com 18 dezenas e já acertamos
15 pontos 2 vezes. No sorteio
especial da Independência do
ano passado vendemos 1 prêmio
de 15 pontos. Conheça nossos
bolões pelo zapp 19 9 9441-
0488.  A sorte está lançada!

Incentivo ao esporte
Deivid Marcelino

Não é de hoje que
Piracicaba é um
celeiro de atle-

tas em várias moda-
lidades, enviado aos
q u a t r o  c a n t o s  d o
pais, piracicabanos
capazes de medalhas
olímpicas e conquis-
tas de boas colocações em
campeonatos mundiais.

A Constituição Federal de
1988 assim define em seu artigo
Art. 217. É dever do Estado fo-
mentar práticas desportivas for-
mais e não formais, como direi-
to de cada um e diz § 3º O poder
público incentivará o lazer, como
forma de promoção social.

Prover uma cidade com
serviços e equipamentos es-
portivos para atendimento
a d e q u a d o  d a  p o p u l a ç ã o  é
hoje um grande desafio.

Lembro da gestão do ex-
prefeito Barjas Negri, onde Pi-
racicaba se revelaria uma cam-
peã dos Jogos Regionais em 38
pódios das 41 modalidades es-
portivas disputadas, tudo isso
fruto de investimento em pro-
fissionais com larga experiên-
cia em competições e dispostos

Prover uma cidadeProver uma cidadeProver uma cidadeProver uma cidadeProver uma cidade
com serviços ecom serviços ecom serviços ecom serviços ecom serviços e
equipamentosequipamentosequipamentosequipamentosequipamentos
esportivos paraesportivos paraesportivos paraesportivos paraesportivos para
atendimentoatendimentoatendimentoatendimentoatendimento
adequado daadequado daadequado daadequado daadequado da
população é hojepopulação é hojepopulação é hojepopulação é hojepopulação é hoje
um grande desafioum grande desafioum grande desafioum grande desafioum grande desafio

a desenvolver jovens
atletas de nível base
até avançado em ver-
dadeiros campões,
tudo isso  possível
graça ao Projeto Des-
porto de Base (PDB).

Os muitos espa-
ços físicos como cen-
tro de excelência de
taekwondo, tênis de

mesa, ginástica artística, ginás-
tica rítmica e atletismo, onde Pi-
racicaba passou a contar com
uma moderna pista de atletis-
mo sintética, seguindo padrões
internacionais da modalidade,
cujo o orçamento à época totali-
za R$ 1,5 milhão, não é toda ci-
dade que tem investimento im-
portante com esporte.

Temos vários talentos não só
para defender Piracicaba, mas
também representar o Brasil em
competições internacionais, com
todo este avanço, as ações futu-
ras tem a necessidade de conti-
nuação e aprimoramento, para
mantermos nossos atletas ativos
e garantindo o crescimento em
nossa representação piracicabana.

Para uma construção 100%
eficiente, precisamos observar
pontos importantes; Faixas etá-
rias diferentes necessitam de

práticas esportivas diferentes:
pessoas de diferentes faixas etá-
rias necessitam de práticas espor-
tivas de impacto e necessidade
de acompanhamento diferentes.

Os equipamentos esporti-
vos existentes necessitam de
manutenção periódica: a estru-
tura desportiva que a prefeitu-
ra municipal possui necessita
periodicamente de manutenção
dos equipamentos de prática
desportiva e de segurança para
a sua correta utilização.

É necessário disponibilizar
profissionais de educação física e/
ou fisioterapeutas para orienta-
ção à prática esportiva: tão im-
portante quanto praticar um es-
porte é praticar o esporte da for-
ma correta, prevenindo lesões e
incentivando o alcance de bons
resultados em termos de saúde.

Mobilizar a população do

município à prática esportiva:
prevenindo doenças, garantin-
do melhor qualidade de vida.

Entretanto, atrair pratican-
tes não é fácil. É necessário além
de oferecer serviços de qualida-
de divulgar de forma adequada
e eficiente aos diversos públicos
alvos das práticas desportivas
disponibilizadas pela prefeitura.

O esporte é um fenômeno
humano que proporciona mui-
tos ganhos para uma socieda-
de. Através dele se promove a
saúde e a socialização, se pro-
longando a vida de forma sau-
dável, havendo assim uma me-
lhoria na qualidade de vida,
sendo esse o motivo de ele ter um
enfoque como política pública.

Aproveito para parabeni-
zar ao Diogo Soares, por re-
presentar Piracicaba e o Bra-
sil nas Olimpíadas, o seu ta-
lento vale ouro, é só o começo.

“O esporte é a ferramenta
de inserção social mais eficaz,
pois o resultado é imediato e as
transformações são surpreen-
dentes.” - Leandro Flores

———
Deivid Marcelino, se-
cretário da ONG IPE-
FE (Instituto de Edu-
cação Física e Esporte)

PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2
banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Con-
tato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------

VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
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 cômo-
dos mais quar to para passar
roupa ,  l avande r i a  cobe r tu ra
mais  quar to  de  fe r ramentas .
Piscina infanti l ,  terreno medin-
do 20 X 25 mts.  Tratar  fone:
99440-6695.
------------------------------------------
ALUGA-SE  -  Barracão d i reto
proprietário, a cinco minutos do
Centro. Ideal para depósito, com
450 metros quadrados, com me-
zanino. Escritório em 2 pisos.
Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
ALUGA-SE  apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------

VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arborizada,
play ground, área de lazer e quadra
de esportiva. Recem reformado. A duas
quadras de distância da praia. De fren-
te ao shopping Praiamar e hipermer-
cado Carrefour. Próximo tem farmá-
cia, padaria, banco, ponto de táxi e
ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

BOMBA D’ AGUA PARA POÇO
Schneider manual ou com motor R$
700,00. Tratar Rua Moraes Barros,
1205. Fone: 19 3422-5162.
------------------------------------------

MORADIA VITALÍCIA – O ME-
LHOR SEGURO DE VIDA no Lar
dos Velh inhos de Piracicaba.
Chalés e Flats. Estuda permuta
com imóvel. Fone e Whatzapp
(19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE –
O Lar dos Velhinhos de Piracica-
ba oferece por contribuição ou
permuta. Av.: Renato Wagner,
770. Telefone e Whatzapp (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, ga-
solina, 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.
------------------------------------------
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SRA. MARIA APARECIDA BORGES fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 68
anos, filha dos finados Sr. Jose Antonio
Parreira e da Sra. Maria Rosa Parreira,
era casada com o Sr. Valdomiro Borges
Barroso, deixa os filhos: Cristiano Bor-
ges Barroso, casado com a Sra. Expedi-
ta Edilene Lopes Correia; Adriana Borges
Barroso, casada com o Sr. Gilberto Pe-
reira de Moraes já falecido e Daniel Bor-
ges Barroso, casado com a Sra. Maria
Edneide Lopes Correia Barroso. Deixa
irmãos, cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro às
15h30 da sala 02 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AMILSON DIONIRO DA COSTA fa-
leceu ontem, nesta cidade, contava 46
anos, filho do Sr. Jose Geraldo Luiz da
Costa e da Sra. Maria Lucia Rodrigues
da Costa. Deixa irmãos, sobrinhos, de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, saindo o fére-
tro às 15h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para
a referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELISA CARDOSO DE GODOY fa-
leceu ontem, nesta cidade, contava 87
anos, filha dos finados Sr. Oliveira Car-
doso e da Sra. Francisca Helena, era
viúva do Sr. Miguel Bueno de Godoy,
deixa os filhos: Elio Cardoso de Godoy,
casado com a Sra. Eliana Jolieta Fol-
tran de Godoy; Elcio Cardoso de Go-
doy, casado com a Sra. Rose; Eunice
Bueno de Godoy, casada com o Sr. José
Antonio; Edneia Bueno de Godoy, ca-
sada com o Sr. Oseias; Micheas Bueno
de Godoy, casado com a Sra. Rute e
Milton Bueno de Godoy, casado com a
Sra. Elaine. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, saindo o fé-

retro às 14h00 do Velório do Cemitério
Municipal de  Santo André – SP, para a
referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE GOMES DE MACEDO fale-
ceu dia 31 p.p, nesta cidade, contava
46 anos, filho do Sr. Raimundo Mariano
de Macedo e da Sra. Maria Eunice Go-
mes de Macedo, já falecida, era casa-
do com a Sra. Marisa Caldas de Sá
Macedo; deixa os filhos: Igor Henrique
Alves de Macedo e Leonardo Caldas de
Sá Macedo. Deixa demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Cremação
foi realizada anteontem, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório Municipal
da Vila Rezende, sala 02 para o Crema-
tório Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

ORLANDO CHIARANDA NETO faleceu
dia 31 p.p, nesta cidade, contava 29
anos, filho do Sr. Jose Chiaranda e da
Sra. Maria Aparecida Chiaranda. Deixa
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 10h00 do Velório da Sauda-
de, sala 05 para o Cemitério Municipal
da Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DOMINGOS SCHMIDT faleceu dia
31 p.p, nesta cidade, contava 80 anos,
filho dos finados Sr. Salvador Schmidt
e da Sra. Conceição Travalini Schmidt;
deixa os filhos: Rita de Cassia Schmidt
Brioschi, casada com o Sr. Walter Luiz
Brioschi; Rosemeire Aparecida Schmi-
dt da Silva, casada com o Sr. Fabio
Scapaticio da Silva; Adriana de Fatima
Schmidt Giacomo, casada com o Sr.
Agnaldo Giacomo e Elvis Gustavo Sch-
midt, casado com a Sra. Brisa Maria
Machado. Deixa netos, bisneto, demais
familiares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado anteontem, tendo saí-
do o féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 07 para o Cemitério Mu-

nicipal da Saudade em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DE
ALMEIDA faleceu dia 31 p.p., nesta cida-
de, contava 63 anos, filha dos finados
Sr. Antero Pereira Almeida e da Sra. Ma-
ria do Carmo Ferreira. Deixa familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
anteontem, às 09h00 no Cemitério Muni-
cipal da Vila Rezende em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO
DE ALMEIDA faleceu dia 31 p.p., nesta
cidade, contava 40 anos, filho do Sr.
Carlos Nazareno Franco de Almeida e
da Sra. Maria Adelaide Ribeiro de Al-
meida; deixa os filhos: Gabriel Garcia
de Almeida e Carlos Henrique Garcia
Brigida. Deixa demais familiares e ami-
gos. Sua Cerimônia de Cremação foi
realizada anteontem, às 10h00 no Cre-
matório Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO BUENO FILHO faleceu dia
31 p.p., nesta cidade, contava 62 anos,
filho dos finados Sr. João Bueno e da
Sra. Maria Tereza de Godoi Bueno, dei-
xa o filho: Jhonata Aparecido Bueno.
Deixa irmãos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realizado an-
teontem, tendo saído o féretro às 10h30
do Velório Municipal de São Pedro/SP,
para o Cemitério Municipal da Saudade
de São Pedro/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO GERALDO PIAZZA faleceu
dia 31 p.p., nesta cidade, contava 64
anos, filho dos finados Sr. Octavio Pia-
zza e da Sra. Maria Francoia Piazza, era
casado com a Sra. Izabel Christina Pon-
tello Piazza; deixa os filhos: Eder Lucas
Piazza, casado com a Sra. Giselle Flo-
rentino Prado e Erica Aparecida Piazza
dos Santos, casada com o Sr. Dirceu
Feliciano dos Santos. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 11h30 do Velório do
Cemitério Municipal de Ipeúna para a
referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO XAVIER VASCONCE-
LOS faleceu dia 31 p.p., na cidade de
São Pedro/SP, contava 74 anos, filho dos
finados Sr. Waldir Vasconcelos e da Sra.
Raimunda Silva Vasconcelos, era casa-
do com a Sra. Rita Felix Vasconcelos;
deixa o filho: Felipe Felix Vasconcelos.
Deixa demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação foi realizada an-
teontem, tendo saído o féretro às 12h30
do Velório Municipal de São Pedro/SP para
o Crematório Unidas de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO DIRCEU CONCEIÇÃO
faleceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 80 anos, filho dos finados Sr. Be-
nedito Conceição e da Sra. Augusta Olga
Hardes, era viúvo da Sra. Belmira Da-
vanzo Conceição; deixa os filhos: Cris-
tina Ap. Conceição de Moraes, casada
com o Sr. William Benedito Candido de
Moraes; Antonio Fernando Conceição e
Adriana Conceição Razera, casada com
o Sr. Rudnei Razera. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. GERUSA CARNEIRO DA SILVA fa-
leceu anteontem, nesta cidade, contava
74 anos, filha dos finados Sr. Jorge
Carneiro da Silva e da Sra. Maria Carnei-
ro da Silva, era casada com o Sr. Anto-
nio Cirilo da Silva; deixa o filho: Cicero
Carneiro da Silva. Deixa demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado anteontem, tendo saído o féretro
às 14h00 da sala 03 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. GERALDO DE AZEVEDO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 63
anos, filho dos finados Sr. Nelson de
Azevedo e da Sra. Nilza Castanho de
Azevedo, era casado com a Sra. Nazare
Benedita Aparecida Alves Sanjuan de Aze-
vedo; deixa os filhos: Vanessa Bonilha
Azevedo, casada com o Sr. Gleison Bo-
nilha e Bruno de Azevedo, casado com a
Sra. Fernanda de Azevedo. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 15h00 do Velório da

Saudade, sala 03 para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. NEUDIR ESCOBAR AZEVEDO fale-
ceu anteontem, na cidade de Rio Claro/
SP, contava 54 anos, filho dos finados
Sr. Silas Escobar Azevedo e da Sra. Zil-
da Raimundo Azevedo; deixa os filhos:
Rodrigo Escobar Azevedo; Rafael Esco-
bar Azevedo; Jennefer Fernanda Esco-
bar Azevedo; Jaqueline Cristina Escobar
Azevedo e Jessica Cristina Escobar Aze-
vedo. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro às 16h30
da sala “Standard” do Velório do Cemité-
rio Parque da Ressurreição, para a re-
ferida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANA ROSA CONCEIÇÃO DE LIMA
faleceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 57 anos, filha do Sr. Daniel Con-
ceição de Lima e da Sra. Julia Dias de
Lima; deixa os filhos: Wyndson Concei-
ção Oliveira dos Santos, casado com a
Sra. Carolaine Fortin Henrique da Cos-
ta; Kaue Conceição Oliveira dos San-
tos; Kaitty Conceição e Charlyes Con-
ceição. Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
10h30 da sala 02 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. EUNICE PEREIRA DOS SANTOS
faleceu anteontem, na cidade de Areal-
va/SP, contava 90 anos, filha dos fina-
dos Sr. Felix Pereira e da Sra. Herminia
Pereira, era viúva do Sr. Laurindo Ri-
beiro dos Santos; deixa os filhos: Maria
Aparecida Ophelia da Costa, viúva do
Sr. Francisco da Costa; Benedito Au-
gusto Ribeiro dos Santos, casado com
a Sra. Maria dos Santos; João Celso
Ribeiro dos Santos e Paulo Cesar Ri-
beiro dos Santos. Deixa netos, bisne-
tos, tataranetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
10h00 da sala 01 do Velorio do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARTHA ZAMBON DARAGONE fa-
leceu anteontem, nesta cidade, contava
82 anos, filha dos finados Sr. Maximilia-
no Zambon e da Sra. Julia Chirubim
Zambon, era viúva do Sr. João Darago-
ne; deixa os filhos: Odivaldo Daragone,
casado com a Sra. Joceli Ferdigo Dara-
gone; Mari Eleusa Aparecida Daragone
Siqueira, casada com o Sr. Adelmo Si-
queira e Joceli Julia Daragone Pinto,
casada com o Sr. Geraldo Pinto. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às 10h30
da sala 03 do Velório do Cemitério Muni-
cipal da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JOANA DOMINGAS CADORIN
SANTIN faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 76 anos, filha dos finados
Sr. Luiz Cadorin Filho e da Sra. Palmira
Bergamim, era viúva do Sr. Francisco
Santin; deixa os filhos: Cassia Regina
Santin, casada com o Sr. Luciano Au-
gusto de Castro e Anderson Luis Santin.
Deixa a neta: Rafaella, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o féretro às
11h00 da sala “A” do Velório do Cemité-
rio Parque da Ressurreição, para a re-
ferida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ALIPIO ROBERTO ALVES faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 75
anos, filho da Sra. Henriqueta Alves,
era casado com a Sra. Maria Rosa dos
Santos Vale; deixa os filhos: Roberto
Antonio Vale Alves, já falecido; Ronal-
do Vale Alves e Rosangela Aparecida
Vale Alves. Deixa ainda irmã, sobri-
nhos, netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realizado on-
tem, às 14h00 no Cemitério Municipal
de Charqueada/SP, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VITORIO ROMAGNOLO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 83
anos, filho dos finados Sr. Amadeu Ro-
magnolo e da Sra. Elena Coleti, era ca-
sado com a Sra. Ana Salete Boareto
Romagnolo; deixa as filhas: Rosana Ro-
magnolo e Rosangela Romagnolo. Dei-
xa demais familiares e amigos. Seu se-

pultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 04 para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. SONIA MARIA APARECIDA DO-
MINGOS DA SILVA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 61 anos, filha
dos finados Sr. Jayme Domingos e da
Sra. Maria Joanna da Conceição Do-
mingos, era viúva do Sr. Manoel Messi-
as Santos Domingos da Silva; deixa os
filhos: Fabricio Manoel Domingos da
Silva, casado com a Sra. Gisele; Pris-
cila Cristina Domingos da Silva; Samuel
Luis Domingos da Silva e Matheus Le-
andro Domingos da Silva. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, tendo saí-
do o féretro às 10h00 do Velório da Sau-
dade, sala 08 para o Cemitério Munici-
pal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. NORIVAL TEDESCO faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava 89 anos,
filho dos finados Sr. Joao Tedesco e da
Sra. Maria Sapia, era casado com a Sra.
Maria Lina dos Santos Tedesco; deixa
os filhos: Nilton Miguel Tedesco, casa-
do com a Sra. Silvia Regina Perozzi
Tedesco; Nilva Maria Tedesco, casada
com o Sr. João Carlos Pinto; Nely Ma-
rina Tedesco e Nancy Marisa Tedesco,
casada com o Sr. Bento Prado Neto.
Deixa netos, bisnetos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala “A” do Velório do Cemité-
rio Parque da Ressurreição, para a re-
ferida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. NORIVAL NEVES FERREIRA fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 76
anos, filho dos finados Sr. Joaquim Va-
lentim Ferreira e da Sra. Antonia de Mo-
rais Ferreira; deixa os filhos: Erick Ale-
xandre Aparecido Ferreira; Maria Apa-
recida Ferraz de Arruda e Cleber Eduar-
do Ferreira, já falecido. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 08 para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. HONORATO RAIMUNDO MARTINS
faleceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 80 anos, filho dos finados Sr. Ci-
cero Francisco Martins e da Sra. Jose-
fa Antonia de Jesus; deixa os entea-
dos: Vanessa Dutra; Silvana da Silva,
casada com o Sr. Gildevan Santos Sil-
va; Vanda Maria da Silva Rocha, casa-
da com o Sr. Francisco Rocha; Maria
Aparecida da Silva; Antonio Albino Ba-
tista da Silva; Maria Batista; Lindomar
Antonio da Silva, casado com a Sra.
Ilisangela Amorin; Marcos Antonio da Sil-
va, casado com a Sra. Adilelza Torquato
e Marcelo Roberto Silva, casado com a
Sra. Ana Paula Dilio. Deixa demais fami-
liares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro
às 15h00 da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ROQUE ROSSINI faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 83 anos, fi-
lho dos finados Sr. Pedro Rossini e da
Sra. Francisca Munhoz Ramos, era ca-
sado com a Sra. Maria Idalina Campion
Rossini; deixa os filhos: Edison Jose
Rossini, casado com a Sra. Amelia Irani
Santucci Rossini e Marcos Roberto Ros-
sini, casado com a Sra. Patricia Oliveira
Morais. Deixa os netos: Vinicius; Caroli-
na; Julia; João Vitor e o bisneto: Miguel;
deixa ainda irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento será realizado hoje, sain-
do o féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 07 para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

DR. LUIZ ALBERTO BORGES COR-
REA (PATOLA) faleceu ontem, nesta
cidade, contava 78 anos, filho dos fi-
nados Sr. Carlos Dias Correa Filho e
da Sra. Beatriz Borges Correa, era ca-
sado com a Sra. Maria Virginia Ribeiro
Vaz Borges Correa, deixa a filha: Mar-
jorie Borges Correa. Deixa sobrinha,
demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento será realizado hoje, saindo
o féretro às 13h00 do Velório da Sau-
dade, sala “03” para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA JOSEFA DOMINGUEZ MAR-
TINS CAMPACCI faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba aos 56 anos de ida-
de e era casada com o Sr. Wagner Fer-
nando Campacci. Era filha do Sr. Antô-
nio Dominguez Martins, falecido e da Sra.
Maria Martins Dominguez. Deixa o filho:
Matheus Dominguez Battieri. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as 10:30 hs, sain-
do a urna mortuária do Velório da Saudade
– Sala 07, para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA STURION faleceu anteon-
tem na cidade de Piracicaba aos 91 anos
de idade e era filha do Sr. Pedro Sturion
e da Sra. Genoefa Beltrami, falecidos.
Deixa ainda irmã e sobrinhos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 15:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório da Sau-
dade – Sala 07, para a referida necrópo-
le, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO CARLOS DA SILVA fale-
ceu ontem na cidade de Piracicaba, aos
67 anos de idade e era casado com a
Sra. Ivete Gregório Eleutério da Silva.
Era filho do Sr. Jovelino Jose da Silva e
da Sra. Izaulina Maria de Jesus, faleci-
dos. Deixou os filhos: Cristiane Gomes
da Silva casada com Roger Gomes da
Silva e Rodrigo da Silva casado com Ana
Claudia Maria de Sá. Deixa ainda netos e
demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 15:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal da Vila Re-
zende – Sala 02, para referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MARIO GRAZIANI faleceu ontem na
cidade de Piracicaba aos 95 anos de ida-
de e era viúvo da Sra. Maria Eugenia
Marchetti Graziani. Era filho do Sr. Pedro
Graziani e da Sra. Amabile Novello, fale-
cidos. Deixa os filhos: Dorival Marchetti
Graziani casado com Sandra Regina T.
Graziani e Diva Marcia Marchetti Graziani
Lacerda viúva de Agnaldo P. Lacerda.
Deixa 04 netas e 01 bisneta. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório da Sau-
dade – Sala 03 para o Cemitério da Sau-
dade, onde foi inumado em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. FRANCISCA VALVERDE FONSE-
CA faleceu ontem na cidade de Piraci-
caba, aos 91 anos de idade e era casa-
da com o Sr. Manoel Fonseca Sobri-

nho. Era filha do Sr. Francisco Valver-
de e da Sra. Encarnacion Lopes, faleci-
dos. Deixa os filhos: Anísio Fonseca
casado com Marcia Fonseca, Ademir
Fonseca, Maria Ivani Fonseca e Mano-
el Fonseca Filho, falecido. Deixa netos e
bisnetos. O seu sepultamento deu-se on-
tem as 17:00 hs no Cemitério da Sauda-
de, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA fa-
leceu anteontem na cidade de Piracicaba
72 anos de idade e era casado com a
Sra. Cleusa Pereira de Oliveira. Era filho
do Sr. Manoel Ferreira de Oliveira e da
Sra. Maria da Conceição de Jesus, fale-
cidos. Deixou os filhos: Joselha Ferreira
Mello e Mauricio Ferreira de Oliveira. O
seu sepultamento deu-se anteontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório Municipal do Cemitério da Vila Re-
zende – Sala 03, para a referida necrópo-
le, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PAULO ROBERTO CARDOSO fale-
ceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 57 anos de idade era casado com a
Sra. Joseneide Monteiro e Silva Cardo-
so. Era filho do Sr. Paulo Cardoso e da
Sra. Alicia Paes Alves Cardoso, faleci-
dos. Deixou os filhos: Silas Roberto Car-
doso casado com Erica Mansini Cardo-
so, Saulos Roberto Cardoso, Leticia Car-
doso, Ariadne Monteiro Silva Cardoso
casada com Daniel Bernardino e Arielen
Monteiro Cardoso. O seu corpo foi trans-
ladado em auto fúnebre para a cidade de
Saltinho e o seu sepultamento deu-se an-
teontem as 16:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal seguindo para
o Cemitério Municipal naquela localida-
de, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. VITORIO HENRIQUE ROCHA fale-
ceu ontem na cidade de Piracicaba, aos
68 anos de idade era casado com a Sra.
Aparecida Ines Gandelini Rocha. Era fi-
lho do Sr. João Rocha e da Sra. Benedic-
ta Souza Rocha, falecidos. Deixou os
filhos: Eduardo Henrique Rocha, Sandro
Rocha e Vitor Hugo Rocha. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as 14:00 hs, sain-
do a urna mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 02, para o Cemitério da Sauda-
de, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. EDWART JOSE PEREIRA BIAN-
CO faleceu dia 30 na cidade de Piraci-

caba aos 67 anos de idade e era casa-
do com a Sra. Maria Aparecida de Arru-
da Pereira Bianco. Era filho do Sr. Joa-
quim Pereira Bianco e da Sra. Fhilomena
Augusta dos Santos, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Rogerio Pereira Bianco
e Renata Pereira Bianco Ferraz casada
com Tiago Ferraz. Deixa ainda demais
parentes. O seu sepultamento deu-se dia
31 as 10:00 hs, no Cemitério da Sauda-
de, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ GREGORIO faleceu dia 31
em Rio Claro/SP aos 79 anos; era ca-
sado com a Sra. Therezinha de Fatima
Batista Gregório, filho da Sra. Maria
Aparecida de Oliveira e do Sr. Bento
Gregório (ambos falecidos). Deixa os
Filhos: Regina, Rinaldo, Marcos Anto-
nio, Reginaldo (Falecido), Roberto (Fa-
lecido), Rosilene (Falecida), Luiz Anto-
nio, Leandro, Leonardo. Deixa também
parentes e amigos. O seu sepultamen-
to deu - se  ontem dia 31 as 17:00 hs
saindo a urna mortuária do Velório Mu-
nicipal de Ipeúna/SP seguindo para o
Cemitério Santa Terezinha de Ipeúna/
SP para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. BEATRIZ APARECIDA NOGUEIRA
faleceu dia 31 na cidade de Santa Barba-
ra D’Oeste aos 54 anos de idade e era
filha do Sr. Alcides Nogueira e da Sra.
Maria Aparecida Ricci Nogueira, faleci-
dos. Deixou os filhos: Marcos Lennon e
Suelen. O seu sepultamento deu-se no
dia 1º as 17:00 hs, saindo a urna do ve-
lório do Cemitério de Vila Rezende – sala
01, seguindo para a referida necrópole,

onde será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA AMELIA DE OLIVEIRA fa-
leceu no dia 31/07 na cidade de São
Pedro, aos 88 anos de idade. Era filha
dos finados Sr. Antonio Grizaro Vieira e
da Sra. Natalina Etilia Barzali Vieira.
Deixa as filhas: Maria Cristina e Mari-
sa. Deixa demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu se dia 31/07 ás
13:30 hs no Cemitério Parque São Pe-
dro onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. WALDEMAR PINTON faleceu no dia
31/07 na cidade de São Pedro, aos 92
anos de idade e era viúvo da Sra. Linda
Aaoad Pinton. Era filho dos finados Sr.
Aurelio Pinton e da Sra. Isabel Correia Pin-
ton. Deixa os filhos: Duilio Humberto, Ta-
nia Mara e Julio Cesar (falecido). Deixa
netos, bisneto, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu se dia 31/07 ás
16:30 hs saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus – sala 1 seguindo
para o Cemitério Municipal naquela locali-
dade onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. RONALDO CASEMIRO PRETEL fa-
leceu no dia 31/07 na cidade de São Pe-
dro, aos 39 anos de idade e era filho do
Sr. Arnaldo Linares Pretel e Sra. Emilia
Casemiro. Deixa a filha Larissa Apareci-
da. Deixa demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu se dia 31/07 ás
17:00 hs saindo a urna mortuária do Veló-
rio Memorial Bom Jesus – sala 2 seguindo
para o Cemitério Municipal naquela locali-
dade onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO
PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE PIRACICABA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, observando todas as cautelas necessári-
as em função da pandemia do coronavírus, O SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO PAPEL, PAPELÃO E
CORTIÇA DE PIRACICABA, por seu presidente infra assinado,
convoca todos os integrantes da categoria profissional sócios e
não sócios, representado pelo Sindicato, em pleno gozo de seus
direitos sindicais, dos setores de artefatos de papel, papelão,
cartolina e cartão para escritório, de artefatos de pastas, papel,
papelão, cartolina e cartão não classificados, de celulose e ou-
tras pastas para a fabricação de papel, de embalagens de pa-
pel, de embalagens de papelão – inclusive a fabricação de pa-
pelão corrugado, de papel, de papelão liso e cartolina e cartão,
na forma dos Estatutos desta Entidade Sindical, para participa-
rem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  a realizar-se
no dia 10 de agosto de 2021 em nossa sede social rua Santo
Antonio, 480,482 em Piracicaba - SP, às 16: horas em primeira
convocação, e não havendo número legal às 17: horas em se-
gunda convocação, com qualquer número de trabalhadores pre-
sentes, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Elaboração e aprovação do elenco de Reivindicações a Serem
apresentadas perante as Entidades Patronais representativas das
respectivas Empresas, pertencentes da base territorial deste Sin-
dicato, para eventual Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Co-
letivo de Trabalho ou Acordo Judicial ou Suscitar Dissídio Coletivo;
b) Fixação da contribuição de negociação coletiva/assistencial/
confederativa a ser descontada em folha de salários e revertida
ao sindicato, como forma de solidariedade e retribuição do gru-
po, associados ou não, pela representação nas negociações
coletivas e abrangência do instrumento normativo que delas re-
sultar. A contribuição será descontada em folha de pagamento,
conforme determina expressamente, o art. 8º, inciso VI da consti-
tuição Federal (“IV – A assembleia geral fixará a contribuição que,
em se tratando de categoria profissional, será descontado em
folha, para custeio do sistema confederativo da representação
sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei.”)
e recolhida pelo empregador ao sindicato da categoria profissio-
nal. É de exclusiva responsabilidade do sindicato da categoria
Profissional qualquer dúvida ou questionamento do empregado,
envolvendo a sua vontade em contribuir para o Sindicato Profissi-
onal, comprometendo-se, desde logo a ressarcir o empregado
quanto a eventual ônus que lhe seja imposto por decisão judicial
transitada em julgado e para a qual tenha sido notificado o sindi-
cato profissional. A responsabilidade pela instituição da contribui-
ção e seus valores é exclusiva da categoria profissional, ficando
isento o sindicato da categoria Econômica e Empregadores de
quaisquer ônus ou consequência perante seus empregados, en-
contrando esse desconto respaldo legal no art. 462, da CLT.
c) Concessão de poderes ao sindicato para empreender nego-
ciação coletiva e celebração, renovação, extensão ou aditamen-
to de Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de
Trabalho com as entidades patronais ou também com as em-
presas, juntamente com as centrais sindicais ou também com a
Federação dos Trabalhadores do Papel no Estado de São Paulo
e Mato Grosso. Fica desde já, estipulado o prazo de 10 dias após
a assinatura do Instrumento Coletivo, para os não filiados mani-
festarem sua oposição à representação nas negociações coleti-
vas e ao desconto da contribuição, o que deverá ser feita por
escrito, individual e pessoalmente na sede do sindicato.
d) Em caso de malogro das negociações coletivas, instau-
rar Dissídio Coletivo, deflagração de greve, nos termos da
Lei, em caso de fracasso nas negociações e desatendimento
às novas reivindicações;
e) Manter a assembleia em aberto, para ser realizada na porta
das empresas em continuação, nos horários de entrada e saí-
da, até o encerramento das negociações, caso seja necessá-
rio, fazer convocação através de boletins ou informes sonoros;
f) Outros assuntos.

Piracicaba, 02 de agosto de 2021

Emerson Machado Cavalheiro
Presidente

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

AVISO DE LICITAÇÃO

COLETA DE PREÇOS Nº 003/2021

Comunicamos que está aberta a Licitação (Coleta de Preços
nº 003/2021) pelo tipo Técnica e Preço. Objeto: Contratação
de empresa para elaboração do Plano Diretor de Macrodre-
nagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari. Prazo para en-
trega dos envelopes: até às 09h00 (nove horas) do dia 03/09/
2021, na sala 604, sessão de protocolos, e abertura às 09h30
(nove horas e trinta minutos) do mesmo dia, na sala 803,
ambas localizadas no Edifício Rácz Center, na Rua Alfredo
Guedes, 1949, Higienópolis, Piracicaba, SP. O Edital comple-
to encontra-se à disposição no quadro de avisos da sala 604
da Fundação Agência das Bacias PCJ, no si te
www.agencia.baciaspcj.org.br e no site www.comitespcj.org.br.
Tony Douglas Segatto – Presidente da Comissão de Seleção
e Julgamento. Sergio Razera – Diretor-Presidente.

FABSTEEL SOLDA E CALDEIRARIA LTDA, torna público que re-
quereu Junto a SEDEMA – Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente de Piracicaba de forma concomitante a Licença
Prévia, Instalação e Operação para a atividade de serviços de
usinagem, Tornearia e solda, localizado a Rua Ernesto Viliotti,
145 – Jardim Matilde II no município de Piracicaba/SP.

SR. ARISTIDES FERRAZ faleceu dia 30,
nesta cidade, contava 64 anos, filho dos
finados Sr. Francisco Ferraz e da Sra.
Maria Jose Mendes Ferraz, era casado
com a Sra. Regina Maria da Silva Fer-
raz; deixa a filha: Aline Cristina da Sil-
va Ferraz. Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 31, tendo saído o féretro
às 09h00 da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARCELO LUIZ MALAGUETA fale-
ceu dia 30, nesta cidade, contava 77
anos, filho dos finados Sr. Manoel Ma-
lagueta e da Sra. Luiza Polastri Mala-
gueta, era casado com a Sra. Apareci-
da Diva Polizel Malagueta; deixa os fi-
lhos: Marcia Cristina Malagueta Rossi,
casada com o Sr. Antonio Marcos Ros-
si; Luis Alberto Malagueta, casado com
a Sra. Maria Jose Ferreira Malagueta e
Janaina Malagueta. Deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 31, tendo saído o fére-
tro às 13h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/SP, para o
Cemitério da Saudade, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. EVANI NEIDE ZANI THOMAZINI
faleceu dia 30, nesta cidade, contava 67
anos, filha do Sr. Joao Zani, já falecido e
da Sra. Jenyr Zem Zani, era casada com
o Sr. Amancio Thomazini; deixa os filhos:
Gislaine Ap. Thomazini e Gilson Amancio
Thomazini, casado com a Sra. Graziela
Sotopietra Thomazini. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 31, tendo saído o féretro
às 10h30 da sala “C” do Velório do Cemi-
tério Parque da Ressurreição, para a re-
ferida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA fa-
leceu dia 30, nesta cidade, contava 52
anos, filha dos finados Sr. Gilberto Souza
de Oliveira e da Sra. Djanira Ferreira Oli-
veira, era casada com o Sr. Edison Apa-
recido de Oliveira; deixa as filhas: Caroli-
ne de Cassia Oliveira e Katia Oliveira Ste-
fani. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi
realizada dia 31, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala 07 para
o Crematório Unidas de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSA BENEDITA RODRIGUES
FRUTUOSO faleceu dia 30, nesta cida-
de, contava 81 anos, filha dos finados
Sr. Salvador Rodrigues e da Sra. Benedi-
ta Francisca de Jesus, era viúva do Sr.
Mario Frutuoso; deixa os filhos: Juvenal
Frutuoso, casado com a Sra. Aldei Alice
Grecco Frutuoso; Vera Lucia Frutuoso
Grecco, casada com o Sr. Aricivaldo Grec-
co; Carlota de Cassia Frutuoso; Maria de
Lazara Frutuoso, casada com o Sr. Joa-
quim Antonio Martins; Waldemir Frutuo-
so; Sonia Aparecida Frutuoso; Ana Cris-
tina Frutuoso Barella, casada com o Sr.
Joao Barella; Teresinha de Jesus Frutuo-
so; Admir Aparecido Frutuoso, casado
com a Sra. Eliete Frutuoso; Adriana Re-
gina Frutuoso; Eliane de Fatima Frutuo-
so; Valdemar Frutuoso e Valdir Frutuoso,
já falecido. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado dia 31, tendo saído o
féretro às 11h00 do Velório do Cemité-
rio Municipal de Saltinho/SP, para a re-
ferida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ERNESTO MONTAGNANI fa-
leceu dia 31, nesta cidade, contava 73
anos, filho dos finados Sr. Jose Angelo
Montagnani e da Sra. Zelinda Saccaro
Montagnani, era casado com a Sra. Maria
Helena Urbano Montagnani; deixa os fi-
lhos: Adriano Jose Montagnani, casado
com a Sra. Flavia Renata Furlan Montag-
nani e Nelio Geraldo Montagnani, casado
com a Sra. Meire Elen Montagnani. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 31 às
10h00 no Cemitério Municipal de Rio das
Pedras/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

NARA MARIA DA SILVA SEBASTIÃO fale-
ceu dia 31, nesta cidade, contava 37
anos, filha do Sr. Vitor Sebastião e da
Sra. Nadira Maria da Silva Sebastião; deixa
irmãos, cunhada, sobrinhos, demais pa-
rentes e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 31, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 01 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende para a re-
ferida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS



A16
A Tribuna Piracicabana
Terça-feira, 3 de agosto de 2021


