
DEFINIÇÃO
O neologismo tomou conta

do Capiau, edição de sábado. Pre-
feiturite e governite foram, ao
mesmo tempo, comentados nas
redes sociais, especialmente por
aqueles que analisam política
com base na história. Em outras,
palavras, resumindo: “Prefeitu-
rite” ficou para o ex-prefeito Bar-
jas Negri (PSDB) e “governite”
ficou para o prefeito Luciano Al-
meida (Democratas). Foi a mani-
festação geral dos leitores deste
Capiau, idoso e cansado exata-
mente dessas coisas que, infeliz-
mente, imperam na vida pública.

LIBERAL
Ontem, foi confirmada a de-

cisão do presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro, de filiar-
se ao Partido Liberal (PL) e será
candidato à reeleição em 2022.
Será preciso esperar assinatua na
ficha ou pode acreditar na decisão
do ocupante do Palácio da Alvo-
rada. Em Piracicaba, quem lide-
ra a legenda é o vereador Laér-
cio Trevisan Junior e, certamen-
te, pode-se pensar que será can-
didato a deputado estadual em
2022. Não lhe faltará apoio do
secretário Adolpho Queiroz (PL).

EXPECTATIVA – I
Para a definição da sentença

no caso da acusação de rachadi-
nha contra o vereador Cássio Luiz
(Cássio do Fala Pira). O juiz Wan-
der Pereira Rossetti Júnior deu
prazo de 15 dias para manifesta-
ção do nobre edil. Este prazo se
esgotou na semana passada.

EXPECTATIVA — II
Os analistas de plantão acre-

ditam que o dr. Wander se mante-
rá coerente e vai aplicar a mesma
pena no caso da acusação do ex-
vereador Dirceu Alves, também de
rachadinha, no caso Cássio Luiz.
Na primeira sentença, Dirceu foi
afastado por 6 meses. E depois
mais seis. Vamos aguardar!

BINGO – I
Em artigo publicado neste

jornal, o ex-prefeito Barjas Ne-
gri questionou os valores da
construção e manutenção do
Anexo da UPA do Piracicamirim.
Logo depois, a Prefeitura anun-
ciou um corte de 55% no contra-
to do custeio: R$ 4,2 milhões.

BINGO – II
Agora que reduziu o custeio e

operação do anexo metálico, a per-
gunta a ser feita é se de fato seri-
am necessários mais 42 leitos, do-
brando a capacidade da UPA do
Piracicamirim para 84. Ficou
maior que a UPA da Vila Cristi-
na/Jaraguá que tem 52 leitos.

VAREJÕES
A secretária municipal de

Agricultura e Abastecimento,
Nancy Thame, deixou alguns lí-
deres comunitários perplexos, pois
numa das reuniões propôs parti-
lhar as despesas de água e luz com
as associações de moradores
quando promoverem suas ativi-
dades sociais e esportivas nestes
espaços públicos. As associações
não gostaram da ideia e dizem
que, nessas ações, não há a comer-
cialização de qualquer produto.

PEIXINHO
O ex-jogador Peixinho, com

81 anos, que foi o primeiro atleta a
marcar um gol no Morumbi, me-
recia mais respeito da Prefeitura
Por mais de 30 anos, ele e outros
esportistas organizaram muitas
atividades esportivas no campo

social da Nova Piracicaba. Da noi-
te para o dia, a Prefeitura derru-
bou parte dos alambrados dani-
ficando o gramado. É certo?

TRUCULÊNCIA
A truculência parece que tem

sido a tônica da atual administra-
ção municipal, segundo alguns
especialistas de plantão. Brigou
com o Hospital Ilumina para não
liberar emendas parlamentares;
fechou o cursinho municipal
pré-vestibular e o Centro Espor-
tivo Central. Sem dizer que vive
ameaçando fechar a Pinacote-
ca e a Biblioteca Municipal. Se-
ria o exercício da “governite”?

PÉROLA
O secretário-adjunto da Se-

cretaria de Saúde de Piracicaba,
Augusto Muzzili Júnior – aliás
cargo que não existe – foi indaga-
do na Educativa FM sobre a trans-
ferência da biblioteca. Foi cate-
górico na resposta: “...no ano
passado (2020) teve pouca fre-
quência...“ Será que ele, que é
médico, não sabia que vivíamos
uma pandemia da Covid-19, com
restrições sanitárias? Na época, ti-
veram suas atividades suspensas
o comércio, os teatros, os cine-
mas, as bibliotecas e até a Pinaco-
teca. Tudo para evitar aglomera-
ções, óbvio. Atente-se lá, doutor.

PLANEJAMENTO
Praticamente durante toda a

pandemia, os parques da cidade,
como o Parque da Rua do Porto,
ficaram fechados ao público. Ago-
ra, com poucos casos de Covid-19,
o parque reabriu e, em seguida, a
Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema) optou
por seu fechamento por 90 dias,
para fazer o combate aos carra-
patos. Por que não fez isso en-
quanto o parque estava fechado?
Perguntar não ofende. Ofende?

TATUAPÉ
As mães do Jardim Tatuapé

estão chateadas com a paralisação
por seis meses da construção da
creche do bairro. Muitas delas es-
tão precisando trabalhar e, ao
que parece, as obras vão demorar
para serem retomadas. Não há
previsão de conclusão até o início
do ano letivo 2022 – fevereiro.
Com isso, muitas delas não vão
conseguir emprego para ajudar
no orçamento da família. Triste.

ILUMINA
Situação difícil do Hospital

Ilumina. Parece que a Prefeitura
assinou o “decreto de fechamen-
to” deste bom hospital público.
Sem serviços para prestar à Pre-
feitura de Piracicaba, vai ser difí-
cil tocar os serviços. Só não fe-
chou devido ao dinamismo da
atual diretoria e o apoio de vo-
luntários. Mas não se sabe até
quando a entidade suporta man-
ter os seus serviços. Muito difícil.

PODEMOS
Com a filiação do ex-juiz Sér-

gio Moro ao Partido Podemos, o
presidente do diretório municipal
do partido, Reinaldo Pousa, saiu
fortalecido e já tem muita gente
querendo lançá-lo a deputado. Só
precisa acertar a dobradinha com
o vereador Paulo Campos, que
será candidato, nas próximas
eleições, a deputado federal?

TESE
A candidatura do ex-juiz Sér-

gio Moro (Podemos) para o Palá-
cio do Planalto é uma das confir-
mações de que a tese do ex-presi-
dente Lula (PT) estava correta:
agiu com parcialidade enquanto
magistrado. E o mesmo aconteceu
com Deltan Dallagnol que está exo-
nerado do Ministério Público Fe-
deral (MPF) e será candidato a de-
putado federal. Eles têm veia polí-
tica? É bom esperar o tempo.
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COM HADDAD
O advogado e jornalista José
Osmir Bertazzoni, ex-prefeito
José Machado e Renata Pe-
razoli, durante almoço na en-

trevista coletiva do pré-candi-
dato a governador do Estado
pelo PT, Fernando Haddad, no
Restaurante Pintado na Brasa.

Divulgação

Faculdade da Acipi com a proposta
inovadora de educação e tecnologia
Lançamento ocorrerá nesta terça-feira (9), na mesma data de apresentação
dos resultados da Pesquisa de Satisfação; trata-se de uma revolução na educação

Está chegando em Piracicaba
uma faculdade que vai revolucio-
nar o conceito de educação. É a
Faculdade do Comércio (FAC) da
Acipi (Associação Comercial e In-
dustrial de Piracicaba), com cur-
sos reconhecidos pelo MEC (Mi-
nistério da Educação). A propos-
ta, para a instituição, é tornar o
ensino mais prático, descomplica-
do e, acima de tudo, inovador.
Aberto ao público, o lançamento
está marcado para a próxima ter-
ça-feira (9), às 19h30, na sede da
Acipi. As inscrições para o evento

podem ser realizadas pelo site:
conteudo.acipi.com.br/convitevip.
A FAC Acipi foi criada com uma
proposta de qualificação inovado-
ra e inteligente do comércio, vare-
jo e serviços, conectando e prepa-
rando o profissional para as no-
vas demandas do mundo digital.

AMBIENTE — Através das
iniciativas da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP) e Fede-
ração das Associações Comerci-
ais do Estado de São Paulo (FA-
CESP), os alunos são inseridos
em um ambiente empresarial, de-

senvolvendo-se como gestores e
empreendedores que dominam
as necessidades do mercado. Ao
todo, a FAC Acipi oferecerá qua-
tro cursos de graduação, sendo
eles Gestão Logística, Sistemas de
Internet, Gestão de RH e Gestão
Comercial. “Nosso objetivo, com
a instituição, é oferecer capaci-
tação de qualidade para quem
deseja ingressar ou se aprimo-
rar, se especializando nos seg-
mentos do comércio, que estão
em constante transformação.
Com isso, o foco é abordar co-

nhecimento atualizado, que
acompanhe as evoluções de um
dos setores que mais se desenvol-
ve no país”, ressaltou o presiden-
te da Acipi, Marcelo Cançado.

PESQUISA — Na oportu-
nidade, Cançado também deta-
lhará os resultados da Pesqui-
sa de Satisfação realizada com
os associados da entidade. Por
meio dela, a Acipi poderá co-
nhecer melhor quem são os
empresários que constroem a
Associação e, assim, ofertar be-
nefícios ainda melhores a eles.

Divulgação

HOMENAGEM —  Ao lado de Anselmo Figueiredo, a deputada estadual Professora Bebel, homenageada,
ressaltou a importância do evento para dar voz no combate ao preconceito e à discriminação. A3

Divulgação

AÇÃO PELA SAÚDE
Professora Thais Alves, co-
ordenador de saúde João
Rogério, diretora pedagógi-
ca Vanessa Toledo Marteli
e professora Thais Rodri-
gues, fisioterapeuta, duran-
te ação da escola Grau Téc-
nico de Piracicaba, no Dia de
Finados, no Cemitério Par-
que da Ressurreição. A3
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Histórias que não irei contar
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do jornalista? Conclu-
são: o ocorrido foi pu-
blicado. E isso des-
truiu definitivamen-
te a carreira do par-
lamentar assanhado.
Culpa da imprensa?

Doutra feita, um
jovem, com raiva, acu-
sou o jornalista: “Você
acabou com a carrei-
ra política de meu

pai!” Mas, quem era o
papai dele? Ah! sim, o papai do
moço tomara posse de – já não
me lembro bem – de um bonde
ou de um ônibus do município,
levando-o para enfeitar a sua
chácara... Ou seja: um furtozinho
de nada. No entanto, tivesse ocor-
rido por ação do vizinho, o rapaz,
com toda certeza, denunciaria o
jornalista: “Vendido! Por que
não informou sobre o crime?”

 Na verdade, jornalistas –
como naqueles tempos – hão de
viver o eterno conflito de avali-
ar o que diz respeito aos inte-
resses, aos bens públicos. Até
onde, para preservar a família
do meliante, se deve silenciar
sobre o fato ocorrido? Confes-
so ter silenciado sobre muitas
histórias, pensando em preser-
var familiares do meliante po-
lítico. E, no mais fundo de mim,
sinto que, em alguns casos, fiz
a escolha errada. Pois familia-
res de bandidos, quando sa-
bem da bandidagem, são cúm-
plices. E, enfim, ainda acontece o
terrível drama cotidiano de deci-
dir se o dever do jornalista – di-
ante de fatos e acontecimentos
extremos – é divulgá-los ou si-
lenciar. Por isso, os mais sábios
dizem ser, o silêncio, de ouro. Jor-
nalista, porém, nunca foi sábio.
Fosse-o, não seria jornalista.

Mas... Hoje, nesse caos: o
que é ou não é bandidagem po-
lítica? O que, com a explosão
das redes sociais, ainda resta
de privativo, de respeitoso di-
ante do interesse público? Que
história ainda não foi contada?

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

Cecílio Elias Netto

Uma das verda-
des do jorna-
lismo é muito

simples: as melhores
notícias são as que
não foram conta-
das. E não se trata
de sonegar de infor-
mação, de conivên-
cia. São aqueles ca-
sos em que o público
e o privado de tal forma se vin-
culam que não há como sepa-
rá-los. E quase sempre vem a
pergunta, que nunca teve res-
posta: o homem público tem
vida privada? Ou acaba, ele, le-
vando o cargo onde quer que es-
teja? Penso que, com exceção do
que faz na intimidade do lar, o
homem público carrega a respon-
sabilidade do cargo que ocupa.

Seja o que for, o questiona-
mento permanece. Lembro-me
da confusão que agitou a cida-
de, ainda no início dos 1960,
quando um deputado provocou
verdadeira baderna na zona do
meretrício. Sim, havia, ainda,
uma zona de meretrício, por si-
nal, famosa. A situação ficara tão
extremada – o deputado queren-
do impor a sua autoridade como
parlamentar – que a Polícia ape-
lou para os jornalistas testemu-
nharem o grande escândalo. Ora,
frequentar a “zona” era tão ha-
bitual para alguns homens pú-
blicos que – atentem para isso!
– havia vezes em que alguns ve-
readores encerravam as sessões
camarária com uma visitinha
à “Casa da Ruth”, a rainha do
meretrício. Era assim. Foi as-
sim. Aliás, até governador de
Estado aparecia na casa famo-
sa que só foi suplantada pela
“Casa da Eny”, em Bauru.

No episódio do deputado
na “Casa da Ruth”, levantou-
se, de imediato, a questão:
ele estava lá como cidadão,
não como deputado. Se o fato
for publicado, poderá ser o
colapso de sua família. E as
pressões entraram em cho-
que: havia o dever de publi-
car ou de relevar o aconteci-
mento? Já era madrugada e
era preciso encerrar a edição.
Publica-se, não se publica?

A discussão emperrava na
questão “família do parlamen-
tar”. E na sua privacidade. Ora,
se ele não se preocupara com sua
família nem com o seu cargo, se
não respeitara os cidadãos que o
elegeram, se era questão privada
um homem público “bagunçar a
zona” – qual a responsabilidade
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O Vale do Silício é uma nova religião?
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Eireli

EIRELI é a denominação de
Empresa Individual de
 Responsabilidade Limita-

da; muito embora empresa,
tecnicamente, é uma atividade
e não um sujeito de direito.

O aparecimento da EIRELI,
em nosso direito, em 2012, repre-
sentou um avanço, superando
atrasos e preconceitos, pois a mai-
oria dos países já admitiam a soci-
edade unipessoal há bastante tem-
po. A EIRELI tirou o nosso atraso.

Do ponto de vista do direi-
to, embora chamada empresa
individual, não é empresário in-
dividual, utilizando a lei brasi-
leira, a figura da sociedade con-
tratual unipessoal, para trazer ao
Direito brasileiro o instituto da
sociedade contratual unipessoal.

A nova figura, definida
como pessoa jurídica diferente
das sociedades, disciplinando
num título próprio, de um lado,
o empresário individual e, de ou-
tro, as sociedades, valeu-se de
dispositivos legais próprios da
sociedade contratual. Preciso é
entender que o único sócio da EI-
RELI, como todos os sócios de
sociedades empresárias, não é
empresário. Empresário é a pes-
soa jurídica da EIRELI, que ex-
plora a atividade empresarial,
contrata, emite e aceita títulos de
crédito, parte legítima para re-
querer recuperação judicial e
ter a falência decretada. Além
das regras específicas, a EIRE-
LI se submete às da Sociedade
Limitada (CC. 980-A, §6º).

São normas específicas da
EIRELI:

1. Na firma ou denominação
deve acrescer a sigla EIRELI.

2. O capital social deve ser, de
pelo menos, 100 salários mínimos.

3. Na constituição, o capital
social deve estar totalmente inte-
gralizado, o que significa dizer, em
caso de falência, credores não po-
derão demandar a responsabiliza-
ção do único sócio da EIRELI.

4. Se o único sócio da EIRE-
LI for pessoa natural, não po-
derá participar de outra socie-
dade unipessoal, mas pode ser
sócio de sociedades limitadas.

5. Além das regras própri-
as, específicas, a EIRELI se
submete às das sociedades li-
mitadas (CC. 980-A, §6º).

A maioria dos países já ad-
mite a sociedade contratual
unipessoal há tempos, a EIRE-
LI tirou o nosso atraso na ma-
téria, não se podendo esquecer
que o único sócio da EIRELI,
como todos os sócios de socie-
dades empresárias, não é em-
presário. Empresário é a pes-
soa jurídica da EIRELI – ela é
quem explora a atividade em-
presária, contrata, emite e acei-
ta títulos de crédito, pode ter fa-
lência requerida ou decretada.

———
Frederico Alberto Bla-
auw é mestre em Direi-
to Empresarial, advo-
gado e consultor de em-
presas, professor de
Direito Empresarial.

Adelino Francisco
de Oliveira

Ao menos no de-
correr do mês
 de novembro a

temática da educa-
ção para as relações
étnico-raciais ganha
maior espaço de de-
bate e reflexão. As es-
colas se organizam
para promover discussões e pa-
lestras abordando racismo e
preconceitos. Semanas da cons-
ciência negra passam a ser or-
ganizadas em diversas institui-
ções comprometidas com a for-
mação. Mas esse movimento
que pode ser esporádico reve-
la-se insuficiente para enfren-
tar um assunto que deveria
estar na pauta do país de ma-
neira definitiva e cotidiana.

A educação para as rela-
ções étnico-raciais ainda preci-
sa avançar muito, tornando-se
o centro de uma revolução cul-
tural que o Brasil tem urgência
que aconteça. A educação é o
caminho para que uma outra
humanidade desponte e emer-
ja. Ninguém nasce racista ou
cheio de preconceitos. Tais pos-

Educação para as relações étnico-raciais
 e a emergência de uma outra cultura

A educação é oA educação é oA educação é oA educação é oA educação é o
caminho paracaminho paracaminho paracaminho paracaminho para
que uma outraque uma outraque uma outraque uma outraque uma outra
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turas, profundamente
nefastas, são paulatina-
mente ensinadas, por
meio de uma cultura
que tende a naturalizar
a formação ao ódio ra-
cista e à etnofobia.

A construção ide-
ológica de que o Brasil
é uma democracia ra-
cial precisa ser denun-
ciada e desmascarada.

Essa talvez seja a primeira das
grandes fakenews que tomaram
o país, impedindo a elaboração
de uma compreensão mais críti-
ca e lúcida sobre a própria dinâ-
mica das relações sociais, éticas
e políticas. É preciso reconhecer,
de maneira oficial e pública, que
o Brasil é um país profundamente
racista e tomado por toda sorte
de preconceitos. Reconhecer o mal,
a doença, é um passo fundamen-
tal para o processo histórico de re-
paração e reconstrução social.

O racismo estrutural e insti-
tucional deve ser enfrentando por
meio de políticas públicas, capazes
de formatar uma nova configura-
ção social, gerando uma outra so-
ciabilidade, agora pautada na éti-
ca da alteridade,no reconhecimen-
to da dignidade humana. O Brasil

precisa reconhecer e resgatar a
imensa dívida social histórica que
tem com a população preta. Reve-
lam-se fundamentais a implemen-
tação de políticas públicas que
garantam equidade, representa-
tividade e combatam o perverso
processo de exclusão social.

A educação para as relações
étnico-raciais precisa trazer para
a sala de aula e demais ambien-
tes formativos o conhecimento
profunda das dinâmicas cultu-
rais do fascinante continente
africano. Conhecer a complexi-
dade cultural de Mãe África é
imprescindível para a superação
de um pensamento colonizado.
A maneira de pensar e conceber
a vida; as narrativas míticas, com
a riqueza simbólica da mitologia
dosOrixás; o lugar e dignidade
da ancestralidade; a produção
de um conhecimento qualificado,
base para a produção de avan-
çadas tecnologias; a ética exis-

tencial que brota da força do
conceito ubuntu; a postura di-
ante do mistério da vida e da
morte, em uma cosmovisão que
integra humanidade e natureza.
Dimensões invisibilizadas de
uma África profunda, fonte de
redenção para a humanidade.

As pautas formativas sobre
africanidades revelam-se funda-
mentais para a construção de
uma consciência não fragmen-
tada, capaz de apreender as ra-
ízes também africanas da iden-
tidade do povo brasileiro. A
construção de um pensamento
decolonial, crítico à estreita vi-
são de mundo de uma branqui-
tude alienada, e de uma cultu-
ra antirracista é a tarefa urgen-
te e necessária para que o povo
brasileiro se reencontre, em uma
sociabilidade aberta, diversa
e profundamente criativa.

———
Adelino Francisco de Oli-
veira, Doutor em Filoso-
fia. Mestre em Ciências
da Religião; Professor no
Instituto Federal, cam-
pus Piracicaba; adelino.
oliveira@ifsp.edu.br;
@ P r o f _ A d e l i n o _ ;
professor_adelino

Por “n” motivos,
as redes sociais
podem minar a

sua espiritualidade.
Esta não é uma infe-
rência, dedução ou su-
posição, ao contrário, é
uma triste constatação.
As mídias digitais (Fa-
cebook, Instagram,
Twitter…) são em sua
estrutura, dispositivos
de modificação de comportamen-
to. Por exemplo, quando você re-
cebe um like ou quando alguém
comenta em sua foto numa pos-
tagem do Instagram, uma peque-
na dose de dopamina é liberada
em seu cérebro, o que lhe dá uma
ótima sensação de bem-estar. Isso
é chamado por especialistas da
área de comunicação, de “circui-
to de feedback de validação soci-
al”. Tal circuito de validação so-
cial explora uma vulnerabilidade
da psicologia humana - o que
muda a nossa relação com a so-
ciedade e uns com os outros.

Por exemplo, você já ficou
chateado com um amigo, por ele

não ter curtiu aquele
seu post? O circuito de
feedback de validação
social entrou em cena.
A coisa é tão séria, que
o primeiro presidente
do Facebook, Sean
Park, se pronunciou em
palestra recente, dizen-
do que as redes sociais
são nocivas para as cri-
anças, podendo alterar

o nível de produtividade humana.
Essa é uma das razões pe-

las quais as redes sociais podem
ser nocivas para a sua espiritu-
alidade. Outra razão,que creio
ser a mais séria de todas é que
as mídias digitais agem como se
fossem produtoras de propósi-
to. Segundo o JaronLanie, um
dos fundadores da chamada
Realidade Virtual, “as empresas
de tecnologia do Vale do Silício
partem do pressuposto de que
otimizar é o propósito da vida”.
Para as mesmas empresas, tudo
é informação. A título de exem-
plo, o Google declara abertamen-
te em sua declaração de missão

que seu intuito é “organizar
toda informação do mundo”.

Portanto, dentro da cultura
tecnológica, a declaração de mis-
são do Google é interpretada como
“organizar toda a realidade”. O
que por si, já é um postulado reli-
gioso. Seguindo a lógica, o propó-
sito de nossas vidas agora é otimi-
zar. Isso, com certeza, aponta para
uma nova religião. Declaração se-
melhante e assustadora vem do
Facebook. Uma recente revisão em
sua declaração de propósito inclui
assegurar que “cada pessoa tenha
um senso de propósito e comuni-
dade”. Presume-se então, que se
uma empresa assegura um propó-
sito para vida de alguém é porque
as pessoas não o possuíam an-
teriormente. Assustador, não?
Os exemplos são infindáveis...

Por isso, a meu ver, as em-
presas de tecnologia do Vale do
Silício se levantam como uma
nova religião. Uma religião que
pratica um imperialismo metafí-
sico que altera a natureza huma-
na em sua estrutura mais bási-
ca. Em servidão às mídias digi-
tais, nos deixamos moldar por
uma nova ética que não mais atua
para a manutenção do bem-estar
do indivíduo e do bem comum.

Por essa razão, precisamos
reavaliar o modo com o qual
nos relacionamos com as re-
des sociais. Caso o contrário,
nos tornaremos cada vez me-
nos espiritualizados e progres-
sivamente manipulados por
uma nova religião tecnológica.

———
Rodolfo Capler, teó-
logo, escritor e pes-
quisador do Labora-
t ó r i o  d e  P o l í t i c a ,
C o m p o r t a m e n t o  e
Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP; e-
mail: rodolfocapler@
gmail.com/Instagram

bases teóricas. Desven-
da e esmiuça a práxis
de nossos percalços e
não hesita em alvitrar
que haja candidaturas
avulsas, sugerindo o
que chama de “rampa
paralela”. Com o objeti-
vo de efetiva renova-
ção do quadro políti-
co, as candidaturas
avulsas seriam reser-

vadas a quem ainda não tivesse
exercido mandato público eletivo.

Critica o processo não demo-
crático invocado como necessá-
rio à implementação da demo-
cracia, o que também ocorreu no
Brasil: “Desde o século 19, entre
os principais políticos, intelectu-
ais e publicistas, muitos susten-
taram que a democracia só po-
deria se enraizar e prosperar
quando o país viesse a possuir
uma organização estatal robus-
ta e atingisse níveis relativamente
avançados de desenvolvimento
econômico, social e educacional”.

Depois de observar que as
definições de democracia costu-
mam ser arbitrárias, menciona
três vertentes para reflexão: pri-
meiro, “a democracia não é um
ponto de chegada – a situação a
que um país chega após atingir um
nível elevado de desenvolvimento
material -, mas justamente o con-
trário: é uma estrutura instituci-
onal que facilita o equacionamen-
to dos conflitos com o mínimo pos-
sível de violência”.Segundo, cons-
truções comoEstado e democra-
cia não vicejam em solo consen-
sual. Terceiro, “um país dificil-
mente atingirá as duas condições
anteriores sem um compromisso
escrito – um pacto ou Constitui-
ção – entre as partes relevantes”.

José Renato Nalini

Quem se acostu-
 mou a saborear
as lúcidas refle-

xões de Bolívar Lamou-
nier no “Espaço Aber-
to” do Estadão, vai
também se deliciar com
o livro “Da Independên-
cia a Lula e Bolsonaro
– Dois séculos de polí-
tica brasileira”, cuja segunda edi-
ção, publicada pela FGV-Editora,
está disponível aos interessados.

A primeira edição já era um
livro seminal. Esta foi revista, atu-
alizada e ampliada. É um verda-
deiro tratado sobre a frágil, mas
resiliente democracia tupiniquim.
Na introdução, Bolívar contempla
a formação da democracia brasi-
leira: discurso, teoria, história.
Cuida em seguida da representa-
ção na fundação do império,
acrescentando ser também sólido
o que se forma no ar. Fala sobre
eleições e eleitores: a difícil progres-
são aristotélica, passa pelo final do
Império e a Primeira República.

Aborda o ciclo getulista, as
raízes da instabilidade política no
período 1930-1964, o processo po-
lítico durante o regime militar, en-
tre 1964 e 1985, prossegue de Fi-
gueiredo a Itamar, na sucessão de
fragilidades e chega a FHC, Lula e
Bolsonaro. Para culminar, na ter-
ceira e derradeira parte do livro,
na proposta de uma reforma polí-
tica imprescindível, verdadeira-
mente imperativa e ainda acres-
centa as questões atuais da de-
mocracia em todo o planeta.

O livro de Bolívar Lamounier
deveria ser lido por todos os aspi-
rantes ao jogo político. Não é ape-
nas doutrina, embora em sólidas
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Dois séculos de política brasileira

Bem instigante a metáfora
de que se serviu para explicar o
problema democrático: “Nossa
tese é a de que a construção do
sistema representativo se asse-
melha ao desenvolvimento de
um software. É inconcebível
sem um hardware apropriado,
mas a recíproca é verdadeira:
sem tal software, o hardware é
apenas uma máquina inerte,
incapaz de desempenhar as
funções que dela esperamos”.

Sua visão sobre a recente vi-
vência democrática é instigante:
“No Brasil, desde 1988 e princi-
palmente desde os escândalos de
corrupção da era petista, o Legis-
lativo vem sendo ensanduichado
pelo executivismo e pelo ativismo
judicial. O executivismo nutre-se
de uma desarrazoada iniciativa
de legislação, que passou a incluir
a figura das medidas provisóri-
as. A magistratura, por sua vez,
“judicializa” crescentemente a po-
lítica, apropriando-se de espaços
na divisão do trabalho instituci-
onal, por meio de posicionamen-
tos não raro duvidosos do STF
e da ampla autonomia de que
hoje goza o Ministério Público”.

Essa afirmação alimentaria
consistente debate, porque penso
que a chamada “judicialização da
política” decorre não do ativismo

judicial, mas do modelo de Cons-
tituição que o Brasil adotou. Car-
ta analítica, prenhe de conceitos
vagos e interpretáveis de acordo
com a ideologia, a concepção de
vida, a confissão religiosa e até a
idiossincrasia do hermeneuta.

Interessante a sua visão so-
bre a internet e a antiga utopia da
democracia direta. As redes soci-
ais já mostraram sua força. Conti-
nuarão a fazê-lo, alimentadas por
algoritmos que manipulam o fa-
natismo e reforçam preconceitos,
mobilizando as massas para um
verdadeiro “efeito manada”.

Bolívar Lamounier encerra
suas reflexões dizendo que “sinais
de preocupação não faltam. Na
política e nas instituições, cabem
fundadas dúvidas sobre se o
Congresso aprovará uma reforma
política à altura das transforma-
ções de que o país necessita. Difi-
cilmente conseguiremos reorien-
tar nosso desnorteado STF, coi-
bindo as ações e omissões que ele
amiúde comete com o objetivo de
cercear o combate à corrupção”.

Recomendo a leitura de “Da
Independência a Lula e Bolsona-
ro. Dois séculos de política bra-
sileira”. É um saudável exercício
de repensar a democracia brasi-
leira e de chamar a lucidez a um
protagonismo quiçá heroico, di-
ante dos prenúncios pouco ani-
madores que se avizinham.

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-gradua-
ção da Uninove, presi-
dente da Academia
Paulista  de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo



COP26
A ministra Tereza Cristina

(Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento) participou da aber-
tura do Brasil na COP26, na
sede da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), em Brasília.
Ela destacou as metas já alcan-
çadas pelo Plano de Agricultura
de Baixa Emissão de Carbono,
chamado de Plano ABC, desde
2010, e as novas metas para o
ABC+ até 2030. Segundo a mi-
nistra, a agropecuária, realiza-
da de maneira sustentável, é
parte da solução para um du-
plo desafio: mudança do cli-
ma e segurança alimentar.

SEMANA DO LEITE
Para valorizar ainda mais

o potencial do segmento leitei-
ro, o Ministério da Agricultu-
ra, realizou a 1ª Semana do
Leite, evento nacional com o
mote “Leite e Derivados: Ali-
mentos que fazem o Brasil cres-
cer”. Com produção de 34 bi-
lhões de litros de leite por ano,
o Brasil se destaca como o 3º
maior país produtor do alimen-
to e seus derivados do mundo.

MISSÃO COP26
Itamar Borges, secretário

de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, faz
parte da delegação paulista que
participa da Conferência das
Nações Unidas Sobre Mudan-
ça Climática (COP-26), em Glas-
gow, na Escócia, e, esteve pre-
sente no anúncio do projeto
Amazônia +10, lançado para
solucionar desafios da Amazô-
nia. A iniciativa do Governo de
SP, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.

CUSTOS
Custos elevados ameaçam

futuro do setor agropecuário
pós-pandemia. Em debate da
FPA, representantes dizem que
insumos e fertilizantes inter-
ferem diretamente no aumen-
to. O encontro foi realizado, de
forma remota. A reunião foi
mediada pelo presidente da
Frente Parlamentar da Agro-
pecuária (FPA), deputado Sér-
gio Souza (MDB-PR). O Depu-
tado Arnaldo Jardim, coorde-
nador de Infraestrutura e Lo-
gística da FPA, ressaltou a im-
portância do debate acerca dos
custos de produção no país.

TRILHOS
A Confederação da Agricul-

tura e Pecuária do Brasil (CNA)
promoveu, nesta quarta-feira, a
videoconferência “Ferrovias: por
quais trilhos percorrem os pro-
dutos agropecuários brasilei-
ros?” O encontro foi moderado
pelo diretor técnico adjunto da
CNA, Reginaldo Minaré, que des-
tacou a importância do assunto
para o Brasil, que tem uma ma-
triz agrícola e um tamanho ter-

ritorial “gigantesco”. Segun-
do ele, dos quase 30 mil quilô-
metros de extensão concedida
da malha ferroviária brasilei-
ra, 18 mil km estão abando-
nados ou semiabandonados.

PREOCUPAÇÃO
A Comissão Nacional de Ce-

reais, Fibras e Oleaginosas da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) se reu-
niu, para discutir o abastecimen-
to e o fornecimento de defensi-
vos agrícolas e fertilizantes nas
principais regiões produtoras de
grãos do país. Os membros do
colegiado relataram alguns pro-
blemas que já vêm ocorrendo,
como o preço elevado de ferti-
lizantes e defensivos, principal-
mente de herbicidas, o atraso
na entrega de produtos e a que-
bra de pedidos e contratos de
compra previamente estabele-
cidos pelos fornecedores.

ÁGUA
A seca enfrentada neste

ano pelos produtores rurais de
São Paulo reavivou a conversa
sobre a utilização de água nas
lavouras. A escassez de chuva
exige que o produtor faça uso
racional dos recursos hídricos.
Para isso, é fundamental que a
plantação receba um olhar in-
tegrado, onde a água é vista em
conjunto com o solo, o clima, a
hora do dia e também os aspec-
tos que circundam a proprieda-
de. A Faespsenar dá algumas
dicas para para se fazer uma
boa gestão dos recursos hídri-
cos na lavoura: atenção ao solo,
boa irrigação, cultivo protegi-
do, armazenamento de água.

EMBRAPA
A partir de novembro, data

em que comemora 36 anos de
fundação, a Embrapa Informá-
tica Agropecuária passa a se cha-
mar Embrapa Agricultura Digi-
tal. A alteração do nome síntese
da Unidade, aprovada pela dire-
toria-executiva da Empresa, re-
presenta um reposicionamento
da marca do centro de pesquisa
alinhada ao contexto atual de
transformação digital na agricul-
tura, que é seu foco de atuação.

PREÇOS
Os preços dos alimentos

atingiram um novo pico, atin-
gindo seu nível mais alto des-
de julho de 2011, informou
hoje a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO). O Índice de
Preços de Alimentos da FAO,
que acompanha as variações
mensais nos preços internaci-
onais de uma cesta de commo-
dities alimentares, teve média
de 133,2 pontos em outubro,
alta de 3 por cento em relação
a setembro, subindo pelo ter-
ceiro mês consecutivo. (Com
informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Bronquiolite
Thais S. Rodrigues

Bronquiolite é
uma infecção
viral que aco-

mete uma parte delica-
da dos pulmões dos be-
bês, os bronquíolos. O
principal causador é o
Vírus Sincicial Respi-
ratório, mas outros ví-
rus também causam essa doença.

Os sintomas são pareci-
dos com os de um resfriado,
como coriza, tosse, obstrução
nasal, febre, etc. normalmen-
te se intensificam no segun-
do dia e podem evoluir com
mais gravidade, apresentando
falta de ar, dificuldade para

respirar, chiado, ge-
mência e até cianose.

Não existe  um
tratamento específico.
Nos casos em que há
necessidade de algum
tipo de intervenção, a
maior parte pode ser
feita em casa, com
acompanhamento e
observação adequada.

Às vezes, há necessidade de
procurar um fisioterapeuta
especializado em respiratória
para tratar. Já em alguns ca-
sos é necessário internação
para ofertar oxigênio.

A prevenção é simples: hi-
giene básica, lavar as mãos,
usar álcool 70%, evitar aglo-
merações e contato com pesso-
as resfriadas, realizar lavagem
nasal  com soro f is iológica
0,9%, promover amamentação,
evitar tabagismo e manter o
calendário vacinal atualizado.

———
Thaís S. Rodrigues, fi-
sioterapeuta
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Deputada Professora Bebel
foi homenageada pelo apoio
aos LGBTQIA+ e à ONG Casvi
Evento aconteceu domingo, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central;
a homenagem foi feita pelo presidente da Ong Casvi, Anselmo Figueiredo

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) foi homenageada
na noite de domingo (7), pelo apoio
que o seu mandato na Assembleia
Legislativa de São Paulo oferece
para a população LGBT+ e ao Cen-
tro de Apoio e Solidariedade à
Vida (ONG Casvi). A homenagem
foi feita pelo presidente da Ong
Casvi, Anselmo Figueiredo, du-
rante o evento “A Parada não pode
parar: diversidade e resistência!”,
que aconteceu no Teatro Erotides
de Campos, no Engenhe Central,
e  que abordou as vidas LGB-
TQIA+ que, infelizmente, ainda
sofrem muito preconceito e dis-
criminação no  país, além de fa-
zer um retrospecto de todas as
edições do evento em Piracicaba.

A deputada agradeceu a ho-
menagem e ressaltou que “nos-
sa democracia só será plena
quando toda nossa diversidade
de identidades de gênero e ori-
entações sexuais for respeitada
e ter plenos direitos. Isso só será
possível, entretanto, com um
governo democrático e popular,
que trate as pautas da comuni-
dade LGBT+ como política de
Estado. Enquanto isso não é
possível, precisamos  seguimos
com a luta nas ruas!”, disse ela.

Anselmo Figueiredo conta que
por conta da Pandemia da Covid
19, a Parada da Diversidade e do

Divulgação

A deputada Bebel foi homenageada durante o evento “A Parada não pode parar diversidade e resistência!”

Orgulho LGBTQIA+ de Piracica-
ba, tradicionalmente realizada em
novembro, não poder ser realiza-
da da forma convencional neste
ano, a ONG Casvi decidiu pro-
mover um evento cultural deno-
minado de “A Parada não pode
parar: diversidade e resistên-
cia!”, que abordou as vidas LGB-
TQIA+ que, infelizmente, ainda

sofrem muito preconceito e dis-
criminação no  país, além de fa-
zer um retrospecto de todas as
edições do evento em Piracicaba.

O evento, apresentado pela
Drag Queen Thalita Petrovanni,
ator e performance de Campinas,
teve  show da cantora Marília Cor-
rêa e banda, também foi marcado
pela participação das Drags que já

foram vencedoras, entre 2013 e
2019, da 7ª e 13ª edição da Parada
de Piracicaba, para participarem do
“Concurso Super Diva da Parada
de Piracicaba”. Além da deputada
Professora Bebel, também foram
homenageadas a diretora de tea-
tro Fátima Muniz e Rafaela Quim,
modelo e apresentadora das “Pa-
radas LGBTQIA+” na cidade.

No dia 02 de novembro (fina-
dos), a Grau Técnico de Piracica-
ba participou de importante ação
comunitária no Cemitério Parque
da Ressurreição realizando aten-
dimento a população com aferi-
ção de pressão arterial e glicemia
capilar( açúcar no sangue). Essa
ação foi em parceria com a Dio-
cese de Piracicaba, através do Bis-
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Grau Técnico participa de ação no Cemitério da Ressurreição
Fotos: Divulgação

po Dom Devair Araujo da Fon-
seca e Padres Marcelo e Kleber.

Nessa importante ação, foram
atendidas 600 pessoas das 8 às 16
horas. Todos que tiveram altera-
ções dos níveis de pressão arterial e
glicemia foram atendidos e enca-
minhados para acompanhamento
medico de seus bairros. A equipe
foi composta por três professoras

Thais Soleira Rodrigues, Thais Al-
ves e Bethi Toti; coordenador de
Saúde da Grau Técnico, João Roge-
rio de Oliveira, e Diretora Pedagógi-
ca, Vanessa Toledo Real Marteli.

Segundo a direção da esco-
la, essas ações integram os alu-
nos junto à comunidade e pre-
vinem doenças à população.

“Agradecemos imensamente

a abertura que o nosso Bispo pro-
porcionou e firmando essa par-
ceria com a Grau Tecnico de Pi-
racicaba”, afirma a diretora.

SERVIÇO
Endereço da Grau Técnico
de Piracicaba: rua Benja-
mim Constante, 1450, Cen-
tro. Aguarda-se a visita.

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba publicou, nesta segunda-
feira (8), a Licitação 19/2021, com
o objetivo de contratação de em-
presas para fornecimento parce-
lado de gêneros alimentícios. O
pregão do tipo menor valor está
agendado para o próximo dia 22,
com a abertura do credenciamen-
to das interessadas a partir das
9h, na Sala de Reuniões do segun-
do andar do prédio anexo. O cer-
tame será exibido ao vivo pela TV
Câmara, com retransmissão pelas
mídias sociais do Legislativo.

De acordo com o Anexo I ao
edital, a solicitação se justifica
em virtude do término da vigên-
cia do contrato e a necessidade
de atender ao café da manhã dos
funcionários, lanches das ses-
sões ordinárias, solenes e do
programa “Conheça o Legislati-
vo”, em que a Câmara recebe es-
tudantes de escolas públicas e pri-
vadas, bem como para a realiza-

ção do coffee break do Parlamen-
to Metropolitano de Piracicaba.

Os produtos especificados
na estimativa de preços, incluí-
dos no Anexo II, estão chá mate
tostado natural, leite UHT Inte-
gral, açúcar cristal e refinado,
achocolatado em pó, adoçante
dietético líquido, margarina, café
tradicional, torrado e moído.

Podem participar do pregão,
as licitantes que desempenhem
atividade pertinente e compatível
com o objeto e atenderem as exi-
gências constantes no edital e nos
anexos, inclusive quanto à docu-
mentação requerida. O edital
completo está disponível no Por-
tal da Transparência da Câmara.

A TV Câmara é transmitida
pelos canais 11.3 em sinal digital
(TV aberta), 4 da Claro/NET, 9 da
Vivo Fibra, e as mídias sociais da
Casa estão no Facebook e Youtu-
be, e ainda com exibição no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

PPPPPREGÃOREGÃOREGÃOREGÃOREGÃO

Legislação publica licitação para
compra de gêneros alimentícios
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Maior tragédia de Piracicaba completa 57 anos
Queda do prédio causou comoção nacional; legislações e procedimentos na construção de novos edifícios foram revistos pelo País

Piracicaba entrou para a his-
tória das tragédias em construções
civis no Brasil, devido ao desaba-
mento de parte do Edifício Comur-
ba (Companhia de Melhoramen-
tos Urbanos), em acidente que cei-
fou dezenas de vidas, além de inú-
meras vítimas e danos materiais.
A maior tragédia da cidade ocor-
reu em 6 de novembro de 1964, ou
seja, há 57 anos, na queda do Edi-
fício Luiz de Queiroz, popularmen-
te conhecido como Comurba, em-
presa responsável pela construção
do prédio, conforme projeto do
arquiteto Fábio Penteado.

Era considerado o Copam da
época, com referência em São Pau-
lo, no projeto emblemático do en-
tão arquiteto Oscar Niemeyer. O
prédio estava localizado onde
hoje funciona o Poupatempo Es-
tadual e a Caixa Econômica Fe-
deral, na praça José Bonifácio.

A queda aconteceu por volta
das 13h35 e formou uma nuvem
de poeira que tomou conta da re-
gião central. A construção abriga-
ria escritórios, galeria de lojas, ga-
ragem, apartamentos e até um ci-
nema, que já estava em funciona-
mento, o Cine Plaza. Apenas uma
parte do edifício ficou em pé, sen-
do demolida em 1971. O acidente
foi considerado o primeiro de mai-
or impacto da engenharia brasi-
leira, onde morreram 54 pessoas.

Acredita-se que os materiais
de baixa qualidade e cálculos er-
rados podem ter contribuído para
a queda do Comurba, mas as cau-
sas exatas ainda não se sabe. O
resgate dos feridos contou com a
ajuda de tratores de empresas de
Piracicaba e região. Foram dias de
buscas pelos corpos, em uma épo-
ca com pouca tecnologia, na co-
municação ou em ferramentas
para o socorro. Os anos seguintes
foram considerados um regresso
econômico, devido ao medo das
pessoas por moradias em prédios.

Maior que o projeto inicial,
a obra também era grande para
os padrões da época, com 40
metros de altura, 54 aparta-
mentos e 22 mil metros quadra-
dos de construção. O prédio era

Arquivo/Câmara

Considerado a primeira tragédia da engenharia brasileira, o incidente ganhou comoção nacional, mobilizando diversas cidades
brasileiras, por intermédio de suas câmaras de vereadores, que enviaram requerimentos de votos de pesar e consternação

o maior do interior paulista,
onde Piracicaba cumpria seu
objetivo na busca de se confir-
mar como uma das principais
cidades do Estado de São Paulo.

O incidente ganhou comoção
nacional, mobilizando diversas ci-
dades brasileiras, por intermédio
de suas câmaras de vereadores,
que enviaram requerimentos de
votos de pesar e consternação,
além de também contribuir com
o debate sobre novas legislações
para disciplinar o setor de cons-
trução de edifícios. Entidades de
classes, empresariais e de traba-
lhadores, além de segmentos re-
ligiosos e organizações como a
Maçonaria e clubes esportivos
também prestaram condolências.

Parte dos registros destes
acontecimentos podem ser con-
feridos no acervo da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, em docu-
mentos sob a guarda e respon-
sabilidade do setor de Documen-
tação e Arquivo, com o respaldo
do setor de Administração. Na
série Achados do Arquivo, com
o apoio do Setor de Comunica-
ção da Câmara, também foram
resgatadas as diversas manifes-

tações enviadas a Piracicaba, em
votos de pesar, bem como no
questionamento de legislações
sobre a construção de edifícios.

Foram mais de 70 corres-
pondências enviadas à Câmara.
A maioria das cidades foram do
Estado de São Paulo, como: Ibi-
tinga, São Manuel, Ituverava,
Caraguatatuba, Conchal, Mauá,
Santos, Itapetininga, São Ber-
nardo do Campo, São José do
Rio Pardo, Cravinhos, Irapuru,
Marília, Guareí, Mogi-Mirim,
Ibaté, Registro, Franca, Diade-
ma, Botucatu, Bragança Paulis-
ta, Itatinga, Pirajuí, Presidente
Alves, Itapeva, Colômbia, Santo
André, Cubatão, Tietê, Laranjal
Paulista, Garça, Valinhos, Cor-
deirópolis, Socorro, São Caeta-
no do Sul, Campinas, Limeira,
Jaú, Ferraz de Vasconcelos, Bar-
ra Bonita, Caçapava, São Pedro,
Santa Bárbara D’Oeste, Barretos,
São João da Boa Vista, Presiden-
te Prudente, São Carlos, Jundi-
aí, Santa Gertrudes, Itapira,
Monte Mor, Pedreira, Iracemá-
polis, São José do Rio Preto, Ri-
beirão Preto, Rio Claro, Nova
Odessa, Mongaguá, Mandagua-

ri, Jaboticabal, Cesário Lange, Tau-
baté, Paraisópolis, Araras, Arara-
quara, Brotas, Patrocínio Paulista,
Suzano e a Capital, São Paulo.

Também enviaram mensa-
gens um Grupo de Parlamenta-
res Paulistas, incluindo o depu-
tado pela região de Piracicaba,
Lino Morganti; Lojas Maçôni-
cas de Campinas e de Martinó-
polis, Sindicato dos Trabalhado-
res na Indústria de Artefatos de
Papel, Papelão e Cortiça de São
Paulo, Sociedade Veteranos de
32 – MMDC, Faculdade de Far-
mácia e Odontologia de Piraci-
caba. Prefeitura Municipal de
Iacri, Secretaria da Segurança
Pública, Estado de São Paulo;
Companhia Mogiana de Estra-
das de Ferro, Federação das In-
dústrias do Estado de São Pau-
lo, Diretoria do Banco Moreira
Sales, Federação dos Trabalha-
dores Metalúrgicos do Estado de
São Paulo. Além de entidades es-
portivas, como o Sport Club Co-
rinthians Paulista, São Paulo
Futebol Clube e a Sociedade Es-
portiva Palmeiras. E representa-
ções de outros Estados, como a
cidade mineira de Uberaba.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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Palestra aborda o papel social da
escola para alunos com autismo
Com direito a certificado de participação, o evento aconteceu no formato
on-line, via plataforma Zoom e com transmissão simultânea pelo YouTube

Reprodução/Internet

Evento foi promovido no formato on-line, via plataforma Zoom

A Escola do Legislativo, da
Câmara Municipal promoveu, na
sexta-feira (5), o primeiro dos dois
encontros sobre o tema "O papel
social da escola para alunos (com
autismo): um trabalho com os
professores”. Com direito a certi-
ficado de participação, o evento
aconteceu no formato on-line, via
plataforma Zoom e com transmis-
são simultânea pelo YouTube.

O conteúdo abordou o re-
ferencial Vigotskiano que fun-
damenta um outro modo de se
olhar para a criança; o traba-
lho pedagógico com crianças
diagnosticadas com autismo e
também o contexto atual do
Ensino Fundamental (BNCC).

Para mediar a conversa, es-
teve presente a diretora da Esco-
la, vereadora Silvia Morales (PV),
do mandato coletivo ‘A Cidade É
Sua’. Como palestrante convida-
do esteve Daniel Novaes, doutor
em educação na Universidade São
Francisco e mestre em educação
pela Universidade São Francisco,
além de ser pós-graduado em
educação especial com ênfase em
deficiência intelectual pelo Centro
Universitário Padre Anchieta.

De acordo com Daniel No-
vaes, é importante observar as
problemáticas dos saberes dos
docentes. “A professora Selma
Pimenta orienta que a pedago-
gia é uma ciência, isso porque
temos na escola um discurso
muito forte de que o papel do
professor é sempre amparado
por outros saberes que nem sem-

pre são pedagógicos e, no caso das
crianças com deficiência ou com
autismo, esse saber vem de uma
visão médico-clinica que vai sen-
do aplicada na sala de aula e aí se
constrói uma verdade”, pontuou.

O educador ressaltou que a
dificuldade no aprendizado pode
chegar a todos de um modo geral.
Ele citou o saber da práxis e a teo-
ria da curvatura da vara de De-
merval Saviani que empresta a ex-
pressão de Lênin para expressar
três teses a respeito do movimento
escolanovista versus o tradicional.

Daniel Novaes explicou que,
para Salviani, a primeira tese diz
respeito ao caráter filosófico do
que chama de teoria histórico-crí-
tica. Na segunda tese se defende
o cientificismo da pedagogia e, por
último, o caráter político, quan-
do menos se falou em democra-
cia no interior da escola, mas ela
esteve articulada com a constru-
ção de uma escola democrática
e; quando mais se falou em de-
mocracia no interior da escola,
menos ela foi democrática.

Na questão escolar, Daniel
também citou Paulo Freire e a
intervenção na realidade de for-
ma a conhecer os contextos de
atuação. “Nas pesquisas realiza-
das nas escolas, temos muito
isso, diversas áreas vão às salas
de aula, especialmente da edu-
cação básica dos anos iniciais do
ensino fundamental para dizer
aos professores que a metodo-
logia deles é errada, o que cau-
sa um desconforto muito gran-

de, por que é como se o professor
fosse desautorizado dentro do
seu próprio espaço de trabalho
por outro tipo de saber”, disse.

É importante, de acordo
com o educador, considerar
múltiplos contextos, como o lu-
gar onde a escola está inserida
no bairro e o lugar que esse bair-
ro ocupa na cidade. “Como esse
lugar, esses papéis e essa relação
vai sendo construída. Eu não
posso esperar que uma criança
que estuda em uma escola muni-
cipal de Piracicaba, aprenda a

mesma coisa que uma criança lá
do Rio Grande do Sul. Será que a
cultura é a mesma? A função da
escola é a mesma? E quando fala-
mos de pessoas com autismo, será
que eles são a mesma pessoa?”.

Daniel disse que para os
três autores citados, para fazer
é preciso saber fazer, o que en-
volve o movimento da práxis.
“Aprender na prática é um pou-
co mais difícil e doloroso”.

A íntegra da palestra pode
ser assistida no canal da Esco-
la do Legislativo no YouTube.
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Vereador destaca a volta das
aulas presenciais no Estado

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) destacou o retorno das
voltas às aulas presenciais em
todo o Estado de São Paulo como
uma conquista, após um ano e
meio de pandemia. “Isso é refle-
xo de que a vacina tem surtido
efeito na sociedade, por isso es-
tamos vendo uma grande queda
na contaminação das pessoas”,
disse, na quinta-feira (4), ao ser
entrevistado no programa Pri-
meiro Tempo, da TV Câmara,
antes da 42ª reunião ordinária.

Com forte atuação junto às
redes de ensino do município, o
parlamentar também salienta que,
embora tenha havido “um esforço
muito grande” dos profissionais de
educação durante as aulas remo-
tas, o retorno das aulas presenci-
ais também será um termômetro
sobre as deficiências dos estudan-
tes que foram acumuladas ao lon-
go do período de isolamento social.
“Eles precisavam desta volta, para
a gente analisar o quanto foi preju-
dicial o ensino on-line”, avalia.

O vereador destacou que o
maior legado desta pandemia é a
necessidade de valorização dos
servidores do SUS (Sistema Único
de Saúde) em todo o País, que,

mesmo com o atraso para o início
da vacinação, por conta da demo-
ra nas compras pelo governo fe-
deral, demonstrou muita eficiên-
cia ao desenvolver o programa
de imunização da população.

“Não existe no mundo uma
rede de atendimento como o SUS
no Brasil, assim que o Governo
do Estado começou a comprar
vacina, isso rapidamente se pro-
jetou pelo Brasil e começou a sal-
var vidas, e mostrou para o
mundo a força dos nossos pro-
fissionais de saúde”, disse, ao
também destacar os investimen-
tos na rede municipal de saúde
desde março, quando a pande-
mia foi decretada. “Só no Hospi-
tal Regional, de 16 leitos de UTI,
tivemos mais 50”, informou.

Kawai também comentou o
requerimento 898/2021, de sua
autoria, que questionou o Execu-
tivo sobre concursos públicos com
prazos em vigência no Município.
“O servidor também foi muito afe-
tado, porque tivemos profissionais
que faleceram, que aposentaram e
até mesmo que pediram exonera-
ção diante da situação difícil, mas
por conta do decreto federal, estas
vagas não foram repostas”, disse.

Pedro Kawai participou, na quinta (4), do programa Primeiro Tempo

Fabrice Desmonts
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Hyundai Creta cresce 32%
e lidera vendas nacionais
Comercialização começou em setembro, trazendo diversos itens de segurança, conforto e
conectividade até então pouco comuns ou mesmo inéditos entre os SUVs de sua categoria

Com os números de emplaca-
mentos consolidados de outubro,
o SUV compacto Creta figura em
1º lugar entre todos os automó-
veis de passeio e veículos comerci-
ais leves no ranking nacional de
vendas ao varejo do mês, com
5.288 unidades. Os dados são da
Fenabrave – Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Auto-
motores. Este volume não consi-
dera as vendas para empresas e
locadoras, que no caso do Creta
foram de apenas 4% em outubro.
No acumulado do ano deste mes-
mo ranking, o veículo ocupa a
quarta posição, com 40.866
unidades. A liderança é do
HB20, outro modelo da Hyun-
dai, que totaliza 62.315 unidades.

“As vendas do Creta sempre
foram estrategicamente direciona-
das para o varejo, pois é quando o
cliente escolhe realmente o mode-
lo que quer adquirir, valorizando
atributos como a alta tecnologia
embarcada, o conforto, maior es-
paço interno para passageiros e
bagagens, menor custo de manu-
tenção e a garantia de 5 anos. Com

Divulgação

SUV totaliza 5.288 unidades comercializadas no mês passado
frente às 4.013 unidades registradas em setembro

a chegada na nova geração do
modelo, agora em setembro, já
podemos ver uma grande aceita-
ção dos clientes devido aos bons
volumes nestes dois últimos me-
ses, superando até mesmo as 5
mil unidades em outubro”, co-
menta Angel Martinez, vice-pre-
sidente comercial da Hyundai
Motor Brasil e Hyundai Motor
Américas Central e do Sul.

O Creta Nova Geração come-
çou a ser comercializado em se-
tembro, trazendo diversos itens de
segurança, conforto e conectivida-
de até então pouco comuns ou mes-
mo inéditos entre os SUVs de sua
categoria, como central multimídia
com a maior tela disponível, de
10,25 polegadas, teto solar panorâ-
mico, que traz uma das maiores
áreas envidraçadas do segmento, e
o Hyundai SmartSense, que reúne
soluções inteligentes de assistência
à condução, como sistema de fre-
nagem autônomo, assistente de
permanência em faixa e controle
de velocidade adaptativo. A gera-
ção anterior do Creta segue sendo
comercializada em uma única ver-

são, a Action, que é a opção de
entrada dos SUVs da Hyundai.

O volume de emplacamentos
da família Creta em setembro,
somando as duas gerações e sem-
pre no varejo, foi de 4.013 uni-
dades, sendo 34% delas da Nova
Geração. Já em outubro esse vo-
lume saltou para as 5.288 uni-
dades, crescimento de 32%, com
a Nova Geração respondendo por

60%. A expectativa da Hyundai
é que o Creta Nova Geração che-
gue a representar até 70% das
vendas da família Creta, no va-
rejo, até o fim deste ano. Os vo-
lumes totais de vendas do SUV
Creta, considerando tanto vare-
jo como atacado, sempre segun-
do dados da Fenabrave, foram
de 4.550 unidades em setembro
e 5.492 unidades em outubro.
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Começa seminário sobre
medida socioeducativa

A 1ª Feira da Empregabilida-
de Online, que teve início segun-
da-feira (8), tem continuidade hoje
com a palestra de Pedro Chamo-
chumbi, Inovação e Tecnologia,
ministrada no auditório da Fumep
(Fundação Municipal de Ensino),
com início previsto para 19h30. O
evento será transmitido pelo ca-
nal da Prefeitura no Youtube.
Quem desejar assistir a palestra
de maneira presencial deve con-
firmar a presença pelo telefone
3437-2222, ramal 338, até às 15h.

A 1ª Feira de Empregabilida-
de, que também acontece nos pe-
ríodos da manhã/tarde por meio
da plataforma digital Zoom até
dia 12, recebeu mais de 2.000 ins-
crições para as oficinas online.

O palestrante Pedro Chamo-
chumbi é agente de inovação e as-
sessor de projetos especiais na Se-
cretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Tu-
rismo (Semdettur), além de gestor
do Hub Piracicaba, inaugurado re-
centemente no Parque Tecnológi-
co de Piracicaba. Na palestra de
amanhã ele vai mostrar como no-

Começa hoje, a partir das 14
horas, o I Seminário de Medidas
Socioeducativas de Piracicaba.
Durante o evento serão apresen-
tadas e debatidas questões liga-
das à aplicação de medidas a ado-
lescentes da cidade que pratica-
ram atos infracionais, especial-
mente no contexto da condição
de liberdade assistida e na pres-
tação de serviços à comunidade.

O evento será online, pelo
Youtube, no canal Pasca Piracica-
ba e é organizado pelo Seame (Ser-
viço de Apoio ao Adolescente com
Medida Socioeducativa de Piraci-
caba), responsável pela execução
do serviço na cidade, em parceria
com a Smads (Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social de Piracicaba).

A programação inclui três ses-
sões, com início às 14 horas e pre-
visão de término às 15h30. Serão
discutidos temas ligados ao con-
ceito e à operacionalização da soci-
oeducação, as relações entre a ado-
lescência e as medidas socioeduca-
tivas e uma análise panorâmica da
aplicação de medidas no Estado
de São Paulo e em Piracicaba.

A sessão de abertura terá o
tema “Socioeducação: compreen-
der para operacionalizar”, com
mediação da psicóloga Andressa
Oliveira, orientadora de medida do
Seame. Os palestrantes serão a psi-
cóloga, mestre e doutora em psi-
cologia Cynthia Bisinoto, docente
e pesquisadora da Unb (Universi-
dade de Brasília) e a socióloga e
doutora em sociologia Liana de
Paula, professora da Unifesp (Uni-
versidade Federal de São Paulo).

A mesa sobre o tema “O Ado-
lescer e a medida socioeducativa”,
na quarta-feira, 10, terá mediação

da psicóloga Priscilla Nicolau, ori-
entadora de medida do Seame. Os
expositores serão a pedagoga e
doutora em educação Luciana
Haddad, docente da Unimep (Uni-
versidade Metodista de Piracica-
ba) e UFRJ (Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro) e a psicólo-
ga e especialista em saúde mental
infantojuvenil Sara Figueiredo.

Na terceira e última sessão,
dia 11, será abordado o tema “Re-
trato estadual e municipal das
medidas socioeducativas", com
mediação da psicóloga Danielle
Assumpção, coordenadora do Se-
ame. A sessão terá como pales-
trantes o sociólogo, assistente so-
cial e mestre em Serviço Social
Edson Silva e a assistente social
Veridiana Ricci, diretora do De-
partamento de Proteção Social
Especial de Média e Alta Comple-
xidade da Smads (Secretaria
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social de Piracicaba).

O evento é gratuito e aberto a
todos os interessados, mas há ne-
cessidade de inscrição prévia, que
pode ser feita pela Internet, medi-
ante o preenchimento de formulá-
rio eletrônico (Link: https://
forms.gle/PYJQCqZireY7JdN5A)
disponível nos perfis da Pasca Pi-
racicaba no Facebook e Instagram.
Durante as sessões será aferida a
presença, também por meio eletrô-
nico, para posterior emissão de
certificados aos participantes.

O evento conta com apoio da
Smads (Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social de Piracicaba), da Prefei-
tura Municipal de Piracicaba e
da Skylar, que produzirá legen-
das durante as sessões, o que
permitirá maior acessibilidade.
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Inovação e tecnologia
são temas de palestra

vas oportunidades surgem a cada
dia com o avanço da tecnologia,
abordando os fundamentos da ges-
tão da inovação e a transformação
digital como ferramentas para o
desenvolvimento econômico.

VAGAS - Cristiane Bato-
chio, da Semdettur, e uma das
organizadoras da 1ª Feira da
Empregabilidade Online, credita
o sucesso da Feira de Emprega-
bilidade à participação de algu-
mas das melhores empresas da
cidade, oferecendo de maneira
inédita oportunidades de qualifi-
cação e 180 vagas de emprego, por
meio de atividades 100% online.

“Pelo que ouvi até agora nas
oficinas, as pessoas estão se sen-
tindo agradecidas e felizes em po-
der conhecer mais a fundo as
empresas situadas em Piracica-
ba, sendo que muitas delas são
consideradas como um sonho de
trabalho para muitos participan-
tes. Tivemos uma procura incrí-
vel pelas oficinas. Algumas con-
taram com 400 inscritos e ou-
tras com mais de 1.000 partici-
pantes”, destacou Cristiane.

O Semae está com inscrições
abertas para contratação de esta-
giários da área de engenharia da
computação, ciência da computa-
ção, sistemas da informação, pro-
cessamento de dados e correla-
tos. As inscrições devem ser rea-
lizadas até o próximo dia 30.

Está disponível uma vaga,
mais cadastro reserva e é preciso
estar regularmente matriculado a
partir do 2º e antes do penúltimo
semestre em um dos cursos de en-
genharia da computação, ciência
da computação, sistemas da infor-
mação, processamento de dados e
correlatos, comprovado por meio de
documento da Instituição.

Para inscrição o candidato
deverá preencher formulário dis-
ponibilizado na página oficial do
Semae na internet, www.semae
piracicaba.sp.gov.br e protocolá-lo
acompanhado de currículo e
histórico escolar no Setor de

Protocolo do Semae, na rua XV
de Novembro, 2200, das 8h às
16h, exceto sábados, domingos
e feriados. Não será cobrada
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 estão matricula-
dos. O período de vigência do estágio
será de 12 meses, prorrogáveis uma
vez por igual período, de comum
acordo entre as partes, com car-
ga horária de seis horas diárias.

As normas do estágio serão
regidas pela Lei do Estágio nº
11.788, de 25 de setembro de
2008. É importante que os can-
didatos leiam o edital na íntegra,
que dispõe de todas as informa-
ções necessárias e se encontra
disponível no link: https://
www.semaepiracicaba.sp.gov.br/
index.php?p=YXJ0aWdv&id=MTIwMD
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Semae abre vagas para
estágio na área de TI
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Vereador visita escola e articula construção de salas de aula
O vereador Thiago Ribeiro

(PSC) visitou na última sexta-feira
(05) a Escola Estadual Eduir Bene-
dicto Scarpari. Acompanhado do
Prefeito Luciano Almeida (DEM),
do Vice-Prefeito e atual Secretário
Municipal de Educação, Gabriel
Ferrato e do Dirigente Regional de
Ensino, Fábio Negreiros, ele este-
ve na unidade escolar para ver
de perto as demandas da região.

Recebidos pela diretora
Leda Maria Lacerda Zinsly e pela
vice-diretora Claudia Marques,
percorreram as salas de aula,
conversando com alunos, profes-
sores e demais funcionários. A
escola localizada no bairro Alvo-
rada, que atende 1012 alunos
matriculados, está num terreno
com 9.187 metros quadrados.

Funcionando no sistema de
ensino PEI (Programa de Ensino

Integral) desde 2019, possui atu-
almente 17 salas de aulas. Há ain-
da a previsão de que novas 4 salas
e sanitários para comportar o En-
sino Médio sejam construídos.

As obras deverão ser reali-
zadas dentro do âmbito Plano de
Ações Integradas do Estado de
São Paulo, regulamentado pelo
Decreto Estadual 66.177/2021,
assinado no último dia 27 de ou-
tubro pelo Governador em Exer-
cício Carlão Pignatari, Presiden-
te da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo. As ver-
bas para a construção das no-
vas salas de aulas virão do Es-
tado, e a execução das mesmas
ficará a encargo da Prefeitura.

Durante a visita, as auto-
ridades presentes puderam ver
de perto os espaços físicos e o
terreno para a construção.

Assessoria Parlamentar

Vereador esteve acompanhado do prefeito Luciano Almeida,
vice-prefeito e secretário de Educação, Gabriel Ferrato, e
dirigente regional de Ensino, Fábio Negreiros
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Evento promove saúde e cuidado animal na comunidade Pantanal
A vereadora Alessandra Be-

llucci (Republicanos) participou,
no sábado (6), na comunidade
Pantanal para participar de uma
ação conjunta entre o CCZ (Cen-
tro de Controle de Zoonoses) e a
Unimep (Universidade Metodista
de Piracicaba). O objetivo foi ori-
entar sobre a saúde e cuidados dos
animais, além de elaborar cadas-
tro para castração de cães e gatos.

A parlamentar destacou ain-
da que esse trabalho serve como
prevenção para o não abandono
desses animais. “Para mim é mui-
to gratificante estar em contato
com as pessoas, o que vemos aqui
é que eles precisam de muita ori-
entação e nós mostramos para eles
o quanto os animais são impor-
tantes”, disse a parlamentar.

Nos animais, foram realizados
exames simples e aplicação de ver-
mífugos contra parasitas. No pró-
ximo dia 13, os animais atendidos
serão castrados em parceria com o
Canil Municipal, que  também ce-
derá a estrutura para cirurgias.

De acordo com o coordena-
dor do curso de veterinária da
Unimep, Felipe Godoy,  a ação é
pioneira. “Principalmente em re-
lação à saúde pública. Falamos
aqui sobre posse responsável, cui-
dados com esses animais e por isso
é extremamente importante e gra-
tificante estarmos aqui”, ressaltou.

Além dos alunos de vete-
rinária da Unimep, participa-
r a m  i n t e g r a n t e s  d a  O N G
SPPA e também o secretário
da Saúde, Filemon Silvano.

Assessoria Parlamentar

Atividade foi fruto de parceria entre o CCZ (Centro de Controle
de Zoonoses), a Unimep e a vereadora Alessandra Bellucci

Os cantores Antônio Carlos
Fioravante, o Bolão, Toninho Mar-
chini e Thereza Alves apresentam
o show Seresta Piracicabana, hoje,
às 19h30, no Teatro Municipal Dr.
Losso Netto. O evento é gratuito e
os ingressos devem ser retirados
1 hora antes da apresentação. O
show é um dos contemplados
com a Lei Emergencial Aldir
Blanc. Para participar, é obriga-
tória a apresentação de carteira
de vacinação com a 2ª dose da
vacina contra a Covid-19, jun-
tamente com o RG/CNH.

Bolão, Marchini e Thereza
farão homenagens a Manoel Lo-
pes Alarcon, Pedro Alexandrino,
Vitório Ângelo Cobra, o Cobri-
nha, e Zezé Adamoli, grandes
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Show reúne Bolão, Thereza Alves e Toninho Marchini
nomes da seresta. No repertório,
boleros, sambas, sambas-canções,
choros, dentre outros.  No Hall do
Teatro o público poderá visitar
eposição fotográfica com regis-
tros da seresta piracicabana.

SERVIÇO
Seresta Piracicabana. Hoje,
às 19h30, no Teatro Munici-
pal Dr. Losso Netto, av. Inde-
pendência, 277, Centro. Clas-
sificação livre. 60 minutos.
Gratuito. Os ingressos devem
ser retirados 1 hora antes da
apresentação. Obrigatória
apresentação de carteira de
vacinação com a 2ª dose da
vacina contra a Covid-19, jun-
tamente com o RG/CNH.

Lucas Mercadante

Cantora Thereza Alves estará hoje no Teatro Municipal
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Zoo realiza atividade educativa
sobre primatas para crianças
A atividade tem como objetivos sensibilizar sobre a importância da preservação dos
primatas, da biodiversidade e estimular a interação das crianças com o Zoológico

O ciclo de palestras “Pessoas
e Deficiência: Diálogos Interdisci-
plinares Inclusivos” acontece nos
dias 9, 10 e 12 de novembro. A
Câmara Municipal de Piracicaba
promove as atividades por meio do
Fórum Municipal da Pessoa com
Deficiência, iniciativa do vereador
André Bandeira (PSDB). A progra-
mação inclui temas como capaci-
tismo, altas habilidades, educação
inclusiva, lei brasileira de inclu-
são e outros. As atividades acon-
tecem na Semana da Pessoa com
Deficiência e a abertura será hoje,
das 15h às 17h. Todas as ativida-
des serão transmitidas pelo You-
Tube e Facebook da Câmara.

O primeiro dia de palestras
visa dialogar sobre o capacitis-
mo no cenário dos novos para-
digmas do futuro. O evento com
transmissão via Zoom contará
com interpretação de libras e
com a palestrante Juliana San-
tos, escritora do livro “Enquanto
a cura não vem” e coautora do li-
vro “Pessoas e Deficiência”. A aber-
tura da semana contará ainda com
a presença do vereador André
Bandeira, da pedagoga Fabiane
Favarelli Navega e do professor de
direito Paulo César Navega.

As palestras dos próximos
dias do ciclo, quarta e sexta-fei-
ra, acontecerão no Salão Nobre
da Casa, com transmissão ao vivo
e interpretação de libras. Na
quarta-feira (10), o encontro
contará com três palestrantes,
que conduzirão o evento das 9h
às 11h. A pedagoga Fabiane Fa-
varelli Navega discutirá as altas
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Palestras promovem
diálogos sobre inclusão
da pessoa com deficiência

habilidades e a superdotação,
com abordagens sobre os aspec-
tos emocionais e sua relação com
o subdesempenho acadêmico.
Fabiane é psicopedagoga e especi-
alista em superdotação, talentos
e transtorno do espectro autista.

Ainda na quarta-feira, a edu-
cadora Carolina Ramos Rezende
Videira abordará a educação inclu-
siva e a educação especial na pers-
pectiva inclusiva. Carolina é pesqui-
sadora de violência escolar e coor-
denadora da pós-graduação do
Instituto Singularidades. A visão
do médico e a expectativa da famí-
lia sobre a inclusão escolar também
é pauta para discussão no dia, com
abordagens sobre os modelos de
saúde, a insistência no diagnóstico
e a demora no início do tratamen-
to. Este tema tem a condução da
médica pediatra Fabiana Romero
Corrêa Salvador, especialista em
Terapia Intensiva Pediátrica.

O encontro do último dia da
programação, na sexta-feira (12),
acontecerá das 9h às 11h. O dia
conta com discussões sobre a lei
brasileira de inclusão e a tomada
de decisão, ministrado pelo pro-
fessor de direito Paulo César Ta-
vella Navega. A comunicação e as
barreiras atitudinais também re-
ceberão destaque na programação,
com condução da fonoaudióloga
Michelly Basso. A psicóloga Deni-
se Almeida Wendland também
participará da programação com
a discussão sobre a superação do
adulto com diagnóstico tardio de
TDAH (Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade).

RÁDIO DIFUSORA
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) esteve, na segunda-
feira (8), na rádio Difusora para
participar do programa do ra-
dialista Lair Braga. Durante o
bate-papo foram abordados
diversos assuntos, entre eles
as CPIs (Comissão de Inqué-
rito Parlamentar) da Merenda
e do Semae (Serviço Munici-
pal de Água e Esgoto). Pom-
peo destacou o projeto de re-

solução 1/2021, que torna obri-
gatória a disponibilização no
Portal de Transparência da
Câmara, os documentos rece-
bidos do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, do
Tribunal de Contas da União
e das notificações de libera-
ção de verbas e recursos
para o Município de Piracica-
ba, advindas de quaisquer
órgãos governamentais.

Assessoria Parlamentar
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Legislativo publica licitação para
compra de materiais de limpeza

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba publicou, nesta segunda-
feira (8), a Licitação 21/2021, para
o fornecimento parcelado de ma-
teriais de limpeza. O pregão será
do tipo menor valor unitário e
ocorrerá no próximo dia 19, com
o credenciamento das empresas
interessadas a partir das 9h, na
sala de reuniões do subsolo do
prédio principal do Legislativo
(com entrada pela rua Alferes
José Caetano, 834, Centro).

De acordo com o Anexo II, a
planilha de valor estimado defi-
ne os produtos que deverão ser
fornecidos, como pano de copa,
copo plástico descartável de 80ml
e de 180ml, mexedor de plástico
descartável para café (tipo
remo),  luva de segurança con-
feccionada em resiva vinílica,
sabão em pó, sabão em barra
(neutro), limpador de uso geral
desengordurante, limpador mul-
tiuso, desinfetante leitoso, saco
de lixo de 60 e de 100 litros, lus-
tra móveis, pastilha gel adesivo
para vaso sanitário, entre outros.

A compra dos materiais é jus-

tificada pela necessidade de suprir
as demandas de material de lim-
peza para a Câmara ao longo de
todo o ano de 2022. As equipes da
Casa são responsáveis pelo servi-
ço nos prédios principal e anexo,
onde estão alocados os gabine-
tes, os departamentos técnicos do
Legislativo, plenário, salão no-
bre, dentre outros espaços.

A proposta de preço deverá
conter a descrição detalhada do
item, unidade, quantidade,
marca, valor unitário do item,
valor total do item e total ge-
ral, prazo para entrega, prazo
de garantia, bem como número
da conta corrente, agência e
nome do banco da licitante.

Todas as compras públicas
da Câmara Municipal de Piraci-
caba são transmitidas, ao vivo,
pela TV Câmara, nos canais 11.3
em sinal digital (TV aberta), 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo Fibra, com
retransmissão nas mídias sociais,
no Facebook e no Youtube.

O edital, na íntegra, pode
ser acessado no Portal  da
Transparência da Câmara.
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Programa visa identificar diabetes
em crianças e adolescentes

O Programa “GUI” (Guia de
Unificação de Informações) na
Prevenção e Controle da diabe-
tes em crianças e adolescentes
matriculados nas escolas da rede
pública de Piracicaba é um dos
projetos de lei que deram entra-
da na Câmara Municipal duran-
te a 42ª reunião ordinária, reali-
zada na última quinta-feira (4).

De acordo com o projeto de
lei 246/2021, do vereador Jo-
sef Borges (Solidariedade), a
proposta tem como objetivo efe-
tuar pesquisas visando ao di-
agnóstico precoce da doença em
crianças e adolescentes para evi-
tar ou diminuir as consequên-
cias decorrentes do desconheci-
mento do fato de ser diabético.

De acordo com o texto da pro-
positura, pesquisas apontam um
aumento do número de pessoas
diagnosticadas com diabetes em
todo o mundo, sendo reflexo de
mudanças dos hábitos alimentares
e baixa prática de atividade física.

Em relação às crianças, esti-

ma-se que um milhão sejam dia-
béticos, segundo dados da Asso-
ciação de Diabetes Infantil, ou
seja, a cada cem mil crianças e
adolescentes com menos de 15
anos, 7,6 mil novos casos de dia-
betes tipo 1 são diagnosticados.

Um dos maiores desafios é
fazer com que a família perceba
que o diabetes é uma doença pos-
sível de se conviver. E, também,
que permite à criança uma vida
saudável e feliz, desde que bem con-
trolada. Para isso, é necessário o
engajamento e o suporte de todos
que estão ao redor da criança.

No projeto, os alunos serão
identificados através de um ca-
dastro, utilizado para acompa-
nhar as crianças e adolescen-
tes portadores de diabetes.
Também, tem o objetivo de
conscientizar e proporcionar uma
melhor e segura qualidade de vida
aos alunos da rede municipal
portadores dessa doença.

Agora, a proposta irá trami-
tar pelas comissões da Câmara.

A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma) promove no próximo dia 17,
das 14h às 16h30, no Zoológico de
Piracicaba, atividade educativa De
Galho em Galho: Primatas Unidos
pela Conservação.  A ação, volta-
da a crianças de 8 a 10 anos, inte-
gra a campanha Somos todos Pri-
matas, da Associação de Zoológi-
cos e Aquários do Brasil (AZAB),
da qual o Zoo de Piracicaba faz
parte. As vagas são limitadas a
20 pessoas e, para participar, os
interessados devem preencher
formulário no site https://
sedema.wixsite.com/sedema/zoo-
logico até amanhã. A confirmação
da vaga será pelo Núcleo de Edu-
cação Ambiental (NEA) por email.

A atividade tem como obje-
tivos sensibilizar sobre a impor-
tância da preservação dos prima-
tas, da biodiversidade brasileira
e estimular a interação das cri-
anças com o Zoológico, por meio
de atividade lúdica e educativa.
A coordenação será da equipe
técnica do Zoo e dos educadores
do NEA. As crianças vão partici-
par de jogos e brincadeiras para

Divulgação/CCS

Macaco aranha-de-cara-preta que vive no Zoo de Piracicaba

reflexão de forma divertida so-
bre a importância dos primatas
na biodiversidade brasileira.

No intervalo entre as brin-
cadeiras, será reservado um
tempo para lanche. Cada parti-
cipante deve levar o seu alimen-
to. O transporte de ida e volta

para o Zoológico será de respon-
sabilidade dos pais ou respon-
sáveis pelas crianças. O Quios-
que do NEA é o ponto de encontro
no início e término da atividade.

ESPÉCIES EM EXTIN-
ÇÃO - A Campanha Somos to-
dos Primatas é uma realização

da AZAB em parceria com a So-
ciedade Brasileira de Primato-
logia e tem como objetivo prin-
cipal sensibilizar o público sobre
a importância da conservação
desses animais, mais especifica-
mente de seis espécies presentes
na lista do Acordo de Coopera-
ção Técnica firmado entre a
AZAB e Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversi-
dade. São elas: sagui-da-serra-
escuro (Callithrix aurita), mu-
riqui-do-sul (Brachyteles arach-
noides), sauim-de-coleira (Sa-
guinus bicolor), micoleão-da-
cara-dourada (Leontopithecus
chrysomelas), macaco-prego-do-
peito-amarelo (Sapajus xanthos-
thernos) e macaco-aranha-de-
testa-branca (Ateles marginatus).

SERVIÇO
Inscrições para a atividade
educativa De Galho em Ga-
lho: Primatas Unidos pela
Conservação. Até amanhã,
por meio do formulário. O
preenchimento do formulá-
rio não garante a inscrição.
A vaga será confirmada pela
equipe do NEA/Sedema.

INAUGURAÇÃO
A reinauguração da Agência
Hospital Unimed do Sicoob
UniCentro Br aconteceu na
manhã de segunda-feira (8) e
contou com a presença do pre-
sidente da Câmara, Gilmar
Rotta (Cidadania). O Sicoob
UniCentro Br é uma das prin-
cipais cooperativas do siste-
ma Sicoob, com mais de 50

mil cooperados de todos os
segmentos e profissionais,
distribuídos pelos estados de
Goiás, Minas Gerais, São Pau-
lo, Tocantins e Distrito Federal.
De acordo com a instituição, o
cooperativismo se consolida
cada vez mais como uma al-
ternativa para diferentes seto-
res do mercado brasileiro.

Assessoria Parlamentar
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Etecs e Fatecs abrem
portas até 30 deste mês

Após um longo período de
impedimento em razão da pan-
demia, as Escolas Técnicas
(Etecs) e Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) estaduais voltam
a receber visitantes para apre-
sentar seus cursos e a infraes-
trutura das suas unidades de
ensino. O avanço da cobertura
vacinal e significativa melhora
dos índices da Covid-19, permi-

tiu a volta das visitas, que são
muito úteis para tirar dúvidas
e dar subsídios a estudantes e
seus pais na hora de escolher o
próximo passo na trajetória
educacional. Em Piracicaba, até
dia 30 de novembro, a Etec De-
putado Ary de Camargo Pedro
prepara uma série de materiais
para divulgação dos cursos nas
redes sociais da unidade.

PPPPPRRRRROPOSTOPOSTOPOSTOPOSTOPOSTAAAAA

Projeto propõe programa
de saúde bucal nas Escolas

O projeto de lei 247/2021,
que instituiu o Programa de
Saúde Bucal nas Escolas da
Rede Pública Municipal de En-
sino de Piracicaba, deu entra-
da na 42ª reunião ordinária da
Câmara, realizada na quinta-
feira (4). O autor é o vereador
Josef Borges (Solidariedade).

Segundo o texto do projeto, o
público-alvo serão os alunos do

ensino fundamental, já que, de
acordo com a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), a saúde bu-
cal permite que o indivíduo possa
falar e viver em sociedade, sem
doença ativa, desconforto ou em-
baraço e que, dessa forma, con-
tribui para o bem-estar geral.

A partir de agora, o projeto
irá tramitar na Câmara, antes de
ir para votação em plenário.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

PL propõe redução de impostos a quem instalar caixa d’água
O projeto de lei 243/2021, que

deu entrada na Câmara Munici-
pal de Piracicaba na última quin-
ta-feira (4), propõe a redução de
impostos aos munícipes que se dis-
puserem a instalar caixas d’água
em residências e empresas. “A pro-
positura visa adoção de medidas
para minimizar os danos dos
acontecimentos atuais”, justifi-
ca o parlamentar, ao citar que “é
fato” que o Brasil passa por uma
delicada situação de crise hídrica.

De acordo com o PL, o contri-
buinte, cidadão ou empresa, inte-
ressado em fazer a instalação de
caixas d’água, terão redução, ou
até isenção, do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano). A pro-
posta sugere que o valor limite do
desconto se dará pelo valor devi-

do do exercício financeiro seguin-
te, “a ser descontado após o lan-
çamento e mediante apresentação
de comprovantes de gastos com a
melhoria do imóvel”, acrescenta.

A propositura também apon-
ta que o valor do desconto se.dará
de forma única e com o limite má-
ximo do valor do imposto cobrado
no ano seguinte e o munícipe terá
o valor-base do desconto os valo-
res gastos na melhoria e insta-
lação efetiva das caixas d’água,
incluindo a mão-de-obra e os
investimentos com materiais.

Ainda na justificativa do PL,
o vereador lembra das inúmeras
reclamações de moradores sobre
a falta de água, “especialmente
nas regiões mais altas da cida-
de”, acrescenta, “e a maior parte

dos moradores que afirmavam
não ter água, não dispunha de
uma caixa d’água em seus imó-
veis”, conclui o vereador, ao des-
tacar a importância do incentivo.

Polezi salienta, ainda, que o
Governo do Estado chegou a cri-
ar um programa para a distribui-
ção de caixas d’água para a po-
pulação de baixa renda. “Mas
apresentou uma baixíssima ade-
são, pois os imóveis destas famí-
lias não apresentavam condições
técnicas para receber uma caixa
d’água”, recorda o vereador.

Ele avalia que a dificuldade na
instalação de caixas d’água estimu-
la o uso de reservatórios improvisa-
dos nos quintais. “Quando deixa-
dos abertos ou mal tampados po-
dem ser transformados em criadou-

ros de mosquitos, como o Aedes
Aegypti, responsáveis pela transmis-
são de inúmeras doenças”, alerta.

Na defesa da proposta, o ve-
reador lembra que a medida gera
empregos, colabora com a situa-
ção hídrica e beneficia o estado e a
saúde pública como um todo. “Sa-
bemos que devido a atual situa-
ção de emergência que o Semae
se encontra, esses problemas de
falta d’água não serão resolvi-
dos tão cedo, o que gera uma in-
satisfação generalizada”, conclui.

Após ter dado entrada na
Casa, o projeto de lei segue para
a CLJR (Comissão de Legisla-
ção, Justiça e Redação), que irá
apresentar um parecer quanto
à constitucionalidade do texto
proposto pelo parlamentar.
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Encontro nacional acontece hoje e amanhã
Organizado pelo Secovi-SP, o tradicional encontro será realizado em formato híbrido (on-line e presencial)

Neste momento em que o
mundo está dando os primeiros
passos rumo à ‘normalidade pós-
pandemia’, o Encontro Nacional
das Administradoras de Condo-
mínios - Enacon se propõe a apre-
sentar respostas diferentes aos
questionamentos do setor, por
meio de um temário abrangente
e dirigido a empresários e pro-
fissionais de administradoras
de imóveis e condomínios.

Organizado pelo Secovi-SP (A
Casa do Mercado Imobiliário), o
tradicional encontro será realiza-
do hoje e amanhã, em formato hí-
brido (on-line e presencial), no
Milenium Centro de Convenções
(Rua Doutor Bacelar, 1.043 – Vila
Mariana), em São Paulo. Ainda
há vagas para os interessados
em participar do formato presen-
cial, que tem vagas limitadas.

TEMÁRIO ABRANGEN-
TE - Moira Toledo, diretora exe-
cutiva da vice-presidência de Ad-
ministração Imobiliária e Condo-
mínios do Secovi-SP, destaca o te-
mário do evento, que chega à sua
17ª edição. “Vamos debater o que
há de mais atual no nosso seg-
mento. Os conteúdos e pales-
trantes foram cuidadosamente
definidos para falar sobre diver-
sidade, ESG e LGPD aplicadas ao
dia a dia das administradoras e
dos condomínios, transforma-

ção digital, inovação, reputação
nas redes sociais, posicionamen-
to de marca e muitos outros as-
suntos”, destaca. “Mas não é só
isso. A programação supera as
questões de administração con-
dominial e tem a ver também com
o que há de mais atual em ter-
mos de gestão”, adiciona Moira.

A abertura no dia 9/11, às 13
horas, contará com a participação
de Basilio Jafet, presidente do Se-
covi-SP; e Hubert Gebara, ideali-
zador do Enacon e vice-presidente
de Administração Imobiliária e
Condomínios da entidade, que
destaca a tradição do evento em
atualizar e orientar os agentes do
setor, colocando-os em contato com
o que há de mais avançado em ter-
mos de operação e gestão. “Siste-
micamente, temos de adquirir no-
vas habilidades”, salienta Gebara.

O primeiro painel vai tratar
da “Evolução do setor”, com pa-
lestras de Moira Toledo; Sérgio
Meira de Castro Neto, diretor de
Condomínios da vice-presidên-
cia de Administração Imobiliá-
ria e Condomínios e coordena-
dor do Conselho de Síndicos do
Secovi-SP; e José Roberto Grai-
che Júnior, presidente da Aabic
(Associação das Administrado-
ras de Bens Imóveis e Condomí-
nios de São Paulo). Os especia-
listas vão apresentar as ações de

superação durante a pandemia
e outras que foram implemen-
tadas no ajuste de planejamen-
tos e atitudes a novos padrões
de comportamento e negócios.

“Hora de fazer as contas” é
o tema do painel no qual Julia-
na Rosa, jornalista de economia
há mais de 20 anos e analista
de economia da Band TV, Band-
News e rádios BandNews e Ban-
deirantes, faz parceria com Cel-
so Petrucci, economista-chefe
do Secovi-SP. Eles darão dicas
para que todos possam antever
os impactos do aumento da in-
flação na operação das adminis-
tradoras e na gestão condomi-
nial. Vale a pena conferir.

“Reputação e redes sociais”
estará em pauta na palestra de
Marc Tawil, jornalista e estrate-
gista de comunicação. Ele vai ex-
plicar como um post ou comentá-
rio ingênuo é capaz de alavancar
ou destruir reputações. “Ótima
oportunidade para entender
como as administradoras devem
se preparar para administrar su-
cessos ou crises”, afirma Moira.

Tema relevante para as em-
presas, “LGPD: riscos e cuida-
dos” será abordado no penúlti-
mo painel do dia, reunindo Lisa
Barbosa Alves Lima, integrante da
Comissão de Direito Condomini-
al do Ibradim (Instituto Brasilei-

ro de Direito Imobiliário)  e da
Coordenadoria de Direito Condo-
minial da OAB-SP; Rony Vainzo-
fi, diretor do Departamento de
Defesa e Segurança da Fiesp (Fe-
deração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo) e coordenador
do Grupo de Trabalho de Segu-
rança Cibernética e consultor em
Proteção de Dados Pessoais da
Fecomercio; e Caio César Carva-
lho Lima, professor de Direito
Digital e Proteção de Dados.

Para encerrar o primeiro
dia do Enacon, Luís Rasqui-
lha, CEO da Inova Consulting
e da Inova Business School e
professor da FIA e da Funda-
ção Dom Cabral, é o protagonis-
ta do painel “Relacionamentos
virtuais para problemas reais”.

NOVIDADES – O segundo
dia do Enacon, 10/11, também co-
meça às 13 horas, com painel so-
bre “ESG: é bom se acostumar com
isso”, tema que será tratado por
Carlos Borges, vice-presidente de
Tecnologia e Sustentabilidade do
Secovi-SP; Leonardo Conde Villar
Schneider, vice-presidente do Se-
covi Rio e do Conselho de Admi-
nistração da FBN (Family Busi-
ness Network); e Moira de Toledo.

Como criar cumplicidade en-
tre empresários e colaboradores
é a abordagem da palestra “Cúm-
plices no sucesso”, com Sandra
Turchi, CEO da Digitalents, elei-
ta como uma das 20 profissio-
nais de Marketing mais influen-

tes nas mídias sociais; e Elisa
Tawil, idealizadora e cofundado-
ra do Mulheres do Imobiliário.

Como não podia deixar de ser,
o Enacon 2021 contará com painel
sobre questões jurídicas, coorde-
nado pelo advogado Rubens Car-
mo Elias Filho, presidente da Co-
missão de Direito Imobiliário da
OAB-SP, da Comissão de Condo-
mínios do Ibradim (Instituto Bra-
sileiro de Direito Imobiliário) e do
Conselho Deliberativo da Aabic.

Elias Filho conduz o pinga-
fogo com os advogados Cristiane
Carvalho Vargas, diretora de
produção acadêmica da Agadie
(Associação Gaúcha dos Advoga-
dos do Direito Imobiliário Empre-
sarial), coordenadora técnica pe-
dagógica da Uni Secovi do Rio
Grande do Sul e membro da Co-
missão Especial de Direito Imobi-
liário da OAB-RS; Luiz Ribeiro
Júnior, presidente da 39ª Subse-
ção da OAB de São Bernardo do
Campo, diretor jurídico da Aci-
gabc (Associação dos Construto-
res, Imobiliárias e Administrado-
res de Condomínios do ABC),
membro da Abami (Associação
Brasileira de Advogados do Mer-
cado Imobiliário) e do Ibradim;
Jaques Bushatsky, pró-reitor da
UniSecovi, coordenador da Co-
missão de Locação e Compartilha-
mento de Espaço do Ibradim e da
Comissão de Locação, Shopping
Center e Compartilhamento de Es-
paços da Comissão de Direito Imo-

biliário da OAB-SP; e Vitor Butru-
ce, consultor jurídico do Airbnb.

“Gestão humanizada e ante-
nada” é tema do painel com os
empresários Rodrigo Gebara, di-
retor financeiro da Hubert Ges-
tão de Ativos Imobiliários e Out-
sourcing e fundador da Condo-
Livre, fintech de crédito para o
universo dos condomínios; Filipe
Miguel Cassapo, diretor do Lello-
Lab, o Laboratório de Inovação da
Vida em Comum da Lello; e An-
dré Baldini, CMO da Superlógica.

Encerrando mais essa edição
do Enacon, o publicitário e admi-
nistrador de empresas Walter
Longo fala para onde está indo o
mundo, o que e como fazer e quais
as consequências de nossas
ações no painel “O fim da Idade
Média e o início da Idade Mídia”.

PROTOCOLOS SANITÁ-
RIOS - O evento seguirá todos os
protocolos de segurança recomen-
dados pela OMS (Organização
Mundial de Saúde) e pelas auto-
ridades sanitárias (uso obrigató-
rio de máscara, aferição de tem-
peratura, higienização de ambi-
entes e equipamentos, disponibi-
lização de álcool em gel e distan-
ciamento social em todos os espa-
ços). É obrigatória a apresentação
do comprovante (impresso ou di-
gital) de vacinação contra a Co-
vid-19 com pelo menos uma dose.

Mais informações e inscri-
ções em www.enaconsecovi
.com.br e (11) 5591-1306.
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Começa seminário sobre
medida socioeducativa
O evento será on-line, pelo Youtube, no canal Pasca Piracicaba e é organizado pelo
Seame (Serviço de Apoio ao Adolescente com Medida Socioeducativa de Piracicaba)

APRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAÇÃO DE PESQUISAÇÃO DE PESQUISAÇÃO DE PESQUISAÇÃO DE PESQUISAÇÃO DE PESQUISA E LANÇAMENTA E LANÇAMENTA E LANÇAMENTA E LANÇAMENTA E LANÇAMENTOOOOO
DDDDDA FA FA FA FA FAAAAAC AC AC AC AC ACIPI OCORREM HOJE!CIPI OCORREM HOJE!CIPI OCORREM HOJE!CIPI OCORREM HOJE!CIPI OCORREM HOJE!

Em evento realizado hoje, às 19h30, no auditório da
Acipi, será lançada a Faculdade do Comércio (FAC) da Aci-
pi. A Faculdade terá cursos reconhecidos pelo MEC (Minis-
tério da Educação), com foco no segmento do Varejo. Na
ocasião do evento também será apresentado resultado de
pesquisa encomendada pela Acipi para avaliar a satisfação
de seus associados. A participação no evento pode ser ga-
rantida pelo site: conteudo.acipi.com.br/convitevip

COMÉRCIO ABRE NOS FERIADOS DE NOVEMBROCOMÉRCIO ABRE NOS FERIADOS DE NOVEMBROCOMÉRCIO ABRE NOS FERIADOS DE NOVEMBROCOMÉRCIO ABRE NOS FERIADOS DE NOVEMBROCOMÉRCIO ABRE NOS FERIADOS DE NOVEMBRO
O comércio de rua e dos corredores comerciais de Piracica-

ba abrirá das 9h às 16h nos feriados de Proclamação da Repú-
blica (15 de novembro) e Consciência Negra (20 de novembro).
Segundo o Sincomércio Piracicaba, também já foram defini-
dos os horários especiais para a Black Friday. As lojas estão
autorizadas a abrir nos dias 26 de novembro (sexta-feira),
das 7h às 22h, e 27 de novembro (sábado), das 7h às 18h.

SORTEIO “ESQUENTSORTEIO “ESQUENTSORTEIO “ESQUENTSORTEIO “ESQUENTSORTEIO “ESQUENTA DE NAA DE NAA DE NAA DE NAA DE NATTTTTALALALALAL” D” D” D” D” DA CA CA CA CA CAMPAMPAMPAMPAMPANHA AANHA AANHA AANHA AANHA ACIPICIPICIPICIPICIPI
PRESENTE SERÁ NO DIA 30!PRESENTE SERÁ NO DIA 30!PRESENTE SERÁ NO DIA 30!PRESENTE SERÁ NO DIA 30!PRESENTE SERÁ NO DIA 30!

O penúltimo sorteio da campanha Acipi Presente ocor-
rerá no próximo dia 30, às 19h30, no auditório da Acipi. Já
são mais de 165 mil seladinhas cadastradas! Para concor-
rer a um dos 20 prêmios deste sorteio, basta comprar em
um dos estabelecimentos participantes da campanha, pe-
dir a seladinha e cadastrar no aplicativo da Acipi. As seladi-
nhas cadastradas nos sorteios anteriores, continuam va-
lendo! Informações: (19) 99972-8079.(19) 99972-8079.(19) 99972-8079.(19) 99972-8079.(19) 99972-8079.

Começa hoje, a partir das 14
horas, o I Seminário de Medidas
Socioeducativas de Piracicaba.
Durante o evento serão apresen-
tadas e debatidas questões liga-
das à aplicação de medidas a ado-
lescentes da cidade que pratica-
ram atos infracionais, especial-
mente no contexto da condição
de liberdade assistida e na pres-
tação de serviços à comunidade.

O evento será online, pelo
Youtube, no canal Pasca Pira-
cicaba e é organizado pelo Se-
ame (Serviço de Apoio ao Ado-
lescente com Medida Socioedu-
cativa de Piracicaba), respon-
sável pela execução do serviço
na cidade, em parceria com a
Smads (Secretaria Municipal

de Assistência e Desenvolvi-
mento Social de Piracicaba).

A programação inclui três
sessões, com início às 14 horas
e previsão de término às 15h30.
Serão discutidos temas ligados
ao conceito e à operacionaliza-
ção da socioeducação, as rela-
ções entre a adolescência e as
medidas socioeducativas e uma
análise panorâmica da aplica-
ção de medidas no Estado de
São Paulo e em Piracicaba.

A sessão de abertura terá o
tema “Socioeducação: compreen-
der para operacionalizar”, com
mediação da psicóloga Andressa
Oliveira, orientadora de medida do
Seame. Os palestrantes serão a psi-
cóloga, mestre e doutora em psi-

cologia Cynthia Bisinoto, docente
e pesquisadora da Unb (Universi-
dade de Brasília) e a socióloga e
doutora em sociologia Liana de
Paula, professora da Unifesp (Uni-
versidade Federal de São Paulo).

A mesa sobre o tema “O
Adolescer e a medida socioedu-
cativa”, na quarta-feira, 10, terá
mediação da psicóloga Priscilla
Nicolau, orientadora de medi-
da do Seame. Os expositores se-
rão a pedagoga e doutora em
educação Luciana Haddad, do-
cente da Unimep (Universidade
Metodista de Piracicaba) e
UFRJ (Universidade Federal do
Rio de Janeiro) e a psicóloga e
especialista em saúde mental
infantojuvenil Sara Figueiredo.

Na terceira e última sessão,
dia 11, será abordado o tema “Re-
trato estadual e municipal das
medidas socioeducativas", com
mediação da psicóloga Danielle
Assumpção, coordenadora do Se-
ame. A sessão terá como pales-
trantes o sociólogo, assistente
social e mestre em Serviço Social
Edson Silva e a assistente social
Veridiana Ricci, diretora do De-
partamento de Proteção Social
Especial de Média e Alta Comple-
xidade da Smads (Secretaria
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social de Piracicaba).

O evento é gratuito e aber-
to a todos os interessados, mas
há necessidade de inscrição
prévia, que pode ser feita pela
Internet, mediante o preenchi-
mento de formulário eletrôni-
co (Link: https://forms.gle/
PYJQCqZireY7JdN5A) disponí-
vel nos perfis da Pasca Piracica-
ba no Facebook e Instagram.
Durante as sessões será aferida
a presença, também por meio ele-
trônico, para posterior emissão
de certificados aos participantes.

O evento conta com apoio da
Smads (Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social de Piracicaba), da Prefei-
tura Municipal de Piracicaba e
da Skylar, que produzirá legen-
das durante as sessões, o que
permitirá maior acessibilidade.
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O deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) esteve nesta
segunda-feira (8) nas obras de
duplicação da Rodovia SP 308 -
“Comendador Mário Dedini”, co-
nhecida como Rodovia do Açúcar.
A Concessionária Rodovias do Ti-
etê é a responsável pelas obras que
estão sendo executadas no períme-
tro do Km 102 ao Km 108, trecho
que liga o município de Salto até
Capivari, com a implantação de dois
novos dispositivos (vias de acesso),
um no Km 104 e outro no Km 108.

Como membro da Comissão
de Transportes da Alesp – Assem-
bleia Legislativa do Estado de São
Paulo, Roberto Morais vistoriou o
local acompanhado pelos enge-
nheiros da obra. Na ocasião, Mo-

RRRRRODOVIAODOVIAODOVIAODOVIAODOVIA     DODODODODO A A A A AÇÚCARÇÚCARÇÚCARÇÚCARÇÚCAR

Deputado Roberto Morais
visita obra de duplicação
Como membro da Comissão de Transportes da Alesp – Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, Morais vistoriou o local acompanhado pelos engenheiros da obra

rais também observou que está con-
cluído o trecho da Marginal de Rio
das Pedras (em frente às empresas
Manetoni e Link Steel, no distrito
industrial de Rio das Pedras).

“Nossa obrigação é fiscalizar
para garantir que a população re-
ceba as obras que vão proporcio-
nar maior segurança aos usuá-
rios”, destaca Morais. “As obras
estão atrasadas no cronograma
de Concessões. Estou cobrando
isso da Artesp – Agencia de
Transporte do Estado de São
Paulo. Este é um trecho que in-
terliga várias cidades importan-
tes da região, com grande fluxo
de passageiros e mercadorias. Es-
pero ver concluída o mais breve
possível”, conclui o parlamentar. Deputado estadual visitou as obras de duplicação nesta segunda (8)

Divulgação

15 15 15 15 15 DEDEDEDEDE N N N N NOVEMBROOVEMBROOVEMBROOVEMBROOVEMBRO-P-P-P-P-POLIEDROOLIEDROOLIEDROOLIEDROOLIEDRO

Colégio  divulga descontos de
até 75% para exame de bolsas

Com o intuito de oferecer
uma nova opção em sistema de
ensino, o Colégio 15 de Novembro
agora é Poliedro, reconhecidamen-
te uma das melhores metodologi-
as do país. E para celebrar a boa
notícia para Piracicaba e região,
estão abertas as inscrições para os
exames de bolsas voltadas aos es-
tudantes já matriculados no colé-
gio ou que desejam ingressar no
Ensino Fundamental II e Médio.

As inscrições vão até o dia 19 de
novembro e devem ser feitas no site
www.colegio15denovembro.com.br
– banner Exame de Bolsas.  A
prova será presencial e ocorre-
rá no dia 20/11, às 9 horas.

Focado em criar valor para a
educação, o sistema Poliedro alia
inovação e excelência pedagógica
por meio das melhores soluções e
metodologias. São mais de 160 mil
estudantes em 480 escolas asso-
ciadas em todo o Brasil. A parce-
ria com o Colégio 15 de Novem-
bro é uma conquista para Piraci-
caba e cidades da região. Sistema
de ensino que mais aprova nos
processos seletivos, o Poliedro
atua fortemente em dar sentido
ao aprendizado de cada estudan-
te, buscando proporcionar uma
formação de alta qualidade.

O sistema de ensino Polie-
dro se junta à excelente equipe
profissional do Colégio 15 de
Novembro e sua infraestrutu-
ra composta por salas e labora-
tórios especializados, biblioteca
universitária, áreas de convívio
e quadra poliesportiva coberta.
A localização privilegiada pos-
sibilita acesso à avenidas que
estrategicamente ligam os prin-
cipais pontos da cidade.

SOBRE O COLÉGIO 15
DE NOVEMBRO - Fundado em
2018, o Colégio 15 de Novembro
funciona junto ao prédio da Fa-
culdade de Tecnologia de Piraci-
caba, a Fatep. Voltado aos ensinos
Fundamental e Médio, acredita na

educação de qualidade como for-
ma de criar inclusão na sociedade
e na economia global. O nome – 15
de Novembro - surgiu após uma
reflexão sobre o que significa esta
data para o povo brasileiro e a
construção de uma nova realida-
de, a partir da Proclamação da
República do Brasil. Para o ensino
Fundamental I, o Colégio 15 de
Novembro tem como compromis-
so pedagógico uma educação
transformadora, alicerçada na
descoberta do conhecimento, cri-
atividade e expressividade. No
Ensino Médio, oferece uma sóli-
da formação para seus alunos,
servindo de alicerce na constru-
ção de um cidadão capaz de en-
frentar os desafios futuros, como
a continuidade de estudos nas
melhores e mais renomadas ins-
tituições de Ensino Superior.

SOBRE O SISTEMA PO-
LIEDRO – Prestes a completar
30 anos no segmento educacio-
nal, o sistema de ensino Polie-
dro ultrapassa o campo intelec-
tual para aprimorar os aspectos
físicos, sociais e emocionais dos
estudantes. As escolas associa-
das são reconhecidas pelos exce-
lentes resultados de aprovações
nos vestibulares mais concorri-
dos do país, assim como no Enem.
Estima-se a aprovação de mais de
10 mil estudantes todos os anos,
nas mais diversas carreiras.

SERVIÇO
Exame de Bolsas – Colé-
gio 15 de Novembro - Poli-
edro. Inscrições: Até o dia
19 de novembro. Benefício:
Descontos  de a té  75%.
Onde se inscrever: www.
colegio15denovembro.com.br
– banner Exame de Bolsas.
Data da prova: dia 20/11, às 9
horas. Local da prova: aveni-
da Rio Claro, 290 - bairro
Areião. Informações: telefone
(19) 3927.0049 ou Instagram:
@colegio15denovembropiracicaba

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Projeto que prevê legislação participativa dá entrada
A possibilidade de a popula-

ção sugerir aos vereadores piraci-
cabanos temas para a elaboração
de projetos de lei ordinária, proje-
tos de lei complementar, propos-
tas de emendas à Lei Orgânica,
projetos de decreto legislativo, pro-
jetos de resolução ou indicações é
um dos objetivos do projeto de lei
244/2021, propositura de autoria
do vereador Gustavo Pompeo

(Avante) que deu entrada na últi-
ma quinta-feira (4), durante a 42ª
reunião ordinária de 2021 da Câ-
mara Municipal de Piracicaba.

O projeto prevê a criação do
"Portal de Ideias e Sugestões Le-
gislativas", com um Banco de
Ideias Legislativas, de forma a
"promover a legislação participa-
tiva no âmbito do Município de
Piracicaba; aproximar a Câma-

EEEEEVENTOVENTOVENTOVENTOVENTO

EEP promove Jornada de Administração e Contábeis
A 10ª Jornada de Estudos em

Administração e a 2 ª Jornada de
Estudos em Ciências Contábeis
organizadas pela EEP (Escola de
Engenharia de Piracicaba) este ano
faz um tributo a Clóvis Luís Pado-
veze, ontem, durante a abertura
do evento. Os coordenadores aca-
dêmicos dos cursos e organizado-
res da Jornada, Alberto Martins
Júnior e Miltes Machuca Martins
lembram que o evento é de cu-
nho científico e prosseguirá até
sexta-feira (12), sempre às 19h30,
com abordagens definidas no
sentido de proporcionar conheci-
mento e permitir a atualização dos
alunos e também dos que se inte-
ressam pela área de negócios.

“Diferente de outras áreas,
que permanecem enraizadas em
dogmas criados muitas vezes há

mais de século, a área da Admi-
nistração é dinâmica e constrói
novos cenários a cada dia, mol-
dando-se rapidamente às evolu-
ções do mundo moderno de for-
ma a contribuir para o crescimen-
to e projeção das organizações em
todo o mundo”, consideraram.

A Jornada trará palestras
com profissionais altamente re-
conhecidos e atuantes no mer-
cado, apresentação de planos de
negócios, feira de marketing,
mesa redonda e contou, na aber-
tura do evento, com o lançamen-
to in memoriam do livro ‘Mitos e
Lendas em Finanças - a Maldi-
ção do EBITDA’, do professor
Clóvis Luís Padoveze, profundo
conhecedor da área de contabili-
dade e finanças com larga expe-
riência no processo de gestão de

médias e grandes empresas, au-
tor desta e de várias outras pu-
blicações de repercussão nacional.

Eles contam que durante a
homenagem póstuma – Padoveze
faleceu em abril de 2020 –, cinco
livros serão sorteados. O autor teve
ainda alguns capítulos de sua obra
apresentados pelo diretor de admi-
nistração e finanças da Mahle no
México, Eduardo Vieira do Prado.

Hoje,  destaque para “Finan-
ças Corporativas: o que são e como
utilizá-las?”, tema a ser abordado
pelo gerente de planejamento fi-
nanceiro do CTC (Centro de Tec-
nologia Canavieira), Evandro Ro-
drigues Ferreira. Na quarta, 10,
lançamento do livro “Estudos de
Casos em Administração - volume
5”, dos alunos do curso de Admi-
nistração formados em 2020, com

base no Plano de Negócios; e apre-
sentação dos trabalhos de conclu-
são do curso - TCCs com apoio
dos professores Jair Antônio de
Souza e Graziela Oste Cremonezi.

Na quinta, 11, acontece a Fei-
ra de Marketing, resultado dos
trabalhos desenvolvidos pelos
alunos do 6º semestre do curso
de Administração sob orientação
da professora Graziela; e na sex-
ta, 12,  atividade de encerramen-
to com a mesa-redonda “Vivên-
cias Profissionais”, com os con-
vidados André Bertassi, André
Roberto Cillo, José Erasmo Silva,
Joubert da Silva Jerônimo Leite e
Luiz Antônio Arthuso, profissio-
nais de destaque na área de ne-
gócios que compartilharão suas
trajetórias destacando a con-
tribuição de Clóvis Padoveze.

ra Municipal de Piracicaba da
população, permitindo que os ci-
dadãos apresentem sugestões
diretas ao Parlamento; e integrar
as entidades da sociedade civil
às discussões sobre o ordena-
mento jurídico do Município",
traz o texto da propositura.

Os interessados em enviar
sugestões aos parlamentares pi-
racicabanos, segundo o projeto,

deverão preencher um formulá-
rio a ser disponibilizado no site
da Câmara Municipal de Piraci-
caba com:  "identificação do(s)
autor(es) com nome, Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF, Cédu-
la de Identidade - R.G, endereço
e telefone, bem como a especifi-
cação da sugestão". De acordo
com a propositura, a identifica-
ção dos autores será obrigatória.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
ALTERAÇÃO DATA ABERTURA

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2021

PROCESSO Nº 1023/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de obras de
reforma da Escola Aparecida Farah José.
Prazo para entrega Proposta e Habilitação: fica prorrogada a data de abertura dos Envelopes
n.º 01 - Documentos de Habilitação e n.º 02 – Proposta, para o dia 12/11/2021, às 10h00, na
sede da Prefeitura Municipal de Mombuca, sito à Rua Amadeu Amaral, nº 255, Centro.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal através do telefone (19)
3488-6262.
Prefeitura Municipal de Mombuca, 08 de novembro de 2021. Rogério Aparecido Alcalde –
Prefeito Municipal.

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta -
R$ 800,00

- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00

- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de ser-
viço e 1 vaga coberta. Contato (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 CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA - com 5 cômodos mais
quarto para passar roupa, lavan-
deria cobertura mais quarto de
ferramentas. Piscina infantil, ter-
reno medindo 20 X 25 mts. Tratar
fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------

VENDE-SE imóvel em  SÃO PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO no cheque o ou car-
nê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dí-
vida no cpf e cnpj ativo ou não (11)
95126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil
para capital de giro, Antecipa seu
FGTS, Financiamento com ou
sem entrada para carro, cami-
nhonete, caminhão e trator. Ana-
liso restrições. Aumento de sco-
re. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permu-
ta. Av.: Renato Wagner, 770. Tele-
fone e Whatzapp (19) 3372-9484 e
(19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005,
gasolina, super econômico, ma-
nual, completo, impecável. Tra-
tar  pe lo  ce lu lar  (19)  9 .9705-
5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE  chevro le t  c lass ic
2013 com 4 portas 15000+ as-
sumir parcelas - maiores infor-
mações 19 991911944.
------------------------------------------
VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
------------------------------------------
VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------
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Mais 38 vias de 15 bairros
receberam melhorias
Além da execução de serviços de reforço de sinalização, a Semuttran mantém um
cronograma de patrulhamento de rotina nas principais ruas e avenidas da cidade

A Secretaria de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran) realizou entre os
dias 28/10 e 02/11, serviços de
reforço de sinalizações horizon-
tal (solo) e vertical (placas), per-
correndo 38 vias de 15 bairros.
O serviço garante maior segu-
rança e fluidez do trânsito.

Além da execução de servi-
ços de reforço de sinalização, a
Semuttran mantém um crono-
grama de patrulhamento de ro-
tina nas principais ruas e aveni-
das da cidade, bem como os aten-
dimentos e solicitações, pelos te-
lefones 3401-1110 / 3401-1111.

Bairros e vias atendidos pela
operação: Parque Piracicaba: ruas
Panorama; Barra Bonita, Peruíbe;
Indiana; Angatuba; Ituverava;
Osasco; Luisana; Itapevi; Embú;

Guaratinguetá; Martinópolis;
Olímpia; Buri; Valinhos; Palmital
e Praia Grande; Nova América:
avenida Prof. Alberto Vollet Sachs;
Paulicéia: ruas Fernando Lopes;
Dona Ilídia Bacchi e avenida Ra-
poso Tavares; Tupi: avenida São
Paulo; São Dimas: rua Viegas Mu-
niz; Jardim Monumento: avenida
Américo Brasiliense; Chácara Es-
péria: avenida Dr. Morato; São
Judas Tadeu: avenida Independên-
cia; Paulista: rua Dr. João Concei-
ção e avenida Edgar Conceição;
Centro: ruas Ipiranga; Morais Bar-
ros e Regente Feijó; Garças: rua
Manoel de Toledo e Silva; Vila Re-
zende: avenida Barão de Valença;
Bairro Alto: ruas Bernardino de
Campos; Treze de Maio e Bom Je-
sus; Água Branca: avenida Bue-
nos Aires; e Avenida Pompéia. Rua Ilidia Bachi com Fedrnando Lopes recebeu sinalização horizontal

Justino Lucente

TTTTTEAEAEAEAEATRTRTRTRTROOOOO M M M M MUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPALALALALAL

Show Retratos da MPB será apresentado hoje
A Secretaria Municipal da

Ação Cultural (Semac) apresenta
o show Retratos da MPB – 100
Anos de História Contada e Can-
tada, hoje, às 17h30, no Teatro
Municipal Dr. Losso Netto. Os
ingressos devem ser retirados 1
hora antes da apresentação. O
projeto foi contemplado com a
Lei Emergencial Aldir Blanc. É
obrigatória a apresentação de
carteira de vacinação com a 2ª
dose da vacina contra a Covid-
19, juntamente com o RG/CNH.

No show, o professor de músi-
ca José Donizete Godoy e o seu filho
Marcus Godoy apresentarão ao pú-
blico um passeio musical pelas his-
tóricas canções da MPB, passando
por diferentes gêneros que influen-
ciaram e enriqueceram o cenário da
cultura brasileira. A apresentação
contará a participação dos alunos
de canto da Escola Livre de Música.

Paralelo ao show, acontecerá
no Hall do Teatro a exposição de
obras do artista Paulo Branco, de
Campinas. Branco foi considera-

do o melhor desenhista de humor
pelo Mapa Cultural Paulista. Com
30 anos de carreira, ilustrou mais
de 80 livros, para públicos varia-
dos e de renomados autores, como
Ziraldo, Rubem Alves, Chico Aní-
sio, entre outros. Participou de
mostras do MAC (Museu de
Arte Contemporânea de Cam-
pinas) e MAM (Museu de Arte
Moderna de Campinas). Traba-
lhou como caricaturista para mar-
cas como Coca-Cola, Brastemp,
Bosch, 3M e EPTV (Rede Globo).

SERVIÇO
Retratos da MPB – 100 anos de
História Contada e Cantada. Ama-
nhã, 09/11, às 17h30, no Teatro
Municipal Dr. Losso Netto, av. In-
dependência, 277, Centro. Clas-
sificação livre. 60 minutos. Gra-
tuito. Os ingressos devem ser re-
tirados 1 hora antes da apresen-
tação. Projeto contemplado com
a Lei Emergencial Aldir Blanc.
Obrigatória apresentação de
carteira de vacinação com a 2ª
dose da vacina contra a Covid-
19, juntamente com o RG/CNH.
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SRA. MARIA ANTONIA INACIO
CLAUDINO faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 76 anos, fi-
lha dos finados Sr. Sebastião
Inacio de Oliveira e da Sra. Jecy
de Toledo Oliveira, era viúva do
Sr. Euclides Claudino; deixa os
filhos: Jose Fernando Claudi-
no, casado com a Sra. Eva Apa-
recida Rodrigues Claudino;
Carlos Alberto Claudino, casa-
do com a Sra. Adriana do Pra-
do Claudino; Edemilson Clau-
dino, casado com a Sra. Debo-
ra Osorio; Paulo Cesar Claudi-
no, casado com a Sra. Valeria
Tristão Claudino e Maria Ro-
sangela Claudino. Deixa netos,
bisnetos, irmãos, cunhados,
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 08, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

POLICIAL CIVIL AURELIO GIA-
COMINI faleceu ontem, nesta
cidade, contava 82 anos, filho
dos finados Sr. Angelo Giaco-
mini e da Sra. Nair Ablas, era
casado com a Sra. Cleibe Viei-
ra Giacomini; deixa os filhos:
Olga Giacomini Fioravante, ca-
sada com o Sr. Benedito Edson
Fioravante; Marcos Aurelio Gia-
comini, casado com a Sra. Lizi-
ane de Azevedo Silva Giacomi-
ni; Patricia Andreza Giacomini e
Carlos Eduardo Sitta, casado
com a Sra. Rosimeire Sitta.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Sua Ceri-
mônia de Cremação foi realiza-
da ontem, tendo saído o féretro
às 16h30 do Velório do Cemité-
rio Parque da Ressurreição,
sala “C”, para o Crematório

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CONCEIÇÃO APARECIDA
MENDES AMBROSIO faleceu
ontem, nesta cidade, contava
64 anos, filha do Sr. Francis-
co Mendes Cruz, já falecido e
da Sra. Maria de Lourdes Bu-
eno Cruz, era viúva do Sr.
João Ambrosio; deixa a filha:
Cristiane Mendes Ambrosio.
Deixa 02 netos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 01 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LOURIVAL ROCHA DOS
SANTOS faleceu dia 06 p.p.,
nesta cidade, contava 67 anos,
filho dos finados Sr. Augusto
Martins dos Santos e da Sra.
Francisca Rocha dos Santos,
era casado com a Sra. Ana Al-
ves da Silva Santos, deixa os
filhos: Diana da Silva Santos,
casada com o Sr. Carlos Eduar-
do Toledo da Rocha e Rodrigo
da Silva Santos, casado com a
Sra. Luciana Basso da Silva
Santos. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado anteon-
tem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARIO RIZZO faleceu dia 06
p.p.,nesta cidade, contava 81
anos, filho dos finados Sr. Anto-
nio Rizzo e da Sra. Etelvina Hen-
rique Rizzo, era casado com a

Sra. Luzia Lutgens Rizzo, deixa
os filhos: Adenauer Lutgens Ri-
zzo ja falecido; Adriana Lutgens
Rizzo, casada com o Sr. Paulo
Dante; Denize Lutgens Rizzo,
casada com o Sr. Marcos Men-
ghini; Luciana Lutgens Rizzo,
casada com o Sr. Fabio Schiavi-
natto; Juliana Lutgens Rizzo, ca-
sada com o Sr. Alexandre Peco-
rari e Alexandre Lutgens Rizzo.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saí-
do o féretro às 15h00 do Velório
da Saudade, sala “03” para o
Cemitério Municipal da Sauda-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

BIBLIOTECARIA  MARIA AMELIA
DE TOLEDO LEME faleceu dia 06
p.p., nesta cidade, contava 63
anos, filha dos finados Sr. Fran-
cisco de Toledo Leme Filho e da
Sra. Nylza Fachada Ferreira de
Toledo Leme. Deixa a irmã Ma-
ria Angela, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada anteon-
tem, às 15h00 no Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA ODETE LOPES DE
SOUZA faleceu dia 06 p.p., na
cidade de Charqueada/SP, con-
tava 72 anos, filha dos finados
Sr. Jose Lopes de Souza e da
Sra. Sebastiana Lopes de Sou-
za; deixa os filhos: Moises Er-
nesto Pessoti, casado com a
Sra. Carol Ten Forti Pessoti e
Claudio Jorge Pessoti Junior,
casado com a Sra. Fabia Ro-
mero Pessoti. Deixa neto, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado an-
teontem, tendo saído o féretro
às 11h00 do Velório do Cemi-

tério Municipal de Charqueada/
SP, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MENINA ANA LIVIA SOUZA DE
ALMEIDA faleceu anteontem,
nesta cidade, filha do Sr. We-
llingson Fernando Alves de Al-
meida e da Sra. Andressa Mirele
da Silva Souza. Deixa demais fa-
miliares. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 09h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFESSORA TEREZINHA
SANTOS MACHADO FERREIRA
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 54 anos, filha do Sr.
Jorge Gomes Machado, já fale-
cido e da Sra. Eurides Correia
dos Santos; deixa os filhos: Si-
mone Machado Ferreira e Raul
Davi Francisco Ferreira. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realiza-
do hoje, às 16h00 no Cemitério
Recanto da Paz em Itaberaba/
BA, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

THIAGO RODRIGO BARREIRA
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 38 anos, filho do Sr.
Joao Aparecido Barreira e da
Sra. Sirlei Aparecida Ribeiro
Barreira, já falecida; deixa o fi-
lho: Joaquim Nascimento Bar-
reira. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SILVIO CORREA LEITE fale-
ceu anteontem, nesta cidade,
contava 77 anos, filho dos fina-
dos Sr. Antonio Correa Leite e
da Sra. Lasara Maria Rosa, era
viúvo da Sra. Nadir Paschoal
Correa Leite; deixa os filhos:
Aparecida de Fatima Correa do
Carmo, casada com o Sr. Nail-
ton Barbosa do Carmo e Edson
Aparecido Correa Leite, casa-
do com a Sra. Ana Paula Jorge
Ribeiro. Deixa netos, bisneto,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
10h30 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necrópo-
le, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSA MARIA TIMOTIO
PORTO faleceu dia 5, na cida-
de de Ourinhos – SP, contava
79 anos, filha dos finados Sr.
Antonio Timotio e da Sra. Be-
nedita Maria de Jesus; deixa
os filhos: Fatima; Rosani; Lu-
cia; Meire; Neusa; Luis Carlos;
José Roberto; Paulo Cesar  e
Marcos. Deixa irmã, sobri-
nhos, netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado dia 6,
tendo saído o féretro às 09h00
da sala 01 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOAO ALBINO faleceu dia
5, na cidade de Sorocaba/SP,
contava 96 anos, filho dos fi-
nados Sr. Joao Albino Filho e
da Sra. Rita Maria Gil, era ca-
sado com a Sra. Anair Silvestre
Albino; deixa os filhos: Adilson
Albino, casado com a Sra. Rei-

nalda Franco dos Santos Albi-
no e Herbert Albino, casado
com a Sra. Angela Maria Biagi-
oni Albino. Deixa netos, bisne-
ta, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado dia 6, tendo saído o fé-
retro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 08 para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSELI ANSELMO fale-
ceu dia 5, na cidade de Botu-
catu/SP, contava 50 anos, filha
do Sr. Alaor Anselmo, já faleci-
do e da Sra. Ana Rita da Silva
Anselmo. Deixa demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado dia 6, tendo saí-
do o féretro às 11h00 do Velório
do Cemitério Municipal de Con-
chas/SP., para a referida necró-
pole em jazigo da familia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. VANI APARECIDA CAITA-
NO CHINELATO faleceu on-
tem, na cidade de Saltinho/SP,
contava 59 anos, filha dos fi-
nados Sr. João Soares Caita-
no e da Sra. Maria Gil Caita-
no, era casada com o Sr. Cris-
tovão Chinelato; deixa os fi-
lhos: Andre Luis Chinelato,
casado com a Sra. Cristiane
Maria Tolotti Chinelato; Dani-
lo Chinelato; Talita Gonçalves,
casada com o Sr. Flavio de
Andrade de Oliveira e Luiz
Gonçalves Filho. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será reali-
zado hoje, saindo o féretro às
11h00 do Velório do Cemité-
rio Municipal de Saltinho/SP,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. FLAVIA DE ALMEIDA BLU-
MER faleceu dia 06 pp na cida-
de de Piracicaba, aos 89 anos
de idade e era viúva do Sr. Alva-
ro Blumer. Era filha do Sr. Antô-
nio de Almeida e da Sra. Maria
José de Almeida, ambos fale-
cidos. Deixou os filhos: Leda
Maria Araújo, Elizabete Maria
Blumer, Eduardo Blumer e Ro-
sangela Blumer. Deixa tam-
bém netos e bisnetos. O seu
sepultamento deu-se anteon-
tem as 17:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Sau-
dade - Sala 07, para o Cemité-
rio da Saudade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. SERGIO LIMA DOS SANTOS
faleceu dia 06 pp na cidade de
Piracicaba, aos 49 anos de ida-
de e era casado com a Sra.
Marceli Gonzaga dos Santos.
Era filho do Sr. Sebastião Ro-
mão dos Santos e da Sra. Rosa
Lima da Silva, falecida.  Deixa
os filhos: Felipe Gonzaga dos
Santos e Flavia Gonzaga dos
Santos. Deixa também 01 neta
e demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se anteontem
as 17:00 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 01, para a refe-
rida necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CLAUDIO ANGELO BALDO
faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 69 anos de
idade e era filho do Sr. Alcindo
Baldo e da Sra. Cecilia Mas-
chieto, falecidos. Deixa os fi-
lhos: Claudia da Silva Baldo,
Fernando Aparecido Baldo,
Cibele da Silva Baldo, Jaqueli-
ne da Silva Baldo, Angelo Hen-
rique Baldo, Caroline da Silva
Baldo, Claudio Angelo Baldo
Junior e Ana Julia. Deixa tam-
bém netos e demais parentes.
O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Rio das Pedras e o seu sepul-
tamento deu-se ontem as
14:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal de Rio
das Pedras, seguindo para o

Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LEDES DE LOURDES NO-
GUEIRA DE CAMPOS faleceu
ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 55 anos de idade e
era casada com o Sr. Manoel
Reis de Jesus. Era filha da
Sra. Elvira Nogueira de Cam-
pos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 16:30 hs saindo
a urna mortuária do Velório
“B” do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida
necropole, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LAURA DONÁ SCAGNO-
LATTO faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba aos 91
anos de idade e era viúva do Sr.
Benedicto Scagnolatto. Era filha
do Sr. José Doná e da Sra. The-
reza Biazin, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Edson Doná
Scagnolatto, já falecido que foi
casado com Ivete Silvano Scag-
nolatto, já falecida, Edna Doná
Scagnolatto Spoladori casada
com José Airton Spoladori e El-
vio Doná Scagnolatto casado
com Ana Maria Steck Berni
Scagnolatto. Deixa também
netos, bisnetos, demais pa-
rentes e amigos. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as
13:30 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório “A” do Cemiterio
Parque da Ressurreição para a
referida necropole, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ADRIANO ROGÉRIO RO-
DRIGUES faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba, aos
47 anos de idade e era filho
do Sr. Avelino Menino Rodri-
gues, já falecido e da Sra. He-
lena Cacilda Betin Rodrigues.
Deixa os filhos: Murilo Rodri-
gues e Beatr iz Rodrigues.
Deixa demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-
se ontem ás 17:00 hs, saindo
a urna mortuária do velório
municipal da Capela de São

Sebastião, seguindo para o
cemitério municipal naquela
localidade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA APARECIDA DE
CASTRO SANTOS faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba
aos 74 anos de idade e era ca-
sada com o Sr. Francisco Izido-
ro Santos. Era filha do Sr. Jero-
nimo Silvério de Castro e da
Sra. Maria Augusta Machado de
Castro, ambos falecidos. Dei-
xa  parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de São
João do Ivai – Pr e o seu se-
pultamento dar-se-a hoje as
12:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal de
São João do Ivai – Pr, seguin-
do para o Cemitério Municipal
naquela localidade onde será
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUERAIS)

SR. ARTHUR LEONARDO JU-
NIOR faleceu dia 06 pp em Mi-
ami – USA, aos 69 anos de
idade e era casado com a Sra.
Deise Marrano Leonardo. Era
filho do Sr. Arthur Leonardo e
da Sra. Therezinha do Prado
Leonardo, falecidos. Deixa os
filhos: Adolfo Leonardo casa-
do com Paula Padovani e Fer-
nanda Leonardo. Deixa netos.
O seu corpo foi transladado
para o Crematorio em Miami
– USA, onde foi realizada a ce-
rimonia de cremação. (GRU-
PO BOM JESUS FUERAIS)

SRA. LÚCIA HELENA CARREIRO
DE MELO faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 58
anos de idade e era casada
com o Sr. Paulo Cezar Benedet-
ti. Era filha do Sr. Sebastião
Carreiro de Melo, falecido e da
Sra. Maria Alexandrina de Melo.
Deixa os filhos: Alfredo Cezar
Benedetti, Alex Benedetti casa-
do com Bruna Paulino Benedet-
ti e Paulo Cezar Benedetti Júni-
or. Deixa também 02 netas. O
seu sepultamento deu-se on-
tem ás 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-

de – Sala 01, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

DR. BRUNO FERRAIOLI FILHO
faleceu ontem na cidade de
São Paulo, aos 69 anos de ida-
de e era casado com a Dra.
Marcia Aparecida João Ferraio-
li. Era filho do Sr. Bruno Ferraio-
li e da Sra. Christina Castilho
Ferraioli, falecidos. Deixa os fi-
lhos: Guilherme João Ferraioli
casado com Aline Popin Ferrai-
oli e Isabela João Ferraioli. Dei-
xa também netos. O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de Piracicaba e o
seu féretro  deu-se ontem ás
18:00 hs, saindo a urna mortuá-
ria do Velório da Saudade – Sala
05 seguindo para o Cremato-
rio local, onde foi realizada a
cerimonia de cremação. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA ANTONIETA PRE-
ZOTTO MARCHINI faleceu dia
04 pp na cidade de Piracicaba
aos 63 anos de idade e era ca-
sada com o Sr. Umberto Sávio
Marchini. Era filha do Sr. Roque
Prezotto e da Sra. Therezinha
José Verdicchio Prezotto, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Na-
talia Marchini e Murillo Marchi-
ni. Deixa demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se dia 5 as 14:00 hs saindo
a urna mortuária do velório Par-
que da Ressurreição sala Pre-
mium, seguindo para a referi-
da necrópole, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PEDRO GONÇALVES PINTO
faleceu dia 5 na cidade de La-
ranjal Paulista aos 102 anos de
idade e era viúvo da Sra. Luzia
Rocha Pinto. Era filho do Sr.
Eugenio Gonçalves Pinto e da
Sra. Ana Luzia de Jesus. Dei-
xou os filhos: Ana Luiza Gonçal-
ves Pinto, falecida, Helio Paulo
Gonçalves Pinto e Marta Cristi-
na Gonçalves Pinto. Deixa tam-
bém demais parentes e ami-
gos. O seu corpo foi translada-
do em auto fúnebre para o Dis-
trito de Laras, e o seu sepulta-
mento deu-se dia 6 as 11:00 hs,
saindo a urna mortuária do Ve-
lório municipal, seguindo para
o Cemitério municipal naque-
la localidade, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. VALDOMIRO FLORENTINO
faleceu dia 5 na cidade de Pira-
cicaba/SP, aos 78 anos de ida-
de. Era Viúvo da Sra. Maria Apa-
recida do Amaral Florentino. Era
filho da Sra. Sebastiana de Frei-
tas e do Sr. Pedro Florentino.

Deixa os filhos: Valeria; Bene-
dito casado com Ana; ; Valdo-
miro Junior casado com Rose;
Valdir casado com Fabiana e
Wagner. Deixa também 07 ne-
tos, bisnetos, 02 bisnetas, pa-
rentes e amigos. Deixa tam-
bém parentes e Amigos. O seu
sepultamento deu-se dia 6 às
16:00 hs  saindo a urna mor-
tuária do Velório Parque das
Palmeiras seguindo para Ce-
mitério Parque das Palmeiras
– Rio Claro/SP para referida
necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família.(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ZAIRA LOTTI HUSSNI fale-
ceu dia 6 na cidade de Piraci-
caba, aos 82 anos de idade e
era viúva do Sr. Hélio Hussni.
Era filha do Sr. Artur Lotti Filho e
da Sra. Mercedes Pimentel Lot-
ti, falecidos. Deixa os filhos:
Rita de Cassia Hussni, Hélio
Heliton Hussni, Adriana Eliza-
beth Hussni, Marta Viviane
Hussni, falecida, Rosane Mar-
gareth Hussni, Nadin Hum-
berto Hussni, Andrea Hussni,
Anel ise Hussni  e Patr ic ia
Hussni. Deixa também, gen-
ros, noras, netos e bisnetos. O
seu sepultamento deu-se dia 6
as 16:30 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição – sala,
Standard, seguindo para a re-
ferida necrópole, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANNA GANDOLFO PETRI-
NI faleceu dia 5 na cidade de
Piracicaba, aos 91 anos de ida-
de e era casada com o Sr. Oso-
rio Petrini. Era filha do Sr. João
Gandolfo e da Sra. Maria Ernes-
ta, falecidos. Deixa os filhos:
Luiz Antônio Petrini, Raides
Lourdes Petrini de Oliveira, Ma-
ria Aparecida Petrini Bolis, Re-
gina Celia Petrini Rocha Lima,
Dirceu Valdemar Petrini, Maria
Edine P. Regonha, João Dimas
Petrini, Mario Antonio Petrini, fa-
lecido e José Moacir Petrini, fa-
lecido.  Deixa genros, noras,
netos e bisnetos. O seu sepul-
tamento deu-se dia 6 as 16:30
hs saindo a urna mortuária do
velório da Saudade – sala 05
seguindo em auto fúnebre para
o Cemitério Municipal de Rio
das Pedras, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. RONALD ADRIANO GRANA
faleceu anteontem na cidade de
Rio Claro/SP, aos 48 anos de
idade. Era filho da Sra. Maria
Aparecida Grana. Deixa os fi-
lhos Drielly e Eden. Deixa tam-
bém demais familiares e ami-
gos. O seu sepultamento deu-

se ontem às 09:00 hs,  saindo
a urna mortuária do Velório Mu-
nicipal de Rio Claro/SP seguin-
do para o Cemitério São João
Batista – Rio Claro/SP para re-
ferida necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SUELI DE LOURDES
FRANCISCHINE faleceu ante-
ontem na cidade de Rio Claro/
SP, aos 63 anos de idade. Era
filha do Sr. Clarindo Francis-
chine e da Sra. Elza Cardoso
Francischine. Deixa os filhos
Marcos casado com Rose;
Celso casado com Valdineia.
Deixa também netos, demais
familiares e amigos. O seu se-
pultamento ontem às 10:30 hs
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Ipeúna/SP
seguindo para o Cemitério San-
ta Terezinha - Ipeúna/SP para
referida necrópole, onde foi inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. EDNA MARIA MICHELOT-
TO MONTANHERE faleceu no
dia 06/11 na cidade de São
Pedro aos 73 anos de idade e
era viúva do Sr. Mario Monta-
nhere Neto. Era filha do fina-
dos Sr. Horacio Michelotto e da
Sra. Adelaide Scaranello Mi-
chelotto.  Deixa os filhos: Ma-
rio Junior, Marcia e Marcos
Jose (falecido). Deixa netos,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu se dia
07/11 ás 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –Sala 1 seguindo
para o Cemitério daquela lo-
cal idade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PEDRO ANTONIO CARRA-
RA faleceu ontem na cidade de
São Pedro aos 61 anos de ida-
de e era casado com a Sra.
Maria do Carmo Aparecida San-
tos Carrara. Era filho dos fina-
dos Sr. Antonio Pedro Carrara e
da Sra. Iolanda Pereira Carra-
ra. Deixa as filhas: Larissa e
Livia. Deixa neto, demais pa-
rentes e amigos. O seu sepul-
tamento deu se ontem ás
13:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Memorial Bom
Jesus – sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal daque-
la localidade onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. AUREA NEGRETTI faleceu
ontem na cidade de São Pedro
aos 104 anos de idade e era
filha dos finados Sr.Roque Ne-
gretti e da Sra.Emma Paparot-
to .Deixa os filhos: José Aube-
nito de Sousa casado com So-
eli Aparecida Bissoli de Sousa
,Rita de Cassia de Sousa Fis-
cher casada com José Neilson
Fischer e Maria Aparecida de
Sousa Tomazielo(falecida)
.Deixa netos,bisnetos e de-
mais parentes. O seu corpo foi
transladado para a cidade de
Piracicaba e o seu sepultamen-
to dar se hoje ás 11:00 hs sain-
do a urna mortuária do Velório
Parque da Ressurreição –sala
A seguindo para o Cemitério da-
quela localidade onde foi inuma-
da em jazigo da família (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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