
ZEZINHO
Ex-líder do governo munici-

pal, agora oposição, o vereador
Zezinho Pereira (ainda no Demo-
cratas) publicou vídeo em que
mostra “a qualidade do ônibus de
Limeira” e “o quanto custa a pas-
sagem na cidade vizinha”, disse,
ao mostrar que o valor lá é entre
R$ 4,00 a R$ 4,50. Ele disse que
é inaceitável o quanto a Prefei-
tura de Piracicaba quer cobrar
do transporte público, a partir
desta terça (4), quando entra em
vigor o novo reajuste – a passa-
gem social passa a R$ 4,90 e a
tarifa única chega a R$ 5,60.

BRIZOLA — I
O 22 de janeiro de 2022 é es-

pecial aos trabalhistas, campo po-
lítico hoje representado pelo
PDT. É nesta data que será cele-
brado o centenário do nascimen-
to de Leonel de Moura Brizola,
ex-governador do Rio Grande do
Sul e do Rio de Janeiro por duas
vezes, feito inédito até hoje. Figu-
ra ímpar ao longo do Século XX,
Brizola foi um dos mais duros
opositores à Ditadura Militar.

BRIZOLA — II
A memória do protagonista

da Campanha da Legalidade –
mobilização civil e militar que ga-
rantiu a posse de João Goulart,
em 1961 – é preservada pelo Cen-
tro de Memória Trabalhista e pela
Fundação Leonel Brizola - Alber-
to Pasqualini, e tem, no PDT, jun-
to com Ciro Gomes, o seu repre-
sentante político para enfrentar
os problemas atuais do País.

BRIZOLA — III
Em um artigo recente, o pre-

sidente nacional da sigla, Carlos
Lupi, anunciou que está sendo
preparada uma grande programa-
ção para marcar o centenário de
nascimento de Brizola, com a inau-
guração de uma estátua em tama-
nho natural em frente à sede do
PDT, em Brasília, e o lançamento
de uma biografia escrita pelo jor-
nalista José Augusto Ribeiro.

BRIZOLA — IV
Lupi lembra que está progra-

mada uma sessão solene no dia
22 e a abertura de uma exposi-
ção de fotos, ambas no Congres-
so Nacional, para marcar a data.
A Fundação Leonel Brizola - Al-
berto Pasqualini também articu-
la sessões solenes em câmaras
municipais espalhadas pelo Bra-
sil. Fica a dúvida: haverá algu-
ma atividade em Piracicaba?

COMUNISTAS — I
O ano de 2022 é de outros cen-

tenários. Inspirados pela Revolu-
ção Russa, de 1917, foi fundado,
em 23 de março de 1922, o Parti-
do Comunista Brasileiro, o PCB,
conhecido como “Partidão”. Ao
longo do Século XX, teve inúme-
ras conquistas – entre elas par-
ticipação decisiva na campanha
O Petróleo É Nosso, que culmi-
nou na criação da Petrobrás.

COMUNISTAS — II
Nas movimentações em tor-

no da data, há uma disputa sobre
quem detém o legado do Partidão,
se o PCB ou se o PCdoB. A história
é complexa, mas, em linhas gerais,
o grande cisma entre os comunis-
tas ocorreu no final da década de
1950, quando uma linha dissiden-
te do PCB rompeu com o legado de
Stálin na URSS e formou o PCdoB.
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COMUNISTAS — III
Hoje, embora haja movimen-

tações tanto no PCB quanto no
PCdoB para tratar do “legado
centenário do Partidão”, há uma
diferença muito clara entre am-
bos, expressada na posição de
suas principais lideranças atual-
mente. Enquanto o primeiro
manteve-se uma organização de
cunho revolucionário, o segundo
vai na linha social-democrata.

COMUNISTAS — IV
No início dos 1990, o PCB

ainda passou por outro processo
de dissidência, desta vez lidera-
do pelo ex-senador Roberto Frei-
re. Crítico à linha marxista-leni-
nista da sigla, fundou o PPS (Par-
tido Popular Socialista), e que,
mais tarde, se tornou o atual Par-
tido Cidadania. Diferente dos dis-
sidentes do PCdoB, a legenda é
alinhada à centro-direita da polí-
tica atual. Mistérios acontecem.

COMUNISTAS — V
O fato é que 23 de março de

1922 marca o início da institucio-
nalização dos comunistas no Bra-
sil e, em que pesem as dissidências
do último século, eles têm excelen-
tes contribuições aos trabalhado-
res do País. As suas contradições
devem ser analisadas sob a ótica
histórica e a posição do Brasil di-
ante do mundo, sem cair na histe-
ria da propaganda anti-comunis-
ta. Hoje, têm o presidente Bolso-
naro e os bolsonaristas contra eles.

CRÍTICAS — I
O presidente Jair Messias Bol-

sonaro (PL) — internado ontem
de manhã para exames em hospi-
tal em São Paulo — tem recebido
críticas porque foi descansar (ali-
ás, é um direito dele) e não se pre-
ocupou (dever dele) muito com as
vítimas das enchentes que assolam
principalmente a Bahia e Minas
Gerais. Quanto ao tratamento da
saúde, há informação de que são
problemas da facada (facada?) que
o atingiu em Juiz de Fora (MG), no
período da campanha de 2018.

CRÍTICAS — II
O prefeito Luciano Almeida

(DEM) teria ido viajar e deixado a
bomba nas mãos dos secretários:
o aumento das passagens de ôni-
bus em Piracicaba deverá provo-
car uma verdadeira revolta popu-
lar. Todas as entidades sociais es-
tão envolvidas no pula-catraca. Há
comentários, entre os funcionári-
os públicos, que faltam café, papel
higiênico. E há servidores da Saú-
de e da Educação revoltados com
a judicialização dos benefícios
não pagos em razão da Covid-19.

TUCANOS
Pelo jeito, até agora, nada

mudou no ninho tucano em Pi-
racicaba: são pré-candidatos a
deputados federal a ex-secretá-
ria Rô Camolese e a estadual o
vereador Pedro Kawai. Ambos, em
coro, somam à voz de críticas ao
prefeito Luciano Almeida (DEM),
por falhas na Prefeitura Munici-
pal, declaradas em artigos do ex-
prefeito Barjas Negri (PSDB). O
ex-prefeito será candidato?

ANIVERSÁRIO
O colaborador de A Tribuna

Piracicabana Geraldo Pereira —
proprietário da Lotérica Copa 70, o
“engenheiro da sorte” — comemo-
ra, hoje, mais um aniversário. Com
sua coluna “Sorte no Jogo”, mais
as redes sociais, Geraldo movimen-
ta notícias sobre bolões em todo o
Brasil e atende a sua clientela na
rua Rosário, em frente à Igreja de
São Benedito. Boa sorte sempre,
saúde e paz, e muitos anos de vida
ao nosso “engenheiro da sorte”,
com a gratidão de toda equipe.

Divulgação

Abono Fundeb:
prejudicados
em valores
devem procurar
as Diretorias,
afirma Apeoesp

Em contato com o gabi-
nete da Secretaria Estadual
da Educação, para comuni-
car as centenas de casos
que recebeu em sua sede e
subsedes, a Apeoesp (Sindi-
cato dos Professores do En-
sino Oficial do Estado de São
Paulo) foi informada de que
todos os professores que se
sintam prejudicados em re-
lação aos valores do abono
Fundeb (Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da
Educação) devem se dirigir a
suas respectivas Diretorias
de Ensino para protocolarem
sua reclamação, para que os
valores incorretos sejam cor-
rigidos. A presidenta da Apeo-
esp, deputada estadual Pro-
fessora Bebel (foto), informa
que, de acordo com a Secre-
taria Estadual da Educação,
todas as Diretorias de Ensi-
no receberam orientações
sobre os procedimentos a
adotar para que os proble-
mas sejam resolvidos. A3Bebel diz que o professor que se sentir prejudicado deve procurar o Departamento Jurídico da Apeoesp

Conespi cobra revogação do
aumento da tarifa de ônibus

Divulgação/Conespi

Representantes de sindicatos se reuniram com o presidente da Câmara, Gilmar
Rotta (Cidadania), e entregaram documento para que reajuste seja cancelado

Reunião foi ontem (03), entre o presidente da Câmara e o Conespi

Representantes dos sindica-
tos que integram o Conespi (Con-
selho das Entidades Sindicais de
Piracicaba) se reuniram, na ma-
nhã desta segunda-feira (3),
com o presidente da Câmara,
Gilmar Rotta (Cidadania), onde
pediram a revogação do reajuste
da tarifa do transporte coletivo.
Embora a decisão do aumento
caiba ao prefeito Luciano Almei-
da (Democratas) – o Legislativo
não vota sobre a questão –, os
sindicalistas pediram apoio para
uma reunião junto à titular da
Semuttran (Secretaria de Mobi-
lidade, Trânsito e Transportes),
Jane Franco de Oliveira, e des-
tacaram os problemas que uma
a tarifa mais onerosa causa aos
trabalhadores. O presidente do
Sindicato dos Trabalhadores no
Transporte Urbano, João Soares,
também lembrou que há uma de-
fasagem no número de ônibus
para servir aos usuários. A4

CARLOS ABC
O titular da Semac, Adolpho
Queiroz (esquerda), e o dra-
maturgo Carlos ABC, duran-

te lançamento da obra sua
vida. Trata-se do ABC de Car-
los ABC. Comentário na A2.

Divulgação
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Saudação aos sobreviventes
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

Somos sobrevi-
ventes de um período
avassalador. As ame-
aças, porém, ainda
existem, as águas con-
tinuam turbulentas e
não há comandante.
A dor tão vivida é
parte desse mistério
humanodito emoção.
Quantos estudos, pes-
quisas científicas, filo-

sóficas para podermos teruma
simples noção da importância
das emoções! Elas não são fra-
casso da vontade humana. São
pilares. Alegria e tristeza alter-
nam-se, em cada um, diaria-
mente, como cenas de um mes-
mo drama. A dor faz sofrer mas
desperta. Eis a lição imortal de
Kant: “É na dor que sentimos a
vida. Sem dor, cessaria a vida.”

Sobrevivemos, pois. É hora
de agradecer e cada sobrevi-
vente saberá a quem, a quê, por
quê. Que as lágrimas derrama-
das em 2021 reguem as nossas
esperanças para este recém
chegado 2022. Em todo o Bra-
sil tão ferido, as populações
fazem viver um dos segredos da
consciência e das emoções hu-
manas: a solidariedade. A dor
de todos instigou à bondade
solidária. Não estamos sós.

Olhar para o alto e para o
derredor, vencendo o que nos
atingiu de baixo e por trás – eis,
talvez, uma inspiração para ini-
ciar a busca da sabedoria de vi-
ver. Para mim, fazê-lo fortalece-
me há muitos anos. Olho para o
alto e vejo estrelas e luares, ora
Sol, ora Lua; vejo nuvens, limpi-
dez de céu azul.  No alto, no
inimaginável infinito, estão
dois septilhões de estrelas:
2.000.000.000.000.000.000.000.000!
Como sequer imaginar tanto
esplendor?  E, então, olho
para os lados e lembro-me de
ser apenas um dos quase oito
biliões de humanos espalha-
dos pela Terra: 8.000.000.000.
Eu, grãozinho de areia.

Sobrevivemos. E não es-
tamos sozinhos.

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

Cecílio Elias Netto

Saudemo-nos uns
aos outros. Pois
sobrevivemos ao

doloroso 2021. Fique-
mos, porém, atentos:
o mar continua revol-
to e a nau não tem co-
mandante. Já nos foi
ensinado: “Vigiai e
orai”. Portanto, há
que estarmos alerta, acautelar-
mo-nos com 2022, arregaçar as
mangas. E orar, sim. Orar mui-
to, mas sem esperar que Deus
resolva o que é de nossa res-
ponsabilidade. Ora, essa mania
de nunca dar sossego para o
bom Deus. Ele já fez, criou tudo
e tem o direito de descansar
nesse seu sétimo dia. Estamos
no oitavo e atores e criadores
somos nós mesmos. Afinal de
contas, Deus não vota em elei-
ções. Por isso, já nos foi dito:
“Quem pariu Mateus que o em-
bale.” Ai de mim, que não pari
Mateus e nem Jair, mas tenho
que embalar quem foi inventa-
do e parido por descuido...

Sobrevivemos. Mas quan-
ta dor, quanto sofrimento,
quanto luto machucando e fa-
zendo chorar milhões de famí-
lias! E, no entanto, dor é, tal-
vez, a mais contundente prova
de vida. Ela arde no corpo e arde
na alma. Leva-nos à perplexida-
de e, muitas vezes, ao desespe-
ro. Sempre, porém, nos envia o
recado: “Vocês estão vivos!”

Na dor de cada um, pul-
sam as mais díspares emoções.
De repente, parecem ter desa-
parecido a alegria, a vontade,
a paz. Mas, quando a dor se
mostra insuportável, eis, en-
tão, que nasce a esperança.
Pois, entre lágrimas e gritos e
perdas, algo, no mais fundo de
nós, reage e busca o tesouro
ameaçado, na ressurreição do
desesperado. “Eu quero viver.”
Assim, até o último suspiro.

A Vida é maior do que nós
mesmos. Maior do que a de-
cepção, do que a tristeza. Mai-
or do que a saudade que nos
estraçalha por dentro. A Vida
é maior do que o vazio e o sen-
timento da solidão. A Vida é
dom, presente, privilégio. E faz
apenas uma só exigência: que
sejamos dignos dela. Por que
duvidar tenha sido, 2021, um
alerta, para o redespertar?
Mas, assim foi. E 2022 é outra
oportunidade para reencon-
trarmos pedaços da dignidade
esquecida, a consciência de es-
tarmos, sim, no mesmo barco.

A dor de todosA dor de todosA dor de todosA dor de todosA dor de todos
instigou àinstigou àinstigou àinstigou àinstigou à
bondadebondadebondadebondadebondade
solidária. Nãosolidária. Nãosolidária. Nãosolidária. Nãosolidária. Não
estamos sósestamos sósestamos sósestamos sósestamos sós

Maria Teresa Silva
M. de Carvalho

Nestes últimos
dois anos, in-
dubitavelmen-

te, recebi um grande e
incrível presente: nar-
rar a história pessoal,
social e artística de
nosso Carlos ABC,
personalidade única, criativa e
amorosa a compor o universo
teatral e carnavalesco do interi-
or paulista, expandindo talen-
tos para o Brasil emundo! Mui-
to mais notórias são as lições
que ABC pode nos ensinar: uma
estética da vida, uma ética do
bem viver! Vamos lá aprender?

A primeira lição refere-se à
formação, à nossa construção
como humanos, sujeitos sociais
e para a história. Todos e todas
nósrefletimos as relações estabe-
lecidas com a família, com a co-
munidade, com amigas e ami-
gos, com a arte e com a socieda-
de. Trata-se de uma espécie de
fenomenologia: tomando como
ponto de partida a existência, tor-
namo-nos complexos e peculia-

As cinco lições de Carlos ABC
Convido o leitorConvido o leitorConvido o leitorConvido o leitorConvido o leitor
a acessar umaa acessar umaa acessar umaa acessar umaa acessar uma
ampla e incrívelampla e incrívelampla e incrívelampla e incrívelampla e incrível
narrativa:narrativa:narrativa:narrativa:narrativa:
conhecer Carlosconhecer Carlosconhecer Carlosconhecer Carlosconhecer Carlos
ABC, homem,ABC, homem,ABC, homem,ABC, homem,ABC, homem,
dramaturgo (...)dramaturgo (...)dramaturgo (...)dramaturgo (...)dramaturgo (...)

res. Estamos nesta vida
a partir de muitas inte-
rações. ABC é resulta-
do dos afetos familia-
res, das amizades que-
ridas, da arte que esti-
liza o cotidiano, das
dores e dos prantos que
nos ensinam a viver!

A segunda lição
diz respeito à composi-

ção de um artista multifacetado:
com as qualidades diversas e as
competências múltiplas. O artis-
ta pode ser o universo: teatro,
interpretação, carnaval, criação
de figurinos e dramaturgia. ABC
é este homem, aberto às possibi-
lidades, sua capacidade inventi-
va não encontra limites ou fron-
teiras. O mundo é o seu palco!

A terceira lição poder ser
identificada na grandeza da lei-
tura emocional e interior de ABC:
um artista lançado para a diver-
sidade, os muitos coloridos, as
variadas culturas, os povos que
nascem da miscigenação, as pai-
xões que surgem de uma postu-
ra de tolerância e de reconheci-
mento das alteridades. O leitor
pode antever e sentir com pro-

fundidade esta realidade ao acom-
panhar o trabalho de nosso queri-
do artista, que compilou a tradi-
ção caipira, assim como introdu-
ziu temas do teatro universal!

A quarta lição sugere compre-
ender a arte como lugar da liber-
dade e autonomia. ABC tornou-se
oficialmente artista no duro perí-
odo da repressão política na déca-
da de 70. Experimentou a censura
e recriou estratégias para a resis-
tência. Sua trajetória inspira-nos
a entender que não há florescimen-
to sem democracia política e soci-
al. Aarte opõe-se ao autoritarismo,
ao fascismo e à intolerância!

A quinta lição de Carlos ABC
orienta-nos a discernir que as
bases do processo civilizatório se
estruturamno entorno do fazer
artístico cultural. Neste ponto,

a democratização dos bens
culturais pode dar o tom de
uma sociedade mais justa, plu-
ral e solidária! Não há civili-
zação sem cultura, sem a par-
tilha absoluta desta riqueza!

Convido o leitor a acessar
uma ampla e incrível narrativa:
conhecer Carlos ABC, homem,
dramaturgo, carnavalesco, figu-
rinista, cenógrafo, ator, diretor,
artífice da história. Através do
livro ABC de Carlos ABC acessa-
mos um conteúdo intenso, con-
templamos o nascer e a aurora
de nossa humanidade, depura-
mos o brilho das produções ar-
tísticas, o advento de uma civi-
lização, que quer se impor, avo-
lumar-se, tornar-se sábia, cria-
tiva, acolhedora e amorosa!
Acompanhar a trajetória de
Carlos ABC, adentrando na
complexidade de sua potência
criativa, consiste também em
mergulhar na própria história de
Piracicaba, cidade que é referên-
cia cultural no interior paulista.

———
Maria Teresa Silva Mar-
tins de Carvalho, assis-
tente social, escritora

Você espera por quem?
VVVVVocê já parocê já parocê já parocê já parocê já parououououou
para refletir nopara refletir nopara refletir nopara refletir nopara refletir no
sentido últimosentido últimosentido últimosentido últimosentido último
da sua vida?da sua vida?da sua vida?da sua vida?da sua vida?

Há alguns dias
li a renomada
peça “À espe-

ra de Godot”, de Sa-
muel Beckett. A apre-
entação retrata a es-
tória de dois homens
ocupados numa con-
versa trivial, enquan-
to esperam um tercei-
ro que nunca aparece.
Nossa vida também é assim.
Muitas vezes estamos ocupa-

dos com inúmeras ati-
vidades, matanto o
tempo a espera de não
se sabe o quê. Você já
parou para refletir no
sentido último da sua
vida? Por que você faz
o que faz e corre atrás
de muitas coisas?

A pior coisa da
vida de uma pessoa é

sair da juventude e ir em dire-
ção a velhice, esperando alguém

que não se sabe quem é. Se há
um sentimento de inadequação
em seu coração, isso significa
que você está como as duas per-
sonagens de Beckett; à espera de
algo. A Bíblia Sagrada chama
este Godot das nossas almas de

eternidade. Como disse o exis-
tencialista Salomão, Deus pôs
a eternidade no coração do ser
humano, por isso, constante-
mente, esperamos por algo ou
alguém que desconhecemos.

———
Rodolfo Capler, teólo-
go, escritor e pesquisa-
dor do Laboratório de
Política, Comportamen-
to e Mídia da Funda-
ção São Paulo/PUC-SP

Cláusula de não concorrência
no contrato de trabalho

Com o desenvolvimento das
atividades econômicas,
cada vez mais ágil, com es-

tratégias próprias, aumentou o
risco de se perderem colabora-
dores e gestores para concor-
rentes. Dentre outras, ressalta
a cláusula de não concorrên-
cia, no mercado de trabalho,
para ser utilizada entre nós.

O exercício da atividade
profissional é garantido pelo
Artigo 5º, inciso XIII, da Cons-
tituição Federal – é livre o
exercício de qualquer profis-
são, ofício ou trabalho, desde
que satisfeitas as qualificações
profissionais impostas pela lei,
inclusivamente as limitações
do exercício previstas em lei.

A cláusula de não concor-
rência vige durante o período de
trabalho e terá efeitos após o tér-
mino do contrato de trabalho.

O que acontece hoje? A em-
presa conta com um empregado
que tem acesso a informações
técnicas e estratégicas sobre o
negócio, atuando no âmbito
técnico, gerencial, comercial.

Ao receber proposta irre-
c u s á v e l ,  p e d e  d e m i s s ã o  e
passa a trabalhar para o con-
c o r r e n t e  d i r e t o  d o  a n t i g o
empregador, levando todo o
conhecimento do negócio.

Para evitar essa situação
constrangedora, deve-se inserir,
no contrato de trabalho, cláusu-

la prevendo a obrigação de não
concorrência, o que pode ser
feito já na admissão, no curso
do contrato ou ao finalizá-lo.

Essa limitação tem sido
reconhecida, em decisões ju-
d i c i a i s  t r a b a l h i s t a s ,  c o m
certa limitação de tempo.

Seria mais seguro inserir a
obrigação de não concorrência,
no início do contrato, mas nada
impede que este pacto seja feito
no curso do contrato ou ao fi-
nalizá-lo. Decisões judicias
trabalhistas têm reconhecido
sua validade com frequência.

A obrigação de não concor-
rência pode ser remunerada, por
que ninguém assume “de graça”
uma obrigação limitativa. Essa
obrigação de não concorrência,
deve estar bem clara e delimi-
tada no contrato ou distrato,
para que, em possível disputa ju-
dicial, seja considerada válida.

O uso dessa ferramenta
poderá implicar aumento do
número de ações, na Justiça
do Trabalho, a discutir a va-
lidade dessa cláusula, poden-
do, até mesmo, implicar em
regulamentação legislativa.

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

Tragédia na Bahia mostra que
a população não é prioridade

Samuel Hanan

ABahia enfrenta, neste final
do difícil 2021, o maior de-
 sastre climático de sua his-

tória, com inundações que atin-
gem 109 cidades – ou seja, 26% de
seus municípios –, mais de 20
mortes e cerca de 409 mil pessoas
desabrigadas. Recentemente, Ma-
naus e várias cidades do interior
do Amazonas também sofreram
com tempestades, ventos fortís-
simos e destruição de instalações
da distribuidora de energia local.

É uma situação de calamida-
de pública, com prejuízos gigan-
tescos e enorme sofrimento da po-
pulação, que clama por água, ali-
mentos, colchões e medicamen-
tos. Apesar de tamanha gravida-
de, não se viu nenhum partido
político ou mesmo os governado-
res da Bahia e do Amazonas ofe-
recerem suas cotas-parte do Fun-
do Partidário e/ou a destinação
de parte do fundo eleitoral de
2022 para o socorro da população.

Estamos falando de dois
fundos que somam R$ 5,9 bi-
lhões, recursos que seriam extre-
mamente importantes para aju-
dar na solução das mazelas pro-
vocadas pelas fortes chuvas e
também resultantes da falta de
aplicação de recursos em áreas
que atendam a população e ge-
rem condições de vida mais dig-
nas para os seus cidadãos.

Diante de tamanha tragé-
dia e sofrimento, é motivo de
indignação constatar que go-
vernos e partidos políticos não
se disponham a disponibilizar
R$ 1 bilhão ou R$ 2 bilhões para
minimizar a desgraça de um
povo que vive na mais absoluta
miséria. Todos silenciam para
proteger o cofre de onde sairá
o financiamento das campa-
nhas no ano eleitoral de 2022.

Quais são, afinal, as priorida-
des de quem governa os estados e
o País ou que pretende governar a
nação? O Brasil está atrasado no
enfrentamento dos cinco maiores
dramas sociais nacionais: a pobre-
za, a precariedade da saúde, o bai-
xo nível da educação e habitação,
além da violência urbana. Isto tudo
tem origens conhecidas: corrup-
ção, privilégios e impunidade.

O Brasil se tornou, a partir de
1988, um dos grandes arrecada-
dores de impostos do planeta, gra-
ças ao aumento gigantesco da car-
ga tributária imposta à população.
Os governantes, portanto, deveri-
am ter maior preocupação com os
cidadãos que os elegeram, os mes-
mos brasileiros quem trabalha 150

dias por ano apenas para pagar
impostos. Gente de carne e osso,
cheia de necessidades, que deveria
perguntar todos os dias: qual o
destino dos impostos arrecadados?

A realidade mostra que o
destino dessa arrecadação gi-
gantesca não é o povo brasilei-
ro, relegado ao tempo, enquan-
to os bilhões arrecadados estão
reservados para os privilegiados
(hoje nem tão poucos), os do-
nos do poder, sempre empenha-
dos em manter – ou ampliar – a
sua condição de superioridade.

É a eles que cabe a respon-
sabilidade de garantir bem-estar
a toda a nação, e não somente a
um grupo de privilegiados, que,
em sua maioria, se locupletam às
expensas do povo brasileiro. É ao
Estado que cabe a responsabili-
dade de regulamentar toda a
vida e saúde social, política e eco-
nômica do país, em parceria com
empresas privadas, entidades de
classe e sindicatos, em níveis di-
ferentes de acordo com o mo-
mento em questão. Cabe ao Es-
tado garantir serviços públicos
e proteção à população, proven-
do dignidade a todos os cida-
dãos brasileiros, independente-
mente da região onde habitam.

Nesse sentido, cabe ao povo
questionar por que os mandatá-
rios do Fundo Partidário não to-
mam a iniciativa de ajudar em
momento tão crítico? Não seria
essa uma forma efetiva de o pre-
tenso candidato dar demonstra-
ção de que possui condições efe-
tivas de cuidar dos seus eleito-
res? E, de outro ponto de vista,
não seria ainda a melhor plata-
forma eleitoral? Algo a ser pen-
sado pelos futuros candidatos
aos cargos públicos em disputa
no pleito de 2022. Com urgên-
cia, antes que seja tarde demais.
Se a tragédia não é capaz de sen-
sibilizá-los, nada mais o será.

———
Samuel Hanan, enge-
nheiro com especializa-
ção nas áreas de macro-
economia, administra-
ção de empresas e fi-
nanças, empresário, e
foi vice-governador do
Amazonas (1999-2002)

A obrigação de resolver
o drama das águas
Dirceu Gonçalves

Odrama das águas. Vastas
 regiões – como atualmente
o interior da Bahia e de

Minas Gerais – são assoladas pelo
transbordamento de rios com a
inundação de vias públicas, mo-
radias, negócios e uma série de
outros contratempos. Esse é um
quadro recorrente. Ora na Bahia,
Minas, Santa Catarina, São Pau-
lo, Rio de Janeiro e em praticamen-
te todos os pontos do território na-
cional. Demonstra que ainda não
aprendemos a conviver com as for-
ças da natureza e, principalmente,
a variação do nível da água. Tam-
bém é prova de que só há mobiliza-
ção quando ocorrem tragédias e
somos obrigados a socorrer desa-
brigados e sepultar mortos. Mas
nada ou pouco se faz durante o
período da seca, que é pelo menos
três vezes maior que o das águas.

A relação do homem com a
água é perversa desde os primór-
dios, quando ele começou a reti-
rar o líquido dos rios, utilizá-lo e
devolvê-lo sujo. Isso levou muitos
rios a morrerem literalmente e as
populações a terem problemas de
abastecimento. Mas, além da uti-
lização predatória, as cidades tam-
bém ocuparam desordenadamen-
te as margens dos rios, construin-
do nas áreas de aluvião, que a na-
tureza utiliza há séculos para o
escoamento das cheias e – pior do
que isso – retirando a vegetação
de forma a provocar a queda de
areia no leito das águas. E, para
complicar ainda mais, a má edu-
cação da população a leva a lançar
no rio lixo, móveis, utensílios e até
veículos que se tornam imprestá-
veis. Tudo provoca as enchentes
porque a água precisa passar e seu
caminho natural está obstruído.

A difícil convivência do ho-
mem com a água é mundial e che-
gou junto com o desenvolvimen-
to. Europa e Estados Unidos já ti-
veram rios mortos pela poluição e
regiões alagáveis que sazonalmen-
te provocavam elevados prejuízos e
grande número de mortes. Mas
hoje isso é passado porque investi-
ram na correção dos problemas
causados pelo desenvolvimento
empírico, e colocam, a tecnologia à
disposição de quem dela necessite.

Os governantes preferem so-

correr catástrofes a que prevenir.
Seria interessante que, da mesma
forma que o Supremo Tribunal
Federal deu aos municípios a au-
toridade e obrigação de combater
a pandemia do coronavírus, os
prefeitos fossem chamados ao
combate de seus pontos de alaga-
mento. Melhor do que qualquer
um, eles os conhecem e sabem o
que fazer. Deveriam começar mon-
tando projetos com recursos pró-
prios e ter o direito de recorrer ao
Estado e à União para as cosias
maiores, que demandem aportes
elevados. Raciocina-se que 90% do
problema seria solucionado pelo
próprio município, 8% depende-
riam do Estado e os outros 2%
da União. E ninguém mais mor-
reria ou teria prejuízos provoca-
dos pelas águas em descontrole.

Além dos governantes, os par-
lamentares também devem parti-
cipar dessa luta. Em vez de emen-
das destinando recursos para ati-
vidades supérfluas ou até duvido-
sas, devem encaminhá-las para a
solução do problema hídrico. E, em
não o fazendo, a população poide-
rá sentir-se no  direito de negar-
lhes os votos nas próximas eleições.

Ainda mais: O Ministério Pú-
blico, com seu poder de investiga-
ção e encaminhamento, deve em-
penhar-se na identificação das
possíveis negligências e omissões
que levaram às catástrofes que
hoje fazem a população lamentar
dezenas de mortes e a sofrer. E,
logicamente, responsabilizar civil
e criminalmente, quem os agentes
públicos ou privados que não cum-
priram suas obrigações e com isso
ensejaram o quadro adverso.

———
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da As-
pomil (Associação de Assis-
tência Social dos Policiais
Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br
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Apeoesp diz que professores
prejudicados em valores
devem procurar as Diretorias
Todas as Diretorias de Ensino receberam orientações sobre os procedimentos a
adotar para que os problemas sejam resolvidos, informa a Secretaria da Educação

A fila de pedidos de benefí-
cios do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) atraves-
sou o ano com mais de 1,8 mi-
lhões de segurados na espera.
Atualmente, segundo números
oficiais da autarquia federal, a
fila de pedidos reconhecimento
inicial de direitos são de 1.846.252
benefícios. Desse total, 551.353
estão em situação de análise no
prazo de 45 dias e 1.294.899
estão após o prazo de 45 dias.
No Estado de São Paulo, 98.236
benefícios aguardam análise.

O INSS também informou,
por meio de nota, que recebe cer-
ca de 800 mil novos pedidos por
mês, que incluem perícias, agen-
damentos e outros serviços e que
são analisados cerca de 700 mil
benefícios por mês. Além disso,
“cerca de 20% dos processos de-
pendem de documentos e ações
que devem ser entregues e/ou re-
alizadas pelos cidadãos ao INSS”.

Ainda conforme o INSS, de
acordo com dados da Secretaria
de Perícia Médica Federal, existem
457.805 pedidos de benefício
aguardando a realização de perí-
cia. E órgão relata que os benefíci-
os que se encontram com maior
quantidade de requerimentos em
análise são os seguintes: benefí-
cio assistencial à pessoa com de-
ficiência, o auxílio-inclusão à pes-
soa com deficiência e a aposenta-
doria por tempo de contribuição.

E a fila de pedidos aumentou
pouco este ano, mas segue cres-
cendo. Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Direito Previdenciário
(IBDP), no mês de abril havia
1.833.815 e, em julho, 1.844.820.
Os números são mais altos se com-
parados com o ano passado, quan-
do havia cerca de 1,5 milhão de
pedidos na fila. O INSS alega que
o fechamento das agências devido
à pandemia de Covid-19 e as me-
didas de restrições sociais influ-
enciaram no aumento da fila.

O advogado de Direito Previ-
denciário Celso Joaquim Jorgetti,
sócio da Advocacia Jorgetti, des-
taca que a demora por parte do
INSS na análise dos processos ad-
ministrativos é de relevante inte-
resse público e coletivo, uma vez
que o atraso na sua conclusão
agrava a situação de vulnerabili-
dade social. “E depois de muita
reclamação, INSS e o Ministério
Público Federal firmaram um acor-
do que prevê prazos máximos de
conclusão dos processos adminis-
trativos para reconhecimento ini-
cial de direito a benefícios previ-
denciários e assistenciais”, revela.

O acordo passou a vigorar a
partir de 10 de junho deste ano e
estabeleceu prazos que não ultra-
passam 90 dias e podem variar
de acordo com a espécie e o grau
de complexidade do benefício.

No acordo, informa Celso
Jorgetti, ficou estabelecido que
o seu descumprimento acarreta
a obrigação do INSS de analisar
o requerimento administrativo,
no prazo de 10 dias, por meio
da Central Unificada de Cum-
primento Emergencial de Pra-
zos, bem como incidirá o paga-
mento de juros de mora, além da
correção monetária pelo INPC.

“Ocorre que o INSS não vem
cumprindo o que foi acordado e
nem mesmo o registro de recla-
mação perante a ouvidoria ou
pelo telefone 135, tem dado re-
sultado”, alerta o especialista.

O advogado João Badari, es-
pecialista em Direito Previdenci-
ário e sócio do escritório Aith, Ba-
dari e Luchin Advogados, orien-
ta o segurado que está na fila
aguardar o prazo de 45 dias. “Em
alguns casos orientamos o segu-
rado aguardar até 90 dias, mas
se o prazo se estender muito o
segurado deverá fazer reclama-
ção na ouvidoria do INSS e de-
pois ingressar com mandado de
segurança solicitando o cumpri-
mento do prazo pelo órgão fede-
ral. Outra alternativa é a ação
judicial demonstrando para o
juiz que o INSS não cumpriu o
prazo legal e pedindo a concessão
imediata do benefício”, explica.

O advogado, professor da
UFPR e Diretor Científico do IE-
PREV, Marco Aurelio Serau Ju-
nior, lembra que a “fila do INSS”
sempre foi uma constante na vida
dos segurados. “Se não existe
mais a fila “física” – muitos irão
se lembrar das filas formadas
desde as madrugas nas portas das
agências do INSS em busca do
protocolo do pedido de benefícios
previdenciários – o problema hoje
é a fila “virtual”, isto é, a gestão
dos requerimentos administra-
tivos dos diversos benefícios pre-
videnciários, que atualmente se
dá através de processos total-
mente informatizados”, aponta.

Em contato com o gabinete da
Secretaria Estadual da Educação,
para comunicar as centenas de
casos que recebeu em sua sede e
subsedes, a Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo) foi informa-
da de que todos os professores que
se sintam prejudicados em relação
aos valores do abono Fundeb
(Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais
da Educação) devem se dirigir a
suas respectivas Diretorias de En-
sino para protocolarem sua recla-
mação, para que os valores incor-
retos sejam corrigidos. A presi-
denta da Apeoesp, deputada es-
tadual Professora Bebel (PT), in-
forma que, de acordo com a Se-
cretaria Estadual da Educação,
todas as Diretorias de Ensino re-
ceberam orientações sobre os
procedimentos a adotar para que
os problemas sejam resolvidos.

A presidenta da Apeoesp ori-
enta ainda que, caso a incorreção
de valores persista, o professor
deve procurar o departamento ju-
rídico na subsede da entidade,
para que sejam adotadas as provi-
dências cabíveis. “Para tanto, é
necessário que faça sua reclama-
ção por escrito junto à Diretoria
de Ensino e exija resposta por es-
crito, para que se possa dar se-
quência a procedimento judicial,
se necessário”, orienta Bebel.

Bebel, que participou ativa-
mente pela implantação do novo
Fundeb, lembra que sua aprova-

Divulgação

Bebel diz que o professor que ainda se sentir prejudicado
deve procurar o Departamento Jurídico da Apeoesp

O novo Fundeb prevê o au-
mento gradual dos recursos
da União para o Fundeb, que
passou dos 10% atual para
23% até o ano de 2026 e ga-
rante 70% dos recursos para
o pagamento do piso salarial
para todos os profissionais da
educação e torna o fundo per-
manente.  “Importantíssimo
também é que ele assegura o
financiamento da educação
infantil (creches e pré-esco-
las), pois 5% dos recursos
recebidos pelos municípios
devem ser destinados a esse
nível de ensino. Outra grande

ção pela Câmara dos Deputados,
na noite de 21 de julho de 2020, é
considerado um marco “ históri-
co” pela deputada, uma vez que
estabelece o aumento da comple-
mentação da União para Estados,
Distrito Federal e Municípios e
aumento do percentual de recur-
sos para valorização dos profis-
sionais da educação, de 60% para
70% do fundo, se tornando um
dispositivo constitucional pere-
ne. “Quando a presidência da
República sancionou, sem vetos,
no dia 26 de dezembro de 2020,
a regulamentação do Fundeb,
encerrou-se mais uma longa e
histórica batalha da sociedade
brasileira em defesa de educação
pública de qualidade”, enfatiza.

conquista é que o financiamen-
to da educação será balizado
pelo Custo Aluno Qualidade
(CAQ), cálculo que prevê as con-
dições estruturais e pedagógi-
cas necessárias para um ensi-
no de boa qualidade”, ressalta.

No entanto, a deputada Be-
bel diz que a luta é permanen-
te. “Temos que assegurar a fis-
calização do uso desses recur-
sos e a nova lei oferece meca-
nismos para isso. A sociedade
lutou e agora precisa fazer va-
ler sua conquista”, diz, reafir-
mando que destinar verbas do
Fundeb para os profissionais

da educação não é uma dádi-
va do governador João Doria.
“O próprio nome do Fundeb –
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissi-
onais da Educação assim de-
fine. E o texto da lei diz que
70% dos recursos do Fundo
devem ser destinados à valo-
rização dos profissionais da
educação. Valorização de
verdade é melhorar os salá-
rios. Portanto, agora, a nos-
sa lua é parfa que seja incor-
porado aos salários. Isso é
direito da categoria!”, enfatiza.

O que prevê o novo Fundeb?
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Fila cresce e começa novo ano
com cerca de 1,8 mi de represados

Os novos obstáculos relacio-
nados à fila do INSS, segundo Se-
rau, dizem respeito à grande ca-
rência de mão de obra nas agênci-
as do INSS, diante do grande nú-
mero de aposentadorias e exone-
rações que a autarquia vem obser-
vando nos últimos anos, sem re-
posição proporcional do seu qua-
dro de servidores. “Da mesma for-
ma, a ausência de servidores que
estejam plenamente capacitados
para lidar com as inúmeras e com-
plexas normas de Direito Previ-
denciário, em constante evolução
e transformação. Por conta des-
tes, dentre outros fatores que
se verificam números tão ele-
vados de requerimentos adminis-
trativos aguardando apreciação
pelo INSS”, afirma o professor.

Badari frisa que a fila não di-
minuirá enquanto não forem
abertos novos concursos para a
contratação de novos servidores
para o INSS. “Esse é o velho e o
novo obstáculo para o segurado
que dá entrada no pedido do be-
nefício: a falta de servidores no
INSS. Já não ocorrem novos con-
cursos há dez anos. A contrata-
ção é necessária, pois o número
de pedidos é crescente e o quando
do INSS é reduzido”, pontua.

DOCUMENTAÇÃO - Se-
gundo os especialistas, é funda-
mental que os segurados se aten-
tem à documentação utilizada nas
solicitações ao INSS, o que pode
acelerar a análise do pedido e, ain-
da, evitar o seu indeferimento.
Exemplos de benefícios que depen-
dem da documentação e exigem
cuidado redobrado são o auxílio-
doença, a pensão por morte e o au-
xílio-acidente. “Na maioria dos ca-
sos, o erro do segurado ao solicitar
o benefício é o principal problema,
superando a morosidade do INSS.
Hoje, a falta de documentos no pe-
dido e os dados divergentes no
CNIS (Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais) lideram a lista de
problemas que travam a aposen-
tadoria no país”, diz João Badari

Os segurados podem verificar
se há dados divergentes ao acessar
o portal meu.inss.gov.br, criar uma
senha, e, posteriormente, clicar no
link do CNIS. É possível comparar
as informações da página com as
da carteira de trabalho. “Importan-
te sempre comparar tanto se os pe-
ríodos dos vínculos de trabalho es-
tão corretos, como os salários de
contribuição. Podem estar fal-
tando períodos ou o recolhimento
ter sido menor”, aponta Badari.

Caso realmente faltem perío-
dos ou os valores estejam meno-
res, a apresentação da carteira de
trabalho ao INSS permite retificar
as informações, desde que o docu-
mento não apresente rasuras.

O advogado Ruslan Stuchi,
sócio do escritório Stuchi Advoga-
dos, lembra que cabe ao segurado
juntar a documentação certa para
pedir o benefício e, aos peritos, fa-
zer análise correta. A Lei 8.213/
1991 determina que o órgão pos-
sui prazo de 45 dias para dar res-
posta aos pedidos. “O INSS deve-
ria rever seus procedimentos, ten-
do em vista a grande demora para
análise, para que não se fizesse
necessária a interposição de me-
didas judiciais, as quais os seus
índices vêm aumentando cada
vez mais por conta da demora.”

MEU INSS - Os especialis-
tas também entendem que o aten-
dimento virtual, através do canal
Meu INSS, representou um avan-
ço para os segurados, mas não irá
resolver o problema da fila. “O ca-
nal Meu INSS de certa forma aten-
de e auxilia muito, mas tem mi-
lhões de brasileiros que não tem
acesso à internet, tem muita gente
de idade avançada que não con-
segue sequer ingressar no apli-
cativo e outras que não possuem
até alfabetização para conseguir
fazer os passos no canal. Por
exemplo, muitos aposentados ru-
rais de idade não conseguem fa-
zer os trâmites pela internet por
não possuírem acesso e instru-
ção para realizar os pedidos de
benefícios”, relata João Badari.

Para Marco Serau Junior, o
canal “Meu INSS” é um mecanis-
mo bem interessante de acesso in-
formatizado aos diversos benefí-
cios previdenciários administrados
pelo INSS, mas insuficiente. “É
importante registrar que o Meu
INSS muitas vezes é insuficiente:
seja porque a “clientela” do INSS é
composta de pessoas com idade
elevada ou destituídas do adequa-
do conhecimento de como manu-
sear esses apps, seja porque as si-
tuações que correspondem a direi-
tos previdenciários são, em geral,
bastante complexas e com grande
riqueza de detalhes, os quais não
são devidamente absorvidos pelo
sistema informatizado”, explica.
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CPFL reforça alerta sobre cuidados
para evitar acidentes em temporais

Com o estado de alerta emiti-
do pelo Governo do Estado de São
Paulo a respeito das fortes chuvas
nesta época do ano, a CPFL Paulis-
ta alerta para os riscos que estas ocor-
rências climáticas podem causar.

Em locais externos, a compa-
nhia recomenda que, durante as
ventanias ou temporais, ficar lon-
ge de locais e objetos isolados,
como árvores, postes de luz, jane-
las e portas metálicas. Assim, evi-
ta choques que podem acontecer por
descargas atmosféricas. Nunca se
aproxime ou toque em cabos elétri-
cos caídos no solo. Se encontrar um
fio elétrico caído, o adequado é
sinalizar a área para que ninguém
se aproxime e avisar imediata-
mente a distribuidora de energia.

Em caso de rajadas de vento,
não enfrente o mau tempo e pro-
cure rapidamente um local seguro
para se abrigar. Não se abrigue
debaixo de árvores pois há riscos
de queda de galhos e descargas elé-
tricas. Durante uma tempestade ou
com incidência de ventos fortes,
não estacione carros próximos a
torres de transmissão de energia,
árvores ou placas de propagan-
da, nem caminhe nestes locais.

Os veículos são um dos melho-
res abrigos contra os raios pela pro-
teção proporcionada por sua super-
fície externa que faz a eletricidade
descarregada se espalhar e, por meio
dos pneus, ser descarregada para o
solo. Se um cabo de energia cair so-
bre um carro, a pessoa não deve ten-
tar sair de dentro e ninguém deve
se aproximar do veículo, para ten-
tar prestar socorro. Isole a área e
acione imediatamente a CPFL.

Durante ventos e tempesta-
des, mova-se para uma elevação
mais baixa, pois raios são muito
mais propensos a atingir objetos
em locais mais elevados. Faça o
máximo para ficar no nível mais
baixo possível e evite grandes espa-
ços abertos, onde você é mais alto
do que qualquer outra coisa ao re-
dor, como um campo de futebol.

Em zonas rurais, as cercas
longas devem ser seccionadas e
aterradas (de 100 em 100 me-

tros, por exemplo) para evitar
criar um caminho contínuo para
os raios, que pode levar destrui-
ção ao longo desta cerca. Não
enfrente alagamentos e fique de
olho em encostas e barrancos.

Em casa, retire aparelhos elé-
tricos das tomadas para evitar
que possam queimar com as des-
cargas elétricas. Se possível, des-
ligue a energia elétrica, o gás e a
água. Não use o celular ou tele-
fone durante o período de inci-
dência de raios, pois a rede de
dados também pode ser caminho
para uma descarga atmosférica.

É preciso cuidado com o ní-
vel da água. Os disjuntores da
residência deverão ser desligados
se a água atingir a altura das to-
madas mais baixas. Isso evita
que a corrente de energia passe
pela água. Caso a água atinja a
caixa do medidor de luz, a ener-
gia elétrica da residência preci-
sa ser desligada pela CPFL.

Nunca use aparelhos elétri-
cos e eletrodomésticos durante as
tempestades ou em locais com
água ou umidade, nem com as
mãos ou os pés molhados. Cobri-
los não gera qualquer efeito de
proteção. Não mude a chave (ve-
rão/inverno - fria/morna/quente)
do seu chuveiro se ele estiver liga-
do e, em caso de descargas at-
mosféricas, não usar o chuveiro.

Em caso de dúvidas e emer-
gência, ligue para a Defesa Civil
(199) ou o Corpo de Bombeiros
(193). Os clientes com interrupção
de energia devem priorizar os ca-
nais digitais basta acessar o site
www.cpfl.com.br ou baixar o apli-
cativo ‘CPFL Energia’ (disponível
para Android e iOS). Ainda é pos-
sível entrar em contato com a dis-
tribuidora pelo WhatsApp (19)
99908.8888 ou enviar um SMS para
27351. Todos os canais registram a
reclamação da mesma forma.

Nas situações de temporal,
são priorizadas as ocorrências que
atendem clientes essenciais, como
saúde, segurança e abastecimento
de água, seguidos daquelas que afe-
tam o maior número de clientes.

Divulgação

APOIO A DEPUTADA BEBEL
A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) realizou, dia
30, em seu escritório políti-
co,  um encontro entre apoi-
adores e lideranças de Pira-
cicaba, e contou com a pre-

sença do Francys Almeida,
vice-presidente do PCdoB
em Piracicaba, e pré-can-
d ida to  nas  e le i ções  de
2022, para governador do
Estado e a deputado federal.

Divulgação

EM RIO PRETO
O pré-candidato ao Governo
do Estado de São Paulo pelo
PCdoB Francys Almeida este-
ve em São José do Rio Preto,
semana passada, conhecen-
do o partido na região. Presi-
dido pelo empresário Carlos
Alexandre e pela advogada
Merli Diniz, o PCdoB Rio Preto
tem sido um foco de resistên-
cia. "Fiquei feliz em conhecer

os amigos Carlos e Merli, que,
apesar do distanciamento ne-
cessário em virtude das cir-
cunstâncias do desgoverno
Bolsonaro, foram atenciosos
e receptivos a nossa visita,
indicado o secretário de or-
ganização, Valdemir Costa,
para nos recepcionar, e o
PCdoB paulista tem crescido
a cada dia", afirma Francys.
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Conespi pede revogação do aumento
na tarifa do transporte coletivo
Posição da entidade foi levada ao presidente da Câmara Municipal na manhã de segunda-feira (3)

O Instituto Conespi (Conselho
das Entidades Sindicais de Piraci-
caba), entidade que representa cer-
ca de 200 mil trabalhadores da
ativa e aposentados de Piracicaba
e região, quer a revogação do de-
creto municipal do prefeito Lucia-
no Almeida (Democratas) que au-
menta a tarifa dos ônibus do sis-
tema de transporte coletivo da ci-
dade, e que entra em vigor hoje.

A posição foi manifestada
oficialmente nesta manhã desta
segunda-feira (3), em reunião
com o presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, Gilmar
Rotta (Cidadania), e os verea-
dores Ana Pavão (PL), Acácio
Godoy (PP) e Thiago Ribeiro
(PSC), quando o vice-presidente
do Instituto Conespi, José An-
tonio Fernandes Paiva, acompa-
nhado de dirigentes da entida-
de, entregou documento assina-
do por 23 entidades da cidade
cobrando do prefeito a revoga-
ção do reajuste superior a 16% e

Divulgação/Conespi

Os dirigentes sindicais deixaram claro que são
contra o aumento da tarifa do transporte coletivo

eleva a tarifa do transporte co-
letivo de R$ 4,80 para R$ 5,60.

O documento é assinado pe-
los sindicatos da Alimentação,
Apeoesp, Bancários, Comerciários,
Condutores de Veiculos Rodoviá-
rios e Transporte de Carga, Cor-
reios, Domésticas, Frentistas,
Gráficos, Hotéis, Bares e Restau-
rantes, Jornalistas Profissionais
do Estado de São Paulo, Meta-
lúrgicos, Motoristas do Trans-
porte Coletivo Urbano de Passa-
geiros, Movimentação de Merca-
dorias, Municipais, Odontologis-
tas, Papeleiros, Siemaco - Asseio
Conservação e Limpeza Pública,
Sindicato dos Trabalhadores da
Previdência em SP e Sintusp.

No conteúdo entregue à
Mesa Diretora da Câmara é res-
saltado que o aumento foi feito
sem que a empresa Tupi, que
opera o sistema de transporte co-
letivo, tenha pleiteado, assim
como sem nenhuma discussão
com a sociedade. Também foi lem-

brado que no edital que a Prefei-
tura abrirá no próximo dia 24, para
a concessão do transporte coleti-
vo da cidade a uma nova empre-
sa, está estabelecido que o preço
da tarifa na cidade é de R$ 4,80.

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores no Transpor-
te Urbano, João Soares, também
lembrou que há uma defasagem
no número de ônibus para ser-
vir aos usuários. Atualmente,
são 153, enquanto que antes da
pandemia do coronavírus eram
199 ônibus, além de 20 carros
extras, isso sem contar que boa
parte deles não operam nos fi-
nais de semana e feriados.

O vice-presidente do Sindi-
cato dos Empregados no Comér-
cio, Roberto Previde, lamentou
que os comerciários, que são a
maioria dos trabalhadores que
utilizam o sistema, não teve re-
ajuste no mesmo patamar do
aumento da tarifa de ônibus.

Paiva argumentou que a rei-

vindicação para que o reajuste seja
revogado é justamente para evitar
que os trabalhadores paguem mais
esta conta. É que com o reajuste, a
Prefeitura sinaliza que deixará de
subsidiar o transporte em cerca de
R$ 1 milhão mensais. No docu-
mento, ainda, o Instituto Conespi
defende, além do cancelamento do
aumento, o início imediato de uma
discussão com a sociedade para
adotar mecanismos para reduzir o
valor das passagens e construirmos
o transporte público e gratuito.

“Temos disposição e pro-
postas para construir um Sis-
tema de Transporte Coletivo a
altura de uma cidade de mais
de 400 mil habitantes. Não so-
zinhos. Mas com representantes
dos empresários, dos trabalha-
dores, estudantes, movimento
popular, Câmara e especialistas
da área”, defende o Conespi.

Diante da solicitação do Co-
nespi, o presidente da Câmara fi-
cou de procurar abrir uma discus-

são o mais breve possível com a
secretária municipal de Trânsito e
Transportes, Jane Franco de Oli-
veira, e com o prefeito Luciano Al-
meida. No entanto, explicou que
tanto os reajustes das tarifas de

ônibus como do IPTU, que es-
tão sendo aumentadas acima
da inflação, não passam mais
pela Câmara, mas entende que
o prefeito deve, sim, discutir com
o legislativo estas medidas.

CCCCCAMPESTREAMPESTREAMPESTREAMPESTREAMPESTRE

Moradores reclamam de “serviço
incompleto” da Águas do Mirante

Divulgação

Moradores reclamam do problema que ocasiona mau cheio no local

Moradores dos condomíni-
os do bairro Campestre se inco-
modam com o serviço incomple-
to, realizado pela empresa Águas
do Mirante, na avenida Laran-
jal Paulista, principal via de aces-
so à região. A vereadora Ana
Pavão (PL) esteve no local para

averiguar as ocorrências dos
moradores do condomínio Bon-
ne Vie, onde há obstrução de es-
goto na avenida, devido a entu-
pimento da rede de captação. A
situação causa mal forte odor,
principalmente nos dias quentes,
e escoamento durante as chuvas.

De acordo com os morado-
res, houve registro de protoco-
los junto ao Semae no início des-
ta semana. No entanto, os mora-
dores alegam que esse tipo de pro-
blema é recorrente e reparos estão
acontecendo, mas sem solução,
como em outras ocasiões, sendo

portanto reparos inconclusivos. A
parlamentar, junto aos moradores,
entrou em contato com o presi-
dente do Semae e representante
da Águas do Mirante, solicitan-
do novas medidas para solução.

“É um descaso com a popula-
ção. Já faz dias que os moradores
sofrem com esse maucheiro, prin-
cipalmente nas datas comemora-
tivas. Esse evento tem se repetido
com frequência e precisamos de
solução definitiva. Junto a popu-
lação, estaremos cobrando o Exe-
cutivo para obter melhorias”, re-
lata a vereadora Ana Pavão.
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SAIU NO  BOLÃO
O premio da Mega da Vira-

da, com previsão inicial de R$
350 milhões, teve seu valor alte-
rado para R$ 370 milhões no
ultimo dia para apostar, 31 de
dezembro. No rateio oficial che-
gou a R$ 378 milhões! O premio
saiu para 2 apostas, uma delas é
um bolão de 14 cotas feito na lo-
térica Campeão da Barão, na vi-
zinha cidade de Campinas, no
interior de São Paulo. Para par-
ticipar do bolão que rendeu o
prêmio de R$ 189.062.363,74, os
apostadores tinham de pagar ao
menos R$ 200, valor de cada
cota. O jogo foi feito em 14 de
dezembro, às 8h38, em uma lo-
térica que fica dentro do Shop-
ping Iguatemi. Osvaldo Stefane-
lli Filho, dono da lotérica Cam-
peão da Barão, afirmou ao Me-
trópoles que o grupo de aposta-
dores são clientes fiéis da loja.

ALEGRIA
“Algumas pessoas que ga-

nharam nós conhecemos, por-
que o pessoal sempre joga com a
gente, sempre faz bolões aqui”,
disse. “Como é um jogo de 11 de-
zenas, além de acertarem a
Mega-Sena, eles acertaram 30
Quinas e 150 Quadras. Deu R$

13.822.731,12 para cada cota. É
um jogo bom, porque quanto
mais dezenas você joga, mais prê-
mio dá”, afirmou Osvaldo.

O empresário acompanhou
o sorteio da Mega da Virada na
sexta-feira (31/12) pela TV. “É
muito emocionante, eu tenho 40
anos de loteria e agora um prê-
mio disse.  Foi maravilhoso”,
contou. “É muito bom dar sorte
para outro, é melhor do que ga-
nhar para falar a verdade”.  O
outro prêmio saiu para uma apos-
ta simples em Cabo Frio/RJ

DICA
Mais uma vez, o bolão está

presente em um grande prêmio
e, não é por acaso; Jogando com
mais dezenas, a chance de acer-
to aumenta consideravelmente. A
venda de bolão é exclusiva em lo-
térica física, pois no site da caixa
só é permitido apostas individu-
ais. No total, as lotéricas físicas
venderam mais de R$ 534 milhões
em prêmio de 6, 5 e 4 acertos.

DUPLA DE PÁSCOA
Será a próxima loteria espe-

cial onde o prêmio não pode acu-
mular. Estamos preparando bo-
lões com 15 dezenas, quantidade
máxima permitida pelo sistema.

ÔÔÔÔÔNIBUSNIBUSNIBUSNIBUSNIBUS

Josef destaca que a tarifa social
garante desconto em passagens
O edil recebeu a informação da secretária que há a tarifa social;
benefício é um desconto para quem usa o cartão de embarque

O vereador Josef Borges (So-
lidariedade), líder do governo na
Câmara, teve uma longa conversa
com a secretária municipal de
Mobilidade, Trânsito e Transpor-
tes, Jane Franco Oliveira, na últi-
ma semana, com objetivo de en-
contrar uma solução para mini-
mizar o impacto financeiro aos
usuários do transporte coletivo
diante do aumento que passa a
valer a partir dessa terça-feira (4),
além de também avaliar os moti-
vos que levaram ao reajuste.

Para evitar prejudicar dema-
siadamente os usuários, o parla-
mentar recebeu a informação da
secretária que é possível os usu-
ários contarem com a tarifa so-
cial. O benefício é um desconto
para quem usa o cartão de em-
barque. “O aumento total de R$
5,60 pela passagem, que 21% dos
usuários pagam em dinheiro ao
entrar no ônibus ou nos termi-
nais, se tiverem o cartão, o valor
pago pela passagem será de R$
4,90”, explicou o líder do gover-
no. Ele ressalta que esse valor,
de R$ 4,90, é dez centavos (R$
0,10) mais caro que o preço atu-
al do embarque no ônibus sem o
cartão que hoje é de R$ 4,80.

Josef Borges argumentou
com a secretária que esse rea-

juste ocorre num momento que
as pessoas estão retomando às
atividades e buscando novos
empregos no início do ano, com
a redução da pandemia da Co-
vid-19, após praticamente dois
anos de muitas dificuldades e, por
esse motivo, a informação de que
podem evitar pagar muito mais
caro com o reajuste é fundamen-
tal para que continuem com essa
retomada de suas rotinas de
trabalho e estudo, que resulta
na melhora da economia, per-
mitindo mais pessoas a saírem
da situação de desemprego.

FATORES - O reajuste da
tarifa foi motivado por alguns fa-
tores, como o congelamento do
valor da tarifa há dois anos, o
aumento de todos os insumos uti-
lizados no serviço, como combus-
tível, óleo, pneus e outros custos
que impactaram o transporte.

O vereador ressalta que essa
Administração recebeu o trans-
porte coletivo já com contratos
emergenciais e um edital de lici-
tação que foi refeito por esta ges-
tão para atender a real necessi-
dade dos usuários do transpor-
te coletivo de Piracicaba, como
ter ônibus com maior frequência
de horários, veículos com ar con-
dicionado (que serão colocados

Josef Borges, líder do governo, buscou informações com
a Semuttran, para orientar usuários sobre os impactos
no reajuste da tarifa que começa nessa terça-feira (4)

Assessoria Parlamentar

em algumas linhas principais),
além de mais veículos novos.

De acordo com a secretá-
ria, 21% das pessoas embar-
cam nos ônibus sem o cartão
e até essa segunda-feira (03/
01) pagam R$ 4,80. Se conti-
nuarem sem o cartão, esses
usuários pagarão R$ 5,60 a
partir dessa terça-feira (04/01).

Em relação a quem usa o vale-
transporte, o valor dele passa a ser
de R$ 5,71, o trabalhador paga 6%
do seu salário-base, a maior par-
te do custo é paga pelo emprega-

dor. E os estudantes continuam
pagando metade do valor. Por-
tanto, somente pagará R$5,60
quem não tiver o cartão e for en-
trar nos ônibus ou nos terminais.

“Continuo cobrando que a
prefeitura retome de todos os ho-
rários das linhas de ônibus 401
(Artemis) e 403 (Lago Azul), além
da Bessy, Parque Piracicaba, Nhô
Quim, Unileste, Santa Rosa e Vila
Fátima, que ainda estão com falta
de horários prejudicando os mo-
radores dessas regiões, que preci-
sam do ônibus”, afirmou Josef.
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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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288

com Tadeu.

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em vendas,
paco te  o f f i ce  e
referências – tra-
balho de segun-
da a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

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

VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
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 Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço 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 PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno 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.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO 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, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumen-
to de score. 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 per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

FALECIMENTOS

SR. ANTONIO DA SILVA faleceu
ontem, na cidade de Rio das Pe-
dras – SP, contava 72 anos, filho
dos finados Sr. Manoel Fabricio da
Silva e da Sra. Ana Garcia da Sil-
va, era casado com a Sra. Luzia
Bandolfo da Silva; Deixa as filhas:
Claudete Bazarola; Silvana da Sil-
va; Silvia Helena da Silva; Catia e
Adriana. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 11h00 do Veló-
rio do Cemitério Municipal de Rio
das Pedras -SP, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. TERESINHA FRANCELINA
PONGILUPPI faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 91 anos, fi-
lha dos finados Sr. Antenor Pongi-
lluppi e da Sra. Maria Conceição
Pongilluppi; deixa os filhos: Rodol-
fo Machado de Souza, casado com
a Sra. Ivani Gonçalves de Jesus
Souza e Edi Silva Ferreira, casa-
da com o Sr. Paulo Renato da Silva
Ferreira. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação foi reali-
zada ontem às 16h30 no Cremató-
rio Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LENI DE MORAES faleceu
ontem, nesta cidade, contava 77
anos, filha dos finados Sr. Benedito
de Moraes e da Sra. Alice de Mora-
es. Deixa irmãos, cunhados, sobri-
nhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, às 15h00 no Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SEBASTIÃO FERREIRA DOS
SANTOS faleceu dia 30 p.p., nes-
ta cidade, contava 82 anos, filho
dos finados Sr. Joaquim Ferreira
dos Santos e da Sra. Carmelita
Lopes Ferreira, era casado com a
Sra. Maria Barbosa de Oliveira;
deixa os filhos: Jose Ferreira dos
Santos, já falecido; Valdecir Fer-
reira dos Santos, já falecido; Alcen-
dino Ferreira dos Santos, casado
com a Sra. Maria Antonia Moreira
dos Santos e Aramita Ferreira dos
Santos, casada com o Sr. Fabio
Medeiros. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 31p.p., tendo saí-
do o féretro às 13h00 da sala 01
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ELISEU RAUL POLIZEL fale-
ceu dia 30 p.p., nesta cidade, con-
tava 76 anos, filho dos finados

Sr. Virgilio Raul Polizel e da Sra.
Maria Aparecida Ferro Polizel, era
casado com a Sra. Cleuza Maria
Gomes Polizel; deixa os filhos:
Fabio Raul Polizel, casado com a
Sra. Rita de Cassia Polizel; Fer-
nanda Cristina Polizel Fernandes,
casada com o Sr. Jose Claudio
Coletti Fernandes e Gustavo Raul
Polizel, casado com a Sra. Karina
Fabregat Polizel. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
31 p.p., tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
03, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA CECILIA LOPES BON-
NA faleceu dia 30 p.p., nesta cida-
de contava 89 anos, filha dos fina-
dos Sr. Raymundo Lopes da Cunha
e da Sra. Graziella Costa Lopes da
Cunha, era viúva do Sr. Eduardo
Burlamaqui Simões Bonna; deixa os
filhos: Angela Bonna Tuppy; Dulce
Lopes Bonna Moreirão de Maga-
lhães, casada com o Sr. Francisco
João Moreirão de Magalhães; Ana
Lucia Lopes Bonna, casada com o
Sr. Francisco Jose de Miranda Soa-
res; Eduardo Guilherme Lopes Bon-
na; Carlos Eduardo Lopes Bonna,
casado com a Sra. Silvana Godoy;
Maria Cecilia Lopes Bonna e Maria
Cristina  Lopes Bonna, casada com
o Sr. Mohamed Mourabete. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de Cre-
mação foi realizada dia 31 p.p., ten-
do saído o féretro às 16h00 do
Velório do Parque da Ressureição,
sala “Standard”, para o Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO JOSÉ VILALTA faleceu
dia 31 p.p., nesta cidade, contava
68 anos, filho do Sr. José Antonio
Vilalta, já falecido e da Sra. Luiza
Correa Vilalta; deixa os irmãos: Ida
Cecilia Vilalta Aguiar, casada com
o Sr. José Carlos Aguiar e Luis An-
tonio Vilalta, casado com a Sra. Ja-
nete Sanches Vilalta. Deixa sobri-
nhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
31 p.p., tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
01, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. DIRCE BUENO MARTINS DE
OLIVEIRA faleceu dia 31 p.p., nes-
ta cidade, contava 66 anos, filha dos
finados Sr. João Bueno e da Sra.
Elvira Garcia Bueno, era casada com
o Sr. Luis Roberto Martins de Olivei-
ra; deixa a filha Suelen Roberta Mar-
tins de Oliveira, casada com o Sr.

Michel Pandolfho. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado dia 31 p.p.,
tendo saído o féretro às 16h30 da
sala “B” do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição, para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSÉ SANT’ANA RIBEIRO fa-
leceu dia 31 p.p., nesta cidade,
contava 77 anos, filho dos fina-
dos Sr. Waldemar Teodocelo
Sant’ana e da Sra. Josefa Ribeiro
Sant’Ana, era casado com a Sra.
Antonia Rozeli Rocha Sant’Ana;
deixa os filhos: Jucimar Rocha
Sant’Ana; Juciney Rocha Sant’Ana,
casado com a Sra. Camila Maistro
Patreze e Vinicius Rocha Sant’Ana.
Deixa o neto Gael Patreze Sant’Ana,
irmãs, cunhados, sobrinhos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado dia 31 p.p.,
tendo saído o féretro às 14h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Charqueada – SP, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. RONALDO ROCHA TENORIO
faleceu dia 31 p.p., nesta cidade,
contava 56 anos, filho dos finados
Sr. Manoel Henrique Tenorio e da
Sra. Ildete Rocha Tenorio, era casa-
do com a Sra. Liliam Aparecida Cam-
pos Tenorio; deixa as filhas: Thaia-
ne Campos Tenorio e Thais Campos
Tenorio, casada com a Sra. Fran-
cisca Regislaine de Sousa Tenorio.
Deixa a neta Laura, demais familia-
res e amigos. Sua Cerimônia de Cre-
mação foi realizada dia 31 p.p., ten-
do saído o féretro às 17h00 do Ve-
lório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, sala 01, para o Crema-
tório Unidas de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LURDES MOURA DE OLIVEI-
RA faleceu dia 31 p.p., nesta cida-
de, contava 79 anos, filha dos fina-
dos Sr. Oreovaldo de Moura e da
Sra. Sidilia Maria de Jesus, era viú-
va do Sr. Leonidas Martins de Oli-
veira; deixa os filhos: Neusa Maria
de Oliveira; Amauri de Oliveira, ca-
sado com a Sra. Rosa Maria de Oli-
veira Silva; Roberto de Oliveira, ca-
sado com a Sra. Vanda Canciliero
de Oliveira e Marcos Antonio de Oli-
veira, já falecido. Deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado dia 31 p.p., às 11h00
no Cemitério Municipal de Rio das
Pedras/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. BENEDITO CARLOS CALDEI-
RA faleceu dia 31 p.p., nesta ci-
dade, contava 65 anos, filho dos
finados Sr. Manoel Conceição Cal-

deira e da Sra. Adelaide Picoli Cal-
deira, era casado com a Sra. Celia
Regina da Silva Caldeira; deixa os
filhos: Alana Francine da Silva Cal-
deira e Bruno Giangillis da Silva
Caldeira. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado dia 01 p.p., tendo
saído o féretro às 10h30 da sala
01 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IRENNE FABRETTI FRANCO
faleceu dia 31 p.p., nesta cidade,
contava 90 anos, filha dos finados
Sr. Armando Fabretti e da Sra. Ca-
rolina Bortolazzo, era viúva do Sr.
Celio Franco; deixa as filhas: Erly
Franco e Neide Franco, já falecida.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
01 p.p., tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
07, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PASTOR LUIZ FERRAZ DOS SAN-
TOS faleceu dia 31 p.p., nesta ci-
dade, contava 85 anos, filho dos
finados Sr. Augusto Ferraz dos
Santos e da Sra. Alice Cezaria dos
Santos, era casado com a Sra.
Neide de Oliveira Santos; deixa os
filhos: Luiz Adalberto dos Santos,
casado com a Sra. Cibele Cristina
Recchia dos Santos; John Wesley
de Oliveira Santos, casado com a
Sra. Regina Mareie Lachroun; Re-
nata Maria de Oliveira Santos Fer-
nandes, casada com o Sr. Nilton
Alessandro Fernandes e Lilian Oli-
veira Santos Naressi, casada com
o Sr. Rogerio Oliveira Naressi. Dei-
xa netas, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do dia 01 p.p., tendo saído o fére-
tro às 15h00 da sala “A” do Veló-
rio do Cemitério Parque da Res-
surreição, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO DE OLIVEIRA fale-
ceu dia 01 p.p., nesta cidade, con-
tava 57 anos, filho dos finados Sr.
Manoel de Oliveira e da Sra. Nilda
Nascimento de Oliveira, era casado
com a Sra. Ivone de Lourdes Faxina
Oliveira; deixa os filhos: Dayane
Faxina Franzol, casada com o Sr.
Geison Franzol e Robson Faxina
Oliveira. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi re-
alizado dia 01 p.p., tendo saído o
féretro às 17h00 da sala “01” do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. OSCAR TEODORO DE OLIVEI-
RA faleceu dia 01 p.p., nesta cida-
de, contava 79 anos, filho dos fina-
dos Sr. Sebastião Teodoro de Oli-
veira e da Sra. Amelia Correa da Sil-
va, era viúvo da Sra. Cecilia Guerra
de Oliveira. Deixa filhos, genros,
noras, netos, bisneto, demais fami-
liares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saí-
do o féretro às 11h00 da sala “A”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ALCIDES DE CONTE faleceu
dia 01 p.p., na cidade de Rio Claro/
SP, contava 81 anos, filho dos fi-
nados Luis de Conte e da Sra. Re-
gina Picelli de Conte, era casado
com a Sra. Maria Rosa Dias de
Conte; deixa os filhos: Daniele de
Conte, casada com o Sr. Edson e
Danilo Fernando Conte. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
01 p.p., tendo saído o féretro às
16h30 do Velório Municipal de Rio
Claro/SP para o Cemitério São
João Batista na cidade de Rio Cla-
ro/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CELINA CUNHA  LIMONGI
faleceu dia 01 p.p., nesta cidade,
contava 90 anos, filha dos finados
Sr. Cizenando Cunha e da Sra. Adal-
giza Lima Cunha, era viúva do Sr.
Sizendo Limongi; deixa os filhos:
Sizenando Limongi Junior, já faleci-
do e Maria das Graças Limongi Or-
tiz, casada com o Sr. Luiz Carlos
Ortiz. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 14h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressureição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LEILA APARECIDA SEGRE-
DO BORTOLUSSI faleceu anteon-
tem, na cidade de Charqueada/SP,
contava 60 anos, filha dos finados
Sr. José Segredo e da Sra. Anadir
Meloto Segredo, era viúva do Sr.
Luis Antonio Bortolussi; deixa os fi-
lhos: André Luis Bortolussi, casa-
do com a Sra. Ana Paula dos San-
tos Bortolussi e Aline Bortolussi.
Deixa neta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 14h00 do Velório da Saudade,
sala 03, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JOANINHA DE SOUSA
CAMPOS FERREIRA faleceu an-

SR. NAURY BOFFA faleceu dia 30
pp na cidade de Piracicaba, aos
83 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria do Carmo Barbo-
sa Boffa. Era filho do Sr. Oswaldo
Boffa e da Sra. Maria Clelia Tubino
Boffa, ambos falecidos. Deixa so-
brinhos e demais parentes e ami-
gos. O seu corpo foi transladado
em auto fúnebre para a cidade de
Santos onde o seu féretro saiu dia
31 pp as 15:00 hs do velório Me-
morial de Santos seguindo para o
crematório Memorial de Santos.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CARMELINA NEGRI faleceu
dia 30 pp na cidade de Piracicaba,
aos 84 anos de idade e era filha
do Sr. Ottilio Negri e da Sra. Anto-
nia Valles, ambos falecidos. Deixa
sobrinhos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deu-
se dia 31 pp as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Sau-
dade sala 02, seguindo para o ce-
mitério da Saudade, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. NOEDYR GUARDA faleceu dia
01 pp na cidade de Piracicaba,
aos 87 anos de idade e era viúvo
da Sra. Thereza Monteiro Guar-
da. Era filho do Sr. Honorio Guar-
da e da Sra. Rita da Silva, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Neuza
Maria Guarda Poppi, Cleide Tere-
sinha Guarda, Maria Cleuza Guar-
da de Moraes, José Carlos Guar-
da, Claudio Edson Guarda, já fa-
lecido e Neide Aparecida Guar-
da, já falecida. Deixa netos, bis-
netos e demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-se
dia 01 pp as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Sau-
dade sala 08, seguindo para o
cemitério da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

PROFª HELENA KRAIDE SOFFNER
faleceu dia 01 pp na cidade de Pi-
racicaba, aos 94 anos de idade e
era casada com o Sr. Darcy Soff-
ner. Era filha do Sr. Abud Jorge Krai-
de e da Sra. Latife Kraide, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Maria Te-
resa Kraide Soffner casada com
Tarcisio Carlos Costa Arantes, Re-
nato Kraide Soffner casado com
Maria de Lourdes Ap. Prudente
Soffner e Marcelo Kraide Soffner
casado com Ariane Wenzel Soff-
ner. Deixa também netos e demais
parentes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se anteontem as 13:30
hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade sala 04, seguindo
para o cemitério da Saudade, onde

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

SR. HENRIQUE BAPTISTA faleceu
dia 01 pp na cidade de Piracicaba,
aos 95 anos de idade e era viúvo da
Sra. Maria Possani Baptista. Era fi-
lho do Sr. Sebastião Baptista e da
Sra. Benedicta Toledo, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos: Elias Baptis-
ta, Elizeu Baptista, Eli Baptista, Derli
Baptista, Nilza Baptista, Vorilde Bap-
tista e Ivanilde Baptista. Deixa ne-
tos, bisnetos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deu-
se anteontem as 14:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório do Parque
da Ressurreição sala C, seguindo
em auto fúnebre para o Cemitério
Municipal de Vila Rezende, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. VERA LUCIA ROMANO DE
CAMARGO faleceu anteontem na
cidade Piracicaba aos 73 anos de
idade e era viuva do Sr. Joaquim José
de Camargo. Era filha do Sr. Domin-
gos Romano e da Sra. Adelina Puer-
ta, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Angela Maria de Camargo Rumenos
casada com Rita de Cassia Rume-
nos, Silvia Regina de Camargo, He-
lio Alexandre de Camargo, já faleci-
do, Gislaine Aparecida de Camargo,
já falecida, Beatriz Aparecida de Ca-
margo, já falecida, Rudney Jose de
Camargo casado com Elisangela
Camargo e Juliana Aparecida de Ca-
margo casada com Jorge Leria. Dei-
xa netos, bisnetos, tataranetos e de-
mais parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se anteontem ás
13:30 hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 07, seguin-
do para o cemitério da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MARIO JULIO SCOTTON fa-
leceu anteontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 77 anos de idade e
era filho do Sr. Angelo Scotton e
da Sra. Maria Fregadolli, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Mario
Julio da Silva Scotton e Alessan-
dra da Silva Scotton. Deixa 01 neta
e demais parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado em auto para
a cidade de São Pedro onde o seu
sepultamento deu-se anteontem
as 16:30 hs, saindo a urna mortuá-
ria do Velório Memorial Bom Jesus
sala 01, seguindo para o cemitério
Municipal de São Pedro, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA ROSA DE SOUZA fa-
leceu anteontem na cidade de Pira-
cicaba aos 82 anos de idade e era

viúva do Sr. João Vieira de Souza.
Era filha do Sr. Cassemiro Marçal
da Silva e da Sra. Jardina Rosa dos
Santos, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Valdomiro Rosa de Souza,
Benedita Rosa de Souza, Apareci-
da Rosa de Souza, Odete Rosa de
Queiroz, Valdir Rosa de Souza, já
falecido, Margarida Rosa de Sou-
za Pereira, Albertina Rosa de Sou-
za, Maria Antonia da Silva, Tereza
de Souza Porto e Vanda Rosa de
Souza. Deixa demais parentes e
amigos. O seu corpo foi translada-
do em auto fúnebre para a cidade
de Matão onde o seu sepultamento
deu-se ontem as 14:00 hs saindo a
urna mortuária do velório municipal
de Matão seguindo para o cemité-
rio municipal de Matão, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

SRA. ROSAURA APARECIDA LUC-
CA RIVABENE faleceu anteontem na
cidade Piracicaba aos 67 anos de
idade e era casada com o Sr. Jair
Rivabene. Era filha do Sr. Carlos
Lucca Neto e da Sra. Rosalia da
Rocha Lucca, ambos falecidos. Dei-
xa os filhos: Janaina Rivabene Zar-
ratim casada com Celso Alexan-
dre Zarratim, Rosemara Rivabene
Ferreira de Camargo casada com
Pedro Ferreira de Camargo e Fa-
bio Rivabene. Deixa netos, 2 bis-
netas e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
ás 17:00 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório do Cemitério de Vila
Rezende – sala 01, seguindo para
a referida necrópole, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. NIURACI LEONARDO DE OLI-
VEIRA faleceu anteontem na ci-

dade de Piracicaba aos 55 anos
de idade e era casado com a Sra.
Euridice Flora Machuca de Olivei-
ra. Era filho do Sr. Nilson Leonar-
do de Oliveira, falecido e da Sra.
Maria Gilce de Oliveira. Deixou os
filhos: Wesley Bernardineli de Oli-
veira, Tainara Bernardineli de Oli-
veira, enteados: Catia Luz, Aisa-
maque Machuca de Oliveira e Emer-
son Gilberto Pinto. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade - sala 07, seguindo para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. IVANA CRUZ DA SILVA
MARCHIO faleceu ontem na cida-
de de Piracicaba, aos 56 anos de
idade e era casada com o Sr. Luci-
ano Pereira Marchio. Era filha do
Sr. José Cruz da Silva e da Sra.
Delzita Maria de Jesus, ambos fale-
cidos. Deixou o filho: Felipe Preira
Marchio. O seu sepultamento deu-
se ontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério de
Vila Rezende, sala 02, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ELZA BAPTISTA CONS-
TANT faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 85 anos de idade.
Era filha do Sr. Antonio Baptista e
da Sra. Otilia Correa Baptista, am-
bos falecidos Deixou os filhos:
Rogerio Baptista Constant casado
com Viviane Fatima Alves S. Cons-
tant e Roseli Martins Constant de
Souza casada com Ivan Rodrigues
de Souza Junior, Deixa também
netos e bisnetos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para

a cidade de São Pedro onde seu
sepultamento dar-se-á hoje, sain-
do a urna mortuária do Velório Me-
morial Bom Jesus de São Pedro, se-
guindo para o Cemitério Parque de
São Pedro as 16:30 hs, onde será
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR.RENATO LOURENÇO DA COS-
TA  faleceu no dia 31/12 na cidade
de São Pedro aos 88 anos de ida-
de e era casado com a Sra. Luzia
Zavan. Era filho dos finados Sr.
André Costa e da Sra. Yolanda
Senatore Costa. Deixa a filha: Re-
nata. Deixa netas, demais paren-
tes e amigos.O seu sepultamento
deu se dia 31/12 ás 14: 30 hs sain-
do a urna mortuária do Velório Mu-
nicipal de São Pedro seguindo para
o Cemitério daquela localidade onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSE CARRARA faleceu no
dia 02/01 na cidade de São Pedro
aos 64 anos de idade. Era filho
dos finados Sr. Orides Carrara e
da Sra. Carmem Fogaça Carrara.
Deixa a filha: Bianca. Deixa ir-
mãos, cunhado e cunhada. Deixa
demais parentes e amigos.O seu
sepultamento deu se dia 03/01 ás
14:00 hs saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ALCIDES DE CONTE faleceu
em  01/01/2022 na cidade de Rio
Claro/SP aos 81 anos de idade era
casado com a Sra. Maria Rosa Dias
de Conte. Filho do Sr. Luis de Conte
e da Sra. Regina Picelli de Conte.

Deixa os filhos: Daniele casada com
Edson e Danilo casado com Flavia.
Deixa também netos, netas e de-
mais familiares e amigos. O seu se-
pultamento deu-se em 01/01/2022
às 16:00 hs,  saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal de Rio Cla-
ro/SP seguindo para o Cemitério
São João Batista – Rio Claro/SP
para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS).

SR. ISMAEL PEREIRA DE CASTRO
faleceu em  01/01/2022 na cidade
de Rio Claro/SP aos 72 anos de ida-
de era divorciado, filho do Sr. Pe-
dro Pereira de Castro e da Sra. Ma-
dalena Martins de Castro. Deixa os
filhos: Valter (falecido), Valdete,
Vilma, Vilmar e Valeria casada com
Antonio. Deixa também Netos e de-
mais familiares e amigos. O seu se-
pultamento deu-se em 02/01/2022
às 16:00 hs,  saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal de Rio Cla-
ro/SP seguindo para o Cemitério
São João Batista – Rio Claro/SP
para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS).

JOVEM MATEUS DE SOUZA DE
OLIVEIRA faleceu anteontem na
cidade de Rio Claro/SP aos 18
anos de idade era solteiro, filho do
Sr. Mauricio de Oliveira e da Sra.
Suzeli de Souza de Oliveira. Deixa
familiares e amigos. O seu sepul-
tamento deu-se ontem às 17:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Cidade Jardim -
Rio Claro/SP seguindo para o Ce-
mitério São João Batista – Rio Cla-
ro/SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

teontem, na cidade de Limeira/SP,
contava 81 anos, filha dos fina-
dos Sr. Antonio de Sousa de Cam-
pos e da Sra. Antonia Pereira Cam-
pos, era viúva do Sr. Adão Franco
de Oliveira; deixa os filhos: João
Batista Ferreira, casado com a Sra.
Elizete Cardoso Ferreira; Rosan-
gela Maria Ferreira Dantas e Jane
Cristina Ferreira, viúva do Sr. João
Soares dos Anjos. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 13h00 da Igreja
do Evangelho Quadrangular da ci-
dade de Engenheiro Coelho/SP,
para o Cemitério de Artur Noguei-
ra/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CARLOS ANTONIO BRAJAO
DE BARROS faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 76 anos, filho
dos finados Sr. Benedicto Barbo-
sa de Barros e da Sra. Antonia
Brajao de Barros, era viúvo da
Sra. Luzia Harder de Barros; dei-
xa o filho: Thiago Harder de Bar-
ros, casado com a Sra. Marivania
Cristina da Silva Barros. Deixa
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala 07,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUIZA APARECIDA CECCA-
TO faleceu anteontem, na cidade
de Rio Claro/SP, contava 93 anos,
filha dos finados Sr. Joanino Pie-
celli e da Sra. Regina Gasparini,
era viúva do Sr. Lydio Ceccato;
deixa os filhos: Maria de Fatima;
Jose Osvaldo, já falecido; Sonia;
Geraldo; Paulo Roberto e Vania.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 15h00
do Velório do Cemitério Evangélico
de Rio Claro/SP, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MAURICIO ALEXANDRE
BORTOLUCCI faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 50 anos, filho
do Sr. Renato Bortolucci, já faleci-
do e da Sra. Meire Aparecida de
Abreu Bortolucci, era casado com
a Sra. Maria Janaina de Aguiar
Bortolucci; deixa as filhas: Milena
Aguiar Bortolucci e Jamile Aguiar
Bortolucci. Deixa demais familiares
e amigos.vSeu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o fére-
tro às 16h30 da sala “B” do Veló-
rio do Cemitério Parque da Res-
surreição para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
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