uma tarde de Sol às margens do
Rio Piracicaba. Pablo Carajol, do
mandato coletivo, participou da
organização e disse que a intenção
é realizar o evento com maior periodicidade. Que assim seja. Ótimo!

ERRO NOSSO
Por falha técnica em montagem, incluindo falha na revisão, A
Tribuna Piracicabana publicou,
sábado (15) e domingo (16), em
páginas diferentes, o mesmo artigo "As tubulações não são visíveis"
com os nomes de José Oscar Silveira Júnior, assessor da Sedema,
e de Alex Gama Salvaia, titular da
Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (Sedema). Pedimos desculpas, assegurando que o artigo é de
autoria de José Oscar Silveira Junior. Lamentamos nosso erro.
LAMENTÁVEL
Entretanto, mais lamentável
foi a "chuva" de insinuações em
torno do texto com os nomes citados - repetimos, erro nosso -, o que
mostra, tristemente, a anti-ética que
povoa certos políticos, especialmente em Piracicaba. Nem dá para acreditar, para este Capiau, que pessoas ilustres da política, de experiência administrativa, tivessem tanto
prazer em levantar suspeitas do
nada. Do nada, distribuindo insinuações pelas redes sociais. Lamentável mesmo. Mais uma vez, o pedido de desculpas pela nossa falha.
SKATE – I
Os vereadores Pedro Kawai
(PSDB) e Silvia Moraes (PV), do
mandato coletivo “A Cidade É
Sua”, marcaram presença no
evento “Skate Social Piracicaba”,
realizado pela Selam (Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras) em parceria
com o Sesc Piracicaba. No sábado
(15), a programação foi na unidade do Sesc e no domingo (16)
as atividades aconteceram na pista de skate da Rua do Porto.
SKATE – II
Tudo muito bem organizado,
o Skate Social foi marcado pela
presença de profissionais da modalidade, com estrutura de alimentação e ainda show com bandas. O receio das chuvas na manhã de domingo foi agraciado por

VACINA – I
No dia em que o Brasil comemorou a primeira dose da vacina (17 de janeiro), várias capitais iniciaram a vacinação das
crianças, dando prioridade para
aquelas com comorbidades. É
mais um passo importante na
luta para superarmos a pandemia. O Capiau, idoso e cansado,
que sempre levou os filhos a se
vacinarem, reforça a importância
deste ato: embora possa haver
reações, o que é normal, é a melhor forma de combater a Covid.
VACINA – II
Pesquisa divulgada, nesta
segunda (17), pelo Datafolha, revela que 81% dos brasileiros são
a favor da apresentação de comprovante de vacinação contra
Covid para a entrada em locais
fechados, como escritórios, bares,
restaurantes e casas de shows.
Apenas 18% são contrários à medida e a 1% não soube responder.
Como tem apontado os levantamentos no País, o Brasil tem uma
cultura em prol da vacinação.
FALA PIRA — I
O vereador Cássio Luiz, Fala
Pira, do Partido Liberal (PL), entende que é fake news a publicação
deste Capiau sobre sua possível
saída da legenda para ter espaço
para disputar uma vaga na Câmara Federal. Se o Capiau está
errado, fica o pedido de desculpas, mas é bom dar uma conferida na cúpula. E o Capiau deseja
saúde ao vereador Fala Pira, para
que continue a trabalhar pelo Município, como sempre tem feito.

Cozinha Experimental da Sema foi
contemplada em programa estadual
Sema receberá R$ 40 mil ainda no primeiro semestre para investir em equipamentos
e qualificação; serão instaladas cozinhas-piloto nos municípios paulistas
Já em construção pela Prefeitura de Piracicaba, na sede da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento), a
Cozinha Experimental, planejada
para a promoção de cursos e capacitações, foi contemplada para receber os recursos provenientes do
programa Cozinhalimento, da
SAA (Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São
Paulo). Com o objetivo de promover a instalação de cozinhaspiloto experimentais nos municípios paulistas, o programa destinará R$ 40 mil para a Sema
ainda neste primeiro semestre, a
fim de custear parte da compra
dos equipamentos para a cozinha de Piracicaba, como geladeira industrial, freezer, coifa, forno,
entre outros. Atualmente, já são
23 municípios do Estado de São
Paulo com cozinhas experimentais
provenientes deste convênio com
o programa Cozinhalimento.
TREINAMENTOS — Além
do envio de recursos, está inclusa
no programa a realização de cursos, palestras e treinamentos visando a manipulação adequada
dos alimentos, a utilização das
partes não convencionais dos alimentos e o combate ao desperdício, a fim de promover a educação
e a conscientização de práticas alimentares saudáveis e equilibradas.
Em construção desde outubro do
ano passado, a Cozinha Experi-

Thais Passos

Um dos objetivos da Cozinha Experimental é promover a valorização dos alimentos locais

mental da Sema já estava prevista
no orçamento da secretaria, antes
da aprovação no programa estadual. Para a secretária de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba, Nancy Thame, a conquista
desses recursos pelo programa Cozinhalimento virá complementar e

FALA PIRA — II
Quanto às suas considerações
sobre o trabalho deste jornal e deste Capiau, vamos deixar de lado,
porque o importante, no momento, é a saúde do nobre edil Cássio Luiz. Nosso desejo de pronta
recuperação e que Deus o abençoe sempre no trabalho em favor
da comunidade piracicabana.

otimizar ainda mais o projeto da
Cozinha. “Fizemos a inscrição no
programa e as adequações necessárias para que a cozinha estivesse apta para ser aceita no programa. Estamos felizes por sermos
contemplados com os recursos,
que certamente virão em boa hora
Divulgação
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Hospital veterinário
para políticos
Alex Gama Salvaia
Já no início, é bom se ter
em mente que o que os animais precisam é de atendimento veterinário e não de
hospital. Hospital veterinário
é para satisfazer anseios de
políticos que precisam “mos-

trar” serviço ao eleitorado.
Ano passado, a Prefeitura estudou a oferta do governo do
Estado em construir um hospital veterinário na cidade,
com o compromisso de que o
município deveria destinar R$
1,8 milhão/ano para custeio
dessa unidade de saúde pet. A3

A5

PDT
Semana passada, pedetistas de Piracicaba
estiveram na sede estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), na companhia do vereador Zezinho Pereira (hoje, ainda, no DEM) e

de seus assessores. A pauta foi a construção
de uma agenda de visitas que o presidenciável
trabalhista, Ciro Gomes, fará em Piracicaba em
breve. Pelo jeito, Zezinho vai embarcar ou não?

para consolidação do espaço e a
promoção de cursos e capacitações, principalmente ao pequeno
e médio produtor rural, que auxiliem na sua profissionalização e na
capacidade de agregarem valor
aos alimentos artesanais e tradicionais de Piracicaba”, ressalta.

Piracicaba
reabre hoje
para três
doses da
vacina contra
Covid-19
Novas vagas para aplicação
da vacina contra Covid-19 serão
disponibilizadas no site VacinaPira nesta terça (18). A Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS),
vai reabrir, às 13h, as agendas
para aplicação das 1ª e 2ª doses e
da dose adicional aos que tomaram a dose única da Janssen. As
vagas para 3ª doses serão liberadas às 15h. Para fazer o agendamento, basta acessar https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/.

Por um projeto educacional
para a nossa juventude!
Professora Bebel

O

secretário
Rossieli Soares assumiu de vez e de forma aberta o objetivo
de destruir a educação pública no Estado de São Paulo.
Após quase três
décadas de governos do PSDB
no mais rico e populoso estado
do país e aquele que temo maior número de estudantes matriculados, afirma que a educação brasileira é uma das piores do mundo, para justificar
uma reforma do ensino médio
que vai formar jovens exclusivamente para suprir demandas
por mão de obra no chamado
"mercado" de trabalho e para fomentar o "empreendedorismo"
dentro de um modelo econômico que está extinguindo oportunidades para a juventude.
O “novo” ensino médio que
o secretário lança com pompa e
circunstância é muito velho. Remonta a um período em que a
escola pública visava transmitir

a seus estudantes o básico do básico, suficiente apenas para que pudessem cumprir as tarefas necessárias nas
empresas e serviços
nos quais eram contratados. Prosseguir
estudos em nível superior era exceção no
caso da juventude formada por filhos e filhas da classe trabalhadora. Alcançar cargos
mais altos nas hierarquias do
mundo do trabalho demandava
um enorme esforço pessoal.
Pois bem, com uma nova
nomenclatura, na qual podemos encontrar “protagonismo
juvenil”, “itinerários formativos”, “competências e habilidades” e outros jargões do novo
linguajar tão caro aos neoliberais, a reforma do ensino médio faz a educação brasileira
caminhar para trás. A partir do
segundo ano do ensino médio,
os estudantes escolherão entre
o pouco e o quase nada em termos de formação educacional.
No lugar das matérias fundamentais para a formação de

O “novo” ensino
médio que o
secretário lança
com pompa e
circunstância é
muito velho
qualquer cidadão ou cidadã que
pretenda ter condições de decidir
o seu próprio destino (como história, geografia, biologia, física,
química, artes, filosofia, sociologia), entram quinquilharias e cursos pseudo profissionalizantes,
como criação de games, técnico
em turismo, técnico e administração etc. Claro, o ensino técnico-profissional é fundamental,
mas não com esse nível de rebaixamento curricular e sem destruir
a formação geral básica indispensável para nossa juventude.
Nós vamos resistir. Vamos
debater nas escolas com os professores, funcionários, conselhos de
escolas, comunidades, para que
resistam ao rebaixamento do ensino médio feito por um governo
em fim de mandato. E o Estado
de São Paulo precisa de um projeto educacional para a juventu-

de, mas nada podemos esperar dos governos que aí estão.
É fácil para o ex-ministro
do governo golpista de Michel
Temer fazer determinadas afirmações, pois foi ele mesmo o
responsável pela famigerada
"reforma do ensino médio" e
também por impedir que as diretrizes curriculares nacionais
para o ensino médio aprovadas pelo Conselho Nacional de
Educação no governo do PT
fossem levadas à prática.
Os brasileiros e os paulistas contam os dias e as horas
para que finalmente acabem
esses governos destruidores
de Bolsonaro e Doria e para
que possamos retomar o caminho da construção de uma
nação que forme nossos jovens
para a cidadania e para a vida
que escolherem e não o destino imposto por um sistema
movido unicamente pelo lucro.
———
Professora Bebel,
presidenta da Apeoesp, deputada estadual, líder da bancada do PT na Alesp
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"In Extremis"

Sem Thiago, “faz escuro”
(mas eu não canto)
Cecílio Elias Netto

O

ra, não se diga
que Thiago de
Mello morreu.
Apenas seu corpo foi
sepultado. Poetas
não morrem. Por
isso, enquanto houver alguém amando
– seja apenas uma
pessoa – enquanto o
colibri estiver beijando a flor; enquanto mãos se encontrarem em nome da paz –
haverá, também, um poeta celebrando a Vida. E Thiago de
Mello estará presente, entoando o seu canto especial, “Estatutos do Homem”. E advertindo-nos: “Só uma coisa fica proibido: amar sem amor.”
Confesso não ter conseguido, ainda, avaliar o tanto que o
inesperado nos modula a vida.
O acaso, o fortuito, o imprevisível seriam, eles, determinantes
na nossa existência? Deslumbreime com a poética de Thiago de
Mello ao descobrir seu magistral
poema, reação imediata ao golpe
militar de 1964. Thiago estava no
Chile, como adido cultural, amigo de Pablo Neruda, do presidente Allende. Foi torturado sob a
ditadura de Pinochet. Certamente por inspiração divina – companheiro do mistério que ele sempre
foi – o poema nasceu-lhe de sopetão: “Fica decretado que, agora,
vale a verdade, que, agora, vale a
vida...” E, então, fez-se história.
Foi em maio de 1993 que a
“Fada Fortuna” me privilegiou.
Eu escrevia, também, para o Correio Popular de Campinas. Eram
crônicas e entrevistas semanais.
O nosso editor era o genial Wilson Marini. E foi dele a sugestão: “Por que não conseguir entrevistar o Thiago de Mello?”
Mas como, quando, onde? Em
que nuvem deveria estar o poeta
para ser alcançado? Pois ele estava ali pertinho de Campinas,
em Itatiba. E Thiago aceitou ser
entrevistado por um desconhecido jornalista piracicabano.
Era uma casa pequenina,
humilde. Quem me recebeu foi
Aparecida, a jovem companheira do poeta imortal. Sorrindo,
encaminhou-me até uma edícula onde Thiago se recolhia. No
silêncio, na quase penumbra,
apenas acordes de Mozart pareciam existir, vindos de um pequenino aparelho de som. E foi
quando senti o impacto, o golpe,
a visão inesquecível: Thiago de

Mello, todo vestido de
branco, brancas até
mesmo as sandálias,
o rosto cor de cobre
emoldurado pela vasta cabeleira prateada!
Não me vi diante de
um poeta, do escritor
de renome internacional: estava, eu, diante de um profeta. E
senti ter entrado no
aconchegante mosteiro de um sacerdote pagão. Entendi, de imediato, o trecho do
poema: “Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da
vida, o uso do traje branco...”

“Só uma
coisa fica
proibida: amar
sem amor”
Não, não conseguirei narrar
o que aconteceu. Quero fazê-lo –
até mesmo para agradecer aquele privilégio imensurável – mas
não há como descrever a aurora, a paz, a harmonia da beleza
humana. Thiago de Mello foi um
dos mais belos seres humanos
com que cruzei nessa minha tão
longa jornada. Conheci, estive
com e até mesmo entrevistei personalidades exuberantes. Digo
de alguns: Juscelino, Jânio, Geisel, Montoro, Carlos Lacerda,
Carvalho Pinto, Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, Hilda Hilst,
cardeais Motta, Evaristo Arns,
Agnello Rossi, Hélder Câmara,
Tônia Carreiro, Procópio e Bibi
Ferreira, tantos e tantos. Foi,
porém, em Thiago de Mello, o
poeta, em quem vi, senti, descobri a exuberante simplicidade e riqueza do ser humano.
Foram cinco tardes que,
ainda agora, estão entre as
mais belas de minha vida. Thiago de Mello tirou-me qualquer dúvida e passei a entender: há, realmente, o divino no
humano. Daquele primeiro
encontro, saí atordoado por
tanta beleza, ternura e humanidade. E querendo viver o que
ele proclamara: “Só uma coisa
fica proibida: amar sem amor.”
Thiago de Mello cantou o
amor. Agora, sem ele, faz escuro. E eu não consigo cantar.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

Palavra que perdeu seu
sentido original
João Ribeiro Junior

A

palavra democracia terminou por ter o destino de todas as palavras: perdeu
seu sentido original. A democracia representativa é uma organização, não do povo, mas dos representantes do povo, escolhidos
pelo sistema mais falso e mais prejudicialmente seletivo. Tornou-se,
de verdadeira representação popular, em regime de caçadores de
cargos eletivos, com toda a degenerescência consequente dos que
transformaram os meios em fins.
O Brasil tem condições ainda
fracas para formar uma democracia. A índole pacífica e hospitaleira do nosso povo é realmente democrática, mas a inércia, decorrente do analfabetismo, da incultura e da falta de saúde, não lhe
permite aspirar a responsabilidade. Aceita fatos consumados. E
povo fatalista. Tais condições permitiram que o sistema de representação, que deveria ser seletivo
para melhor, o fosse para pior.
Faar de certos homens públicos
(como Lula e caterva), de sua venalidade (como político corrupto)
e de sua incompetência, seria até
de mau gosto, porque todos sabem
como essas notas são marcantes
da nossa política, apesar das honrosas de exceções de homens bemintencionados, que se veem coartados pela ação dissolvente dos politiqueiros, cujo passado é tão sujo
como uma coacla. A seleção de
valores será sempre frustrada, e
muitos homens dignos de nossa

terra negam-se a ombrear com certos politiqueiros por questão de
pejo. Ora, esses valores são desconhecidos do povo, porque eles não
buscam a notoriedade mentirosa
e enganadora. Portanto. Portanto, nunca serão elevados aos altos
postos. Além disso, os políticos
mal-intencionados não os quereriam por serem incômodos e iriam
atrapalhar seus desejos de enriquecerem ainda mais com o dinheiro do povo. Além de aumentarem o desvalor de mitos, que
demostraram sua incapacidade
guindados aos altos postos, não
pactuariam cm certos arranjos.
Dessa forma, está vedada, enquanto continuarem, a elevação de
homens dignos e competentes.

O Brasil ainda
tem condições
fracas para
formar uma
democracia
Essa realidade triste de nossa terra é própria do espírito paleotécnico que ainda a domina, e
frustra a ação desinteressada e
honesta daqueles homens públicos, que, realmente, visam o bem
de seu povo. E assim caminha o
Brasil para seu futuro incerto.
———
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente
de Direto Constitucional
e de História, doutor em
Educação, mestre em
Filosofia (Unicamp)
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A vacinação de Davi Xavante: o
sonho de Piracicaba como aldeia irmã
Adelino Francisco
de Oliveira

I

nteressante que a
primeira criança a
ser vacinada em
prevenção à Covid no
Brasil esteja revestida
de tantas representações e significados
simbólicos. O pequeno
Davi Seremrãmi'wê Xavante, em
sua ainda plena infância, já traz
as marcas de tantas resistências. Em um contexto de negacionismo explicito, de afirmação de
tantos preconceitos e de violação
do direito à saúde na infância,
Davi é criança, é indígena, é portador de comorbidade, é migrante. Davi traz a dignidade do povo
Xavante, do povo brasileiro.
Alguns caminhos certos são
tecidos por linhas tortas, fazendo justiça ao ditado pular. Foi
assim que pude conhecer o jovem Davi Xavante. Na dinâmica
da construção da pré-campanha
para disputar a prefeitura de Piracicaba, ainda em 2019, um
amigo do Rio de Janeiro, Cremildo, ex-companheiro dos tempos do Seminário Menor Salvatoriano, em Conchas, aproximou-me da pesquisadora da
tradição Xavante Fernanda Viegas Reichard, que é a responsável legal pelo pequeno Davi,
que vive com ela em Piracicaba,
pois faz tratamento de saúde.
Davi é uma criança linda,
forte, livre, admirável,cheia de
energia, de inventividade, de
aberta curiosidade, de profunda bondade e também plena de
valores culturais. A convivência
com Davi Xavante é sempre
uma experiência única, singu-

lar, reveladora. Não
precisa ser grande observador para se perceber, quase de imediato,
a explosão de potencialidades, contidas em
uma criança Xavante.
Desde o início da
pandemia da Covid-19,
os povos originários,
juntamente com as comunidades mais pobres da sociedade, foram literalmente abandonados à própria sorte, sem uma
ação mais efetiva de proteção e
cuidado no campo da saúde pública por parte das autoridades
políticas em esfera federal. Foram
muitas as denúncias, em âmbito
nacional e internacional, contra
o governo federal, por parte de
entidades e organizações ligadas
à garantida dos direitos humanos, relatando um verdadeiro genocídio contra os povos indígenas. Há uma consistente denúncia de que foram cometidos crimes contra a humanidade.

Davi traz a
dignidade do
povo Xavante, do
povo brasileiro
Em ricos e intensos diálogos
políticos, a pesquisadora Fernanda Reichard apresentou-me o
projeto “aldeias irmãs”, propondo que a cidade de Piracicaba
adotasse uma aldeia indígena,
mantendo profunda interação,
com trocas culturais e ajuda material. Explicando o projeto “aldeias irmãs”, a pesquisadora Fernanda Reichard ressaltou que
essa era uma proposta pensada
primeiramente pela pesquisadora
Mirian Rother. Fiquei logo fasci-

Divulgação

Davi, Fernanda e Adelino

nado pelo projeto e, após discussões e estudos de viabilidade, incorporamos o projeto “aldeias irmãs” em nosso programa de governo, quando disputamos a prefeitura de Piracicaba, na eleição
de 2020. Foi maravilhoso sonhar,
em conjunto com o cacique Jurandir Siridiwê Xavante – pai do
jovem Davi –, a possibilidade de
Piracicaba estar irmanada com o
povo Xavante, da terra indígena
de Pimentel Barbosa, aldeia Etenhiritipá, no Mato Grosso.
O tema da vacinação das crianças aparece como mais um triste capítulo da necropolítica, defensora de um negacionismo míope,
que tenta, obstinadamente, negar
a letalidade da pandemia, apesar
da incontestável realidade de mais
de 620 mil brasileiros mortos em
decorrência direta da ausência de
uma política pública nacional de
imunização em massa, por meio
da ampla vacinação da população.
Nessa conjuntura marcada pelo
negacionismo oficial, a vacinação

de Davi Xavante alcança um
sentido profundo, de resistência,
de reconhecimento étnico-identitário e de afirmação de plena
cidadania. Davi deixou de ser
uma criança individual, para
emergir como símbolo da identidade de todo o povo brasileiro, que reivindica o direito fundamental à saúde e afirma a
dignidade da vida, em uma cultura do bem viver. O pequeno
Davi é um ícone de luta e de resistência, de defesa e salvaguarda do processo civilizatório, de
emancipação, de reencontro com
a diversidade, com a pluralidade e com nossa humanidade.
———
Adelino Francisco de Oliveira, professor no Instituto Federal, campus Piracicaba; Doutor em Filosofia e Mestre em Ciências da Religião; adelino.
oliveira@ ifsp.edu.br .
@Prof_Adelino_;
professor_adelino

O ataque aos direitos humanos

A

afirmação histórica dos Direitos Humanos é
um fenômeno recente,
surgindo nos movimentos revolucionários dos séculos 17 e 18.
De lá para cá, a tradição dos direitos humanos sempre encontrou opositores, seja à
direita (como é o caso
do neoliberalismo que localiza
os direitos humanos como obstáculo à racionalização da lucratividade do livre-mercado),
ou à esquerda (através da matriz do comunismo ortodoxo,
que enxerga os direitos humanos como encobrimento da estrutura de classes e como direitos das classes dominantes).
Mesmo diante de ataques,
aqui e acolá, o ideário dos direi-

tos humanos se solidificou nas democracias liberais. Após a morte de
cerca de seis milhões de
judeus nos campos de
extermínio, durante a
Segunda Guerra mundial e de tantas outras
atrocidades e morticínios causados pelo conflito, os direitos humanos
foram afirmados, em
1948, como política de Estado em
todas as nações democráticas do
mundo, por meio da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Entretanto, apesar do estabelecimento do Estado de Direito e de
uma “cultura de direitos”, numa
estrutura jurídico-legal, o ideário
dos direitos humanos tem sido atacado de forma descomunal na atual conjuntura política mundial.
Vemos isso muito forte, por

Precisamos
renovar o
entendimento
do que são os
direitos humanos
no Brasil
exemplo, aqui no Brasil. Não é incomum ouvirmos ou lermos nas
redes sociais, gritos enraivecidos
encampando as seguintes máximas: “Direitos Humanos é direitos dos manos”, ou “Direitos Humanos para humanos direitos”.
No campo da política nacional, os
direitos humanos são atacados a
todo momento por parlamentares,
tanto em discursos quanto na proposição de leis e sobretudo pelo
presidente Jair Bolsonaro, que
sempre demonstrou desprezo a
qualquer discurso humanitário.

Além dos ataques desferidos aos direitos humanos, no
Brasil a mídia sensacionalista
tem os atrelado (desde os anos
80), ao espectro político das esquerdas, quando na verdade, os
direitos universais dizem respeito a todas as pessoas em todos
os lados do espectro ideológico.
Precisamos renovar o entendimento do que são os direitos
humanos no Brasil. Somente
assim, alguma mudança positiva poderá ser avistada num horizonte próximo em nossa nação. Este é o primeiro passo.
———
Rodolfo Capler, teólogo,
pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da
Fundação São Paulo/
PUC-SP, autor do livro
“Geração Selfie” (2021)

Pisar correto para andar direito
Walter Naime

O

ano está começando. Vamos
começar com o
pé direito. Pisar correto para andar direito.
Os pés formam a
base de sustentação do
corpo e constitui parte
dos membros de grande importância para a locomoção.
Tudo que tem corpo e massa
sofre atração da gravidade.
Ao nascermos ao tentar locomovermos, pelo princípio da
ação e reação para vencer a força da gravidade os nossos músculos são postos à prova para a
sua constituição. Nesse desenvolvimento vão aparecendo a
maioria dos problemas advindos dos nossos pés que tem a
incumbência de sustentar e movimentar as cargas do corpo.
Essa carga quando anormais variam de trinta a trezentos quilogramos por pessoa. Na normalidade variam entre trinta a cem.
A engenharia dos pés é bem
complexa na área de sua resistência e composição de forças que regem os movimentos trazendo o
aparecimento de esforços que desafiam o entendimento para
manter o equilíbrio dos mesmos.

Do andar descalço ou sem proteção nos pés, o ser humano se colocou em
risco vindo criar
equipamentos com
solas de tipos diferentes até atingir o desenvolvimento dos tamancos, chinelos, alpargatas, sapatos, tênis.
Com todos esses cuidados ainda sobram os problemas biológicos.
Surgem com isso pessoas que
vão se dedicar a diminuir as dores dessas pontas de membros,
fazendo corretivos à “Engenharia do corpo”. Nesse momento
são formados os calistas, os podólogos, os ortopedistas na tentativa da cura desses males.
Da inspiração ao transitarmos pela Rua XV de Novembro nº 776, onde fica a loja
Zaz-Traz onde se consertam sapatos, sentimos o desejo de homenagear o NOTÁVEL amigo e
artesão Carlos Roberto Forti.
Ele é o Carlão que ficando colocado em sua cadeira de trabalho
ou uma máquina de costura ou
politriz, comanda uma equipe de
abnegados pela sua atuação.
Com uma linha e agulha nas
mãos, escolhe o botão colorido ou
metálico para afixar em uma bol-

Tudo que ttem
em
corpo e massa
sofre atração
da gravidade
sa e enquanto isso alinhava com
todo cuidado os momentos de sua
existência, fixado no ato de servir bem, pondo o seu talento artesanal a serviço do próximo.
Não é necessário salientar
que em todo o percurso do trabalho os sacrifícios normais aparecem, mas como o controle e
equilíbrio se fundem aparece o
sabor da realização. Com o dói
aqui, dói ali; passando da hora
do comer ou beber; não se dormiu bem; com a coluna dorsal
problemática vamos em frente.
Tudo isso vem coroar a satisfação de ter executado, aquilo que
vai alegrar a vida das pessoas.
Esse Carlão, que deu continuidade a profissão de família,
sendo um grande profissional,
ainda em seus contatos pessoais transmite uma filosofia de
luta e de viver com sabedoria.
O Carlão não entende só de
pé, entende também do que vai
pela cabeça. Como resultado, fica
claro o que foi falado no parágrafo anterior e a frase “do couro sai a correia”, ajuda a clare-

za, pois “quem não gosta do samba bom sujeito não é, ou é ruim
da cabeça ou doente dos pés”.
Por se falar em “correia”, ao
se cuidar do “Pisar correto para
andar direito”, nela está embutida a parte moral do nosso trabalho, pois assim procedendo estaríamos obedecendo o que a
mente ordena nos futuros passos de uma longa caminhada,
para que não sejam dados furtivamente. Para isso faz se necessário implantar na consciência o
propósito da caminhada nas linhas da lisura, da lealdade, da
pro atividade, da transparência e
dos bons costumes, trazendo valores a sociedade a que pertence.
Você pode não conhecer o
Carlão, que fica escondidinho
no fundo do seu estabelecimento, porém conhece o resultado
do seu trabalho, que às vezes é
entregue em cima de um simples balcão e sempre vem somado à vontade de bem servir.
Assim com uma “martelada no prego e outro na ferradura”, nunca no dedo, o Carlão continua com a sua missão, orientando o “Pisar correto para andar direito”.
———
Walter Naime, arquitetourbanista, empresário
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Hospital veterinário para políticos
Alex Gama Salvaia

J

ESTIAGEM
A ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, iniciou viagem, pelas
áreas do centro-sul do país atingidas pela estiagem. A ministra
esteve em Santo Ângelo, no Rio
Grande do Sul; também, em
Chapecó, em Santa Catarina. A
equipe de técnicos do Ministério,
da Conab, Embrapa e representantes do Banco Central, Banco
do Brasil e do Ministério da Economia integram a comitiva.
PRODUÇÃO
Em 2021, o Valor Bruto da
Produção Agropecuária (VBP)
atingiu R$ 1,129 trilhão, 10,1%
acima do valor alcançado em
2020 (R$ 1,025 trilhão). De
acordo com levantamento da
Secretaria de Política Agrícola
do Mapa, as lavouras somaram
R$ 768,4 bilhões, o equivalente
a 68% do VBP e crescimento de
12,7% na comparação com
2020; e a pecuária, R$ 360,8
bilhões (32% do VBP) e alta de
4,9%. A nota técnica informa
que o bom desempenho do
agro ocorreu mesmo diante
da falta de chuvas, seca e geadas em regiões produtoras.
EMBAIXADOR
Precisamos combater o
protecionismo promovendo a
agricultura baseada na ciência.
A recomendação foi dada pelo
embaixador do Brasil em Washington, Nestor Forster. “A
agricultura ocupa apenas 7,8%
do território brasileiro para a
produção de alimentos para o
mundo”, destacou em reunião
com líderes setoriais do agronegócio promovida pelo Comitê
de Relações Internacionais da
Sociedade Rural Brasileira. Durante o encontro, o diplomata
fez um balanço sobre o primeiro
ano de governo do presidente
norte-americano Joe Biden e
destacou as oportunidades comerciais entre os dois países.
ROBERTO RODRIGUES
O ex-ministro e ex-secretário de Agricultura de SP (1993/
1994), Roberto Rodrigues, recebeu, após reunião de trabalho da Agro Export, a homenagem referente aos 130 anos da
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento de São Paulo.
Representando o Secretário Itamar Borges, o Secretário-Executivo, Francisco Matturro, entregou o troféu para Rodrigues.
REUNIÃO
O Secretário de Agricultura
e Abastecimento de São Paulo,
Itamar Borges, se reuniu com
representantes da FAESP/SENAR-SP (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São

Paulo/Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) e SebraeSP. De forma virtual, Tirso Meirelles, Vice-presidente da Federação e Presidente do Sebrae-SP,
participou da reunião. A Secretaria tem se encontrado com os
membros das entidades, que
tem trazido sugestões de atendimento ao produtor, reivindicações e propostas de parceria
para execução de projetos.
PRÊMIO
O pesquisador da APTA Regional de Adamantina, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,
Denilson Burkert foi agraciado
com o Prêmio Ambientalista Regional pelas bacias hidrográficas
dos rios Aguapeí e Peixe. A premiação é uma iniciativa do Programa Município VerdeAzul
(PMVA), da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente paulista (SIMA). O pesquisador foi
escolhido, em votação, pelos interlocutores dos municípios que
representam as duas bacias hidrográficas junto ao Programa.
UVAS
Em São Paulo, as variedades estão presentes desde o final do século 19, de onde se espalharam a partir de cidades
como Jundiaí e São Roque, tradicionais polos de viticultura.
Entre as vantagens produtivas
estão a possibilidade de produção em áreas pequenas e os
bons preços alcançados no mercado. Mas para isso é preciso estar enfrentar uma série de desafios práticos, entre eles o bom
manejo das parreiras. Desafios
dos produtores - Segundo Evaldenir Carareto, instrutor do
SENAR-SP no Sindicato Rural
de Jundiaí, os produtores enfrentam dificuldades tanto financeiras quanto de manejo.
RASTREABILIDADE
O mamão é uma das frutas
mais exportadas pelo Brasil, especialmente para a Comunidade
Europeia. Mas entraves internos
ainda impedem que as exportações cresçam e hoje, de acordo
com a Associação Brasileira de
Produtores e Exportadores de
Papaya (Brapex), apenas 2% da
produção nacional é vendida
para o exterior. De olho nesse
mercado, a associação se reuniu
com a direção da Ceagesp e representantes do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em São Paulo. Na pauta, esforços para estimular ações de controle da
rastreabilidade da fruta. A reunião ocorreu na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). (Com
informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

á no início, é bom
se ter em mente
que o que os animais precisam é de atendimento veterinário e
não de hospital. Hospital veterinário é para
satisfazer anseios de
políticos que precisam
“mostrar” serviço ao eleitorado.
Ano passado, a Prefeitura estudou
a oferta do governo do Estado em
construir um hospital veterinário
na cidade, com o compromisso de
que o município deveria destinar
R$ 1,8 milhão/ano para custeio
dessa unidade de saúde pet.
Quem seriam os usuários
desse serviço? Pessoas que não
possuem capacidade de pagamento de serviços veterinários na
rede privada. Pois bem. Foi feito
o estudo e constatou-se, já de
cara, que essas pessoas, em sua
grande maioria, não possuem
carro para transportar seu pet
até o hospital veterinário. Também não podem levar seu animal
no sistema de transporte público. Já encontramos aí um grande entrave ao sucesso de um hospital veterinário em Piracicaba.
Como se não bastasse, também foi analisado que, considerando a burocracia no processo
de licitação a que o poder públi-

co está sujeito, do
anúncio da obra até
sua conclusão e abertura para funcionamento, possivelmente,
se passaria pelo menos
1 ano e nesse intervalo
os animais continuariam sem atendimento.
Há também os animais de médio e grande porte que teriam ainda mais
dificuldades de serem transportados. Com clínicas credenciadas,
esses profissionais poderiam se
deslocar pouco para atendimento
desses animais. Foi identificado
outro ponto preocupante, que é a
concorrência com pequenas clínicas veterinárias, muitas delas na
periferia e que prestam importante serviço à população, sobretudo,
aos mais carentes. Poderia causar
a falência de muitas e isso não seria adequado ao interesse público.
Qual seria, então, a melhor
opção? Com base nesse estudo,
a melhor opção discutida foi a
de estabelecer um credenciamento de veterinários na cidade (inclusive na zona rural),
que passariam a atender diretamente a população perto de
sua residência e por alguém
que, muitas vezes, é conhecido.
Como você já notou, essa opção agrada a todos os que realmente estão preocupados com a

Hospital
veterinário é para
satisfazer anseios
de políticos
que precisam
“mostrar” serviço
ao eleitorado
causa animal e com as pessoas
carentes de Piracicaba. Como bônus, agrada, reconhece e valoriza os profissionais da medicina
veterinária, que muitas vezes,
cobram valores aviltantes para
não deixar o animal sem atendimento, mesmo que isso implique
em inviabilizar seu sustento.
O custeio de um hospital, que
sempre é um valor elevado, exige
do poder público um comprometimento sem fim com um modelo
que pode ser frustrante para o
munícipe. Uma vez construído e
com equipe contratada por meio
de concurso público, não é possível mais deixar esse compromisso,
mesmo que ineficiente. Por outro
lado, o custeio destes serviços por
meio da rede privada, estimula a
melhoria contínua, privilegia os
profissionais que melhor atendam
as pessoas e seus pets, oferece um
serviço de qualidade bem pertinho da residência das pessoas.
Esses foram apenas alguns
dos pontos analisados e discuti-

dos na Prefeitura. Os animais
não falam - eu sei - mas se por
apenas um momento, imaginássemos que eles podem falar, o
que acham que responderiam às
seguintes perguntas: Você prefere ser atendido daqui pelo menos um ano ou muito antes disso? Prefere uma cerimônia de
inauguração, com autoridades
discursando por horas, a mídia
cobrindo e políticos usando isso
para pedir voto na próxima eleição, ou prefere ser tratado e curado o mais rápido possível? Prefere
ter um médico veterinário bem
pertinho da sua casa ou ter que
viajar longas distâncias para chegar a um único hospital? Se você
tiver que ser internado, prefere que
seja mais próximo de casa, para
poder ser visitado pelo seu humano ou longe de casa, ainda que
a distância possa impedi-lo de lhe
ver diariamente no hospital?
As respostas ficam a critério da imaginação de cada um.
Graças a Deus, a decisão foi tomada pensando no interesse
público e no interesse do bem-estar animal. Piracicaba está se tornando uma cidade de respeito!
———
Alex Gama Salvaia, advogado, professor universitário e atual secretário
de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba

A “bala de prata”
Almir Pazzianotto
Pinto

O

sistema multipartidário adotado no Brasil
tem qualidades e defeitos. Mais defeitos do
que qualidades. Foi
imaginado por Golbery
do Couto e Silva, também conhecido como
“O Bruxo”, um dos cérebros do
regime militar (1964-1985).
Ao perceber que o período
de ditadura se aproximava do
fim e levaria consigo o regime
bipartidário, o Chefe da Casa
Civil do presidente João Figueiredo tratou de instituir sistema
de regras onde a simplicidade
de fundação de partido e a ambição do poder conduziriam à
pulverização das legendas.
Os fatos estão aí a demonstrar como estava certo o astuto
general. Temos hoje 30 partidos
reconhecidos pelo Superior Tribunal Eleitoral e outros tantos já organizados, com pedidos de registros à espera de aprovação. São
partidos de ocasião, desprovidos
de conteúdo ideológico, debilitados
pela infidelidade de dirigentes
e filiados, alimentados com recursos do Tesouro Nacional sem
os quais deixariam de existir.
O vácuo ideológico das legendas se reflete na personalidade da
maioria dos candidatos. São vagamente de direita, de esquerda,
de centro direita, de centro esquer-

da. Alguns mais ignorantes apregoam falsa
posição radical. Quase
todos, porém, uma vez
eleitos, se deixam atrair
pela força do “centrão”,
agrupamento instável,
imoral e informal,cuja
ideologia consiste na
busca do poder pelo
poder e pelo dinheiro.
O declínio da ditadura de Getúlio Vargas, implantada em 10/11/1937 e derrubada
em 29/10/1945, estimulou a criação de três partidos: o Partido Social Democrático (PSD), representante do pensamento conservador; o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), suposto porta-voz das
classes trabalhadoras; a União Democrática Nacional (UDN), opositora do governo, com penetração nas Forças Armadas. Após a
redemocratização e a promulgação
da Constituição de 1946, novas legendas foram criadas. Nenhuma,
porém, investida da representação e força das três primeiros.
Até a derrubada de João Goulart (31/3/1964), as disputas políticas se revestiam de algum verniz
ideológico. As forças da direita e
da esquerda se encontravam razoavelmente definidas, graças,
também, ao ressurgimento do Partido Comunista, colocado na ilegalidade no início do governo do
presidente Gaspar Dutra (19461950).Além do PSD, PTB e UDN,
partidos menores, de atuação regional, procuravam se fazer pre-

Compete ao
eleitor proceder
à seleção que
o partido se
recusa a fazer
sentes. Assim acontecia com o
Partido Democrata Cristão
(PDC), o Partido Social Progressista (PSB), o Partido Socialista
Brasileiro (PSB). Os demais se satisfaziam sendo meros figurantes.
Consolidado o golpe de 1964
pelo Ato Institucional de 9 de
abril,o presidente escolhido pelos militares, general Castelo
Branco, baixou o Ato Institucional nº 2, de 27/10/1965. Dissolveu os partidos e acabou com as
eleições diretas para presidente
e vice-presidente da República.
Dias depois, pelo Ato Complementar nº 4, de 20/11/1965,estipulou as condições para a fundação de organizações com características de partidos políticos.
Gerados de cima para baixo, a
Aliança Democrática Nacional
(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) necessitavam
de recursos financeiros. A Lei nº
4.740, de 15/7/1965, denominada
Lei Orgânica dos Partidos Políticos,
instituiu, com esse objetivo, o Fundo Partidário, abastecido com recursos do Tesouro Nacional. Para
coroar a obra, a Constituição de
1988 conferiu ao Fundo a patente
de direito constitucional e a ele o
Poder Legislativo, agregou o Fundo de Financiamento Eleitoral.

Com dinheiro abundante e
plena autonomia para gastar, os
partidos proliferaram como moscas no estrume. Dada a quantidade e a necessidade de representação expressiva, pois dela depende o volume de dinheiro do
Fundo, foram afrouxados os critérios de escolha de candidatos.
Buscam os dirigentes nomes de
popularidade fácil, embora pobres de conteúdo intelectual, cultural e ético.Ser famosa, ou famoso, é a exigência. Não interessam as reais qualidades. Assim
se explica a repentina ascensão
política de mulheres e de homens
de caráter frouxo e repulsivo.
Compete ao eleitor proceder
à seleção que o partido se recusa
a fazer. A sobrevivência da democracia é ameaçada pelo enfraquecimento do Poder Legislativo, volúvel marionete do Poder Executivo. Senadores e deputados federais são responsáveis pelo desprestígio da Constituição. Pertence aos eleitores a responsabilidade de recuperação da dignidade
perdida.O voto secreto, direto,
com igual valor para todos, é a
“bala de prata”de que dispõem os
eleitores, se souberem usá-lo.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST);
autor dos livros A Falsa República e 30 Anos
de Crise 1988-2018

A mulher como pessoa
José Renato Nalini

A

convite de minha
amiga, Maria
Domitila Prado
Mansur, participei de
um dos painéis do Seminário Direito das
Mulheres, promovido
pela Escola Nacional
da Magistratura e Escola Judicial Militar
do Estado de Minas Gerais. Cada
etapa homenageava uma figura
feminina merecedora. Nesse painel foi a Juíza carioca Viviane
Vieira do Amaral Arronenzi. Na
véspera do Natal de 2020, foi assassinada pelo ex-marido, o engenheiro civil Paulo José Arronenzi. O homicídio foi praticado
no momento em que a vítima entregava as filhas ao pai, para com
ele passarem a noite de Natal.
Uma testemunha conseguiu
filmar o crime e no vídeo é possível
perceber que as três filhas imploravam ao pai que não matassem a
mãe. Foram dezesseis facadas, a
maior parte na região facial.
Palestraram no painel as
doutoras Flávia Noversa Loureiro, autoridade em Ciências Criminais da Universidade do Minho, Déborah Prates, autora do livro “Acessibilidade Atitudinal”, publicado em 2019, que atua na causa das pessoas com deficiência e Viviane Limongi, advogada paulista
e que só no decorrer da apresentação, vim a saber, filha do grande
magistrado Celso Limongi, que
também presidiu o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.

Três explanações
bastante substanciosas
e instigantes. Impressionou-me a fala e a garra da doutora Déborah
Prates, com deficiência
visual, que definiu o
capacitismo, espécie do
gênero preconceito, reducionista da pessoa
deficiente à própria
deficiência. Mencionou o filósofo Pierre Bourdieu,
comentou o verdadeiro subterrâneo social em que permanecem
os deficientes, sobretudo a mulher. A sociedade contemporânea
cultiva uma espécie de ideologia
da deficiência, tornando invisíveis aqueles que mais necessitam
de reconhecimento e apoio.
Uma visão que nunca me
ocorrera antes, a de que o contratualismo – uso recorrentemente as
posturas de Rousseau, na sua visão idílica, de John Locke, para
quem faltaria à sociedade sem comando as três funções estatais e
de Thomas Hobbes, que legitima o
autoritarismo – deixou indefesas
a mulher, a criança e a velhice. A
deficiência tem de ser encarada em
seu complexo espectro biopsicossocial, não apenas biológico. Enquanto isso não ocorrer, continuarão firmes as barreiras postas entre os
deficientes e não deficientes.
Apreciei bastante a conotação
de que a mulher não tem de ser
considerada algo tão antípoda ao
homem. Na verdade, a melhor
concepção é a de que ambos são
“pessoas”. Pessoas que, pelo mero
fato de integrarem a espécie hu-

São pessoas
assim que nos
ajudam a
robustecer a
crença num Brasil
melhor prometida
pelo constituinte
de 1988
mana, são igualmente merecedoras de respeito, reverência ao supra princípio da dignidade.
Lembrei-me do livro “Nós,
Mulheres”, de Rosa Montero. Autora que me foi apresentada por
meu amigo-irmão Paulo Marcos
Eduardo Reali Fernandes Nunes,
no livro seminal “A louca da
casa”, abordagem saborosa sobre
a imaginação. Era assim que Santo Agostinho a denominava.
O livro “Nós, Mulheres” contempla dezesseis perfis femininos.
Ali estão Agatha Christie e Alma
Mahler, George Sand e Mary Woolstonecraft, Camille Claudel e
Margaret Mead, Frida Kahlo e Simone de Beauvoir. Mas o que realmente interessa é a sensata postura de Rosa Montero em relação
ao feminismo: “Não só não acredito que nós, mulheres, tenhamos
de ser forçosamente admiráveis,
como também reivindico que possamos ser tão más, tão tolas e tão
arbitrárias como os homens às
vezes o são. Almejo a verdadeira
liberdade do ser, assumir nossa
humanidade cabal e plena, com
todas as suas luzes e suas sombras. Não obstante, todas elas,

malvadas ou bondosas, infelizes
ou felizes, derrotadas ou triunfantes, são pessoas bastante incomuns e têm vidas fascinantes”.
As mulheres envolvidas no
Seminário têm vidas fascinantes.
A começar da Ministra Elizabeth
Rocha, que o idealizou. Mas também Maria Domitila Mansur e as
três painelistas. Não é preciso muita perspicácia para detectar páginas impressionantes de episódios
femininos. Como observa Rosa
Montero: “Quanto mais adentramos o mar remoto do feminino,
mais mulheres descobrimos: fortes ou delicadas, gloriosas ou insuportáveis, mas todas interessantes. As águas do esquecimento estão repletas de náufragas e basta
embarcar para começar a vê-las”.
Eventos como o Seminário
“Direito das Mulheres” ajuda a
perscrutar esse exuberante universo feminino. Com a adesão respeitosa e entusiasta do sexo masculino, como o juiz Flávio Henrique
Albuquerque de Freitas, que fez
emocionante relato após a exposição das painelistas. São pessoas assim que nos ajudam a robustecer a crença num Brasil melhor, até à edificação da pátria
justa, fraterna e solidária prometida pelo constituinte de 1988.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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Bebel: “Rossieli quer destruir
a educação no Estado de SP”

Sede da Polícia Militar
Ambiental é inaugurada
no Parque da Cidade
Fábio Geronimo

A parlamentar lamenta que isso ocorra após quase três décadas
de governos do PSDB no mais rico e populoso Estado do país
Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), que também é
presidenta da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo), o secretário estadual da Educação do
Estado de São Paulo, Rossieli Soares, assumiu de vez e de forma
aberta e declarada o objetivo de
destruir a educação pública no
Estado de São Paulo. De acordo
com ela, isso irá ocorrem com a
implantação do novo ensino médio em detrimento da formação
generalista anterior, com as disciplinas tradicionais de biologia, física e química, entre outras, que
passa a valer para o segundo ano
do ensino médio em todas as escolas da rede estadual a partir deste
ano letivo e vai mudar gradativamente o ensino em instituições
públicas e privadas de todo o país.
Bebel lamenta que após quase
três décadas de governos do PSDB
no mais rico e populoso Estado do
país e aquele que tem o maior número de estudantes matriculados,

Rossieli afirma que a educação
brasileira é uma das piores do
mundo, para justificar uma reforma do ensino médio que vai formar jovens exclusivamente para
suprir demandas por mão de obra
no chamado "mercado" de trabalho e para fomentar o "empreendorismo" dentro de um modelo
econômico que está extinguindo
oportunidades para a juventude.
“Nós vamos resistir. Vamos debater nas escolas com os professores, funcionários, conselhos
de escolas, comunidades, para
que resistam ao rebaixamento do
ensino médio feito por um governo em fim de mandato”, diz.
Para a deputada e presidenta
da Apeoesp, “é fácil para o ex-ministro do governo golpista de Michel Temer fazer determinadas
afirmações, pois foi ele mesmo é o
responsável pela famigerada "reforma do ensino médio" e também
por impedir que as diretrizes curriculares nacionais para o ensino
médio aprovadas pelo Conselho
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Piracicaba se torna pela primeira vez sede administrativa
da companhia, que abrange 46 municípios

Bebel lamenta a defesa do secretário, lembrando que o
PSDB governo o Estado de São Paulo há quase três décadas

Nacional de Educação no governo
do PT fossem levadas à prática.
Os brasileiros e os paulistas contam os dias e as horas para que
finalmente acabem esses governos
destruidores do (presidente Jair)
Bolsonaro e (do governador João)

Doria e para que possamos retomar o caminho da construção de
uma nação que forme nossos jovens para a cidadania e para a
vida que escolherem e não o destino imposto por um sistema movido unicamente pelo lucro”, diz.

A SSISTÊNCIA S OCIAL

Presidente do Fussp e secretária da Smads se reúnem com Bia Doria
A presidente do Fundo Social de Solidariedade (Fussp), Andréa Almeida, e Euclídia Fioravante, secretaria municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads), estiveram, na
sexta-feira (14), no Palácio dos
Bandeirantes em reunião com a
primeira-dama de São Paulo, Bia
Doria. Também participaram
Fernando Chucre, presidente do
Fundo Social de São Paulo, o assessor José Amaral Neto, e Samaris Alderli Alves, assessora de
políticas públicas da Smads.
Bia Doria aceitou ser madrinha do portal Pira Solidária,
plataforma digital que deverá
ser lançada até meados de março e que reunirá voluntários e
organizações da sociedade civil
para concentrar iniciativas,
como doações e entregas de donativos para as famílias cadas-

tradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)
da cidade e outras instituições.
Andréa agradeceu a parceria
com o governo do Estado de São
Paulo pelo envio de cestas básicas
ao município. “Nossa parceria é
muito valiosa e estamos estreitando os laços para que possamos
continuar realizando os trabalhos
do Fussp, que demandam cestas,
fraldas e outros itens, então viemos agradecer o apoio do Fundo
Social de São Paulo”, explica.
A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Euclídia Fioravante, explica que outro assunto tratado na reunião desta sextafeira, em São Paulo, foi sobre a
parceria com o programa de qualificação profissional nas áreas de
beleza e bem-estar e moda e arte e
culinária, que terá apoio do Fundo Social de São Paulo. “Estamos
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André Almeida e Euclídia Fioravante se reuniram, na sexta-feira
(14), com a primeira-dama do Estado de São Paulo, Bia Doria

nos articulando para iniciar projetos que ofereçam capacitação e, em
um futuro breve, gerem renda aos
cidadãos. É uma excelente oportunidade para aqueles que buscam
qualificação”, conta Euclídia.
Em 2021, o Fussp realizou

174 campanhas com parceiros,
que arrecadaram alimentos, fraldas e outros itens essenciais. Foram arrecadados 330 toneladas
de alimentos perecíveis e não-perecíveis, distribuídos para famílias em vulnerabilidade social.

Propaganda eleitoral antecipada: riscos e consequências
Marcelo Aith

A

propaganda eleitoral antecipada
é sempre motivo
de polêmica em anos
de eleições e em 2022
não será diferente. A
primeira denúncia
do ano envolve o
atual presidente Jair
Bolsonaro. O deputado Federal Rui Falcão apresentou representação à Procuradoria Geral Eleitoral contra o
presidente e entidades de produtores agropecuaristas.
Segundo o parlamentar,
Bolsonaro e os ruralistas vêm
fazendo uso de inúmeros outdoors na região centro-oeste do
país. Essa estratégia dos bolsonaristas configura a propaganda eleitoral antecipada.
Com escopo de comprovar
a alegação, o deputado, no documento que enviou a PGE,
cita reportagem na qual aponta que já há outdoors em cidades da região centro-oeste a favor do presidente, mesmo faltando 10 meses para as eleições.
Nos materiais constam o
nome e a fotografia de Bolsonaro, alguns deles com slogans
como "fechados com Bolsonaro", mencionando-se neles sindicatos e produtores rurais.
Na visão do deputado, essa
estratégica de comunicação "é ilícita e merece ser apurada e sancionada pela Justiça Eleitoral após
a prévia investigação que deve ser
feita pela PGE". Citou, também, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reconhece a
ilicitude da conduta: "a despeito
de inexistir pedido expresso de
votos, os outdoors são laudatórios da figura do Presidente, divulgam valores que seriam caros aos
eleitores que apoiam o projeto de
reeleição do atual mandatário máximo do país e realiza, inexoravelmente, sua promoção pessoal com

vistas ao processo eleitoral que se avizinha".
Na ação, o parlamentar solicitou que a
PGE apure a materialidade e a responsabilidade pelos fatos ilícitos,
além de todos os custos
envolvidos na consecução dos atos irregulares.
Importante destacar que a propaganda
no âmbito político é regulamentada no Código Eleitoral, o qual traz
três modalidades: propaganda
partidária; propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral.
Em síntese, a propaganda
partidária, como espécie de propaganda política, objetiva disseminar as ideias e programas dos
partidos políticos. A Lei 13.487/
2017 extinguiu essa modalidade de propaganda política.
Por outro lado, a propaganda intrapartidária é aquela exercida pelo pré-candidato para conquistar os votos dos filiados ao seu
partido, para conquistar a vaga
para disputar as eleições. Dessa
forma, é uma propaganda dirigida a um grupo específico de eleitores com visibilidade interna no
partido. A Lei das Eleições, em
seu artigo 36, §1º, estabelece que
na quinzena anterior às convenções partidárias, é permitido a
realização da propaganda com
a finalidade de convencer os demais filiados. Na hipótese de extrapolar os “muros do partido”
o candidato faltoso estará sujeito a multa de até R$ 25 mil.
Já a propaganda eleitoral é
aquela que visa a captação de votos dos eleitores durante o período
eleitoral. José Jairo Gomes conceitua propaganda eleitoral como “a
elaborada por partidos políticos e
candidatos com a finalidade de captar votos do eleitorado para investidura em cargo público-eletivo”.
Destaque-se que a propaganda eleitoral somente é permitida,
nos termos do artigo 36 da Lei das

A propaganda
intrapartidária é
aquela do
pré-candidato
para conquistar os
votos dos filiados
ao seu partido
pela vaga
Eleições, a partir do início da campanha e respeitados os requisitos
legais. Realizar propaganda antes
desse período pode configurar propaganda eleitoral antecipada.
Art. 36-A. Não configuram
propaganda eleitoral antecipada,
desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos précandidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a
partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros,
seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da
organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias
partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados

que participarão da disputa e a
realização de debates entre os
pré-candidatos; (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de
parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais; (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos
e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o
do art. 23 desta Lei. (Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Há que se destacar que para
configurar a propaganda antecipada tem que existir pedido expresso de voto. Na hipótese de o
pré-candidato descumprir as normas e fizer propaganda antecipada, ou seja, com pedido ostensivo
e explícito de votos antes do início do período eleitoral, estará sujeito a multa de até R$ 25 mil.
Estamos em ano eleitoral e as
propagandas antecipadas com ostensivas e explicitas solicitações de
votos estão, principalmente na redes sociais, a pleno vapor, cumprindo aos adversários políticos
ficarem atentos e noticiares os fatos a justiça eleitoral para que
esta coíba esta conduta ilícita. E
o eleitor também deve fiscalizar.
———
Marcelo Aith, advogado,
professor, Latin Legum
Magister (LL.M) em Direito Penal Econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa – IDP

Foi inaugurada na tarde de
quinta-feira (13) a sede administrativa da 2ª Companhia do 5º
Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo em
Piracicaba, instalada Parque da
Cidade, que pertence ao município
de Piracicaba, em Santa Terezinha.
A transferência da sede administrativa da 2ª Cia, que abrange 46
municípios, havia sido anunciada
em novembro e o prédio passou
por adequações, como pintura externa, para a mudança efetiva. Pelotões operacionais permanecem
nos municípios de Rio Claro, Pirassununga e São João da Boa Vista.
A solenidade contou com a
presença do prefeito Luciano Almeida, e dos titulares da Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema), Alex Salvaia,
e da Secretaria de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva; do comandante do CPI-9, coronel PM
Willians de Cerqueira Leite Martins e do comandante do 5°
BPAmb, tenente coronel PM
Ênio Antônio de Almeida, além
de diversas autoridades civis e
militares. Também foi plantado
um jequitibá branco, árvoresímbolo do estado de São Paulo.
Para o comandante da 2ª
companhia, Helington Ilgges da
Silva Cia/PAmb, a fixação da
sede administrativa em instalações de qualidade é fruto da persistência da sua equipe, com
apoio incondicional do comando
do 5º Batalhão “por acreditar
que a sociedade ganha muito
com a fixação deste braço de defesa do meio ambiente no importante município de Piracicaba”.
Para o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, a instalação da sede administrativa em
Piracicaba é um reconhecimento
da importância da cidade e um
ganho para o município “que terá
mais perto um importante aliado na defesa do meio ambiente”.

Compõem os municípios que
integram a 2ª Companhia: 1º PEL
(Pirassununga) Araras, Artur
Nogueira, Conchal, Cordeirópolis,
Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira,
Leme, Limeira, Mogi Guaçu, Mogi
Mirim, Pirassununga, Santa Cruz
da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras. 2º PEL (São João da Boa
Vista) Aguaí, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Itobi, Mococa,
Santo Antônio do Jardim, São José
do Rio Pardo, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba, Vargem Grande do
Sul e Águas da Prata. 3º Pel (Rio
Claro) Analândia, Águas de São
Pedro, Brotas, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Iracemápolis,
Itirapina, Mombuca, Piracicaba,
Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São Pedro e Torrinha.
O pelotão operacional que atende Piracicaba permanece em Rio
Claro. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 19- 35221260.
POLICIAMENTO AMBIENTAL - Segundo informações
do site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Policiamento Ambiental possui 100
unidades de atendimento integradas com efetivo de homens e
mulheres dedicados ao policiamento ambiental. Conta com mais
de 500 viaturas quatro rodas e
náuticas, além de motocicletas e
recursos de monitoramento por
satélite que vigiam as regiões de
interesse e locais de difícil acesso.
Atua de maneira especial nas
regiões de relevante interesse ambiental, como nas Unidades de
Conservação do Estado, que juntas somam mais de 760 mil hectares. Integrado com a Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente,
o policiamento ambiental promove o programa Estadual de Conciliação Ambiental reconhecido e
aprovado pela sociedade paulista.

P ARADAS P RO S UCESSO

Ingressos gratuitos para
show já estão disponíveis
Os ingressos para o show de
encerramento da campanha Paradas pro Sucesso 2021, com mais
de 30 artistas, já estão disponiveis
no site www.megabilheteria.com. O
evento, produzido pelo Empório
Produções e com apoio da Secretaria Municipal de Ação Cultural (SEMAC), será no Teatro do
Engenho Erotides de Campos,
dia 9 de fevereiro, às 19h30. O
formato de festival tem apresentações variadas com voz e acompanhamento de instrumentos
musicais de artistas locais que
participaram durante o ano passado da campanha antitabagista.
Criada há um ano, a campanha Paradas pro Sucesso tem
como objetivo alertar a população
em geral de que o tabagismo tem
tratamento e, em especial, os jovens pois são o alvo principal do
assédio da indústria do cigarro.
Uma das ações da Campanha foram os Vídeos dos Artistas com
música e mensagens antitabagismo compartilhados nas redes sociais, nas emissoras de rádios e
de televisão locais e regionais.
Segundo a médica Juliana
Previtalli, o gênero diversificado
do show abrange apresentações de
música clássica, tango, pop, rock,
samba, forró e autorais. “Essa característica plural [do show] quer
atrair um público diversificado,
mas mais que isso, será também

uma forma agradável e sensível de
alertar, uma vez mais, as pessoas
sobre os danos que o tabaco provoca à saúde”, disse a médica.
A cenografia do local terá
imagens de desenhos dos estudantes que participaram do Concurso
Cultural Paradas pro Sucesso do
ano passado e de artistas gráficos
da cidade. O Concurso Cultural foi
realizado em parceria com a Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba e teve caráter educativo
para estimular a criatividade e as
habilidades artísticas dos alunos,
bem como promover a discussão
sobre os males do tabaco e derivados. Concorreram 95 trabalhos de
estudantes de 24 escolas estaduais
do ensino Fundamental e Médio de
Piracicaba com orientação dos respectivos professores e os prêmios
foram bolsas de estudo de escolas
de música e de desenho da cidade.
A Campanha Paradas pro
Sucesso incentiva os fumantes a
buscarem tratamento. Isso pode
ser feito nas Unidades Básicas de
Saúde do município pelo Programa Antitabagismo. O tratamento
consiste em consulta médica e
aconselhamento, dura cerca de
três meses e a medicação é fornecida pelo SUS. Segundo a médica, é necessário fortalecer as políticas públicas de enfrentamento
ao tabagismo e incentivar a discussão do tema nas mídias.
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Destaque do XV, Erison é
negociado e deixa o clube
Divulgação

P ROGRAMA

Prefeitura abre inscrições para
1º Ciclo do “Turismo Digital”
Podem se inscrever startups que se dediquem a reativar o turismo,
com soluções inovadoras nas áreas de segurança, saúde e bem-estar

Natural de Campinas, Erison chegou ao XV com 18 anos, em 2017

Revelação do XV de Piracicaba, o atacante Erison foi negociado pelo clube em conjunto com
a RJ Gestão Esportiva, empresa
que faz a gestão da carreira do
atleta, e não fará parte do elenco
na disputa do Paulistão A2. O
atacante disputou a última Série
B pelo Brasil de Pelotas e se destacou com oito gols em 19 jogos.
“Quando cheguei era apenas
um menino sonhador. Aqui pude
crescer e aprender com grandes
profissionais. Com todo apoio do
XV e da torcida quinzista consegui realizar a tão sonhada chegada ao profissional. Lembro do meu
primeiro treino, da minha estreia,
do meu primeiro gol. Aqui vivi intensamente e me tornei não só um
jogador como um torcedor do XV.
Agradeço ao XV pela oportunidade e ensinamentos que levarei com
muito carinho por toda minha
vida e também a torcida maravilhosa que me apoiou desde o primeiro dia”, disse o atacante em
vídeo de agradecimento ao clube.
#DNAXV - Natural de

ALVOROÇO
Não se fala em outra coisa na pequena cidade de
Urucânia, na Zona da Mata
de Minas Gerais: quem ganhou o prêmio de mais de R$
5 milhões na Mega-Sena?
Duas apostas acertaram, na
noite desta quarta-feira (12), as
seis dezenas do concurso 2.443,
uma no município mineiro e outra feita pela internet. Os dois
ganhadores vão dividir o prêmio de R$ 11 milhões. Cada um
vai receber R$ 5.259.397,57.
A cidade com pouco mais
de 10 mil moradores já tem palpites sobre o novo milionário.
Para uma recepcionista, que
preferiu não se identificar, o
ganhador é de um distrito.
“Não dá para saber, mas tenho minha suspeita. Se fosse eu,
ficaria bem quietinha e não falava com ninguém. Muita inveja e
maldade neste mundo. E nem sei
o que faria com tanto dinheiro.
Não jogo na loteria, mas a partir
de agora vou jogar”, diverte-se.
TEIMOSINHA
O ganhador de Urucânia
fez uma aposta simples Tei-

Campinas, Erison não havia jogado por nenhum clube até chegar ao XV aos 18 anos, em 2017,
quando passou a integrar o elenco sub-20. Após se destacar na
base, o atleta subiu ao profissional e fez a estreia em jogo da
Série A2, diante do Nacional, no
dia 26 de janeiro de 2019.
A afirmação aconteceu em
2020, quando foi utilizado em 17
jogos da campanha do Paulistão
A2. Após o torneio, o atacante foi
emprestado ao Figueirense para a
disputa da Série B, retornando
para o XV, onde foi titular em grande parte da disputa do estadual.
Emprestado novamente
para disputar a segunda divisão nacional, Erison jogou pelo
Brasil de Pelotas e foi o destaque da equipe, chamando a
atenção de grandes clubes do
futebol brasileiro e do exterior.
Pela equipe profissional,
Erison atuou pelo XV em 34 jogos e marcou quatro gols. O XV
deseja sorte ao jogador na sequência de sua promissora carreira.

mosinha – opção de repetir o
mesmo jogo por mais vezes –
na lotérica Dias de Sorte.
Jose Roberto Cardoso, de
53 anos, que ajuda a administrar a lotérica, disse que é a
segunda vez que sai um prêmio milionário no local.
PÉ QUENTE
"A primeira vez foi em 2003
quando uma pessoa ganhou R$
3 milhões. Estou muito feliz. Tem
muito curioso vindo aqui para
saber quem ganhou e acaba apostando também. Acho que sei
quem ganhou porque, pelo tipo
de jogo, dá para conhecer os jogadores, mas só a Caixa para dar
certeza. O que sei é que agora vou
apostar ainda mais. Esse prêmio
dá esperança", disse, confiante.
É tanto dinheiro que daria
para mudar a vida de muita gente. Coisa que, para o caixa de
padaria Paulo Sérgio, de 67 anos,
não faria muita diferença.
“Não mudaria meu estilo de
vida. Continuaria trabalhando”.
“Mas não trabalharia
muito não. Conversaria com
o patrão para não ir todo dia”,
disse ele, às gargalhadas.

A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) abriu
sexta (14) inscrições para startups
que possuam soluções inovadoras
para o turismo de Piracicaba e
Região Metropolitana. Inscrições
seguem até 10 de março pelo site
https://www.hubpiracicaba.com/ e
os selecionados serão conhecidos
em abril, após processo seletivo.
Startups terão acesso ao Hub Piracicaba por 6 meses e implantação
de Projeto Piloto com a Semdettur.
Podem se inscrever startups
que se dediquem a reativar o turismo, com soluções inovadoras
nas áreas de segurança, saúde e
bem-estar; de promoção do turismo regional; de turismo social; de
cancelamentos e trocas de serviços; de inserção digital de pequenos estabelecimentos, prestadores de serviços e comunidades;
de adequação de experiências.

Também podem se inscrever startups que se dediquem a
construir o turismo do futuro,
com soluções inovadoras nas
áreas de gestão e operação inteligente; de destinos inteligentes;
de visto e controles migratórios; de experiência do turista; desenvolvimento sustentável e
economia circular. Detalhamento do esperado em cada área está
no edital publicado no site.
Os interessados que se inscreverem participarão de processo
seletivo com algumas etapas. O
anúncio dos selecionados para
entrevista será feito em 17/03. A
avaliação, uma entrevista online,
será realizada até 31 de março e o
resultado final, com projetos selecionados, será anunciado em 7/
04. O início do programa será em
14 de abril de 2022 e o encerramento em outubro. Durante o período os projetos selecionados te-

rão acesso ao Hub Piracicaba e
será realizada implantação de
projeto-piloto com a Semdettur.
A iniciativa, segundo a diretora de Turismo da Semdettur,
Rose Massarutto, atende a uma
dupla função: valoriza as empresas do setor e traz inovação e tecnologia para o turismo de Piracicaba. “O turismo foi um dos
serviços mais impactados pela
Covid, por isso entendemos a importância de valorização das
empresas do setor. Queremos então valorizar empresas que querem inovar e trazer novas propostas para esse mercado, além de
trazer para o turismo de Piracicaba a tecnologia e inovação.”
HUB PIRACICABA - O
Hub Piracicaba é uma Plataforma
Pública Municipal de suporte à inovação aberta e empreendedorismo
de base tecnológica, que tem como
missão desenvolver empreendedo-

res e startups, conectando instituições de ensino e pesquisa, ambientes de inovação, corporações,
3º setor, agentes de fomento, investidores, poder público e comunidades na perspectiva de impulsionar as novas economias, a geração e atração de novos negócios, emprego e renda para Piracicaba e Região Metropolitana.
Os pilares de atuação são apoiar empreendedores e comunidades; fortalecer o ambiente de inovação e negócios e desenvolver Piracicaba e Região Metropolitana.
SERVIÇO
Chamada para Startups - 1º
Ciclo do Programa Turismo Digital. Inscrições pelo site https:/
/www.hubpiracicaba.com/ até
10 de março. Realização:
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur)

M ELHORIAS

Vereador aponta demandas no bairro de Tanquinho
Após solicitação do vereador
Laercio Trevisan Jr. (PL), a Secretaria Municipal de Obras (Semob) iniciou serviços de manutenção e recuperação no acostamento da vicinal "Dr. Dimas Cera
Ometto", principal via de acesso
ao distrito de Tanquinho. O parlamentar esteve no local nesta segunda-feira (17) para acompanhar o início dos trabalhos.
Na oportunidade, o vereador
indicou a necessidade de execução dos serviços de recuperação
total do acostamento, com a passagem de máquinas, corte de mato
e colocação de cascalhos, limpeza
das caixas de contenção de água
de chuva. Também foram solicitados a limpeza e o corte de mato
na cabaceira da ponte sob o ribeirão Guamium e a sinalização
de solo em toda extensão da via,
serviços que, segundo a pasta,
serão realizados nos próximos
dias. Recentemente, a pedido de
Trevisan Jr., a Semob realizou
os serviços de tapa-buracos.

ILUMINAÇÃO – O parlamentar também solicitou à prefeitura a implantação de iluminação
pública na vicinal "Dr. Dimas Cera
Ometto" que, por meio da Semob,
informou que instalará 16 novos
postes, rede secundária de energia e mais 26 novos conjuntos de
iluminação pública de 250w no
trecho entre o prédio da "Estação
de Avaliação de Suínos" e a Rodovia SP-127 Fausto Santomauro.
Laércio Trevisan Jr. destacou
que, em novembro de 2014, após
sua solicitação, o então Prefeito
Gabriel Ferrato dos Santos realizou a iluminação de parte da vicinal, no trecho entre a Estação da
Avaliação de Suínos até a entrada
do bairro. Agora, o Prefeito Luciano Almeida e o secretário municipal de obras, Paulo Sérgio Ferreira da Silva, atenderam esta importante reinvindicação, possibilitando a iluminação do trecho de
950 metros restantes da vicinal.
“A vicinal de Tanquinho é de
intenso tráfego de veículos, princi-

Assessoria Parlamentar

Vereador solicitou à prefeitura manutenção, recuperação e instalação
de iluminação pública em vicinal que dá acesso a Tanquinho

palmente no período da safra da
cana de açúcar. Estes serviços proporcionarão maior segurança e melhores condições de trafegabilidade
aos motoristas e moradores que por
ali transitam”, relatou Trevisan Jr.
“Agradeço ao Prefeito Luci-

ano Almeida, ao secretário de
obras, Paulo Sérgio Ferreira da
Silva e à secretária de agricultura e abastecimento, Nancy Thame, pelo atendimento das solicitações em prol melhorias no bairro de Tanquinho”, completou.

INFORME

Hospital Ilumina não fecha no dia 18
“Hospital Ilumina resiste bravamente”, declara presidente
“O Hospital Ilumina, administrado pela Associação Ilumina, resiste bravamente ao boicote da Prefeitura Municipal de
Piracicaba”, destacou a médica de cirurgia de cabeça e pescoço e presidente do Conselho de Administração da entidade, Adriana Brasil, ao analisar a situação atual de risco de
suspensão temporária das atividades da unidade hospitalar,
localizada no Bairro Altos do Taquaral.
O boicote da Prefeitura ocorre em duas frentes: a indevida
retenção de verbas de emendas parlamentares dos Deputados
Federais General Peternelli e Kim Kataguiri, que já somam 344
mil reais, e a inexplicável não renovação de convênio municipal
com o Ilumina, que vinha pagando o custo parcial dos exames,
via SUS, oferecidos para a população carente da cidade.
Sem esses recursos, a Associação não consegue pagar
os salários atrasados de pouco mais de 50 funcionários e
teve que reduzir o número de pessoas atendidas, prejudicando milhares delas que precisam de prevenção e diagnóstico precoce do câncer- foco da instituição.
Mesmo sem receber salários e benefícios, os trabalhadores decidiram, no último dia 8 de janeiro, continuar trabalhando de forma voluntária por um período que se encerraria
nesta terça-feira, dia 18. Além disso, trouxeram familiares e
amigos para ajudar no atendimento à população.
NÃO FECHA - Até segunda-feira (17, a Prefeitura de Piracicaba não demonstrou nenhuma sensibilidade em relação
A esse cenário. Não liberou as verbas das emendas e nem
se manifestou em relação à retomada do convênio. A boa
notícia é que uma boa parte dos funcionários decidiram continuar trabalhando até que os recursos sejam liberados. Assim, o Hospital não suspenderá suas atividades neste dia
18 de janeiro. Continuará de portas abertas, atendendo por
agendamento. Os 2 mil atendimentos mensais, no entanto,
devem cair para 200, informa a Diretoria do Hospital.
NOVO FORMATO - Desde quando o Ministério Público do
Trabalho, de Campinas destinou recursos das multas da Shell/
Basf para a Associação Ilumina construir o Hospital, a carreta e o
Centro de Educação e, assim, ampliar seu programa inédito conhecido como Rastreamento Ativo Organizado (RAO), a prioridade sempre foi oferecer o serviço com exclusividade para a Prefeitura de Piracicaba. Tudo funcionou como uma engrenagem, até
a chegada da nova administração, no dia 01 de janeiro do ano
passado, quando começaram os inexplicáveis boicotes.
“Agora, que ficou evidente o descaso da Prefeitura de Piracicaba em relação ao RAO, que já salvou mais de 880 vidas na
cidade e economizou quase 10 milhões de reais para o siste-

ma público de saúde, a Diretoria da Associação resolveu ampliar o uso das instalações do Hospital para municípios vizinhos e para a iniciativa privada”, explicou Dra. Adriana. No
âmbito público, já foram firmados convênios com as prefeituras de Santa Maria da Serra, São Pedro e Rio das Pedras. Há
outros 5 convênios em andamento. Também foram iniciadas
negociações com empresas da área da saúde, que já demonstraram interesse em fazer parcerias com a Associação,
dentro dos parâmetros das Parcerias Público Privadas (PPP).
NA CONTRAMÃO - O Conselho de Administração da Associação e sua Diretoria Executiva estão em estado de reunião permanente devido à crise gerada pela Prefeitura de Piracicaba.
Durante as reuniões, Conselheiros e Diretores buscam resposta para uma pergunta: Por quê o RAO, reconhecido pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Tribunal Regional do Trabalho, pela
Conselho Municipal de Saúde, por Sociedades Médicas, por Instituições que representam pacientes, como a Femama, pela
Câmara dos Vereadores, por Prefeituras vizinhas e por meio de
decreto da própria Prefeitura Municipal de Piracicaba, está agora
sendo escanteado pela atual gestão do executivo municipal?
Vários ofícios foram protocolados pela Associação Ilumina na Prefeitura de Piracicaba, desde 2021, solicitando justificativas para a não renovação do convênio e a retenção das
verbas do Ilumina, encaminhadas pelos Deputados Federais. Não houve resposta para nenhum dos documentos.
CÂNCER NÃO ESPERA - O atual cenário penaliza o cidadão piracicabano que não tem plano de saúde e corre
risco de vida, nas longas filas da Prefeitura. Há mais de
21mil pessoas esperando por um exame de ultrassonografia e mais de 4 mil na fila de eletrocardiograma, sem
data definida para agendamento, segundo informações do
Portal da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
Além da demora de vários meses para fazer os exames,
os pacientes passam por outras longas filas para conseguir
realizar biópsia, enfrentam outra longa espera para retornar à
consulta, nem sempre com o mesmo médico, tem que esperar por um encaminhamento para o especialista e, quando
conseguem, finalmente, um agendamento para cirurgias, a
doença já está em estágio avançado com risco de morte ou de
graves sequelas para o resto da vida, destaca Dra. Adriana.
O RAO oferece prevenção, diagnóstico precoce e rápido
encaminhamento para cirurgia no serviço público, tudo num
mesmo lugar, por isso tem salvado vidas com um custo bem
menor para o SUS, conclui a especialista, que finaliza com
uma pergunta: a quem interessa a indústria da doença?
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Morre, aos 71 anos, Reinaldo
Salvego, ex-presidente
da Uniodonto Piracicaba
Cláudio Zambello, hoje diretor-presidente da Uniodonto, lembra que Salvego
tinha ideias vistas como ideais de vida profissional para a classe odontológica

Faleceu no último sábado (15)
o cirurgião-dentista Reinaldo José
Ferraz Salvego, um dos fundadores e primeiro presidente da Uniodonto Piracicaba, cooperativa de
dentistas que está completando
40 anos de atividades em 2022.
Salvego nasceu em Piracicaba e era filho de Donato Antonio Salvego e Clarice Ferraz Salvego. Formou-se em odontologia pela FOP/unicamp em 1975.
Possuía especialização nas áreas de periodontia e prótese, além
de mestrado em ortodontia.
Em 1981, possuía o ideal de
formar uma cooperativa de dentistas, baseado na Codepi (Cooperativa de Dentistas de Piracicaba)
cujas atividades foram encerradas
em 1979. Para isso, estudou várias formas de atuação do cooperativismo surgindo a ideia de criar a
Unidente, ideia abandonada ao
conhecer o Sistema Nacional Uniodonto, o qual já possuía 15 singulares em todo o país, todas em
franco crescimento. Foi assim que
fundou, em 16 de junho de 1982,
com outros 29 amigos de profissão a Uniodonto Piracicaba.
Cláudio Zambello, à época
diretor-secretário e hoje diretorpresidente da Uniodonto, lembra
que Salvego tinha ideias vistas
como ideais de vida profissional
para a classe odontológica. “O

grupo de amigos que formou a
Uniodonto mostrou-se motivado com esta novidade, lançando
projetos que hoje ainda estão em
prática como uma loja de produtos odontológicos, denominada
de Dental Uniodonto”, diz.
Na formação da Uniodonto,
houve uma gama de conhecimento muito rica, sendo realizadas
palestras com membros do Incra
(que regulamentava a área do cooperativismo) e também de cooperativas similares como a Unimed,
na época presidida por Manoel Gomes Tróia, e Uniodonto Campinas,
liderada por Antonio Alarcon.
Salvego também Fundou e
presidiu o Sindicato dos Odontologistas (SOPRE), além de ter ocupado a vice-presidência da APCD
(Associação dos Dentistas) na
gestão de Antonio Wilson
Sallum (1981/1982). Foi fiscal do
CRO-Delegacia de Piracicaba.
Em sua graduação, foi presidente do Diretório Acadêmico XXI
de Abril da FOP/Unicamp e na
APCD Piracicaba teve atuação importante como coordenador da
campanha financeira para a aquisição da sede própria situada na
avenida Carlos Botelho, onde foram iniciados cursos de extensão
universitária em odontologia.
Era diretor do Museu da
Odontologia de Piracicaba Drª.

Gustavo Annunciatto

Funcionários de terceirizada relatam
a vereador atraso em pagamentos
Na manhã de segunda-feira
(17), o vereador André Bandeira
(PSDB) reuniu-se com alguns funcionários terceirizados da empresa Bru Service, que presta serviços de zeladoria para a secretaria municipal de Educação, que
procuraram o parlamentar para
relatar atraso nos pagamentos.
Segundo eles, a empresa se
propôs a realizar o pagamento
até a última sexta-feira (14), e
não cumpriu com o combinado.
Além da falta de pagamento, os
funcionários informaram que a
empresa não recolhe FGTS desde
o ano passado e também está atrasada para pagar férias vencidas.
No requerimento 874/2021,
realizado em setembro do ano
passado, o vereador questionou
o Executivo se a empresa Bru

Service estaria em dia com os
pagamentos e recolhimentos dos
funcionários e, em resposta, a
prefeitura respondeu que eles estavam em dia, como também
com as demais obrigações contratuais, fato que não corresponde aos relatos dos funcionários.
“Iremos encaminhar ao
ministério público todas essas
denúncias, de atraso nos pagamentos, de repasse do
FGTS, com documentos e extratos que comprovam que a
prefeitura não está cumprindo
com o que prometeu aos funcionários”, informou Bandeira.
“Isso é um absurdo e essa situação deve ser resolvida o quanto
antes possível, para que os funcionários recebam o que é de direito
deles”, reforçou o parlamentar.

C OVID

Seis agências bancárias
continuam fechadas

Reinaldo Salvego durante solenidade na Câmara de Piracicaba

Grace H. C. Alvarez. Sempre teve
imensa paixão pela pintura dedicando-se às obras expressionistas abstratas desde 1972. Uma
de suas produções recebeu o Prêmio Aquisitivo no V Salão de Arte
Contemporânea de Piracicaba.
Foi escolhido pelo Conselho Deliberativo da APCD-Pi-

racicaba como o CirurgiãoDentista do Ano de 2016.
Reinaldo Salvego tinha 71
anos e era casado com Sandra
Gagliardi Ferreira Innocencio.
Foi velado e sepultado domingo no Cemitério da Saudade.

Seis agências bancárias continuam fechadas no Município,
por conta do quatro de contaminação de covid-19. Estão sem
atendimento ao público a Caixa
Piracicamirim, o Itaú Piracicamirim, o Itaú Independência, o
Itaú Carlos Botelho, o Itaú Centro e o Bradesco Vila Rezende.
As informações são do Sindicato dos Bancários de Piracicaba.
Também foram divulgados os

novos casos positivados em agências bancárias: 1 na Caixa Piracicamirim; 2 no Bradesco Vila Rezende; 1 no Bradesco Carlos Botelho; 1 no Safra; 1 no Santander
Vila Rezende; 2 no Santander
Centro; 1 no Santander Carlos
Botelho; e 4 no Banco do Brasil
Santa Bárbara. Em investigação
estão dois casos no Itau Piracicamirim e dois casos no Bradesco da
cidade de Santa Bárbara D’Oeste.
Divulgação

S EMAC

Vereadores conhecem proposta para Piracicaba ter 'Casa SP Afro Brasil'
Assessoria Parlamentar

Em reunião na tarde de
quinta-feira (13), na Secretaria
Municipal da Ação Cultural, os
vereadores Acácio Godoy (PP),
Thiago Ribeiro (PSC) e Paulo
Campos (Podemos) acompanharam a apresentação da proposta para trazer a Piracicaba o
projeto Casa SP Afro Brasil.
Os parlamentares foram convidados pelo secretário Adolpho
Queiroz para a apresentação, da
qual também participaram Agnaldo Oliveira e Lúcia Silveira, respectivamente presidente e secretária do CDCPN (Centro de Documentação, Cultura e Política Negra), e Adney Araújo, presidente
do Conepir (Conselho Municipal
de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra).
Adolpho e o CDCPN apresentaram a proposta aos vereadores,
após o secretário e Lúcia Silveira
terem ido a São Paulo (SP) conhecer a iniciativa, em reunião na Secretaria Estadual de Cultura e
Economia Criativa. A primeira
fase do projeto Casa SP Afro Brasil prevê a construção de dez cen-

tros de apoio para a população
negra do Estado —Piracicaba é
uma das cidades que se candidataram a receber um deles.
Acácio Godoy enfatizou que o
projeto é "importante e traz cidadania, atendendo aos anseios da
comunidade negra de Piracicaba".
Paulo Campos e Thiago Ribeiro
também enalteceram a iniciativa,
por seu perfil histórico e educativo e por ser voltada ao esporte
e à inclusão social. Agnaldo Oliveira e Adney Araújo classificaram a candidatura como "um
dia histórico para Piracicaba".
Entre os objetivos do projeto
estão o reconhecimento e a valorização da história e da cultura afrobrasileiras, a promoção de políticas públicas de desenvolvimento
social e econômico, o enfrentamento ao racismo religioso, institucional e estrutural e a garantia de acesso aos serviços e programas do governo estadual.
As unidades oferecerão atendimento de justiça e cidadania por
meio do programa "São Paulo contra o Racismo", atendimento de

BANCO DE ALIMENTOS
O Caphiv (Centro de Apoio aos
Portadores de HIV/AIDS e Hepatites Virais) recebeu na sexta-feira (14) uma grande doação de fraldas, verduras, legumes e frutas. A ação foi realizada pelo Banco de Alimentos
em conjunto com a Central de
Voluntários. Os projetos são
desenvolvidos pela Smads
(Secretaria Municipal de Ação
e Desenvolvimento Social),
em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. O BanAcácio Godoy, Thiago Ribeiro e Paulo Campos foram apresentados
à proposta em reunião com o secretário Adolpho Queiroz

saúde da população negra, ensino da história e da cultura afrobrasileiras, oficinas culturais e culinárias negras e curso de gestão.
A Casa SP Afro Brasil é vinculada à Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Regional, em
parceria com as pastas de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Educação, Saúde,

Cultura e Economia Criativa, Justiça e Cidadania, Esporte e Lazer e
Habitação, por meio da CDHU. Seus
objetivos coincidem com os da Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024), proclamada
pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e que
tem como tema "Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento".

AFPESP

Associação empossa nova diretoria para o triênio 2022-2024
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de
São (AFPESP) realizou na última quarta-feira (12), em sua
Sede Social, em São Paulo, a
cerimônia de posse dos novos
membros da Diretoria Executiva para o triênio 2022/2024,
Conselho Fiscal, para o mesmo período, e Conselho Deliberativo, para os seis anos
compreendidos de 2022 a
2027. Na oportunidade, também foi declarada a vitaliciedade dos conselheiros que alcançaram essa condição.
O novo presidente é Artur
Marques da Silva Filho, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, doutor em direito pela
USP, livre-docente pela Unesp
e professor da PUC-Campinas.
É membro da Comissão de
Constituição e Justiça do Con-

selho Deliberativo da AFPESP.
Os demais membros da Diretoria Executiva são os seguintes:
1º vice-presidente - Antonio Luiz
Pires Neto, também desembargador aposentado; 2ª vice-presidente - Rosy Maria de Oliveira,
assessora técnica procuradora
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; diretora econômico-financeira - Lizabete Machado Ballesteros, assessora técnica de Gabinete/Chefe de Gabinete aposentada; 1º tesoureiro Adherbal Silva Pompeo, agente
fiscal de rendas aposentado; e 2ª
tesoureira - Rosely Duarte Corrêa, que trabalha no Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
Artur Marques da Silva Filho, presidente empossado da entidade, ressaltou que a nova equipe assume com um olhar visionário, que conduzirá a associação
com determinação e trabalho efi-

ciente, de acordo com os princípios daqueles pioneiros que a formaram. “A AFPESP caminha
rumo ao seu centenário. É uma
honra assumir a direção da entidade e tenho plena convicção de
que a equipe que assume junto a
mim é formada por pessoas experientes, leais e dispostas a levar
adiante os ideais da entidade.”
Os integrantes do novo
Conselho Fiscal são Antonio de
Jesus da Silva, Dalmar Cassapula, Glória Della Monica Trevisan, Luiz Sérgio Schiachero e
William Marinho de Faria.
O Conselho Deliberativo,
composto por 26 membros, tem a
seguinte composição: Álvaro Rodrigues Bueno Fernandes; Ana
Maria Villela Alvarez Martinez;
Ana Paula Carlos Simões Guerra; Aparecida de Fátima Bosco
Benevenuto; Carlos Alberto Sato;
Carmen Silvia Pedroni Benatti;

Claudia Cristiane da Costa Carlos; Conceição Maria de Oliveira Padilha; Ester Mirian Belo
Rodrigues; Fernanda do Amaral Zaitune; Helena Niskier;
Isabel Aparecida Duarte; Isabel
Cristina de Oliveira Rosso; Leda
Regina Machado de Lima; Luciana Corrêa; Marcelo Hideo
Nakahara; Maria Auxiliadora
Murad; Maria Regina Freire
Martins; Matheus Falconi Fialho; Meire Eveli Tamen; Pedro lssamu Tsuruda; Rita de
Cassia Silva; Rosangela Santana Shigemoto; Ruy Galvão
Costa; Silvana Tognini; e Vera
Lúcia Pinheiro Morgado.
Os associados que se tornaram conselheiros vitalícios são
Antonio Carlos de Castro Machado, Antonio Luiz Pires Neto, Benedito Vicente da Cunha, Cassio
Juvenal Faria, Luiz Reynaldo Telles e Romeu Benatti Júnior.

co de Alimentos é iniciativa de
abastecimento e segurança
alimentar que objetiva arrecadar e captar doações de alimentos e repassá-los às instituições sociais, sem fins lucrativos inscritas em alguns
conselhos municipais de Piracicaba. As doações destinadas ao CAPHIV são semanais e regulares e contribuem significativamente para a
manutenção da qualidade
dos trabalhos da entidade.
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Conselheiros do CMI são eleitos
para mesa diretora e comissões
O Conselho Municipal do Idoso (CMI) reuniu, na última semana, conselheiros titulares, suplentes e a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclidia Fioravante, no pleito
da mesa diretora e comissões. Clóvis Misawa foi escolhido presidente; o cargo de vice-presidente foi
para Wesley Batista de Campos;
Elisângela Corte Real ficou como
1ª secretária e Joseane Tedesco
Furlani como 2ª secretária. Na
ocasião foram formadas as comissões de Justiça e Legislação;
Finanças e Políticas Públicas.
Os integrantes da mesa diretora terão atribuições como assessorar o poder Executivo municipal, desenvolver estudos, debates
e pesquisas relativas a questões
dos idosos, sugerir projetos de lei,
entre outras atividades relacionadas a ampliar, assegurar e defender seus direitos e interesses.
Na comissão de Justiça e Legislação foram nomeados os
conselheiros Andréia Golinelli,
José Osmir Bertazzoni, Clóvis
Misawa e Mônica Graner Menegatti; neste caso, eles terão a responsabilidade de analisar os
processos das organizações da
sociedade civil, verificar estatuto e documentos legais de formalização, entre outras funções.
Para a comissão de Finanças
e Orçamentos, responsável por verificar documentos para o regis-

tro ou renovação de entidades,
analisar o orçamento anual do
conselho, bem como o municipal,
foram nomeados Antonio Sérgio
Rosa de Oliveira, Luiz Roberto
Moraes Sampaio, Moacir de Jesus Valentinuci e Janine Diorio.
A comissão de Políticas Públicas ficou composta por Samaris Alderli Alves, Joseane Furlani, Wesley de Campos, Regina
Costa, Eduardo Kobayashi e Elisângela Corte Real. Entre as atribuições, os nomeados terão de
opinar sobre todos os assuntos
que não competem às demais
comissões e analisar documentos para o registro ou renovação de entidades junto ao CMI.
Na oportunidade, a secretária Euclídia Fioravante falou sobre o trabalho do Conselho Municipal do Idoso e a importância do
Fundo Municipal do Idoso para a
realização de ações descentralizadas que beneficiem o público da
terceira idade nos bairros. “O conselho é uma ferramenta importante para o fortalecimento da política de atendimento ao público
da melhor idade”, comentou.
O Conselho Municipal do Idoso, composto paritariamente por
16 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, tem a função de
apoiar as reivindicações dos idosos,
articulando ações das diversas secretarias municipais e segmentos
da sociedade como um todo.

C ÍVICO -M ILIT
AR
ILITAR

Piracicaba pré-selecionada
para receber uma Escola
Piracicaba está entre os municípios pré-selecionados para serem contemplados com a implantação do Programa Nacional de
Escolas Cívico-Militares (Pecim),
coordenado pela Diretoria de Políticas para Escolas Cívico-Militares (Decim). O anúncio foi feito
pelo MEC (Ministério da Educação) nesta semana. A Prefeitura
de Piracicaba solicitou a inclusão do município no programa
por meio de Termo de Adesão e
agora atua em conjunto com a Diretoria Regional de Ensino (DRE)
de Piracicaba, órgão vinculado
ao Estado, para as próximas etapas, que incluem indicação da
escola e uma consulta pública.
De acordo com o professor
Fábio Negreiros, dirigente da
DRE de Piracicaba, nas próximas semanas o Programa será
apresentado aos diretores das
escolas de Ensino Fundamental
II e Ensino Médio. Em seguida,
ocorrerá a pré-seleção das escolas interessadas em participar da
iniciativa para, então, ocorrer a

consulta pública, quando o Programa será apresentado à comunidade, que também opinará na
implantação deste no município.
“A Prefeitura vai fazer a indicação da escola para posterior assinatura de Acordo de Cooperação Técnica, que está previsto para março de 2022. Como
o Programa se destina ao Ensino Fundamental II e ao Ensino
Médio, estamos atuando junto
à DRE de Piracicaba para realizar a implantação”, explica a
chefe de Gabinete da Prefeitura
de Piracicaba, Daniela Molina.
Segundo a divulgação feita
pela MEC, Piracicaba está pré-selecionada para participar do Pecim por meio do modelo de repasse de recursos, no qual o Ministério fará o aporte financeiro,
por meio do PAR (Plano de Ações
Articuladas), por intermédio do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para
as necessárias adaptações das
escolas regulares à implantação do modelo do Programa.
Divulgação

BEM-EST
AR A NIMAL
STAR

Sedema retifica regulamento do
concurso para criação do logo
O logo vencedor será escolhido por uma comissão organizadora e
receberá um prêmio na quantia de R$ 2.000, diretamente do doador
A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema) promove concurso de criação do logotipo para o Departamento de Bem-estar Animal. As
inscrições vão até 30/01. A Sedema efetuou retificação no regulamento, segundo o termo de
referência (4797/22), também,
para ampliar a participação e
quem já enviou o material, deverá fazê-lo novamente, seguindo
as novas regras. O prêmio para o
vencedor será de R$ 2.000.
Com o novo regulamento, a
participação é aberta ao público em
geral. Quem participar, precisa seguir o Instagram da Sedema @sedemapira. Para se inscrever,
o autor deverá enviar no Direct
da plataforma digital Instagram
(@sedemapira) com nome completo, profissão, CPF, telefone para
contato e o logotipo inédito.
A inscrição deverá ser feita
em nome da pessoa, o trabalho deverá ser autoral, inédito e original
em consonância com a finalidade
do concurso. O logo deve estar nos
formatos padrão para logomarcas, PNG em alta resolução, CDR
(Corel Draw) ou Photoshop e deve
ser enviado por meio do Instagram da Sedema, devendo cons-

tar obrigatoriamente a seguinte
informação: “Bem-estar animal”.
O logo vencedor será escolhido por uma comissão organizadora, que escolherá até 05 (cinco) logotipos. Após a escolha da
comissão, as artes serão postadas na plataforma digital Instagram da Sedema (@sedemapira)
e serão votadas pelo público.
Quem tiver mais votos, vence.
O resultado será divulgado
nas redes sociais da Sedema. O
vencedor receberá ainda um prêmio na quantia de R$ 2.000, diretamente do doador. Aqueles que já
enviaram logotipo devem enviar novamente o material, acrescentando as informações citadas acima.
DIREITOS AUTORAIS O autor vencedor cederá automaticamente os direitos autorais
de sua obra para reprodução e
publicação nos documentos do
setor em qualquer suporte, físico ou digital de forma irrestrita,
objetivando a divulgação do departamento. Caberá ao participante a responsabilidade exclusiva e integral sobre a originalidade e autoria dos trabalhos inscritos, assim como a proteção legal de seus direitos autorais e/ou
sobre a propriedade intelectual.

Em caso de dúvida quanto à
autoria do logotipo, antes ou depois do resultado, caberá à organização do evento decidir sobre sua
possível exclusão do concurso, que
será devidamente justificada. O
participante deverá fornecer, em
sua inscrição, informações corretas, verdadeiras e completas, bem
como possíveis informações solicitadas pela organização. Qualquer
infração ao regulamento, por parte do participante, poderá ensejar sua desclassificação e exclusão do concurso, a critério da comissão organizadora. A inscrição
implica na aceitação integral das
regras do concurso do logotipo.
O Departamento de Bem-Estar Animal está ligado diretamente à Sedema, que trabalha em conjunto com o Disk Animais, que
atende os seguintes animais, cavalos, ruminantes, bovinos, ovinos
e caprinos, além dos canídeos e
felinos, e a Divisão de Controle e
Fiscalização do Setor de Zoonoses, da Secretaria Municipal de
Saúde. Seu objetivo é garantir a
defesa e a proteção dos animais.
Além disso, oferece atendimento
às necessidades básicas e medidas
de saúde dos animais domésticos.
O Departamento de Bem-Es-

tar Animal tem como metas, desenvolver e formular projetos e
ações que atendam as necessidades e proteção da integridade e
saúde dos animais, solucionando
demandas de interesse da população por meio de ações integradas
às secretarias municipais, fiscalizando maus-tratos a animais de
pequeno, médio e grande porte. E,
implementa medidas de estadia, liberação, leilão ou adoção, saúde e
medidas preventivas para imunizar e vacinar os animais, bem como
promover o controle populacional.
Além disso, o Departamento planeja e executa campanhas
educativas para posse responsável, castração e quaisquer
outras melhorias à qualidade de
vida dos animais, realizando
atendimentos veterinários e tratamentos de animais enfermos.
SERVIÇO
Concurso para criação do logotipo do Departamento
Bem-Estar Animal. Envio dos
trabalhos até 30/01. Para
participar, é preciso ser seguidor do @sedemapira. Esclarecimento de dúvidas pelo
e-mail do funcionário Mateus
Ferreira Santos: matheus
ferreirasantos.ms@gmail.com

C UL
TURA
ULTURA

Oficina de Fantoches com “meias” e contação de lendas amazônicas
A proposta deste evento vem
mais uma vez proporcionar ao
público a oportunidade de conhecer a cultura Amazônica/paraense através do teatro de bonecos que dará vida aos personagens ao utilizarem os hábitos,
costumes e linguajar dos ribeirinhos moradores as margens dos
rios. A idealização desta ação é
do artista e comunicador cultural Elson de Belém que vem desenvolvendo um trabalho de intercâmbio cultural entre o estado do Pará e São Paulo, para isso
criou o Projeto Tarubá (bebida
indígena) que junto a Secretaria de Ação Cultural SEMAC são
os proponentes deste evento. As
inscrições serão abertas para
todas as idades com vagas limitadas por conta da Covid 19.
A ação se dará através de
uma oficina de teatro de bonecos
através de “meias” onde os participantes irão aprender a confeccionar, conhecer as histórias das lendas amazônicas e suas linguagens,
culminando com a apresentação
dos bonecos ao público presente.
Confeccionar bonecos de
fantoches através de “meias”
pode ser bem simples, você vai

ver um processo de como fazer
fantoches fáceis que demora
apenas poucos minutos, mas que
ao final do trabalho tem um lindo
e divertido brinquedo. As crianças
adoram fantoches, para ouvirem histórias sobre o misticismo das lendas amazônicas e divertirem-se com os adultos, enfatiza o facilitador Elson de Belém.
FANTOCHE - O teatro de
fantoches é uma antiga forma
de expressão artística originada há cerca de três mil anos.
Desde então, os bonecos foram
usados para alegrar e comunicar ideias ou necessidades de
várias sociedades humanas. Alguns historiadores defendem
que seu uso antecipou os atores
no teatro. Evidências mostram
que eram utilizados no Egito,
em 2000 a.C., com o uso de figuras de madeira operadas com
barbante. Bonecos articulados
de marfim e argila controlados
com cordões também foram encontrados nas tumbas egípcias.
Os hieróglifos também descrevem "estátuas que caminham"
usadas pelos antigos egípcios em
peças teatrais religiosas. Os escritos mais antigos sobre os bo-

Divulgação

Ação se dará através de uma oficina de teatro de bonecos através
de “meias” onde os participantes irão aprender a confeccionar,
conhecer as histórias das lendas amazônicas e suas linguagens

necos são creditados a Xenofonte em registro datado de 422 a.C.
TARUBÁ - O projeto Tarubá nasceu da necessidade de
uma ampla divulgação e conhecimento da cultura Nortista/
Amazônica no Estado de São
Paulo, mas especificamente na
cidade de Piracicaba e região.

Tem como proposta levar as escolas e outras instituições a diversidade da cultura artística
como a música, dança, costumes,
lendas e outros segmentos que
são parte do povo paraense. Uma
cultura mística e exótica que tem
influência indígena, cabocla com
seus mistérios e impressionismo.
Assessoria Parlamentar

Assessoria parlamentar

CASA DA VOVÓ NICE
O Residencial para Idosos
Casa da Vovó Nice desenvolve atividades diárias que objetivam preencher a rotina dos
residentes e melhorar o convívio entre todos. jogos lúdicos, rodas de conversa, atividades musicais, festinhas
semanais e sessões de terapia coletiva estão entre as atividades desenvolvidas. "As
atividades diárias quebram a
rotina mantém o entrosamento entre todos", explica Geiny

Paula dos Santos, psicóloga
responsável pela Casa da
Vovó Nice. As sessões de terapia coletiva estão entre as
atividades desenvolvidas que
mais geram engajamento
entre os residentes. "Estamos sempre inovando, nada
é repetitivo. Sempre propomos temos que trazem reflexão e nossos residentes
aguardam ansiosos por cada
proposta que trazemos nas
sessões", conta a psicóloga.

ALTO DA BOA VISTA
O vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve nesta quinta-feira (13) no Residencial
Alto da Boa Vista a pedido de
moradores que reivindicam
reparo no asfalto em vias do
bairro. O atual estado das
ruas, diz a população local,
tem prejudicado a passagem
de veículos e pode gerar prejuízos aos motoristas e aci-

dentes. Anilton Rissato encaminhou ofício ao Executivo
para que "sejam tomadas
providências". "Tal solicitação
se faz necessária devido à
gravidade que se encontra
em todas as vias. A correção
do asfalto trará segurança a
todos os que as utilizam, pois
todos pagam seus impostos", destacou o parlamentar.

PINACOTECA
Mesmo com a indicação
4.146/2021, do vereador Pedro Kawai (PSDB) em novembro do ano passado, a
Prefeitura ainda não realizou
a manutenção da calçada da
Pinacoteca Municipal, junto
à rua Moraes Barros, na região central. O vereador foi
até o local neste fim de semana e verificou que o bura-

co que há no trecho aumentou. "Pior que isso", segundo Kawai, "não há sequer
a l g u m a providência para
identificar o risco de acidente". De acordo com o parlamentar, as chuvas, frequentes
nesta época do ano, estão
assoreando o buraco aberto
há alguns meses, e isso oferece risco para os pedestres.
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Os visitantes podem usufruir também do complexo de piscinas, incluindo a rampa de boias; os quilômetros de toboáguas em formatos reto e caracol; o Free Fall, que possui incríveis 12 metros de queda livre;
a exposição do Mundo Pré-Histórico e a Fazendinha do Vô Bráulio

THEMAS WATER PARK

Festival de Verão garante diversão a todas as idades
Parque aquático de São Pedro está entre os 10 mais visitados da América Latina, além de contar com
a maior Piscina de Ondas do Estado de São Paulo e o maior Parque Infantil da América Latina
Ainda dá tempo de aproveitar o final das férias escolares no
Festival de Verão do Thermas
Water Park São Pedro (SP). Com
programação musical e diversas
atrações como a maior Piscina de
Ondas do Estado de São Paulo e
o maior Parque Infantil da América Latina, a família toda pode
curtir e relaxar ao mesmo tempo dentro dos 70 mil metros
quadrados de área construída.

Os visitantes do parque
aquático podem usufruir também do complexo de piscinas,
incluindo a rampa de boias; os
quilômetros de toboáguas em
formatos reto e caracol; o Free
Fall, que possui incríveis 12
metros de queda livre; a exposição do Mundo Pré-Histórico
e a Fazendinha do Vô Bráulio.
Em sua estrutura, o parque
possui restaurantes, lanchone-

tes, sorveteria, lojas de conveniência, locação de armários,
estacionamento, enfermaria e
segurança aquática, além de
uma área totalmente VIP com
bangalôs para as famílias que
buscam mais privacidade.
Com reconhecimento internacional, foi apontado entre os 10
parques mais visitados da América Latina pela Themed Entertainment Association (TEA). E

para aproveitar com segurança
neste período de Covid-19 e Influenza, o parque aquático está
funcionando abaixo da capacidade total e seguindo todos os protocolos sanitários orientados pelo
município de São Pedro e pelo
governo do Estado de São Paulo.
O Festival de Verão do
Thermas Water Park São Pedro vai até o dia 13 de fevereiro e as atrações podem ser

conferidas nas páginas das redes sociais oficiais do parque.
LOCALIZAÇÃO - O Thermas Water Park está localizado em São Pedro (SP), sendo
um dos principais atrativos turísticos do município com pouco mais de 35 mil habitantes.
Conhecida por suas belezas naturais, a cidade está na encosta da Serra do Itaqueri, sendo
visitada por milhares de aven-

tureiros que curtem fazer rapel,
trilhas de jipe, voos de asa-delta e parapente, balonismo, offroad e banhos de cachoeira.
SERVIÇO
O Thermas Water Park São
Pedro fica na Rodovia Geraldo de Barros – SP 304 –
Km 189 – Fazenda Limoeiro. Informações pelo (19)
3181-2111, 3481-0900 ou
www.thermas.com.br.
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Prefeitura conclui ciclofaixas em três regiões
As ciclofaixas foram executadas nos bairros Santa Rita e Nova Piracicaba e no distrito de Artemis e fazem parte do projeto CicloVidas
A Prefeitura de Piracicaba
implantou os 15,3 km de ciclofaixas no município, obra iniciada
no dia 20/12/2021. As ciclofaixas
são executadas pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran) nos bairros Santa Rita
e Nova Piracicaba e no distrito de
Artemis e fazem parte do projeto
CicloVidas, que prevê 40 km de
novas ciclofaixas e ciclorrotas no
município até 2024. No Santa
Rita, a Prefeitura vai ampliar o
trajeto em mais 1,7 km, em trechos das ruas Arthur Eugênio
Sacconi e Carolina Secheto Martins. As ciclofaixas já estão liberadas para o uso da população.
As travessias das ciclofaixas
nos cruzamentos, receberam um
acabamento especial na cor vermelha, garantindo mais visibilidade e segurança na travessia.
De acordo com a Semuttran, em razão das condições climáticas, o pavimento permanece molhado, dessa forma, serão
feitos reforço de sinalização. Em
razão do acúmulo de detritos
nas guias e canteiros, a secretaria também iniciou o processo
de limpeza de alguns trechos.
Esses últimos ajustes envolvem
o apoio das equipes da Semuttran, além da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema) e de Obras (Semob).
“As três ciclofaixas escolhidas
para iniciar o projeto de instalação de 40 km de ciclovias estão loASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Divulgação

Ciclofaixa no Santa Rita foi anunciada, no final do ano, pela Prefeitura

calizadas em regiões com grande
apelo ambiental, com áreas verdes
e paisagens que agradam os ciclistas. Atendem, também, uma das
solicitações dos ciclistas presentes em muitas pesquisas, que é a
presença de trechos com sombras”, explica Jane Franco de Oliveira, secretária da Semuttran.
“A implantação de uma estrutura cicloviária exige projeto minucioso. Não podemos
criar ciclovias, ciclofaixas ou

ciclorrotas em locais que não
ofereçam segurança aos usuários que, a partir da existência
desses espaços, são estimulados a usá-los. E a responsabilidade de oferecer mais espaços, mas com segurança, é da
Administração”, ressalta Jane.
Ainda segundo a secretária,
até o final de fevereiro, outros trechos complementares as ciclofaixas implantadas da Nova Piracicaba, Santa Rita e Artemis serão

construídos, ampliando a disponibilidade de vias aos ciclistas.
“A Semuttran também vai
trabalhar para garantir o bom
uso das ciclofaixas, realizando
ajustes e manutenção constante
desses espaços”, reforça Jane.
Outro importante ponto,
segundo Jane, é que, além dessa primeira etapa, a Semuttran
realizará novos projetos para
implantação de mais ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas.
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USADOS PARA VENDER
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE 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 comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------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 básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

PASSA-SE PONTO
Comercial (confeitaria)
com lucro - E-mail: kim@
consultoriainbox.com.br

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------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 - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------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 SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual 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

EMPRÉSTIMO no cheque o ou carnê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dívida 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. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos 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 permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Concorrência Pública nº 01/2022 - Processo nº 83/2022 - Objeto: Contratação de
empresa para realização de Obra de sistema de captação de água e execução de
elevatória manancial araquá. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes dos
licitantes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até
às 11h00 do dia 16/02/2022. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia
16/02/2022, na Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta
cidade. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e
Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas . São
Pedro, 14 de janeiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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FALECIMENTOS
SRA. RUTE BENEDITA TORELLI
faleceu ontem, na cidade de São
Paulo/SP, contava 66 anos, filha dos
finados Sr. Jose Ribeiro e da Sra.
Elza Ferreira Ribeiro, era casada
com o Sr. Osvaldo Torelli Filho; deixa os filhos: Washington Luis Torelli, casado com a Sra. Greice Aparecida Torelli; Welington Luis Torelli
e Mery Ellen Torelli, casada com o
Sr. David Ferreira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 da sala
“C” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VALDETE MARIA ELIAS faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha do Sr. Antonio
Elias, já falecido e da Sra. Jandyra Ponce Elias. Deixa irmãos,
sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
“03”, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. HILDA FRANCISCA DE SOUZA faleceu dia 15 p.p., nesta cidade, contava 97 anos, filha dos
finados Sr. Genesio Pereira de
Souza e da Sra. Luiza Batista de
Oliveira, era viúva do Sr. Mateus
Ribeiro de Souza; deixa os filhos:
Jose Ribeiro de Souza, casado
com a Sra. Maria Aparecida de
Souza; Eliseu Ribeiro de Souza,
casado com a Sra. Divani Dargoni
Ribeiro; Maria Ines de Jesus, casada com o Sr. Pedro de Jesus e
Domingos Genesio Ribeiro de Souza, casado com a Sra. Eloisa Souza Souza. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 15p.p.,
às 16h00 no Cemitério Parque da
Ressurreição, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ADEMILSON APARECIDO BENEDITO faleceu dia 15 p.p., na cidade de Jaú/SP, contava 53 anos,
filho do Sr. Mario Benedito e da Sra.
Eurides de Campos Benedito, era
casado com a Sra. Gildate Viana
Benedito; deixa os filhos: Amyle
Mayra Benedito e Ana Paula Benedito de Camargo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 15h00 do
Ginasio de Esportes do Algodoal,
sito à Rua Otavio do Amaral Gurgel
nº 415, para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CARLOS SILVEIRA DE ABREU
faleceu dia 15 p.p., nesta cidade,
contava 60 anos, filho do Sr. Jose
Silveira de Abreu, já falecido e da
Sra. Leonilda Gil Silveira; deixa os
filhos: Rafael Sales de Abreu, casado com a Sra. Karina Aparecida
Carrenho; Carlos Silveira de Abreu
Junior, casado com a Sra. Mariane;
Aline Oliveira de Abreu: Gustavo
Oliveira Abreu e Kaike Oliveira de
Abreu. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-

zado anteontem, tendo saído o féretro às 09h30, da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOAQUIM FERMINO faleceu dia
15 p.p., nesta cidade, contava 89
anos, filho dos finados Sr. Manoel
Franco de Godoy e da Sra. Gertrudes Brandina Rodrigues. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15 p.p., às
16h30 no Cemitério Municipal da Vila
Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANGELICA BUGNO ROSINELLI faleceu dia 15 p.p., na cidade de Rio das Pedra/SP, contava 81 anos, filha dos finados Sr.
Virgilio Bugno e da Sra. Paschoalina Spaulucci; deixa os filhos: Ricardo e Tania. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 15 p.p., às 16h30
no Cemitério Municipal de Rio das
Pedras/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. FLAVIO NOGUEIRA SALES faleceu dia 15 p.p., na cidade de Rio
das Pedras/ SP, contava 51 anos,
filho dos finados Sr. Florisvaldo Sales Queiroz e da Sra. Maria Amelia
Nogueira dos Santos, deixa os filhos: Maiara; Tainara e Flavio. Deixa
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saido o féretro às 11h00 do
Velório Municipal de Rio das Pedras/
SP, para o Cemitério Municipal de Rio
das Pedras/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
DR. REINALDO JOSE FERRAZ
SALVEGO faleceu dia 15 p.p., nesta cidade, contava 71 anos filho dos
finados Sr. Donato Antonio Salvego e da Sra. Clarice Ferraz Salvego, era casado com a Sra. Sandra
Gagliardi Ferreira Innocencio. Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saido o féretro às 14h00
do Velório da Saudade, sala 04,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ALCINO FRANCISCO FILHO
faleceu dia 15 p.p., nesta cidade,
contava 71 anos, filho dos finados
Sr. Luiz Francisco Filho e da Sra.
Rafaela Colaste Sanches, era casado com a Sra. Deolinda de Souza
Francisco, deixa os filhos: Junior
Francisco, casado com a Sra. Patricia Menezes da Silva Francisco;
Claudicea de Souza Francisco Quellis, casada com o Sr. Isael Quellis
Filho; Gilson Francisco e Rafaela
Francisco. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
às 10h00 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DIVA DE MORAES PERNAMBUCO faleceu dia 15 p.p., nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Pereira de Moraes e da Sra. Lasara Cecilia de
Moraes, era casada com o Sr. Ja-

mes Pernambuco, deixa os
filhos:James Pernambuco Filho; Aldo
Pernambuco Sobrinho; Gisele Cecilia Pernambuco e Julio Cesar Pernambuco, já falecido. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
às 10h00 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ZORAIDE PADRON FELIPE DE
OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos
finados Sr. Maximiano Padron e da
Sra. Maria Luiza Padron, era casada com o Sr. Dirceu Felipe de Oliveira; deixa o filho Ivan Felipe de Oliveira, a neta Antonella, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 10h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFESSORA CRISTINA GABRIELLE GUMINIAK faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos,
filha dos finados Sr. Jan Guminiak
e da Sra. Paula Guminiak. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala 03
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JOSEFA JOANA FERREIRA
SALVINO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha
dos finados Sr. José Amaro Ferreira e da Sra. Joana Josefa Ferreira,
era viúva do Sr. Daniel Pinto da Cunha. Deixa filhos, genros, noras,
netos, bisnetos, tataranetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ISRAEL DOS SANTOS faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
78 anos, filho dos finados Sr. Francisco dos Santos e da Sra. Silvana
Costa Santos, era casado com a
Sra. Celia Maria Mafado dos Santos; deixa os filhos: Silvana Lucia
dos Santos; Israel dos Santos Filho, casado com a Sra. Ruthe Cordeiro da Silva Santos; Regina Celia
dos Santos Martins, casada com o
Sr. Carlos Martins; Jesse Alexandre dos Santos, casado com a Sra.
Maria das Dores Silva dos Santos;
Claudia Regina dos Santos Brandão, casada com o Sr. Oswaldo
Brandão Junior; André Fernando
dos Santos, casado com a Sra.
Micheli dos Santos e Raquel Fernanda dos Santos. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às
15h00 no Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA GOBETTI NEGRI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr.
Lazaro Gobetti e da Sra. Victoria

Gobetti, era viúva do Sr. Oswaldo
Negri; deixa os filhos: Celia Maria
Negri Franco de Souza, viúva do Sr.
Walter Franco de Souza; Leila Maria Negri Veronese, casada com o
Sr. Claudio Luis Veronese; Edemur
Negri; Margarete Negri Liborio, casada com o Sr. Alexandre Benedito
Liborio; Lasaro Luis Negri, casado
com a Sra. Adriana Wenzel Simoes
Negri e Oswaldo Negri Filho, casado com a Sra. Claudia Ramalho Negri. Deixa netos, bisneta, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 13h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFESSORA KARINA SUPRIANO
FORNAZARO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 46 anos, filha do Sr. Geraldo Carraro Supriano, já falecido e da Sra. Maria Neusa Camillo Supriano, era casada
com o Sr. Marcos Aurelio Fornazaro; deixa os filhos: Lucas Supriano
Fornazaro, já falecido e Willian Supriano Fornazaro. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 da sala “D” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SIRCIO PIRES DE OLIVEIRA
faleceu anteontem, na cidade de
Taubaté/SP, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Tiorfo Pires
de Oliveira e da Sra. Cerilia Honoria de Jesus. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 09h30
no Cemitério Municipal da Vila
Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO BENTO VILANOVA faleceu anteontem, nesta cidade, filho
do Sr. Luis Fernando Vilanova e da
Sra. Ingrid de Souza Vilanova. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h30 da sala
“C” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. OLIVIA AUGUSTA DE CAMARGO CARVALHO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76
anos, filha dos finados Sr. Helio
Augusto de Camargo e da Sra. Benedita Franco de Lima, era viúva
do Sr. Agenor de Carvalho; deixa
os filhos: Silvio Camargo; Ana Alicia de Carvalho Colassio; Celma
Juceli de Carvalho, já falecida; Aricia Graciana de Carvalho; Marcio
Rogerio de Carvalho; Mauro Celso
de Carvalho, já falecido; Fabio
Eduardo de Carvalho e Agenor Junior de Carvalho. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido o féretro às
14h00 do Velório da Saudade, sala
07 para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VILSON TADEU ROCHA PEREIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Sylvino Pinto Pereira e da
Sra. Lucinda Vieira Pereira, era casado com a Sra. Angela Italia de
Matos Pereira. Deixa o irmão: Adilson Pinto Pereira, já falecido, deixando viúva a Sra. Sara Pereira; demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às
15h00 no Cemitério Parque da Ressurreição, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SEVERINO CORREIA DE BRITO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 73 anos, filho da Sra. Severina Rosa da Conceição, era
casado com a Sra. Ivaneide Soares Bispo; deixa a filha: Jessivania Soares. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 15h30 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OSVALDO APARECIDO RISSO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos
finados Sr. Sebastião Risso e da
Sra. Antonia Graciano Risso, era
viúvo da Sra. Benedita Aparecida
Pedro Risso; deixa os filhos: Jeferson Rodrigo Pedro Risso; Simone Aparecida Pedro Risso e Rafael Pedro Risso, já falecido. Deixa
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem às 12h00 no Cemiterio da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. SONIA APARECIDA FERREIRA DE AGUILAR faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos,
filha do Sr. Antonio Ferreira Granja,
já falecido e da Sra. Rosa Previatti
Granja, era casada com o Sr. Pedro
Antonio Teixeira de Aguilar. Deixa
irmãos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade , sala “08”,
para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA JOSE FRANCISCO
faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha da Sra. Maria
Augusta Francisco, já falecida,
era casada com o Sr. Pedro Moschin. Deixa enteados, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala “01”
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE CARLOS DE TOLEDO
faleceu dia 14, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr.
Jose de Toledo e da Sra. Maria Olimpia, era casado com a Sra. Neusa
Garcia de Toledo; deixa os filhos:
Vanessa Fernanda de Toledo; Kelly
Cristina de Toledo; Amanda Viviane
de Toledo; Robson Carlos de Toledo; Jessica Laissa de Toledo e Victoria Garcia de Toledo. Deixa netos,

demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 15 às
10h00 no Cemitério Parque São Pedro/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERARIA
JOVEM EMERSON TENORIO DA
SILVA faleceu dia 14, nesta cidade, contava 18 anos, filho do Sr.
Edivan Tenorio da Silva e da Sra.
Quiteria Tenorio Bezerra. Deixa irmãos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
15, tendo saído o féretro às 10h30
do Velório do Cemitério Municipal de
Charqueada/SP, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERARIA
SRA. RACHEL ROCHA JEREMIAS
faleceu dia 15, nesta cidade, contava 64 anos, filha do Sr. Nelson
Rocha, já falecido e da Sra. Antonietta Rozzini Rocha, era viúva do
Sr. Carlos Alberto Jeremias; deixa
os filhos: Andressa Rocha Jeremias Vieria, casada com o Sr. Fernando Vieira e Andre Rocha Jeremias, casado com a Sra. Daniela
Marques de Lima Jeremias. Deixa
netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação foi
realizada dia 15, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala “4”, para o Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NAIR ROSA DO PRADO faleceu dia 15, nesta cidade, contava 72 anos, filha do Sr. Alvino
Jose de Souza, já falecido e da
Sra. Generosa Rosa de Jesus, era
viúva do Sr. Florisval Ramos do
Prado, deixa os filhos: Miriam Ramos do Prado; Maria Madalena
Ramos do Prado casada com o Sr.
Andre Luiz Silva e Suely Ramos
do Prado, casada com o Sr. Humberto Amorin, deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 15, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO MATHEUS HENRIQUE
SANTOS REIS faleceu dia 15, nesta cidade, contava 02 anos, filho do
Sr. Michael Douglas Santos Reis e
da Sra. Evelyn Santos da Silva, deixa avós, tios, tias, primos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 15, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ELISABETH VICTORIA faleceu dia 15, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr.
Antonio Victoria e da Sra. Olga
Truffi. Deixa irmãos, cunhados,
sobrinhos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Cremação, foi realizada dia 15, tendo
saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala “A”, para o Crematório Unidas de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. MARIA DE LOURDES FERREIRA ARMELIN faleceu ontem na cidade de Rio das Pedras, aos 78
anos de idade e era viúva do Sr.
Pedro Armelin. Era filha do Sr. Benedito Ferreira e da Sra. Olga Ribeiro, ambos falecidos. Deixou as filhas: Maria Aparecida Armelin Righi;
Silvia Aparecida Armelin; Elisangela
Conceição Armelin Vieira casada
com Jose Carlos Vieira. Deixa ainda
netos e demais parentes. O seu sepultamento dar-se hoje as 11:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal, seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NEYDE PEREIRA GRANJA
FERNANDES faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de
idade e era viúva do Sr. Manoel Fernandes Rosilho. Era filha do Sr. Mario Pereira Granja e da Sra. Antônia
Leonardo Mendes, ambos falecidos. Deixou os filhos: Irene Ramos
Fernandes Castilho casada com
Jose Castilho Alonso, Otavio F. Granja casado com Sandra Granja, Helena Maria F. Mandro, falecida que
foi casada com João Mandro, Aparecida F. Granja, falecida e Olivio F.
Granja, falecido. Deixa também netos e bisnetos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 14:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para o
Cemitério da Saudade, onde será
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ADELAIDE CASTILHO DA
CRUZ ROCHA faleceu dia 15 pp na
cidade de Piracicaba, aos 73 anos
de idade e era casada com Joel de
Moraes Rocha. Era filha do Sr. Joaquim Cruz de Oliveira e da Sra. Maria Castilho da Cruz, falecidos. Deixa os filhos: Fernando da Cruz Rocha, Rogério da Cruz Rocha e Alessandra da Cruz Rocha, falecida.
Deixa também 02 netos. O seu sepultamento deu-se dia 15 pp as 16:30
hs, saindo a urna mortuária do Velório “C” do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. UDIRLEI ROBERTO VIDAL faleceu dia 15 pp na cidade de Piracicaba, aos 42 anos de idade e
era casado com a Sra. Adriana
Clazzer da Silva Vidal. Era filho do
Sr. Joaquim Vidal, falecido e da
Sra. Maria Aparecida Gonçalves
Vidal. Deixa os filhos: Udirlei Roberto Vidal Júnior e João Vitor Clazzer Vidal. O seu sepultamento deuse dia 15 pp as 17:00 hs, no Cemitério Municipal da Vila Rezende,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ALZIRA BRUNELLI PATREZE
faleceu dia 15 pp na cidade de Pira-

cicaba aos 93 anos de idade e era
viúva do Sr. Mario Antônio Patreze.
Era filha do Sr. Virgilio Brunelli e da
Sra. Antônia Bombo Brunelli, falecidos. Deixou os filhos: Antonio Dirceu Patreze, falecido, João Lazaro
Patreze, Mario Adimir Patreze, Marlene Aparecida Patreze, falecida e
Luiz Walter Patreze. Deixa também
netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se anteontem as 09:30 hs
no Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DIRCE MORETTI LOURENÇO
faleceu dia 15 pp na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e
era viúva Orlando Lourenço. Era
filha do Sr. Antonio Moretti e da
Sra. Clara Casale, falecidos. Deixa os filhos: Vera Lucia Lourenço
Correa Costa, Marilene Lourenço
dos Santos, Sonia Maria Lourenço de Oliveira, Roseli Aparecida
Lourenço, Cleusa Lourenço, Antonio Lourenço, Paulo Cesar Lourenço, Luis Carlos Lourenço, já falecido e Fabio Eduardo Lourenço.
Deixa ainda netos, bisnetos e tataranetos. O seu sepultamento deuse anteontem as 13:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório “D” do
Cemitério Parque da Ressurreição,
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANDERSON APARECIDO DOS
SANTOS faleceu anteontem na cidade de Charqueada, aos 47 anos
de idade e era filho do Sr. Valdir
Antonio dos Santos e da Sra. Luciliana Rodrigues dos Santos. Deixa o filho: Eberton Aparecido dos
Santos. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Charqueada,
seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JUDICAEL SOUZA BASTOS
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 86 anos de idade
e era casado com a Sra. Maria
Inez Campanhole Bastos. Era filho
do Sr. Manoel Moreira Bastos e da
Sra. Maria de Souza Bastos, falecidos. Deixa os filhos: Antônio
Bastos, Silvana Bastos casada
com Mauro Pagotto e Adriana Bastos Grillo casada com Wilson Donizete Grillo. Deixa ainda netos. O
seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Rio das
Pedras e o seu sepultamento deuse anteontem as 15:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para Cemitério Parque da Paz
naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PEDRO NAZATTO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 74 anos de idade e era casado
com a Sra. Eneide Aparecida Diehl
Nazatto. Era filho do Sr. Damiano
Nazatto e da Sra. Rosa Menegalle,
falecidos. Deixa a filha: Liciane
Aparecida Nazatto Leone casada
com Gustavo Buch Leone. O seu
sepultamento deu-se anteontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 03,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ALICE ROSA DA SILVA FELICIANO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 81 anos de
idade e era viúva do Sr. João Feliciano. Era filha do Sr. Antonio da Silva
e da Sra. Maria Rosa da Silva, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Jassen Feliciano casado com Salita Feliciano, João Domingos Feliciano, Maria Alice Feliciano e Giselda Priscila Feliciano M. Alipine
casada com Jonas M. Alipine. Deixa também netas. O seu sepultamento deu-se anteontem as 16:00
hs, no Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. NELSON TARARAN (MINHOCA) faleceu dia 15 pp na cidade
de Charqueada aos 78 anos de
idade e era filho do Sr. Jacob Tararan e da Sra. Maria Guardia, ambos falecidos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:30 no Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ALZIRA GERARDIN DARIO
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 92 anos de idade e
era viúva do Sr. Paschoal Dario. Era
filha do Sr. Emilio Gerardin e da Sra.
Maria Bindilatti, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Maria de Jesus
Dario viúva de Euclides Vitti, Antonio Salin Dario casado com Neusa
Maria Scoton Dario e Pedro Laurindo Dario casado com Wanderly Aparecida Silvano Dario. O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de Charqueada e o
seu sepultamento deu-se ontem
as 11:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ADELINA APARECIDA GALDINO LEANDRO faleceu anteontem
na cidade de Rio das Pedras, aos
67 anos de idade e era viúva do Sr.
Jose Leandro Filho. Era filha do Sr.
Oscar Galdino e da Sra. Joanna de
Toledo Galdino. Deixa ainda demais
parentes. O seu sepultamento deuse anteontem as 15:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal

de Rio das Pedras, seguindo em
auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Capivari, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE DOMINICHELI FILHO
faleceu anteontem na cidade de
Americana, aos 81 anos de idade
e era casado com a Sra. Vilma
Vanda Dominicheli. Era filho do Sr.
Jose Dominicheli e da Sra. Elvira
Trincha, ambos falecidos. Deixou
os filhos: Silmara Dominicheli e
Edilson Dominicheli. Deixa ainda
netos, demais parentes e amigos.
O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deuse ontem as 10:30 hs, no Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumado em jazigo da familia
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. VERA LUCIA EVARISTO ALVES faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 54 anos de idade
e era casada com Sr. Elcio Alves
Pereira. Era filha do Sr. Paulo Evaristo e da Sra. Lourdes Albano de
Paulo Evaristo, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Renan Diego
Evaristo Alves e Marcos Vinicius
Alves do Nascimento. Deixa ainda
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 13:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende - Sala
03, para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. REGINA LUCIA PACKER
GONÇALVES faleceu ontem na cidade de Saltinho aos 76 anos de
idade e era casada com o Sr. Oraci Gonçalves. Era filha do Sr. Julio
Packer e da Sra. Idalina de Marchi,
ambos falecidos. Deixou os filhos:
Ilka Packer Gonçalves, Fabricio
Packer Gonçalves e Valerio Packer Gonçalves. Deixa ainda netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal
naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. KIYOCA TAKAKI faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos
79 anos de idade e era viúva do
Sr. Fernando Takaki. Era filha do
Sr. Kikuzi Mizuhira e da Sra. Tome
Mizuhira, falecidos. Deixa o filho:
Edison Hideo Takaki casado com
Marcia Schmidt Takaki. Foi seu filho: Roberto Kazutoshi Takaki, falecido. O seu sepultamento deu-se
ontem as 16:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Standard do
Cemiterio Parque da Ressurreição,
para a referida necropole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA DEFAVARI CARPIM
faleceu dia 14 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era
viúva do Sr. Archangelo Carpim.
Era filha do Sr. Alexandre Devari e
da Sra. Leonor da Cruz Alves, falecidos. Deixa os filhos: Jose Carlos Carpim casado com Maria Ivone Martim Carpim; Eliana Maria
Carpim Betim viúva de Ademir Natalio Betim; Marlene Carpim Betim
casada com Dorival Betim; Sandra
Carpim Bernardo casada com Ailton Bernardo. Deixa ainda netos,
bisnetos e demais parentes. O seu
corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das
Pedras e seu sepultamento deuse dia 15 as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA JOSE MORAES
GALLONI faleceu dia 14 na cidade
de Rio das Pedras aos 76 anos de
idade e era viúva do Sr. Durvalino
Galloni. Era filha do Sr. João de Moraes e da Sra. Palmira Barbosa de
Moraes, falecidos. Deixa as filhas:
Antonia Aparecida Galloni Mussato; Lucia Cristina Galloni Custodio.
Deixa ainda Netos, Bisnetos e Tataranetos. O seu sepultamento
deu-se dia 15 as 10:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LAZARA GOMES MONETTI
faleceu dia 15 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era
viúva do Sr. Marcos Monetti. Era
filha do Sr. Mario Gomes Pinto e da
Sra. Apparecida de Campos Gomes, ambos falecidos. Deixa os filhos: Dirlei Aparecida Monetti Pickardt viúva de Claudinei Pickardt;
Denilson Monetti casado com Gilmara Cristina Ferreira Monetti. Deixa também netos, bisnetos e demais parentes. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para
a cidade de Ipeuna e seu sepultamento deu-se dia 15 as 11:00 hs,

saindo a urna mortuária do Velório
Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO OSWALDO ROCCIA faleceu dia 15 na cidade de
Piracicaba, aos 77 anos de idade
e era casado com a Sra. Iolanda
Watanabe Roccia. Era filho do Sr.
Sebastião Emilio Roccia e da Sra.
Ana da Silva Roccia, ambos falecidos. Deixa os filhos: Antonio
Osvaldo Roccia e Katia Alessandra Roccia. Deixa também netos.
O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Charqueada e seu sepultamento
deu-se dia 15 as 16:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. DURVALDO BIONOR DIAS faleceu no dia 16/01 na cidade de São
Pedro aos 53 anos de idade.Era
casado com a Sra.Eili Martins da
Silva.Era filho do Sr. Bionor Paulino
Dias e da finada Sra.Maria Etelvina
Dias. Deixa o filho: Lucas. Deixa
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu se ontem ás
16:00 hs saindo a urna mortuária
do Velório Municipal seguindo para
o Cemitério Parque São Pedro onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ABÍLIO MARTINGHI faleceu
ontem na cidade de Rio Claro/SP,
aos 90 anos de idade. Era casado
com a Sra. Olivia Corbanez Martinghi. Era Filho da Sra. Maria de Oliveira e do Sr. Pedro Martinghi, ambos falecidos. Deixa os filhos: Silvia Regina e Adilson Martinghi casado com Giovana Cristina. Deixa
também netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem às 15:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal
de Rio Claro/SP seguindo para o Cemitério São João Batista – Rio Claro/SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
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