Piracicaba recebe parecer favorável para
se tornar Município de Interesse Turístico
governador do Estado de São
Paulo — seja o candidato ao Senado Federal por uma grande coligação. É o centro misturandose bem com a esquerda e vice-versa, pensando todos na derrota da
extrema direita. Vai por aí.

DOBRADINHA — I
As chamadas “dobradinhas”
volta ao cenário político desde ano
de 2022, com destaque especial ao
ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo
Alckmin (partido a definir... PSB
ou SD?). Quem sabe? Ou o antigo MDB de Alckmin, pelo qual
foi vereador e prefeito em Pindamonhangaba e deputado estadual e deputado federal?
DOBRADINHA — II
Geraldo Alckmin, que governou o Estado de São Paulo por
quatro vezes, está cada vez mais
próximo de ser o candidato a vicepresidente de Lula. Muitos acham
uma maravilha, mas há uma parte no Partido dos Trabalhadores
(PT) que não concorda. Mas política é feita de conversa, de entendimentos... Por isso, Alckmin divulga que dará todo apoio ao petista Fernando Haddad para eleição ao Palácio dos Bandeirantes.
DOBRADINHA — III
Em resumo: o ex-presidente
Lula não quer candidato nem esquerda, nem direita. Vai acelerar
tudo pelo centro (nem muito ao
céu, nem muito à terra), ou, ainda, paciência e chá de camomila
não fazem mais a ninguém. O
povo precisa de paz, três refeições
por dia, um passeio pela praia,
uma cervejinha, e trabalho digno
para sustentar-se. Nada mais.
FRANÇA
Se tudo isso ocorrer, o cenário político-eleitoral no Estado estará caminhando para que o exgovernador Márcio França — que
foi prefeito por duas vezes de São
Vicente, deputado federal, vice e

Divulgação/CCS

CANDIDATOS
Quanto a candidatos este ano
em Piracicaba, tanto a deputado
federal como a estadual, é melhor
não querer contar nos dedos das
duas mãos. São mais de 20 ou até
30 pré-candidatos que se juntam
de qualquer forma para tentar
uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ou
na Câmara Federal. E a senador,
não surgiu? Só pré-candidato a
governador do Estado há no
PCdoB em Piracicaba, que é Francys Almeida. Parece que seu partido já definiu por outro nome.
CPI
Reginaldo Lopes, deputado
federal pelas Minas Gerais e líder
do PT na Câmara, pensa em criar
uma CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito) para apurar suposto
conflito de interesse do ex-ministro Sérgio Moro (Podemos), agora
pré-candidato ao Palácio do Planalto. Vai falar com as lideranças
petistas e, claro, algo vai sair contra o ex-magistrado, que se coloca como terceira via de pré-candidatos ao Palácio do Planalto.
JUNTOS
Apesar de ter até março para
tratar do partido a vai se filiar, o
deputado Alex de Madureira
(ainda no PSD) está sempre junto com o pré-candidato a deputado federal Fernando Favoreto, presidente do MDB local. Favoreto procura os membros históricos do Movimento Democrático Brasileiro para ter forças na
disputada e é certo que o deputado estadual Alex vai aproveitar a janela até março para pular
na carruagem emedebista.
Edição: 12 páginas

Divulgação

DILMO E FRANCYS
O pastor-presidente da Assembleia de Deus-Ministério de Madureira na Região, Dilmo dos Santos,
esteve reunido com Francys Almeida, que é Evangelista do Ministério e pré
candidato neste ano. "Pastor Dilmo é um amigo certo

Com o título de MIT, Piracicaba receberá cerca de R$ 700 mil/ano para
investimento em infraestrutura; próxima etapa é votação na Alesp

em horas incertas, sempre
com uma palavra de amor
e paz, aconselha e orienta",
afirma Francys, que é vicepresidente do PCdoB. O
pastor e ex-deputado estadual Dilmo dos Santos é presidente do Diretório Municipal do PSD em Piracicaba.

Rose Massarutto, diretora de Turismo, e José Luiz Guidotti Jr., titular da Semdettur

Terrorismo gospel

A

polêmica do
momento é o
embate entre
o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Cezinha de
Madureira. Antes
de explicar a conjuntura política, vale
ressaltar que Malafaia é o Aiatola Gospel, um oportunista de carteirinha que sempre esteve lambendo quem esta (va) no poder, quer seja por concessão
pública ou interesses diversos.
A guerra é pela liderança da
bancada evangélica, mas —
diga-se de passagem — a pregação do Evangelho Santo e Redentor de Jesus Cristo não está
em pauta. Malafaia quer colocar alguém ligado ao seu grupo,
para aumentar o poder de bar-

PASC
A COMPLET
A
ASCA
COMPLETA
34 ANOS DE
TRABALHO SOCIAL
NA CIDADE
A3

ganha e achacamento,
o que lhe é peculiar.
Conheço o deputado federal Cezinha
de Madureira há anos
e sei que é uma pessoa íntegra, que está
sendo vítima da maior víbora da história
recente do Brasil.
Malafaia representa
não só o retrocesso político e demagógico; é um verdadeiro abutre em busca de oportunidades.
O motivo para "avacalhar"
Cezinha é a votação dos jogos de
azar, mas qual o medo? Crente não
joga... ou joga? É muita hipocrisia,
qualquer esquina que você ande, há
jogos de azar irregulares e ilegais.
A legalização é a melhor opção, mas
como explicar isso a radicais?
O fato é: querem colocar Cezinha na fogueira para deslegiti-

Malafaia é o
Aiatola Gospel,
um oportunista
de carteirinha
que sempre
esteve lambendo
quem estava
no poder
mar e descredibilizar, normal
para Malafaia e sua turma.
Uma pena que um dos maiores
televangelistas tenha se tornado apenas um gospel oportunista, dos abutres políticos dos
quais o Brasil não precisa.
———
Francys Almeida, evangelista da AD-Madureira,
bacharel em Direito aprovado em concurso da
OAB, militante político

Piracicaba recebeu parecer
favorável para conquistar o título
de Município de Interesse Turístico (MIT). A informação foi divulgada ontem, 24, pelo Grupo Técnico de Análise dos Municípios Turísticos (Gamt), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Governo Estadual. Quando classificado como MIT, o município passará a receber verba de cerca de
R$ 700 mil/ano para investimento em infraestrutura turística. A
próxima etapa é a votação na Assembleia Legislativa de São Paulo
(Alesp) para aprovação da lei. Desde 2018 Piracicaba aguardava pela
decisão, que exigia o cumprimento de critérios rígidos. Agora, após
análise de todos os documentos
enviados pela Secretaria de Desenvolvimento Trabalho e Turismo (Semdettur), que comprovam o potencial turístico da cidade, o parecer foi favorável. José Luiz Guidotti Jr., titular da Semdettur, lembrou
que Piracicaba nunca avançou tanto no processo que pode culminar com a concessão do MIT. A7
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"In Extremis"

Uma crudelíssima
humilhação

O drama das professoras em Piracicaba
Adelino Francisco
de Oliveira

A

pandemia impôs à sociedade
muitas perdas. A doença, suas
sequelas e, no limite, a
morte trouxeram dores, impedindo que a
vida cotidiana seguisse seu fluxo mais normal. O
isolamento social tem sido uma
necessidade e também uma importante estratégia para conter,
minimamente, o avanço do ciclo de contágio da Covid-19 e
de suas variantes. Todos os setores produtivos e de serviços
foram impactados pela pandemia. Nesse cenário, a atuação
do poder público, com políticas públicas de assistência, auxílio e amparo, é fundamental
e imprescindível para responder e enfrentar as várias demandas sociais que surgiram
ou mesmo se intensificaram.
A educação foi profundamente afetada, alterando a rotina de toda comunidade educativa e trazendo prejuízos enormes ao processo de ensino-aprendizagem. Como se mensura as
perdas na área da educação? Qual
o caminho para se minimizar tantos prejuízos? As aulas remotas
apresentam muitas dificuldades
e exigências específicas para cada
seguimento educacional. Cabe
ao poder público equacionar
tais dificuldades, dando condições materiais, tecnológicas

e emocionais tanto
para os educadoras
quanto para os estudantes e suas famílias.
Aqui é importante
indagar: o que a prefeitura efetivamente fez na
área da educação para
que os prejuízos ao processo de ensino-aprendizagem fossem mitigados? Quais projetos foram implementados na educação para o enfrentamento da pandemia? Compra de tabletes para os estudantes? Garantia de conectividade por
meio de acesso gratuito à rede da
internet? Abertura de linha de financiamento para aquisição de
equipamentos tecnológicos para o
conjunto de educadores? Acompanhamento com profissionais das
áreas da psicologia e psicopedagogia para dar suporte emocional à
comunidade educativa? O que a
prefeitura colocou em prática como
política pública em prol da educação na pandemia? Esse é um debate que a cidade precisa fazer.
O seguimento da educação
infantil traz muitas especificidades. Como fazer o isolamento social em um contexto formativo
no qual a interação presencial é
um elemento pedagógico imprescindível? Em um cenário de
pandemia, com muitos contágios, como a prefeitura organizou
a escola para proteger tanto os
educadores quanto os alunos?
E quando os professores e professoras, na dinâmica do exercício do magistério, ficavam do-

Todos os se
sett ores
produtivos e de
serviços foram
impactados
pela pandemia
entes, com covid, o que a prefeitura vislumbrou quanto a isso?
O abono assiduidade é um
instrumento de gestão criado
para garantir e estimular a presença cotidiana das professoras,
sem faltas, sem ausências. Mas a
covid impôs as ausências, até por
uma questão de consciência social, para não se disseminar ainda
mais o coronavírus e suas variantes. Como considerar a questão da assiduidade se a professora contraiu covid na escola, exercendo suas responsabilidades pedagógicas? É justo que a professora que pegou covid na escola,
mediante o pleno exercício de
suas funções profissionais ou
mesmo que tenha sido obrigada
a se isolar, ausentando-se do
ambiente escolar, por estar com
suspeitas de covid, seja duplamente punida perdendo o direito
ao abono por assiduidade? Punida em sua saúde, pela pandemia;
punida também economicamente,
pelo corte em seus vencimentos.
A pandemia coloca a sociedade diante de um problema ético,
de justiça. É justo perder direitos
em uma realidade totalmente fora
da normalidade? É justo cobrar
assiduidade quando se exige, pelo
bem da saúde pública, o isolamento, a não presença? É evidente que

ninguém fica doente voluntariamente. Mas quando a doença
é adquirida no próprio ambiente de trabalho, por uma necessidade imperiosa de manter atividades presenciais, não considerar a especificidade do momento histórico não é apenas injusto como também perverso.
É preciso o debate público e
a participação da sociedade civil
para refletir temas e garantir os
direitos fundamentais das educadoras, que são trabalhadoras,
com rendimentos limitados, que
sofrem com as oscilações do mercado. São agentes essenciais na
dinâmica de formação para a cidadania e garantidoras do processo civilizatório. Tamanha sua
relevância que negar o abono
assiduidade, em decorrência do
imperativo de uma ausência por
estar com covid, pode caracterizar uma violação de princípios
constitucionais e subversão da
ordem democrática. Neste contexto, o poder público deve negociar e ser o principal defensor
do primado do direito, da justiça, sob pena de esvaziamento de
sua autoridade e legitimidade.
———
Adelino Francisco de Oliveira é professor no Instituto Federal, campus
Piracicaba, doutor em
Filosofia e Mestre em Ciências da Religião. Email: adelino.oliveira@
ifsp.edu.br. Twitter:
@Prof_Adelino_. Instagram:@professor_adelino.

As ideologias são como os óculos

O

s óculos são
muito antigos. Confúcio
é o primeiro a registar
o seu uso, em textos
que datam de 500
a. C. Talvez o seu
fundamental inventor (do modo como
o conhecemos hoje),
seja o matemático
árabe Hal Hazen, que viveu
na Idade Média. Criado para
auxiliar a visão, só ganhou popularidade por conta da inaptidão dos homens de avistarem
bem realidade à sua volta.

Há variedades de
óculos. Alguns possuem
armações de madeira,
outros de metal. Uns
são constituídos de lentes monofocais, outros
de bifocais e ainda outros de multifocais. Dependendo do tipo de
lente que se use, pode
haver a danificação
dos próprios olhos; por isso é importante avalia-los muito bem na
hora de utilizá-los. Uma análise
de graus se faz necessária.
Existem óculos de sol, que protegem os olhos da superexposição

Os nossos
óculos não são
os nossos olhos
à claridade. Há óculos que possuem lentes sem graus: servem apenas como adereço estético; não
ajudam a enxergar. Alguns óculos são pequenos, outros cobrem
o rosto por inteiro. Há brancos,
pretos, vermelhos, verdes e acrílicos... sendo alguns mais modernos e outros mais vintages.
No mais, os óculos não fazem ver a realidade, muito menos substituem a capacidade de

avistar as coisas. Há até quem
diga sobreviver sem eles! Por
outro lado, muita gente se apega
aos próprios óculos, acreditando ver somente por meio deles. O
que não podemos nos esquecer é
de que eles estão aí apenas para
nos ajudar a enxergar melhor –
eles não são os nossos olhos!
———
Rodolfo Capler, teólogo,
pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da
Fundação São Paulo/
PUC-SP, autor do livro
“Geração Selfie” (2021)

Cecílio Elias Netto

F

oi em 1963. O
Brasil e a França desentenderam-se por aquilo que
se chamou “a guerra
das lagostas”. Acontecera que embarcações francesas haviam invadido o mar
territorial brasileiro para a pesca e a crise se instalou. Foi, então, que o orgulho nacional se
rebelou diante de palavras atribuídas ao presidente francês,
Charles De Gaulle: “O Brasil não
é um país sério.” (Le Brésil n´est
pas um pays sérieux). Não foi
verdade. A frase, quem a pronunciara fora o próprio embaixador do Brasil na França.
Em 1976, um dos principais
líderes do governo ditatorial –
deputado Francelino Pereira –
fez uma indagação que se espalhou feito poeira: “Que país é
esse?” Nem o líder do governo
sabia em que se transformara o
Brasil. O compositor Renato
Russo imortalizou a pergunta.
Mas é uma indagação injusta.
O mais honesta seria perguntar-se: que governos são esses?
Ainda agora – mesmo com
o cansaço, o desânimo, a desilusão – continuo acreditando, vigorosamente, na seriedade do
Brasil, de nossa gente mais humilde. Não tem sido séria – como
se isso fosse uma praga lançada
contra nós – grande parte da
classe política brasileira. E, se me
perguntarem “que país é esse”,
direi ser um imenso, um grande país, desgraçadamente assaltado e vilipendiado desde o seu
descobrimento. A grandeza do
Brasil está nessa capacidade
quase inacreditável de resistir a
tantos desmandos, assaltos,
bandidagens, desrespeitos.
Há momentos em que – diante desse descalabro escandaloso, humilhante – me pergunto
se valeram a pena os tantos sacrifícios de homens de minha
geração no enfrentamento à ditadura. Mas, sim, valeu a pena.
Era o nosso dever. Lutamos por
ideais verdadeiros. Foi triste,
porém, ver que muitos se aproveitaram das regras da democracia tornando-se indignos
dela. Pergunto-me, aflito: por
que essa anestesia geral? Cadê
as multidões que estremeceram
as ruas até mesmo para derrubar aquela inocente-útil, a Dilma? Cadê a indignação cívica?

O Brasil está sendo rifado cada vez
mais aceleradamente.
Enquanto se tenta implantar uma economia
já superada – essa dos
“Chicago Boy´s – o
presidente Byden dá lições de como o Estado
há que ser “nação juridicamente organizada”. E o conceito chave é esse:
nação. E eis aí, também, a dramática indagação: o que, afinal de contas, o Brasil entende por nação? E, mais ainda: o
que entendemos por Estado?

A História
ensina: toda
Bastilha
conhece o dia
de sua queda
Sofremos de vícios de origem: a república nasce de um
espírito militarista. A monarquia
foi substituída por uma concepção indefinida de república. E
esta nasceu sob tutela militar.
Desde o início, ignoramos uma
democracia republicana e civilista. Ora, o poder emanado do
povo implica conflitos, divergências, contradições. Governos realmente democráticos buscam a
síntese dessa complexidade. A
maioria decide, mas minorias têm
que ser respeitadas e ouvidas. Pois
o pensamento coletivo muda.
Assistimos a uma crudelíssima humilhação nacional.
Juntaram-se – numa conspiração diabólica – o despreparo, a
ignorância, a incapacidade, os
ódios, extremismos, fanatismos
para reduzir o Brasil a um feudo com poucos donos. É inacreditável a anestesia coletiva
diante de um governo ridículo
e mau. O povo parece não existir e o país assemelha-se a um
simples território com uma população abandonada. E com
amargura constatar que, alquebradas, as gentes ignoram
sua realidade histórica de ser
fonte do Poder. É a crudelíssima humilhação a que uma “famiglia” submete o Brasil: solapar
a identidade de um povo. Mas a
História ensina: toda Bastilha
conhece o dia de sua queda.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

Confúcio e o Brasil
José Renato Nalini

P

arece inexistir
ponto palpável de
contato entre
Confúcio e o Brasil. Mas
um pouco de serenidade na análise do confucionismo poderá mostrar que nossa Pátria
precisa muito, muito
mesmo, de ao menos
um pouco daquilo que o Mestre
chinês legou para a humanidade.
Importante mencionar o
contexto em que ele viveu. Sua
época foi chamada “Período
das Primaveras e Outonos”,
com duração de 771 antes de
Cristo até por volta de meados do século quinto antes de
Cristo. Caracterizou-se tal era
por extrema violência e tremenda convulsão social e isso
plasmou a vida, o pensamento e a filosofia de Confúcio.
Sua meta era restituir a paz e
o sossego a uma Pátria que que
mergulhara na barbárie. O reflexo
é uma obra repleta de teorias a respeito do bom governo. Algo que,
se fosse praticado, acarretaria
prosperidade e estabilidade a um
país desalentado e exausto.
Não parece algo bem próximo ao clima vivenciado pelo
Brasil em nossos dias?
Além das várias crises em que
a República se debatia, nascidas

de deslizes éticos, logo
a desaguarem numa
profunda recessão moral, ressurgiu a questão
econômica. Simultaneamente, agravou-se a
fragilidade da Democracia representativa. A
sensação do eleitor é a
de que ele não está efetivamente representado. Os eleitos se dedicam a interesses pessoais, até personalíssimos, esquecendo-se do
compromisso de consecução dos
objetivos do bem comum.
Para culminar, sobreveio a
crise sanitária. A pandemia escancarou a crua e perversa realidade: milhões de brasileiros
passando fome, aliando-se ao
elevado contingente de desempregados, de excluídos, de privados dos bens da vida. Aqueles que
são “invisíveis” para os privilegiados, os que fruem dos benefícios
do capitalismo ainda não humanista que vigora no Brasil.
Verdade que há pensadores
criativos, que contribuem com seus
estudos para a busca de encaminhamento para os infinitos problemas de nossa sociedade.
Impõe-se refletir sobre questões fundamentais e muito negligenciadas pela cidadania:
qual é o papel do governo e como
as pessoas devem ser governadas? Existe uma fórmula para
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Você conhece
alguém que
lembra Confúcio
e que esteja hoje
entre nós?
que o cidadão de fato participe
da gestão da coisa comum?
O ocidente nem sempre reconheceu a Confúcio a importância que ele tem. Hoje, suas
lições disciplinam o cotidiano de
quase dois bilhões de pessoas,
ou mais de um quarto da população mundial. Desde o norte do
Japão, até Java, na Indonésia.
Sua influência só se compara
com o cristianismo, que também
detém vasta legião de adeptos.
Impõe-se que os ocidentais conheçam melhor Confúcio e seus ensinamentos. Pois a Ásia cresce em
importância no planeta, repercutindo nos rumos da economia global e
na geopolítica internacional. Não
existe perspectiva para o futuro sem
considerar a China. Ali, conhecer
os cânones confucianos, sempre foi
pré-requisito para a ascensão social e profissional. Do confucionismo advém o saber básico necessário a que alguém seja considerado
verdadeiramente civilizado.
Durante cerca de dois milênios, os servidores públicos chineses
obtiveram e conservaram seus empregos mediante familiaridade com
a herança confuciana. Não é uma
religião, mas uma filosofia prática.
Confúcio se dedicou a disseminar
a sabedoria da antiguidade chinesa, uma espécie de regramento de
moralidade atemporal e uma nobre visão sobre a humanidade.
Sua fama se propagou e as
gerações consolidaram seu pensamento. Contudo, ele foi um homem humilde. Nunca se arrogou
ser mais do que um ser humano
e, por vezes, qualificava-se como

homem imperfeito. Era surpreendentemente autodepreciativo: minimizava sua inteligência e troçava de sua pobreza. Jamais se
considerou verdadeiro sábio ou
super-herói. Quanta diferença em
relação aos oráculos destes tempos confusos e sombrios: cada
qual pretendendo ser mais sábio,
deter o monopólio da verdade e
conduzir as massas para as trilhas que entende as melhores.
Ele não inovou. Todo princípio ético aceito no Ocidente está
explicitado ou ao menos consta
implícito no acervo confucionista. Para ele, os humanos devem
fazer a coisa certa, porque é o certo a ser feito. Não existe recompensa, nem castigo. É uma singela busca de perfeição moral. Por
isso tinham razão os jesuítas,
quando admitiam que os chineses poderiam cultuar Confúcio e
serem católicos ao mesmo tempo.
O verdadeiro Confúcio, para
Michael Schuman, que escreveu
“Confúcio e o mundo que ele
criou”, “ainda que muito longe de
ser perfeito, era uma voz de humanidade irrestrita e determinação inabalável. Era um homem que
se recusava a comprometer seus
princípios na busca de fama, riqueza ou status. Ele não se submetia à vontade de homens imorais nem de regimes abusivos. Falava aos indivíduos ais poderosos de seu tempo que eles estavam errados, bem na cara deles”.
Você conhece alguém que
lembra Confúcio e que esteja
hoje entre nós?
———
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

Seguro de vida e
caso de embriaguez

O

Tribunal de Justiça de
São Paulo favoreceu
uma seguradora do
pagamento de seguro de vida
ao beneficiário de um motorista que morreu em decorrência de acidente de moto.
Na decisão, desembargadores da 26ª Câmara de Direito Privado do TJSP levaram
em consideração o exame toxicológico, que comprovou que
o segurado estava bêbado.
Esta decisão contraria entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, conforme texto 620, publicado em
2018 pela Segunda Sessão – “a
embriaguez do assegurado não
exime a seguradora do pagamento da indenização prevista
em contrato de seguro de vida”.
O tema é bastante controverso tanto na jurisprudência quanto no mercado, embora o contrato de seguro de vida preveja a
exclusão de cobertura por atos
ilícitos praticados pelo segurado.
Neste caso, estava o segurado sob efeito de álcool
– 3,3g por litro de sangue, o
que representa fator preponderante de agravamento do risco de acidente.
Para o Desembargador relator do processo, pelo conjunto probatório, contido nos autos, vislumbra-se a culpa do segurado pelo acidente, agravado pelo estado de embriaguez.
De acordo com o artigo 768

O tema é bastante
controverso tanto
na jurisprudência
quanto no
mercado
do Código Civil, perderá o segurado a garantia se agravar,
intencionalmente, o risco objeto do contrato. Há clara evidência de nexo causal entre o advento do acidente e o estado de
embriaguez do assegurado.
Circular da SUSEP esclarece que o entendimento é diferente para seguro de danos e veículos. Excepcionalmente, nos seguros de danos, cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a
exclusão de cobertura para danos ocorridos, quando verificado que o veículo segurado era
conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a
seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado
de embriaguez do condutor.
Nesse caso, o TJSP livrou
a seguradora do pagamento
do seguro de vida ao beneficiário do motorista, que morreu
no acidente, decisão contrária
ao entendimento do STJ.
———
Frederico Alberto Blaauw é mestre em Direito Empresarial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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V ACINAÇÃO

PRONAF
O Banco do Brasil anunciou
a marca de R$ 50 bilhões em crédito rural para pequenos produtores rurais, enquadrados no
Pronaf. O valor foi anunciado
pelo presidente do banco, Fausto Ribeiro, durante o lançamento da terceira etapa do Circuito
de Negócios Agro, iniciativa que
vai levar assessoria rural para
produtores rurais localizados em
mais de 600 municípios. Participaram da cerimônia o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, a ministra Tereza Cristina e os ministros Paulo Guedes (Economia) e General Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).
IICA
A ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou da cerimônia de posse do diretor-Geral do Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura (IICA), Manuel Otero. Enquanto presidente da Junta Interamericana de Agricultura
(JIA), a ministra leu o ato de
juramento de posse, que ocorreu de forma virtual. O argentino Manuel Otero foi reeleito diretor-Geral do IICA, no âmbito
da Conferência de Ministros da
Agricultura das Américas 2021.
COOPERAÇÃO
Construir Pontes para a Futura Cooperação em Matéria de
Sistemas Agroalimentares foi o
tema discutido na Primeira Mesa
Redonda de Alto Nível ÁfricaAméricas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, também participou do debate realizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA),
como parte da agenda de posse
do diretor-Geral, Manuel Otero.
GARANTIA-SAFRA
Foi publicada dia (18), no
Diário Oficial da União, a Portaria nº 274, que determina o pagamento do benefício GarantiaSafra para mais de 74 mil agricultores familiares, que aderiram
na safra 2020/2021. Neste mês,
receberão o pagamento agricultores dos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. O montante autorizado para esses agricultores ultrapassa R$ 63,5 milhões.
COMITÊ
A presidente da Sociedade
Rural Brasileira (SRB), Teresa
Vendramini, passou a integrar o
Comitê Assessor Externo do Centro Nacional de Pesquisa de Re-

cursos Genéticos e Biotecnologia
(Cenargen) da Embrapa. A nomeação foi anunciada por meio
de portaria assinada pelo presidente da Embrapa, Celso Luiz
Moretti. Fundado em 1974, a
Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia, trabalha na pesquisa de soluções, desenvolvimento e inovação de recursos
genéticos para a sustentabilidade da agricultura brasileira.
HOMENAGEM
Aproveitando a presença
do Deputado Estadual Barros
Munhoz (PSB), na sede da SAA,
em reunião com AGROESP e
Sindefesa, Itamar Borges entregou o Troféu “130 Anos da Secretaria” ao seu colega de
ALESP. Barros Munhoz foi Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado no período entre 1991 e 1993, além de ter
sido Ministro da Agricultura.
PESCADORES
O Secretário de Agricultura
e Abastecimento de SP, Itamar
Borges, recebeu, pescadores e
produtores artesanais do litoral
em reunião na sede da SAA. Na
pauta, o auxílio para o fomento
da pesca na zona litorânea, ajuda com a Lei Estadual que institui o Código de Pesca e Aquicultura e a elaboração de um projeto nos moldes do Cozinhalimento voltado para os Pescadores.
1ª REUNIÃO
Com conselheiros de forma
online e presencial, aconteceu, a
primeira reunião de 2022 do
Conselho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) de
São Paulo. Ao abrir a reunião, o
Secretário Itamar Borges e o chefe de gabinete Ricardo Lorenzini,
falaram do novo Decreto de reestruturação da SAA, que unifica
cinco decretos feitos ao longo dos
anos que regiam a estrutura. A
unificação torna os trabalhos desenvolvidos muitos mais ágeis, refletindo até a ponta, ou seja, no
atendimento aos produtores.
MISSÃO VIDA
O ex-ministro de Agricultura (1990/1992) e ex-secretário de Agricultura de SP (1995/
1996), Antônio Cabrera, recebeu, a homenagem referente
aos 130 anos da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento de
São Paulo, em oportunidade
que o Secretário Itamar Borges,
e o Secretário-Executivo, Francisco Matturro, estiveram no
Projeto Missão Vida na Chácara Pedro e Davina Carvalho, em
Guapiaçu, cidade vizinha a São
José do Rio Preto. (Com informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Piracicaba abrirá agenda para
crianças de nove a 11 anos
Para receber a vacina, todas as crianças devem apresentar CPF, documento
de identificação com foto e comprovante de residência em Piracicaba
A Secretaria Municipal de
Saúde começa a vacinar crianças sem comorbidades ou deficiência permanente nesta semana.
Essa nova etapa da campanha
será dividida por faixa etária.
Hoje, às 11h, será a abertura de
agendamento para as crianças de
nove a 11 anos. No mesmo horário
também serão disponibilizadas novas vagas para vacinar crianças
de cinco a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente, indígenas e quilombolas.
De acordo com novo informe técnico do PEI (Plano Estadual de Imunização), crianças de
nove a 11 anos podem ser vacinadas com os imunizantes Pfizer
pediátrica (frascos com tampa laranja) e CoronaVac/Butantan.
DOCUMENTOS – Para receber a vacina, todas as crianças
devem apresentar CPF, documento de identificação com foto,
comprovante de residência em Piracicaba (não necessariamente no
nome da pessoa que será vacinada) e recomenda-se que as crianças estejam acompanhadas por
um adulto responsável legal ou
apresentem termo de assentimento (documento está disponível no

VacinaPira, no local do agendamento para esse grupo). Crianças
com comorbidades ou com deficiência permanente devem
apresentar, ainda, documento
que comprove essas condições.
Para comprovar o estado de
saúde, é preciso apresentar comprovante em versão original que
demonstre a comorbidade, como
laudos, declaração, prescrições
médicas ou relatórios médicos
com descritivo do CID (Classificação Internacional de Doenças)
da doença ou condição de saúde, assinado e carimbado, constando CRM do(a) médico(a).
Para comprovar a deficiência permanente, é preciso apresentar um dos documentos a seguir: laudo médico que indique
a deficiência, cartão de gratuidade no transporte coletivo que
indique a deficiência, documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação
ou unidades especializadas no
atendimento de pessoas com deficiência, documento oficial de
identidade com a indicação da
deficiência ou qualquer outro
documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.

VACINAJÁ – Para agilizar
o momento de aplicação da
dose, é recomendado que todas
as crianças já estejam com o précadastro realizado no site Vacinajá. Vale lembrar que o pré-cadastro é feito em site do Governo do Estado e que mesmo com
ele feito é necessário fazer o
agendamento no VacinaPira.
O PEI considera como comorbidades para a vacinação
contra Covid-19 neste grupo: diabetes mellitus; - pneumopatias crônicas graves; - hipertensão
Arterial Resistente (HAR) –
quando a pressão arterial (PA)
permanece acima das metas recomendadas com o uso de três
ou mais anti-hipertensivos de
diferentes classes; - hipertensão
arterial estágio 3 – PA sistólica
maior ou igual a 180mmHg e ou
diastólica maior ou igual a
110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo ou
comorbidade; - hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em
órgão-alvo e/ou comorbidade –
PA sistólica entre 140 e 179mmHg
e/ou diastólica entre 90 e
109mmHg na presença de lesão
em órgão-alvo e/ou comorbida-

de; - doenças cardiovasculares
– insuficiência cardíaca (IC), corpulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva,
síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta,
dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas,
cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos
cardíacos implantados; - doenças
neurológicas crônicas; - doença
renal crônica; - imunocomprometidos; - hemoglobinopatias graves;
- obesidade mórbida; - síndrome
de down; e cirrose hepática.
O que o PEI considera como
pessoas com deficiência permanente grave para a vacinação
contra Covid-19 neste grupo: - indivíduos com limitação motora
que cause grande dificuldade ou
incapacidade para andar ou subir escadas; - indivíduos com
grande dificuldade ou incapacidade de ouvir; - indivíduos com
grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; - indivíduos
com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas
atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

C ARIDADE

Pasca completa 34 anos de trabalho social na cidade
A Pasca (Pastoral do Serviço
da Caridade) completa 34 anos
nesta terça-feira, 25. A organização da sociedade civil sem fins
lucrativos atua na área da promoção humana e dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
Atualmente, a Pasca mantém três projetos, o Preventivo,
o CCI (Centro de Convivência
Infantil Novo Horizonte) e o
Gaap (Grupo de Apoio à Adoção de Piracicaba). Além disso,
é responsável pela execução, em
parceria com a Smads (Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social), de
dois serviços, o Seame (Serviço
de Apoio ao Adolescente com
Medida Socioeducativa) e o
Safa (Serviço de Acolhimento
em Família Acolhedora).
Para a coordenadora de
Projetos da Pasca, Patrícia Dutra, é preciso registrar que o trabalho é realizado com respaldo
técnico e busca sempre ações
inovadoras e que façam a diferença na vida das pessoas envolvidas. “Além disso, é importante salientar a existência de
voluntários na execução das ati-

vidades e na administração das
frentes de trabalho”, completa.
O presidente da Pasca, José
Luiz Camolesi, ressalta a importância da entidade no atendimento às crianças, adolescentes
e suas famílias em situação de
vulnerabilidade, contempladas
em todos os projetos e serviços
desenvolvidos. “Nesse momento
de celebração é fundamental lembrar e valorizar também os profissionais que atuam na Pasca e o
grupo de voluntários que ajuda
na nossa manutenção”, diz.
O momento atual da entidade, segundo Patrícia, exige
esforço visando à busca de recursos para a manutenção dos
projetos e serviços dentro dos
padrões de excelência estabelecidos. “Hoje, após quatro anos
na coordenação técnica da Pasca, compreendo e visualizo o tamanho da sua potencialidade. A
OSC se profissionalizou e oferece
ações planejadas para defender
e garantir direitos”, completa.
HISTÓRIA - A Pasca foi
fundada, em 25 de janeiro de 1988,
a partir de proposta do bispo da
Diocese de Piracicaba, D. Eduar-

Divulgação

Atualmente, a Pasca mantém três projetos, o Preventivo,
o CCI (Centro de Convivência Infantil Novo Horizonte)
e o Gaap (Grupo de Apoio à Adoção de Piracicaba)

do Koaik, e acolhida por um grupo de colaboradores e voluntários. “O bispo reuniu um grupo de
colaboradores dispostos a assumir,
em uma única entidade, os projetos sociais mantidos pela diocese,
garantindo autonomia jurídica a
estes projetos”, conta Camolesi.

Inicialmente, a nova entidade
incorporou o Seame, em atividade
desde 1981, o CCI, criado em 1985.
A entidade tem sua sede na avenida Luciano Guidotti, 200, em prédio da Diocese de Piracicaba, com
a qual, entretanto, não mantém
vínculo jurídico ou administrativo.

F RENTE P ARLAMENT
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Ação no MP contesta cobrança de IPVA de pessoas com deficiência
A indignação e consternação com atos praticados no Estado de São Paulo contra as
pessoas com deficiência, principalmente referente à cobrança do IPVA para este segmento foi pauta de uma representação apresentada ao Ministério Público de São Paulo, pela
Frente Parlamentar dos Vereadores com Deficiência do Es-

tado de São Paulo, coordenada
por André Bandeira (PSDB).
No documento, os vereadores
pedem que seja suspensa a cobrança de IPVA até que o Governo do
Estado publique a normatização da
legislação, aprovada no final do
ano passado, e que determina a
isenção de IPVA para autistas e
outras pessoas com deficiência.
“Como a regulamentação da

I MUNIZAÇÃO

lei ainda não foi publicada, a cobrança de IPVA está vindo igual,
ou seja, veio para todo mundo.
Então, entramos na justiça pedindo que essa cobrança seja suspensa”, informou o parlamentar.
Segundo o parlamentar, o
Ministério Público já encaminhou a representação ao Poder
Judiciário solicitando que o Governo do Estado suspenda a co-

brança do imposto até que seja
feita a regulamentação da lei.
“Mais uma ação que a gente faz em prol da população com
deficiência, em prol de defender os direitos conquistados a
duras penas ao longo de muitos anos, por muitas pessoas
que batalharam por essa questão dos direitos da pessoa com
deficiência”, disse Bandeira.

S ESC P IRACICABA

VacinaPira libera hoje novas Show acústico do “Ira! Folk”
vagas para adolescentes e adultos está com ingressos esgotados
A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), reabre hoje, às 11h,
a agenda para vacinar contra Covid-19 com a 1ª dose adolescentes
de 12 a 17 anos e adultos com 18
anos ou mais. O agendamento deve
ser feito pelo site VacinaPira (https://vacinapira.piracicaba.sp.
gov.br). Para receber a 1ª dose é
necessário apresentar documento
de identificação com foto, CPF e
comprovante de residência em Piracicaba (não necessariamente no
nome da pessoa que será vacinada).

CRIANÇAS – Amanhã também no mesmo horário serão disponibilizadas vagas para vacinação com a 1ª dose de crianças de
nove a 11 anos, por faixa etária.
Além delas, poderão agendar crianças de cinco a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente, indígenas e quilombolas.
PRÉ-CADASTRO – É recomendado, ainda, para agilizar a
aplicação da 1ª dose, que todos já
tenham feito o pré-cadastro no site
Vacinajá, do Governo do Estado.

Nasi e Edgard Scandurra sobem ao palco do Sesc Piracicaba
no próximo sábado (29) para apresentar o show “Ira! Folk”, com clássicos da banda executados de forma acústica. O show está com ingresso esgotados e acontecerá a
partir das 20h no ginásio seguindo todos os protocolos sanitários,
com acomodação do público em cadeiras com distanciamento e obrigatoriedade do uso da máscara.

A entrada em qualquer
unidade do Sesc só é permitida após a apresentação do
comprovante das duas doses
da vacina contra a Covid-19
(ou o comprovante de vacinação em dose única) para maiores de 12 anos e documento
com foto. O uso de máscaras
cobrindo boca e nariz continua
obrigatório. Mais detalhes:
tinyurl.com/reabertura-sesc.
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Câmara aprovou concessão de local
para o “cemitério dos protestantes”

COLETIV
O
COLETIVO

Planejamento Urbano
e uso de solo são pautas
de reunião na Semob
Assessoria Parlamentar

Registros históricos de 1860 atestam a pronta disposição dos vereadores da época em
atender a demanda de alemães luteranos, em reverência à memória de seus entes queridos
Numa época em que alemães
protestantes, por motivo de crença, não podiam ser admitidos,
nem enterrados nos cemitérios
desta cidade, seguindo para Santa Barbara d'Oeste, a Câmara
Municipal de Piracicaba acolheu
o pedido da comunidade luterana, na concessão de espaço junto ao Cemitério da Saudade.
Em reunião extraordinária,
no ano de 1860, dia 22 de janeiro,
tendo na presidência Ramos Correa, transcorrida às 9 horas da
manhã, teve a presenças dos vereadores: Floriano Leite, Antonio
Joaquim da Silveira Oliveira, Paulo Eduardo e Baptista Correa. Na
oportunidade, o presidente abriu
a sessão com as formalidades de
costume e declarou, que o motivo
da reunião seria a Câmara se pautar na assinatura de artigos de
posturas oferecidos pelo doutor
Leite Morais, em ofício, no pedido
do empresário da ponte sobre o rio
Piracicaba, Capitão João Morato
de Carvalho, em documento enviado à Assembleia Provincial.
Nesta mesma reunião os vereadores também deliberaram sobre um requerimento, dos alemães protestantes, em pedido de
terreno para edificar um cemitério, visto que devido ao Protestantismo, não poderiam ser admitidos e enterrados nos cemitérios da cidade, em pedido que
após discussão foi aprovado, concedendo oito braças de frente com
20 de fundo, em quadra do bairro
Alto, fazendo frente para a rua São
José e, fundo com a rua Direita,
ficando a cargo do presidente esta
demarcação. O documento foi lavrado em ata, pelo secretário
Francisco Ferraz de Camargo.
Na reunião também foi apresentado ao presidente uma conta corrente, na qual mostrava a
distribuição de dinheiro oriundo da arrecadação do imposto
das carnes verdes, bem como o
subsídio empregado nas obras do
cemitério da cidade, onde a Câmara distribuiu a quantia de
400:000 na referida obra. Já na
sessão extraordinária de 19 de
fevereiro de 1860, também sob a
presidência de Ramos Correa foi
colocado em votação a criação de
uma comissão, de pessoas que ficaram com a responsabilidade de
estabelecer a divisa de Piracicaba
com a cidade de Brotas, onde a
Câmara desta cidade limítrofe
seria notificada da decisão.

D IA

DOS

Davi Negri

Silvia Morales, do mandato coletivo “A Cidade é Sua” (PV), se reuniu
com os engenheiros da Semob Luciano Celencio e Pedro Mesquieri

Cemitério da Saudade foi formado inicialmente por um cemitério protestante, implantado com a
concessão ao médico alemão Otto Rudolpho Kupfer, pela Câmara Municipal, em 22 de janeiro de 1860

CEMITÉRIO DA SAUDADE - O Cemitério da Saudade foi formado inicialmente por
um cemitério protestante, implantado com a concessão ao
médico alemão Otto Rudolpho
Kupfer, pela Câmara Municipal,
em 22 de janeiro de 1860. Na época os protestantes, no caso luteranos, não podiam ser sepultados
em cemitérios católicos. Theodore Loose foi um dos primeiros a
serem sepultados em 1869. Em
1906 o vereador Francisco Morato propôs a construção de um
portal de entrada no Cemitério
Municipal, que ocasionou a demolição do muro que separava
os mortos de diferentes religiões,
projetado por Serafino Corso e
construído por Carlos Zanotta.
Somente em 1953 passou a se
denominar Cemitério da Saudade.
Ali encontram-se sepultados Prudente de Moraes, Barão de Rezende, Almeida Junior, Erotídes de
Campos, Fortunato Losso Netto,
Leandro Guerrini, entre outras
personalidades piracicabanas.
Além do cemitério da Vila
Rezende e do Parque da Ressureição - administrado pela Diocese de Piracicaba, o Cemitério da
Saudade guarda mais de 124 mil
restos mortais. Foi fundado em
1872, ele foi o terceiro a ser construído na cidade. Em Piracicaba
nesse tempo existiam outros dois
cemitérios, porém católicos: o pri-
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meiro ficava localizado na Praça
Tibiriçá, onde atualmente se encontra a E.E. Morais Barros e o
segundo, onde hoje se localiza o
Colégio Dom Bosco-Assunção, esse
servia apenas aos padres e freiras.
Como os dois locais pertenciam às ordens religiosas a administração era feita pela igreja,
que exigia comprovantes de batismo e extrema unção para o sepultamento, dificultando assim
o enterro dos negros, judeus, ciganos e também os protestantes.
No cemitério da Saudade, ao
todo são mais de 145 m² de extensão, em aproximadamente 20 mil
túmulos, distribuídos em 90 quadras, uma avenida, 12 ruas e 11
travessas (de A a K). O local escolhido difere dos outros cemitérios, ficava longe do centro da cidade, em terras que eram usadas
para o cultivo de algodão, e também de cana. No local apenas os
que fossem comprovados legitimamente protestantes poderiam
ser enterrados, situação que só
mudou em dezembro de 1872.
As primeiras pessoas a ocuparem o campo santo foram: família Wolling em 1878; família
Lohse, em 1878; família Theodor
Loose, em 1878 e família Gott,
em 1873. A municipalização de
cemitérios só ocorreu em Junho
de 1890, pelo então imperador
Dom Pedro II. E para marcar
esse novo momento o primeiro

sepultamento realizado na Saudade já como cemitério municipal foi o da escrava Gertrudes.
A predominância religiosa é a
Católica, dado aos números de
crucifixos, alguns com verdadeira
obra de arte, em mármore, granito e bronze. Além disso, muitas das
sepulturas do local exibem requintadas esculturas em materiais nobres que trazem marcas de várias
vertentes artísticas. No estado de
São Paulo o cemitério da Saudade
é o terceiro mais antigo e um dos
mais representativos do Brasil.
Na época, o prefeito Aquilino
José Pacheco montou a sua atual
estrutura, ordenando os túmulos,
colocando guias e sarjetas, drenando as águas pluviais que causavam erosão e infiltrações nas
sepulturas. O portal do cemitério
é uma construção de caráter monumental, com inspiração no
"Arco do Triunfo", clássico.
ACHADOS DO ARQUIVO - a série "Achados do Arquivo" se pauta na publicação
de parte do acervo do Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo, ligados ao Departamento Administrativo, criada pelo
setor de Documentação, em parceria com o Departamento de
Comunicação Social, com publicações no site da Câmara, às sextas-feiras, como forma de tornar
acessível ao público as informações do acervo da Casa de Leis.

C OMUNIDADE

Bebel presta homenagem Conseg realiza primeira reunião
pela comemoração ontem do ano nesta quarta-feira (26)
Divulgação

Na Assembleia Legislativa, a deputada Bebel tem
trabalhado em defesa dos trabalhadores aposentados

A deputada estadual Professora Bebel (PT) diz que falar dos
aposentados é falar daqueles que
deram decisiva contribuição para
a sociedade, na forma de trabalho
produtivo, e que, justamente por
isso, fazem jus a um sistema forte de proteção social no momento
em que abrem espaço para as novas gerações de trabalhadores.
Em suas redes sociais, para
marcar o “Dia Nacional dos
Aposentados”, comemorado segunda (24), a deputa e presidenta da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Ofi-

cial de Ensino), diz que “nosso
dever é homenageá-los, hoje e
sempre! Pena que governos os
tratem com tanto desdém!”
“É por isso que, como presidenta da Apeoesp e deputada
estadual, luto incansavelmente
por carreiras e modelos de previdência mais justos para quem
tanto tempo dedicou à lida.
Principalmente os servidores
públicos, cada vez mais precarizados. É preciso honrá-los, não trabalhar para que não lhes reste qualquer dignidade!”, conclui a deputada estadual e líder dos professores.

O Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) da região
Central de Piracicaba realizará
nesta quarta-feira (26), a partir
das 9h, a primeira reunião de
2022, na Escola Estadual Dr.
Prudente (praça Gal. Carlos Machado Bittencourt, sem número, em frente à rua José Pinto
de Almeida, entre rua Marechal
Deodoro e Regente Feijó).
Na ocasião, serão reunidas
autoridades policiais e podem participar as pessoas da comunidade
que quiserem apresentar reivindi-

A vereadora Silvia Morales,
do Mandato Coletivo “A Cidade é
Sua” (PV), esteve em reunião na
sexta-feira (21), na Secretaria Municipal de Obras (Semob), com os
engenheiros Luciano Celencio e
Pedro Mesquieri para tratar de
assuntos referentes à regularização fundiária, edilícias e especialmente sobre desdobro.
Silvia entregou novamente o
PLC 11/2021 e a indicação 3446/
2021, que tratam de desdobro e
foram encaminhados ao Executivo quando o PLC teve parecer con-

trário da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação da Câmara.
Celencio se pronunciou favorável ao desdobro e relatou que
em breve será revisada a lei complementar 421/2020, que diz respeito a uso e ocupação de solo.
A vereadora, também engenheira civil e urbanista, colocou o gabinete do Mandato
Coletivo à disposição para colaborar no que for preciso, inclusive quer participar dos debates e construção da revisão,
para a qual já tem demandas.

M ANIFEST
AÇÃO
ANIFESTAÇÃO

“Ato dos professores é legítimo
e tem o meu apoio”, diz Kawai
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) confirmou presença ao ato
público dos professores municipais, pela manutenção da gratificação por assiduidade e abonodesempenho, aos servidores afastados de suas funções, por terem
contraído a Covid-19. A manifestação acontecerá hoje, a partir das
7h30, com concentração em frente
ao SESC, na rua Ipiranga, de onde
sairá com destino à prefeitura.
Os servidores buscam um
diálogo com o prefeito Luciano
Almeida (DEM), que vetou os
projetos de lei 153 e 154/2021,
ambos de autoria do presidente
da Câmara Gilmar Rotta (Cidadania), os quais garantiam o direito à manutenção da gratificação por assiduidade e ao abonodesempenho, sob a justificativa
de que o afastamento pela doença, é compulsório e não depende
da vontade do servidor, e que se
trata de uma determinação legal.
Pedro Kawai lembrou que
ambos os projetos foram aprovados por 20 dos 21 vereadores,
em duas sessões, no final do ano
passado. Vetados integralmente pelo prefeito, os projetos retornaram à Câmara, que derrubou os vetos do prefeito. Mesmo assim, Luciano Almeida se

recusou a promulgá-los, o que foi
feito pelo presidente da Câmara,
que tem essa prerrogativa no
caso da recusa do Executivo.
Contudo, a prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu,
provisoriamente, o pagamento
desses direitos, até o julgamento
da ação movida pelo Executivo.
“É injustificável o não pagamento, aos professores, profissionais da saúde e a todos os servidores, que se expuseram durante
a pandemia e que acabaram contraindo a doença, sendo obrigados, por força da lei, a se afastar
de suas funções”, considerou Kawai. “Estarei na manifestação, não
porque sou oposição ao prefeito,
mas porque votei favoravelmente duas vezes, junto com a maioria absoluta dos vereadores, a
estes dois projetos, e sabemos que
existem recursos disponíveis no
caixa da prefeitura para esse pagamento”, complementou.
A expectativa dos trabalhadores, que também contam
com o apoio do Sindicato dos
Funcionários Públicos Municipais é que as lideranças consigam se sentar com o prefeito
para tentar um diálogo, o que
até o momento não foi possível.
Divulgação

cações nas áreas de segurança
pública, como problemas como roubo ou tráfico de drogas que estejam ocorrendo com frequência
por falta de iluminação pública.
“A população pode levar sugestões sobre programas de segurança e ainda falar sobre o Vizinhança Solidária”, explica Fernando Vieira, diretor de Assuntos Comunitários, ao lembrar que haverá representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil. “O objetivo é
construir um canal de participação
cidadã com as polícias”, finaliza.

M UNICIP
AIS
UNICIPAIS

Sindicato acompanha
ato dos professores
O Sindicato dos Municipais de
Piracicaba apoia o ato que acontecerá hoje, a partir das 7h30, em
favor da gratificação dos servidores da educação afastados pela Covid-19. Desde o ano passado a entidade vem lutando pelo benefício realizando atos e solicitações a prefeitura de Piracicaba reivindicando que as gratificações fossem pagas aos profissionais das secretari-

as de saúde, educação e todos os
demais servidores. No entanto, as
categorias não receberam as gratificações por terem apresentado atestado devido a pandemia e aguardam as decisões judiciais, com pedido da liminar que ainda não foi
julgada. Os diretores sairão do sindicato descendo até o Sesc, onde
estarão os professores e caminharão até a prefeitura de Piracicaba.

ROBERTO MORAIS
A Secretaria de Desenvolvimento Regional do estado de
São Paulo confirmou na última semana o pagamento de
mais um convênio no valor de
R$ 150 mil para obra em Piracicaba. A solicitação foi do
deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) para beneficiar moradores do bairro
Glebas Califórnia, com obras
de infraestrutura, drenagem e

pavimentação da Rua dos
Guaranis. O local é um dos
acessos que ganhou intensa
movimentação com o crescimento dos empreendimentos
imobiliários na região. O convênio assinado pelo Secretário da Casa Civil, Cauê Macris, veio por meio de emenda de 2020. Na foto, o deputado está ao lado do morador
do bairro, Haroldo Barbosa.
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A SSUPIRA

Horta-Escola busca inserir surdos no mercado
Atualmente são atendidas cinco famílias no projeto e há vagas para mais cinco, podendo ser pessoas surdas ou familiares de surdos

Com o intuito de inserir surdos no mercado de trabalho, na
busca por uma sociedade mais
inclusiva, a Assupira (Associação
de Surdos – Libras Piracicaba)
realiza o projeto Horta-Escola,
em parceria com a CJ do Brasil
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios e a Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento). A iniciativa tem
como lema “Plantando sonhos,
colhendo oportunidades!”. Os
trabalhos na horta tiveram início em dezembro e a primeira
colheita aconteceu neste mês.
Todos os alimentos colhidos foram doados aos participantes.
A Horta-Escola da Assupira
foi idealizada por Ligia Rualdes,
da Aldeia Brasil, e reformulado
pela equipe de gestão técnica da
Assupira. O projeto está em desenvolvimento em área de
1.000m² da empresa CJ do Brasil, cedida a título de comodato
para a Associação pelo período
inicial de um ano, podendo ser
renovado. Para viabilizar a execução do projeto, a Sema providenciou o encanteiramento do
terreno e a CJ do Brasil doou recursos financeiros para a compra
de insumos, equipamentos agrícolas, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e afins e irá fornecer aos participantes, ainda, alimentação e transporte gratuito.
Atualmente são atendidas cin-

co famílias no projeto e há vagas
para mais cinco, podendo ser pessoas surdas ou familiares em primeiro grau de surdos. Até o momento, foram plantadas alface
americana, alface roxa, abóbora,
feijão carioca, rúcula, coentro, cebolinha, couve, milho crioulo, quiabo, batata-doce e ora-pro-nóbis.
Ainda estão previstas as culturas de berinjela, pimentão verde, espinafre da Nova Zelândia,
mandioca, salsa, brócolis, pepino
caipira, almeirão, entre outras.
“O projeto prevê o ensino de
agricultura urbana para membros da comunidade surda que
estiverem desempregados e/ou
em situação de vulnerabilidade
social. A ideia é que os participantes possam aprender como
preparar a terra, escolher as plantas, plantar, regar, retirar as ervas daninhas, identificar e proteger contra as pragas, organizar uma composteira, colher e
comercializar os produtos. Espera-se que, ao final do projeto, as
pessoas atendidas sejam capazes
de gerar renda familiar a partir
da comercialização dos produtos”, explica Beatriz Turetta, segunda secretária da Assupira.
Além da rede, conforme acrescenta Beatriz, o projeto prioriza
ainda o equilíbrio do ecossistema,
a preservação do meio ambiente e
a utilização do solo e da água de
acordo com os princípios da sus-

tentabilidade. Lucas Afonso F. dos
Santos, membro da equipe técnica, afirma que também está prevista no projeto a implantação de
sistemas agroflorestais (SAF) para
produção de árvores frutíferas.
EDUCAÇÃO - Conforme
Gilberto Sampaio, segundo tesoureiro da associação, a equipe de
gestão técnica, junto da equipe
de Tils (Tradutores e Intérpretes
de Libras), pretende elaborar e
divulgar vídeos educativos com
acessibilidade em Libras sobre
preparo do solo, levantamento
de canteiros, produção de mudas, métodos de propagação, colheita, identificação de doenças
e pragas, manejo, entre outros
temas que permitirão divulgar
conhecimentos necessários
para a implantação e implementação de agricultura urbana.
COMO PARTICIPAR –
Podem participar do projeto pessoas surdas e familiares em primeiro grau de surdos. É necessário demonstrar interesse pelos
meios de comunicação da Assupira. O contato pode ser feito pelo
e-mail assupira@gmail.com, pelo
WhatsApp (19) 9.7829-6009 ou
pelas redes sociais (Facebook e
Instagram) @assupira. Após a
realização do cadastro no projeto, a Assupira providencia os
uniformes e EPIs (calçado de segurança, calça, camisa, chapéu,
luvas e protetor solar). Todo par-

Assupira

Membros da equipe de gestão técnica Assupira, funcionários
da empresa CJ do Brasil e participantes surdos durante colheita

ticipante tem direito a transporte e alimentação (café da manhã,
almoço e café da tarde) gratuitos e quem desejar pode tomar
banho antes de retornar para
casa. “A expectativa é que os participantes percebam na agricultura urbana uma possibilidade
de melhorar a situação alimentar e nutricional de suas famílias e que a partir do escoamento
da produção também se animem

com a possibilidade de utilizar o
conhecimento adquirido em trabalhos futuros”, comenta Beatriz.
PARCERIAS - Baseado
numa proposta de agricultura urbana sustentável e de produção orgânica, o projeto Horta-Escola da
Assupira busca parcerias para o
desenvolvimento das atividades e
escoamento da produção. Os recursos obtidos com a venda dos
produtos, especialmente aqueles

obtidos a partir do ensino de compra e venda, serão divididos entre
os participantes do projeto. Parte
dos recursos será utilizada para o
gerenciamento do próprio projeto,
que além do ensino prevê auxílio à
implantação das hortas familiares
e/ou comunitárias posteriormente. “Esperamos que outras empresas se animem a contribuir com o
projeto e suas possibilidades de
ramificação”, comentou Gilberto.

S AÚDE

RECANTO ÁGUA B RANCA

Falta de medicamentos na DRS
motiva visita de parlamentares

Praça recebe nome de
José Norberto Mutti

Assessoria Parlamentar

Assessoria Parlamentar

MALANDRAGEM
Com a orientação de um
delegado da polícia civil, visando orientar a população, vamos
falar sobre este que é sem dúvida um dos golpes mais tradicionais e antigos do Brasil. Segundo algumas fontes os primeiros casos remontam até os
anos quarenta. O golpista, com
jeito de caipira pouco esperto
ou de pessoa humilde, pede informações sobre o endereço de
uma agência da Caixa Econômica Federal dizendo que é para
receber um prêmio de loteria.
PERFIL
As vítimas típicas são pessoas idosas (porém também
pessoas esclarecidas e de todas as faixas etárias) às quais
é mostrado o bilhete premiado (forjado ou falso), juntamente com um documento da
Caixa Econômica Federal
(também falso ou forjado)
constando o número do bilhete
premiado e o valor do prêmio.
MODUS OPERANDI
Se for concurso tipo "mega
sena" será mostrado um comprovante dos números sorteados (verdadeiro ou falso) e um
falso bilhete com aposta nos
mesmos números. Às vezes eles

apresentam um verdadeiro bilhete com aposta nos números
ganhadores de um concurso
anterior e um comprovante dos
números sorteados naquele
concurso, contando com a falta de atenção da vítima quanto
ao número do concurso. Para
justificar a generosa oferta dirá
que tem pressa porque o ônibus para sua cidade parte em
15 minutos, que esqueceu ou
perdeu os documentos (e não
pode retirar o prêmio), que está
desorientado com a burocracia
ou com a "cidade grande", que
a mãe dele está no hospital etc
FINALIZAÇÃO
Se a vítima cair nesta conversa sacará o dinheiro da própria conta bancária e o entregará ao golpista em troca de um
bilhete que não vale nada. No
meio da conversa com o golpista
que oferece o bilhete, aparece um
comparsa se dizendo pronto a
comprar o bilhete (aí a vítima
pode achar que está perdendo um
bom negócio) ou ainda, prestativo, ajuda ligando com o seu
celular para verificar que o bilhete é mesmo "premiado"! (sic)

Ana Pavão (PV) esteve no local, nesta segunda-feira (24),
ao lado do deputado estadual Alex de Madureira (PSD)
Vereadora Ana Pavão destacou a trajetória do homenageado na cidade

A vereadora Ana Pavão (PL)
e o deputado estadual Alex de
Madureira (PSD) visitaram, nesta segunda-feira (24), o Departamento Regional da Saúde
(DRS), quando se reuniram com
a diretora técnica de saúde, Regiane Portes Mendes, para averiguar
o fornecimento de medicamentos de alto custo que, atualmente, tem passado por defasagem.
A DRS tem como objetivo
contribuir para a coordenação,
articulação e organização do sistema de saúde, fornecendo medicamentos para as unidades.
Diante disso, os parlamentares foram ao local a fim de

entender a distribuição e dessa
forma buscar soluções para melhorar e acelerar o atendimento para a entrega dos medicamentos, visto que o gabinete da
vereadora tem recebido demandas sobre a dificuldade de receber esse tipo de tratamento.
Após a reunião, os parlamentares saíram com algumas providências que serão tomadas para
melhorias da pasta. “Estaremos
nos mobilizando durante essa semana, junto ao deputado federal
Guiga Peixoto (PSL), através de
um ofício, e que será encaminhado ao Ministério da Saúde”, disse
a vereadora Ana Pavão (PL).
Divulgação

MEGA SENA
Esta semana terá três sorteios: hoje,quinta e sábado.

Na última quinta-feira (20),
a vereadora Ana Pavão (PL) homenageou José Norberto Mutti
ao nomear a praça localizada na
confluência da Avenida Luciano Guidotti, Avenida Francisco
Luiz Rasera e a rua Mário Sturion, dentro do loteamento Recanto Água Branca, no bairro
Jardim Califórnia de Piracicaba.
José Norberto Mutti nasceu
em 7 de setembro de 1954, na
cidade de Piracicaba. Durante
sua vida, o munícipe desempenhou importante papel ao incentivar e participar do desenvolvimento na cidade, providenciando reuniões, definindo pontos
importantes que necessitavam de
atenção, além de buscar muitas
conquistas junto à prefeitura.
O munícipe veio a óbito aos
63 anos de idade, em maio de 2018,

devido a parada cardiorrespiratória e neoplasia de faringe. Seu
falecimento causou grande comoção em todos que o conheciam.
Dessa forma, devido sua
trajetória na cidade e dedicação
ao contribuir com a comunidade
em que vivia, sendo um exemplo
de amor aos amigos e sua família, José Norberto Mutti foi homenageado com a denominação
da praça através do projeto de
lei 297/2019, de autoria do exvereador Lair Braga (Solidariedade) e finalizado o andamento
pela vereadora Ana Pavão (PL).
“Não há nada como viver deixando boas marcas por onde passamos, e agora ele será lembrado
através desse gesto. Uma lembrança física de uma pessoa que lutou
e conquistou grandes coisas”, destacou a vereadora Ana Pavão.

R ODOVIA

Roberto Morais cobra recuperação
de pistas da concessionária Eixo

A CASA AMARELA
Nesta sexta-feira (28), às
20h, o ator Gero Camilo
apresenta o espetáculo “A
Casa Amarela”, uma reflexão
sobre o sonho de Vincent
van Gogh em fundar uma comunidade de artistas no sul
da França. O espetáculo
acontecerá no Teatro do
Sesc Piracicaba e os ingressos podem ser adquiridos
pelo www.sescsp.org.br/piracicaba ou na bilheteria da

unidade e custam R$ 12
(meia entrada) e Credencial
Plena e R$ 24 (demais categorias). A casa foi inaugurada em 1888 e Van Gogh recebeu apenas um parceiro:
Paul Gauguin. Dois artistas
ainda desconhecidos, dois
criadores de temperamento
igualmente fortes, viveram
uma das mais polêmicas e
tumultuadas relações da história da pintura moderna.

O deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) foi procurado
por usuários das Rodovias Piracicaba/São Pedro (SP 304) “Geraldo de Barros” e Piracicaba/Charqueada (SP 308) “Hermínio Petrin”, concedidas à empresa
“Eixo”. Os trechos fazem parte
do Programa Pipa (Piracicaba/
Panorama) que envolve 1.300 km
para recuperação e duplicação.
A queixa dos usuários é de
que os locais apresentam buracos e falhas na conservação. O
deputado foi até o local, confirmou os problemas relatados e
cobrou da concessionária a solução imediata, já que os motoristas que circulam por estes tre-

chos pagam pedágios e têm direitos a circular com segurança
em rodovias de qualidade.
Em resposta ao deputado, a
concessionária se prontificou a realizar uma força-tarefa para recuperar o solo e entregar com urgência, nos próximos dias, o espaço
para a população. Segundo o deputado, a empresa se desculpou,
alegando a ocorrência das chuvas
e o estado precário em que as pistas já estavam antes da concessão.
“O munícipe tem direito de
cobrar pelo serviço que está
sendo pago. Estarei atento para
que a empresa cumpra o combinado e todos possam circular
em segurança”, disse Morais.
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Emoção marca entrega de
título ao padre Ademilson
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Direito à cidade foi
tema de encontro com
vereadora de Araraquara
Reprodução/Internet

A solenidade realizada na igreja foi repleta de emoção e agradecimentos pelos
12 anos de dedicação do religioso à comunidade do Parque Piracicaba/Balbo
O Título de Cidadão Piracicabano ao padre Ademilson Lopes
da Silva, pároco da paróquia Divino Pai Eterno foi entregue no sábado (22), por inciativa do vereador Josef Borges (Solidariedade).
A solenidade realizada na igreja
foi repleta de emoção e agradecimentos pelos 12 anos de dedicação do religioso à comunidade
do Parque Piracicaba/Balbo.
O mais novo piracicabano
nasceu em Auriflama, interior de
São Paulo, no dia 7 de dezembro
de 1972. Ainda na infância mudou-se com a família, os pais e
dois irmãos, para Americana.
Logo depois eles se estabeleceram
em Santa Bárbara D’Oeste (SP).
Padre Ademilson foi ordenado
aos 38 anos, pelo então bispo da
Diocese de Piracicaba, Dom
Eduardo Koaik. E desde então,
de 2011, atua como pároco na
Paróquia Divino Pai Eterno.
Sua dedicação à comunidade,
a ajudar as famílias mais humildes e principalmente as crianças
da região, motivou a homenagem
proposta pelo vereador Josef Borges e aprovada pelos demais
parlamentares do Legislativo Municipal, que concedeu o título.
“É fundamental que nossa
passagem no mundo tenha significados positivos e faça a diferença para melhorar a vida das
pessoas. Quando visitei pela primeira vez a paróquia Divino Pai
Eterno, fiquei impressionado
com a organização, a beleza e
principalmente a alegria das pes-

soas que ali estavam desenvolvendo trabalho voluntário, todas
motivadas pelo padre Ademilson”, afirmou Josef Borges.
Para o padre Ademilson, tudo
foi possível porque a comunidade
o recebeu com muito carinho e
confiou no seu propósito pastoral
e social. “Eu tenho muito a agradecer a acolhida que recebi e por
todos que depositaram sua confiança em mim. Fomos construindo
uma representatividade muito forte por meio das pastorais, das festas
e isso foi despertando o pertencimento para o cuidado que é preciso ter”, afirmou o homenageado.
Outro momento de forte
emoção da solenidade foi quando o padre Ademilson lembrou
do seu pai, já falecido. A mãe e
os irmãos ainda residem em
Santa Bárbara D’Oeste e estão
sempre presentes na vida do religioso. “Meu pai reconheceu a
grandeza do homem que eu me
transformei e agora, não digo um
adeus a vocês, mas sim, um ‘vorrto’ já, porque Piracicaba está eternizada em meu coração”, disse.
CONVIDADOS - Entre os
representantes da comunidade
que participaram da solenidade, estava a diretora da Escola
Estadual Professor Hélio Penteado de Castro, Flávia Modolo. Ela falou sobre a proximidade e o cuidado que o padre
tem com o entorno da igreja e que
ele contribuiu muito com a escola, para melhorias que foram realizadas. “Ele sempre foi um gran-

Assessoria Parlamentar

Encontro entre Sílvia Morales (PV) e Fabi Virgílio (PT),
parlamentar de Araraquara, aconteceu de forma remota
e trouxe reflexões sobre uso dos espaços públicos

Josef realizou solenidade para a entrega da homenagem no sábado (22)

de parceiro da nossa escola, dos
nossos estudantes”, comentou.
O Padre Willian Bento, coordenador Diocesano de Pastoral,
que representou no evento o bispo
Dom Devair , ressaltou o quanto o
padre Ademilson desenvolveu as
pastorais, proporcionando mais
vida e alegria para a comunidade.
A Irmã Rosa Franciscana, representou a pastoral afro na solenidade e destacou a missão que o
pastor tem em busca das “ovelhas”.
“O padre Ademilson desenvolveu
um trabalho que despertou o espírito de pertencimento que a comunidade deve ter”, afirmou.
“Como pastor e líder dessa
comunidade, padre Ademilson
conquistou as famílias, despertando nelas o prazer de participar de
uma missa, resgatando a espiritualidade em sua essência. As crianças começaram a fazer parte fun-

damental das ações desenvolvidas
na igreja. Ele mostrou através de
suas atitudes assertivas que todos
poderiam ser uma comunidade
com representatividade e que formavam uma grande família. A família tem que ser cuidada, família
tem que ser olhada e acima de
tudo família tem que ser amada. E
sua dedicação mostrou que a igreja é acolhedora, que se faz presente e se preocupa com o próximo.
Por esse motivo, estou muito feliz
e honrado em proporcionar essa
justa homenagem ao padre Ademilson, agora cidadão piracicabano”,
explicou o vereador Josef Borges.
Após a solenidade, o padre
Ademilson convidou os presentes para o evento de inauguração do salão paroquial. Além do
autor da homenagem, vereador
Josef Borges, esteve nesse evento o vereador Acácio Godoy (PP).

Divulgação

Divulgação

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, reuniu-se com a vereadora Fabi Virgílio (PT), da cidade de Araraquara, para discutir
a função social das cidades e o
trabalho desenvolvido nesse sentido por ambos os mandatos.
Fabi apresentou à vereadora piracicabana um projeto de lei
complementar (PLC), de sua autoria, e que dispõe sobre a vedação de instrumentos que impeçam as pessoas de utilizarem certos espaços comuns na cidade.
"Infelizmente, as cidades estão
criando cada vez mais meios de
impedir que a população usufrua dos espaços comuns, em especial a população de rua", lamentou a vereadora de Araraquara.
Segundo a parlamentar,
essas iniciativas são conhecidas
como "arquitetura hostil", e são
observadas em determinados
tipos de muretas, bancos e até
mesmo em calçadas construídas
para impedir que as pessoas
possam sentar, descansar, dor-

mir etc. "O único intuito é excluir ainda mais aqueles que já
fazem parte da sociedade marginalizada", disse Fabi Virgílio.
Silvia Morales, após a reunião, demonstrou bastante interesse em propor um PLC semelhante na Câmara Municipal de
Piracicaba. "Nós, do Mandato Coletivo, temos muita preocupação
com o direito à cidade; tanto que
colocamos o nome de 'A Cidade É
Sua " em nosso coletivo. E é também uma bandeira muito forte
dentro do PV", relatou Morales.
A vereadora do Mandato
Coletivo informou, ainda, que
entrará em contato com as instituições que também realizam
esses estudos em Piracicaba
para discutir a melhor forma
de encaminhar o projeto.
"Se necessário, podemos
ampliar a discussão sobre 'arquitetura hostil' através de
uma Audiência Pública, porque
é importante que a população
traga seu ponto de vista a respeito", concluiu Silvia Morales.

P ANDEMIA

Caphiv reabre agenda
de visitas aos residentes
Divulgação

MOÇÃO DE APLAUSOS

SAÚDE
O p r e s i d e n t e d o C a p h i v,
Paulo Soares, se reuniu
nesta segunda-feira (24)
com Filemon Silvano, secretário municipal de Saúde. Na
pauta da conversa, os sete

projetos desenvolvidos pela
entidade atualmente, as estratégias de atuação para
este ano e a expansão dos
trabalhos do Centro de
Apoio à Vida (CapVida).

O vereador Acácio Godoy
(PP) entregou, neste domingo (23), a moção de aplausos 200/21 ao grupo "Corinthians na Veia" e à "Fiel Torcida de Piracicaba" pelas
ações sociais no bairro Boa

Esperança para arrecadar
alimentos voltados a pessoas carentes da região. A homenagem foi entregue durante o 3° jogo beneficente
entre os times "Corinthians
na Veia" vs "Gaviões da Fiel".

As visitas de familiares foram restritas por conta da pandemia

O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/Aids e Hepatites Virais) está reabrindo gradualmente agenda de visitas para
que os familiares dos pacientes
possam visitar os residentes da
casa. “O isolamento social foi cumprido rigorosamente durante a
pandemia para evitar a disseminação do coronavírus. Tomamos todos os cuidados para que
nossos pacientes não contraíssem a Covid-19", explica Paulo
Soares, presidente da entidade.
No momento atual, em que a
vacinação avançou e os protocolos sanitários foram revistos e atenuados, a entidade também readequou as regras de visitação. "O
contato afetivo dos nossos pacientes com os familiares é fundamental para o fortalecimento dos vínculos", pondera Geiny Paula dos
Santos, psicóloga do Caphiv.

A psicóloga ainda esclarece
que as famílias sofreram impactos
emocionais relevantes gerados pelo
distanciamento social imposto
pela pandemia e a internação dos
membros colaborou para trazer
ainda mais sentimento de tristeza.
"As angústias, medos e dúvidas estão presentes nos dois lados. O trabalho da equipe multiprofissional do Caphiv foi determinante para atenuar esses sentimentos", explica a psicóloga.
Chegado o dia das visitas, a
equipe da entidade prepara os
pacientes. "Quem é que não se arruma para receber visitas? Nós
proporcionamos mensalmente o
‘Dia da Beleza’ para nossos pacientes. Mas estes últimos dias estão sendo ainda mais especiais
porque eles estão se arrumando
para receber as pessoas que
amam", finaliza Paulo Soares.
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Prefeitura inicia regularização
fundiária em núcleo no bairro
Divulgação/CCS

E ST
ADO
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Piracicaba recebe parecer
favorável para se tornar
Município de Interesse Turístico
Com o título de MIT, Piracicaba receberá cerca de R$ 700 mil/ano
para investimento em infraestrutura; próxima etapa é votação na Alesp

Servidores da Emdhap solicitaram documentos
para complementar cadastro

A equipe técnica do serviço
social da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba) se reuniu,
sábado (22), com moradores do
Núcleo Informal de Interesse Social (NIIS) Nossa Senhora Aparecida, na Associação de Moradores
de Núcleos Habitacionais do Jaraguá. O objetivo do encontro foi
dar continuidade ao atendimento, reunindo a documentação necessária para a regularização fundiária do núcleo, onde vivem 290
pessoas de 88 famílias com a posse definitiva dos seus imóveis.
Em 2021, a Prefeitura concluiu a regularização de três NIIS
(Tatuapé, Guamium II e Vila
Emdhap), beneficiando 1.560 pessoas de 473 famílias. A meta da
Emdhap, em 2022, será atender
mais 500 famílias com o Programa de Regularização Fundiária.
Na ação do sábado, funcionários da Emdhap solicitaram
documentos como RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de
trabalho, certidões de nascimento, casamento e declaração de
união estável, entre outros, para
complementar o cadastro dos
moradores. O processo de regularização fundiária incluiu ainda levantamento topográfico, estudo preliminar das desconformidades e das situações jurídi-

ca, urbanística e ambiental da
área a ser regularizada, plano
urbanístico, além de outras ações.
HISTÓRICO - A ocupação
da área verde localizada no bairro Jaraguá, próxima à Paróquia
Menino Jesus de Praga, onde
está o Núcleo Informal de Interesse Social (NIIS) Nossa Senhora Aparecida, começou na década 1970, com algumas famílias
se mudando para a comunidade
conhecida na época como Boca
do Lobo. A informação é do líder
comunitário Adão Cardoso de
Oliveira, que está muito feliz com
o processo de regularização fundiária iniciado pela Emdhap.
"Com a regularização as nossas famílias terão direito a um
CEP, já que os carteiros hoje não
conseguem encontrar a residência de nenhum morador para entregar qualquer correspondência.
É só um primeiro passo, uma vez
que também queremos ter acesso
à pavimentação, assim como outras benfeitorias", disse Adão.
CONSOLIDADOS — Os
Núcleos Informais de Interesse Social (NIIS), consolidados até 2016,
que não estejam em área de risco
ou em áreas particulares com processos jurídicos (reintegração de
posse), estão passíveis de regularização fundiária, conforme determina a lei nº 13.465, de 2017.

Piracicaba recebeu parecer
favorável para conquistar o título
de Município de Interesse Turístico (MIT). A informação foi divulgada ontem, 24, pelo Grupo Técnico de Análise dos Municípios
Turísticos (Gamt), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do
Governo Estadual. Quando classificado como MIT, o município
passará a receber verba de cerca
de R$ 700 mil/ano para investimento em infraestrutura turística. A próxima etapa é a votação na
Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para aprovação da lei.
Desde 2018 Piracicaba aguardava pela decisão, que exigia o
cumprimento de critérios rígidos.
Agora, após análise de todos os
documentos enviados pela Secretaria de Desenvolvimento Trabalho e Turismo (Semdettur), que
comprovam o potencial turístico
da cidade, o parecer foi favorável.
José Luiz Guidotti Jr., secretário da Semdettur, lembrou
que Piracicaba nunca avançou
tanto no processo que pode culminar com a concessão do MIT.
"Desde que foi criada, a nossa Pasta não mediu esforços para
buscar o MIT como meta entre
as políticas públicas do turismo
local. Esse é o resultado de um
trabalho minucioso, desenvolvido pelo Departamento de Turismo, que cumpriu todas as exigências burocráticas que atestam o
nosso potencial", frisou Guidotti.
Rose Massarutto, diretora de

Divulgação/CCS

Rose Massarutto, diretora de Turismo, e José Luiz Guidotti Jr., titular da Semdettur

Turismo, lembrou que para receber o parecer favorável, a Semdettur entregou documentos
comprobatórios dos investimentos realizados no planejamento do
turismo pela administração, sendo eles: Plano Diretor de Turismo revisado a cada três anos, inventário dos atrativos turísticos
atualizados, inventário dos serviços turísticos atualizados (hotelaria, bares e restaurantes, agên-

cia de viagens e equipamentos
turísticos), pesquisas de demanda turística anual e as seis últimas atas registradas do Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba (Comturpi). "Estamos
com a consciência tranquila. Fizemos a nossa parte", destacou Rose.
O título de MIT é atribuído
pelo Governo do Estado de São
Paulo, pela lei complementar n°.
1.261, de 29 de abril de 2015, que

cria uma nova classificação, que
vai além das Estâncias Turísticas,
composto por 70 municípios do
Estado, abrindo a oportunidade
para que outros 140 municípios
possam pleitear o título de MIT,
que vem atribuído de um recurso
de R$ 700 mil anuais (sujeito à
alteração do Governador do Estado, de acordo com o orçamento) para investir no desenvolvimento do turismo no município.

O Direito do Trabalho e sua importância no Brasil
Ivan Serra Braga

U

ltimamente,
nosso país tem
se polarizado
politicamente, e bastante. Em linhas gerais podemos dizer que
nos dividimos hoje, e
bem marcadamente,
em direita e esquerda.
O resultado disto está no fato
de sermos igualmente, divididos
entre os que defendem um governo neoliberal, com a sua doutrina de Estado Mínimo e aqueles
dentre nós que defendem um governo totalmente de esquerda,
com forte e marcada presença do
Estado no controle da propriedade privada e da vida privada.
Pois bem, independentemente do prisma ideológico que se queira seguir, o que vale é a ciência e
sua indiscutível capacidade de nos
apresentar argumentos fáticos e
lógicos e nos presentear com ferramentas mais adequadas para
lidarmos com a realidade.
É neste contexto que a Ciência Econômica nos informa que da
passagem do Ancient Régime (o
regime monárquico-absolutista de
base econômica mercantilista)
para a Nova Ordem Burguesa e
industrial no século XVIII, praticamente nada se alterou em termos de distribuição e renda , quer
do trabalho quer do capital, sem
mencionar que, um século mais
tarde, já no bojo da Segunda Revolução Industrial, as condições
de vida da classe trabalhadora
parecia bastante deteriorada se
comparada com aquela da sociedade medieval. Pelo menos podemos inferir isto de economistas
como Thomas Pikkety e seu curioso livro “O Capital no Século XXI”.

Este mesmo autor
nos alerta para o fato
inexorável que este estado de coisas só começou a melhorar a partir
do momento em que
crises externas ao sistema – I Guerra Mundial, Crise de 1929 e II
Guerra Mundial, além
de todas as pressões sociais tais como Sindicatos raivosos em constantes greves e enfrentamentos com o Poder Público em
países como Alemanha, França
Grã-Bretanha etc., - permitiriam que o Estado assumisse a
tarefa prevista por John Maynard Keynes (economista de direita e formado em Cambridge,
Inglaterra) de promover gastos
públicos (obras, serviços etc)
capazes de estimular o mercado
a aumentar seu nível de produção até fazer sumir o desemprego e, no médio prazo, aumentar
a eficácia marginal do capital e
atrair novos investimentos.
A partir daí, os Gloriosos Trinta Anos que se seguiram à II Guerra significaram anos de grande
abundância material e de, jamais
vista, distribuição de riqueza, alargando a classe média em todos os
rincões do planeta, praticamente.
O que isto significa? Isto
quer dizer que o Estado sempre
foi e sempre será imprescindível ao fomento dos investimentos e à promoção do Bem-Estar Social, coisa que nunca será
possível pelo mercado de per si!
É simples. São os fatos!
No case específico do Brasil, o
Estado foi imprescindível pelo simples fato de que nós nunca tivemos uma economia nacional forte
suficientemente para que o próprio
mercado desse conta de gerar uma

(...) o que vale é
a ciência e sua
indiscutível
capacidade de
nos apresentar
argumentos
fáticos e lógicos
e nos presentear
com ferramentas
mais adequadas
para lidarmos
com a realidade
poupança interna capaz de alavancar uma Revolução Industrial
Tropical e nos presentear com um
mercado forte e competitivo.
Pelo contrário. Foi necessário
o Estado manipular taxa cambial,
comprar sacas de café e fazer dívida interna e externa a fim de sustentar a renda das exportações de
café, açúcar e algodão e ainda, financiar as políticas de importações
entre 1946 e 1975 a fim de implementar uma forte política de desenvolvimento industrial nacional. Sem mencionar gastos com
transportes, energias, abertura de
empresas públicas etc., tudo a
fim de garantir um desenvolvimento sustentável ao nosso país.
É neste contexto que vemos emergir o Estado Democrático de Direito, sobretudo
com a promulgação da Constituição Federal de 1945, a criação dos Direitos Sociais e sob
suas asas o abrigo da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Jornada de trabalho de 44
horas semanais – semelhante a
países ricos – férias remuneradas,
fim de semana remunerado, direito ao FGTS, direito à indenização

em caso de despedida imotivada,
proteção contra acidentes de trabalho, direito ao afastamento remunerado em caso de doença laboral e até mesmo direito à aposentadoria em caso de aquisição
de doença laboral grave. Isto é o
Estado fazendo o seu papel: protegendo o lado mais frágil das relações econômicas: o trabalhador.
Isto tudo, longe de ser apenas
uma discussão ideológia inócua, é
manifestação cabal de nosso amadurecimento político, reconhecendo que a maneira como os contratos de trabalho eram tratados no
Brasil entre os séculos XIX e inicio
do XX, - sobretudo com a promulgação do Código Civil de 1916 e seu
forte pendor liberal -, não era adequado e dava barda para muita
injustiça nas relações trabalhistas.
Foi só com o início do Governo Vargas que os anseios da classe trabalhadora encontraram eco
nos corredores do Palácio da Justiça e no Parlamento Brasileiro
dando inicio à inclusão do trabalhador – tanto rural como urbano
– nos quadros da Constituição
Federal dos Direitos Sociais.
Viva a CLT, viva os Direitos Sociais, não porque correspondam a esta ou aquela tendência ideológica, mas porque
se trata da manifestação de
uma sociedade que respeitou e
entendeu uma regra macroeconômica fundamental: sem Estado não há direito, nem Bem-Estar, nem distribuição de renda!
———
Ivan Serra Braga, professor universitário da
Faculdade Tecnológica
de Piracicaba (Fatep) e
advogado associado do
escritório Marianno &
Benitez Advogados
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ALUGA-SE
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

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

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

USADOS PARA VENDER
- 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

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

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
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FALECIMENTOS
SRA. APARECIDA GONÇALINA
DE SOUZA faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Clementino
Antonio Souza e da Sra. Maria
Matilde Pereira; deixa os filhos:
Claudia Aparecida Betim de Oliveira; Silvana Aparecida Betim
Correa de Almeida e Silvio Cesar Betim, já falecido. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala 04 para o
Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES DA COSTA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 56 anos,
filho da Sra. Maria Rodrigues da
Costa, era casado com a Sra.
Renata do Nascimento Esteves
Moreira; deixa as filhas: Eloá do
Nascimento Rodrigues da Costa; Patricia Rodrigues da Costa; Camila Rodrigues da Costa; Paula Rodrigues da Costa e
Sara Rodrigue s d a C o s t a .
Deixa netos demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo 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. ANA GOMES CARNEIRO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 82 anos, filha dos finados Sr. Adão Gomes da Silva e
da Sra. Maria Romilda Ferreira,
era viúva do Sr. João Borges da
Silva, deixa os filhos: Maria de
Lourdes; Judite; Joarez; Jaci e
Joel, já falecido. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimonia de
Cremação será realizada hoje
às 14h00 no Crematório Unidas de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CELIA VIRGINIA DE SOUZA faleceu dia 22 p.p., nesta
cidade, contava 68 anos, filha
dos finados Sr. Antonio de
Souza e da Sra. Albina Torniziello de Souza. Deixa irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 10h30 do Velório da

Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SANTIAGO LUIS FRANCO
CATTANEO faleceu dia 22 p.p.,
nesta cidade, contava 81 anos,
filho dos finados Sr. Raul Zacarias Franco e da Sra. Luisa Hortencia Cattaneo, era casado
com a Sra. Ligia Aguiar de Franco; deixa as filhas: Ana Cristina
Franco Leite, casada com o Sr.
Jailton da Silva Leite; Renata
Angelica Aguiar de Franco, casada com o Sr. Jeffrey Alison e
Marina Stela Aguiar de Franco,
casada com o Sr. Josiney Rogerio Lopes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o
féretro às 11h00 no Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTHENOR IRINEU BARBIERI faleceu dia 22 p.p., nesta
cidade, contava 90 anos, filho
dos finados Sr. Jose Barbieri e
da Sra. Maria Barbieri, era viúvo
da Sra. Tarcizia Mondoni Barbieri; deixa os filhos: Odair Antonio Barbieri, casado com a Sra.
Leonice Lemes Santos e Irineu
Cesar Barbieri, casado com a
Sra. Margaret Cristina de Arruda Barbieri. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala
“Standard” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JASMIRA LINA DE JESUS faleceu dia 22 p.p., nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Augusto
Gonçalves dos Santos e da
Sra. Ana Rosa de Jesus, era
viúva do Sr. Jose Gonçalves;
deixa os filhos: Nalivalter;
Clelia; Cledis; Daniel; Cristina e Cristiano. Deixa irmãos,
sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro
às 16h30 do Velório Municipal
de São Pedro/SP para o Cemitério Parque São Pedro/SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CAROLINA CORRER STENICO faleceu anteontem nesta
cidade, contava 96 anos, filha
dos finados Sr. João Correr e
da Sra. Anna Forti Correr, era viúva do Sr. Jose Stenico; deixa
os filhos: Gregorio Stenico; Ambrosio Stenico; Mirian Stenico,
já falecida; Casilda Stenico;
Teodosia Stenico; Domitila Stenico; Lucrecia Stenico; Tome
Stenico; Aguida Stenico e Tarcila Stenico, já falecida. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 14h00
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VANDER CHARLES ALVES
ROCHA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 42 anos,
filho do Sr. Roberto Bandeira
Rocha e da Sra. Ana Mirtes Alves Rocha. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 15h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFESSORA CECILIA NARDIN faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 97 anos, filha
dos finados Sr. João Nardin e
da Sra. Carmelina Franco Nardin. Deixa sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro
às 17h00 do Velório da Saudade, sala “01”, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
ENG. AGRÔNOMO GERALDO
MAJELA DE ANDRADE SILVA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos
finados Sr. Geraldo Silva e da
Sra. Anair de Andrade Silva, era
casado com a Sra. Tami Violeta
Velasco de Andrade Silva; deixa
os filhos: Thiago de Andrade
Silva, casado com a Sra. Mariana Galhardo de Souza Andrade
Silva e Miriane de Andrade Silva de Arruda, casada com o Sr.
Roberto de Arruda. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação

foi realizada anteontem, às
15h00 no Crematório Unidas
de Piracicaba/SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. AUGUSTO LONGATTO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos
finados Sr. João Longatto e da
Sra. Ione Gandelini Longatto.
Deixa irmãs, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, às 09h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ISABEL CRISTINA LEMES
DE ALMEIDA faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 38 anos, filha
do Sr. Moacir Antonio da Silva e
da Sra. Brasilina Aparecida da
Silva, era casada com o Sr. Anderson Pereira de Almeida.
Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do
Velório do Cemitério Municipal
da cidade de Rio das Pedras/
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE ALVES DOS SANTOS
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos
finados Sr. Levi Gonçalves dos
Santos e da Sra. Efigenia Alves
Ferreira; deixa os filhos: Jorge
Gonçalves da Paixão; Maria
Helena dos Santos Araujo, casada com o Sr. Altair Gonçalves
de Araujo; Ilda Alves dos Santos; Elizete Gonçalves dos Santos; Adilson Gonçalves dos Santos; Ramom Gonçalves dos
Santos, casado com a Sra. Marli
Gonçalves e Adriana Gonçalves
dos Santos Ferraz, casada com
o Sr. Celso Luis Ferraz. Deixa
netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 08h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. TADEU CANO SERRADILHA
faleceu anteontem, na cidade
de Limeira/SP, contava 55 anos,
filho dos finados Sr. Ramon
Cano Serradilha e da Sra. Benedita da Silva Serradilha; deixa a filha: Cintia Magalhães Ser-

radilha, casada com o Sr. Monan. Deixa irmãos, irmã, cunhadas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído 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. JOSIAS FERNANDES faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 62 anos, filho dos finados Sr. Benedicto Fernandes e da Sra. Justina Moyzes
Fernandes, era casado com a
Sra. Elizabete Aparecida Rodrigues Fernandes; deixa os filhos: Talita Cariane Fernandes; Jorge Douglas Fernandes; Jessica Sulamita Fernandes e Rubens Estevão Fernandes. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, 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
SRA. MARIA APARECIDA DA
CRUZ IATAURO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64
anos, filha do Sr. Adriano da
Cruz, já falecido e da Sra. Julieta Teixeira da Cruz, era casada
com o Sr. Jorge Luis Iatauro;
deixa os filhos: Thiago Iatauro,
casado com a Sra. Andreza Silva Iatauro e Rodrigo Iatauro,
casado com a Sra. Miriam. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 10h00 no
Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA INEIS DINI DA
CRUZ faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha
dos finados Sr. Jose Dini e da
Sra. Maria Julia de Camargo,
era viúva do Sr. Orlando Cruz;
deixa os filhos: Angela Maria
da Cruz, casada com o Sr. Jose
Gonçalves da Costa; Agnaldo
Jose da Cruz, casado com a
Sra. Paula Bueno de Godoy da
Cruz; Adriana Ap. Da Cruz Fernandes, casada com o Sr. Donizete Ap. Fernandes e Alex Fernando da Cruz. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi

realizado ontem, tendo saído o
féretro às 14h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MIGUEL DE LIMA NASCIMENTO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 89 anos, filho
da Sra. Adelaide Batista de
Lima, já falecida, era casado
com a Sra. Maria Augusta Conceição Nascimento; deixa os
filhos: Miguel Carlos Conceição Nascimento; Rosangela
Augusta de Lima Gonçalves,
casada com o Sr. Sergio Gonçalves; Miguel Augusto Conceição Nascimento, casado
com a Sra. Elizabete Antunes;
Railda Angelica de Lima; Maria Angela de Lima Nascimento; Angela Augusta de Lima e
Osmar Conceição Nascimento, casado com a Sra. Claudia
Trevisan Nascimento. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA GILVANETE PEREIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos
finados Sr. Pedro Francisco
Maciel e da Sra. Severina Maria da Conceição, era viúva do
Sr. João Alves Pereira; deixa
os filhos: Antonia Alves Pereira de Lima, casada com o Sr.
Pedro Xavier de Lima; Expedito Alves Pereira, casado com
a Sra. Aldeni Barbosa de Sousa; Jose Alves Pereira, casado com a Sra. Maria Damiana
Barbosa Sousa; Francisco de
Assis Alves Pereira, casado
com a Sra. Adriana Alves; João
Alves Pereira Filho, casado
com a Sra. Maria das Dores e
Maria Cicera da Conceição
Barroso, casada com o Sr.
João. Deixa netos, bisnetos,
irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
13h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. RUBENS DE ALMEIDA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e
era casado com a Sra. Maria
das Graças Gonçalves almeida. Era filho do Sr. Manoel de
Almeida e da Sra. Magnolia Pazeta de almeida, falecidos. Deixa os filhos: Valterson Jesus de
Almeida, Emerson Braga de
Almeida, Eneias de Almeida,
Elisangela de Almeida e Everton Jesus de Almeida. Deixa
também netos e bisnetos. O
seu sepultamento dar-se-á
hoje as 10:30 hs, saindo a urna
mortuária deste velório, seguindo para em auto fúnebre
para o Cemitério de Vila Rezende, onde será inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. SEBASTIÃO DE SANTANA
faleceu dia 22 pp na cidade de
Piracicaba, aos 56 anos de
idade e era filho do Sr. Valdivino de Santana e da Sra. Ester
Maria da Conceição de Santana, falecida. Deixa os filhos:
Gabriel da Silva Santana, Natalia da Silva Santana, Victor
da Silva Santana e Rodolfo
Gomes. O seu sepultamento
deu-se dia 22 pp as 17:00 hs,
no Cemitério Municipal da Vila
Rezende, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. CHRISTIANO NECHAR
MARTINELLI faleceu dia 22 pp
na cidade de Piracicaba, aos
44 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Paula Castilha Bergamin Martinelli. Era
filho do Sr. Luís Carlos Baptista Martinelli, falecido e da
Sra. Maria Silvia Nechar Martinelli. Deixa as filhas: Marina
Bergamin Martinelli e Beatriz
Bergamin Martinelli. O seu féretro deu-se anteontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório “A” do Cemiterio Parque da Ressurreição,
seguindo para o Crematório
Unidas – Bom Jesus. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA CORREA LEITE faleceu dia 22 pp na cidade de
Piracicaba, aos 103 anos de
idade e era viúva do Sr. Avelino
Teixeira de Almeida. Era filha do
Sr. Antonio Jose Correa e da
Sra. Anna de Almeida Leite,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Daniel, Valter, Cirval, João,
Joel, Benedito, falecido, Ninfa,
Nair, Leontina, falecida, Maximina, Vera, Eliana, Maria Cristina,
Maria Madalena, Ana Helena e
Diva. Deixa também netos, bis-

netos, tataranetos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as
14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade
– Sala 03, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ODILA GIUDICE FERNANDES faleceu dia 22 pp na cidade de Piracicaba, aos 82 anos
de idade e era casada com o
Sr. Mateus Pedro Fernandes.
Era filha do Sr. Antonio Giudice
e da Sra. Magdalena Sperandio,
ambos falecidos. Deixa as filhas: Edlaine Cristina Fernandes Gouvea e Elisabete Aparecida Fernandes Martins. Deixa
também 3 netos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as 10:00
hs, no Cemiterio Parque da
Ressurreição, onde foi inumada em jazigo da familia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IVANE BADECA DE OLIVEIRA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 79 anos
de idade e era viúva do Sr. Antônio Ferreira de Oliveira. Era filha do Sr. Artur Avelino Badeca e
da Sra. Maria Emilia de Pais,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Roberto Badeca de Oliveira, Cleusa de Oliveira Pires Prado, Irene de Oliveira Ortiz, Lucia
de Oliveira Florindo, Reinaldo
Badeca de Oliveira, Mauro Sergio de Oliveira e Leonice de Oliveira Correa. Deixa ainda netos,
bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório “D” do Cemiterio Parque
da Ressurreição, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MIGUEL FERNANDES PASSOS faleceu dia 22 pp na cidade de Campinas – SP aos
58 anos de idade e era filho
do Sr. João Fernandes Passos
e da Sra. Alzira Cardozo dos
Santos, falecida. Deixa os filhos: Claudineia, Luciene e
Eduardo. O seu corpo foi transladado em auto funebre para
a cidade de Rio das Pedras e
o seu sepultamento deu-se
anteontem as 14:00 hs, no
Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. OTAVIO GALVÃO RODRIGUES faleceu anteontem na

cidade de Piracicaba, aos 66
anos de idade e era casado
com a Sra. Alzira Araújo Rodrigues. Era filho do Sr. José
Rodrigues Proença e da Sra.
Anezia Galvão de Abreu, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Ricardo Araújo Rodrigues casado com Celina Araújo Rodrigues, Rogério Araújo Rodrigues e Renata Rodrigues
Santos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 17:00
hs, sando a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala
07, para o Cemitério da Saudade, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA INÊS MANFRIN faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casada com o Sr. João
de Souza Cunha. Era filha do
Sr. Owilson Manfrin e da Sra.
Lídia Maria Manfrin, ambos falecidos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério da Vila Rezende – Sala 01, para a referida
necrópole, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE CARLOS FELICIANO
faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba aos 62 anos de
idade e era casado com a Sra.
Ivani Tancredo Feliciano. Era
filho do Sr. Luiz Feliciano, falecido e da Sra. Pascolina Boneti Feliciano. Deixou os filhos:
Fabricio Tancredo Feliciano
casado com Claudia Dantas
Feliciano, Francine Tancredo
Feliciano Ortiz casada com
André Osvaldo Ortiz da Silva e
Fabiana Tancredo Carnio casada com Felipe Carnio. Deixa também 04 netos. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 14:00 hs, no Cemitério da
Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
PROFª. DELCI MARIA CHORILLI faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 92 anos de
idade e era viúva do Sr. Mario
Chorilli. Era filha do Sr. José
Maria e da Sra. Angelina Lamana Maria, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Ana Angélica Chorilli casada com José
Luiz S. Garcia, Tania Mara
Chorilli Costacurta, falecida e
Rosangela Maria Chorilli do
Prado, falecida. Deixou também netos e bisnetos. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 13:30 hs, sando a urna

mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
DR. RENE MARTINS GERDES
faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 88 anos de
idade e era viúvo da Sra. Saly
Elias Gerdes. Era filho do Sr.
Romeu Gerdes e da Sra. Nair
Martins Gerdes, ambos falecidos. Deixa os filhos: Tania Maria Gerdes Gyuricza, Rene
Martins Gerdes Filho, Karime
Elias Gerdes, Luciana Gerdes
e Fabio Gerdes. Deixa netos,
bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 14:00 hs, no
Cemiterio Parque da Ressurreição, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIS FERNANDO SIMÕES
DE OLIVEIRA Faleceu no dia
21/01 na cidade de São Pedro
aos 39 anos de idade.Era casado com a Sra.Camila Gordilho Marcelo Simões.Era filho
do Sr.Delair Simões de Oliveira Junior e da Sra.Maria Claudia de Santis.Deixa o filho: Nicolas. Deixa irmãos, sobrinho
demais parentes e amigos. A
Cerimônia de cremação deu
se dia 22/01 ás 16:30 hs saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus – sala 1
seguindo para o Crematório
Unidas – Bom Jesus, na cidade de Piracicaba. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. WALDEMAR PENNA Faleceu no dia 22/01 na cidade de
São Pedro aos 91 anos de
idade. Era viúvo da Sra. Carmen Burgo Penna. Era filho
d o s f i n a d o s S r. S e b a s t i ã o
Penna e da Sra.Maria José
Ribeiro. Deixa a filha: Nanci.
Deixa demais parentes. A Cerimônia de cremação deu se
dia 22/01 ás 14:30 hs no Crematório Unidas – Bom Jesus,
na cidade de Piracicaba. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LAIR PEREIRA Faleceu no
dia 22/01 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e
era viúvo da Sra. Divina Pacheco Pereira. Era filho do Sr.
Almiro Pereira e da Sra. Romilda de Quadros Pereira.
Deixa os filhos: Denise Aparecida, Gerson, Dalva, Ladir,
Lair (falecida) e Edgar (falecido). Deixa netos, bisnetos,
demais parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado

para a cidade de São Pedro e
o seu sepultamento deu se
dia 23/01 ás 10:30 hs saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro seguindo
para o Cemitério daquela localidade onde foi inumado em
jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )
SR. ERMELINO CASA Faleceu
no dia 23/01 na cidade de São
Pedro, aos 85 anos de idade e
era viúvo da Sra. Albina Otaviano Casa. Era filho dos finados
Sr. Alvitino Casa e da Sra. Benedita Maria de Jesus.Deixa os
filhos: Jose Aparecido, Maria
Terezinha, Maria Aparecida, Milton Antônio, Sueli Aparecida,
Luzia Aparecida, Valmiro Benedito, Neuza de Fatima, Ailton (falecido) e Jose (falecido).Deixa
netos, bisnetos, demais parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 23/01 ás
15:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
SR. CARLOS RODRIGUES REGES Faleceu anteontem na cidade de São Pedro, aos 87
anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Beatriz Reges. Era filho dos finados Sr.
João Rodrigues Reges e da
Sra, Maria Alexandrina da Conceição. Deixa os filhos: Quitéria Maria, José Aparecido, Maria Neci, Gerilio, Aparecido (falecido) e João (falecido).Deixa
netos, bisnetos, demais parentes e amigos.O seu sepultamento deu se ontem ás
10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumada em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. GERALDO SILVA PRADO faleceu anteontem na cidade de
Rio Claro/SP aos 82 anos de
idade era solteiro, filho do Sr.
Argemiro Silva Prado e da Sra.
Ana Rita Luiz Prado. Deixa familiares e Amigos.O seu sepultamento deu-se ontem às 10:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Cidade Jardim
- Rio Claro/SP seguindo para
Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/SP para referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JACIRA UCEFATI ANOBI
faleceu anteontem na cidade de
Rio Claro/SP aos 87 anos de
idade e era viúva do Sr. Hermínio Anobi, filha do Sr. Moisés
Ucefati e da Sra. Maria Gonçalves Farinha. Deixou os filhos:
Eva casada com Ademir, José
casado com Brandina, Matilde
e Antonio(falecido). Deixa também Netos, Bisnetos, Familiares e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 13:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Cidade Jardim
- Rio Claro/SP seguindo para
Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/SP para referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS faleceu anteontem na
cidade de Santa Gertrudes/SP
aos 99 anos de idade era solteira, filha do Sr. Alicio Pereira
dos Santos e da Sra. Dejanira
de Novaes Santos. Deixa a filha Lucidalva, familiares e amigos. O seu sepultamento deuse ontem às 14:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal - Santa Gertrudes/SP seguindo para Cemitério Municipal Santa Gertrudes/SP para referida necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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