
CRIANÇAS
Muitos pais têm reclamado

que há semanas estão entrando
no site da Prefeitura para agen-
damento de vacinas a crianças
de 6 a 11 anos, mas somente tem
disponível para determinadas
regiões. Moradores dos bairros
Independência, Jardim Elite,
Vila Monteiro, Piracicamirim,
Maracanã, Morumbi, São Di-
mas, São Judas, dentre outros,
questionam quando serão contem-
plados para agendarem as vacinas
para seus filhos. Registrado.

COPLACAMPO – I
Três dos 23 vereadores esti-

veram na abertura da oitava edi-
ção da Coplacampo, evento rea-
lizado pela Coplacana, com a par-
ticipação de mais de 70 exposi-
tores de todo o Brasil. Quem não
perdeu a chance de prestigiar o
evento foram o presidente da Câ-
mara, Gilmar Rotta (Cidadania),
e o vereador Pedro Kawai
(PSDB), ambos da Mesa Direto-
ra e da provável federação parti-
dária entre PSDB e Cidadania,
assim como a vereadora Ana
Pavão (PL) esteve no evento.

COPLACAMPO – II
Quem também marcou pre-

sença no evento foi o prefeito Lu-
ciano Almeida (Democratas), que
preferiu economizar sola de sa-
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Proposta cria polo regional de
economia de baixo carbono

pato e Sol na cabeça para visitar
todo o recinto do evento. O chefe
do Executivo se utilizou de um
carrinho elétrico. O comentário
geral é de que o transporte é igual
aos de campo de golfe com os
quais ele já tem familiaridade.

ENTULHADO
Vereadores de oposição fi-

zeram, ontem, uma visita sur-
presa ao Engenho Central, para
conferir como as obras da Pina-
coteca estão armazenadas. Fica-
ram muito preocupados com o
acervo, que parece mais um
amontado de quadros do que
patrimônio público. Mas é difí-
cil arrumar tudo de uma só vez.

PITO — I
Ao bom estilo de professor, o

secretário de Ação Cultural, Adol-
pho Queiroz, deu um belo pito nos
vereadores que foram ao Engenho
Central para fiscalizar o acervo da
Pinacoteca, ou o que restou dela.

PITO — II
Queiroz pediu que as pergun-

tas dos parlamentares fossem fei-
tas por escrito e, em tom de repro-
vação, disse que essas visitas ines-
peradas não acontecessem mais.
Tem razão o titular da Semac.

PITO — III
Dois dos vereadores na reu-

nião improvisada lembraram ao
secretário que, como parlamen-
tares, têm essa prerrogativa e
que visita de fiscal não pode ter
hora marcada. Vereador tem
mandato, secretário não, certo?
Também têm razão os edis.
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Divulgação

ENCONTRO
O ex-ministro Gilberto Kas-
sab, presidente nacional do
PSD, recebeu na sede da
legenda o pastor-presiden-
te Dilmo dos Santos, da
AD-Madureira em Piracica-
ba, e o pré-candidato a de-
putado estadual Oseias de
Madureira, que será o can-
didato oficial da liderança
da Assembleia de Deus-Mi-

nistério de Madureira, e
apoia a reeleição do depu-
tado federal Cezinha de
Madureira. Em Piracicaba,
a disputa promete, com o
deputado estadual Alex de
Madureira (ainda no PSD),
que rompeu com a lideran-
ça da igreja, mas se arti-
cula para obter uma vota-
ção expressiva na cidade.

A Prefeitura esclarece que o áudio divulgado nas re-
des sociais e no site Piranot traz conteúdo fragmentado e
fora de contexto da reunião em que o prefeito Luciano Al-
meida recebeu representantes da comunidade Renascer.

A gravação foi feita sem autorização do prefeito e dos
demais participantes da reunião.

Em que pese a captação ambiental feita por um dos
interlocutores seja possível juridicamente, é ilícita a sua
edição para o fim de deturpar a mensagem.

A Procuradoria-Geral do Município já está tomando as
devidas providências.

A atual Administração sempre esteve aberta ao diálo-
go, realizando várias reuniões com membros da Renascer
nos últimos meses, representada pela Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento Habitacional) e Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), quem
tem atuado junto à comunidade para realizar o cadastro
das famílias e referenciá-las no Sistema Nacional de Pro-
gramas Socioassistenciais.

A decisão de Reintegração de Posse foi proferida pela
justiça em 09/07/2020, o local é de propriedade particular, por-
tanto, a Prefeitura é parte ilegítima para atuar no processo.

Fabrice Desmonts

Um grupo de vereadores flagrou, ontem, 21, más condições
de armazenamento das cerca de mil obras da Pinacoteca
Miguel Archanjo Benício Assumpção Dutra em uma sala de
ensaios do Teatro Municipal “Erotides de Campos”.  Parti-
ciparam da vistoria os vereadores Rai de Almeida (PT), Ze-

zinho Pereira (DEM) e Sílvia Morales (PV), do mandato co-
letivo A Cidade É Sua, além da assessoria do vereador Pe-
dro Kawai (PSDB). Também participou o artista plástico
Manuel Guglielmo, membro do Conselho Municipal de Cul-
tura e integrante do movimento Amigos da Pinacoteca. A7
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Articulado pelo Parlamento Metropolitano de Piracicaba, projeto foi apresentado a
agricultores pelo presidente do colegiado, Gilmar Rotta, na abertura da Coplacampo

Presidido pelo vereador Gil-
mar Rotta (Cidadania), o Parla-
mento Metropolitano de Piracica-
ba apresentou projeto para cria-
ção de um polo regional de econo-
mia de baixo carbono. Na manhã
de ontem (21), durante a abertura
do Coplacampo, evento de fomen-
to de negócios na agricultura, a
proposta foi apresentada ao públi-
co formado por lideranças políti-
cas, empresários e técnicos da área.
“Fizemos um estudo sobre as opor-
tunidades da economia de baixo
carbono para o agronegócio regio-
nal”, disse Rota, ao entregar o pro-
jeto a Arnaldo Bortoletto, presi-
dente da Coplacana. “Quem deve
conduzir esse processo (de fomen-
to à produção limpa) é o Governo
do Estado de São Paulo, já que
envolve várias cidades e ações
como isenções fiscais e abertura
de crédito para investimentos”,
disse. Lançado no final do ano
passado, o projeto já foi entre-
gue à Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Regional e busca
apoio para sua formalização. A5

Davi Negri

A 8º edição do Coplacampo, inaugurada ontem, 21, segue até quinta (24), com cerca de 70 expositores

Prefeitura libera 4ª dose a pessoas com imunossupressão grave
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), abre hoje,
agenda para nova etapa da vaci-
nação contra a Covid-19. Às 11h

serão liberadas vagas para
agendamento da 4ª dose (2ª dose
adicional) das pessoas com 18 anos
ou mais com alto grau de imunos-
supressão. Esse grupo poderá

agendar a nova dose adicional
após quatro meses da aplicação
da 3ª dose (1ª dose adicional). No
VacinaPira, o agendamento deve
ser feito no botão “Para agen-

dar a 4ª dose… clique AQUI”. No
site da Prefeitura, estão disponi-
bilizadas as características das
pessoas que se enquadram como
alto grau de imunossupressão.NOTA OFICIAL

DA PREFEITURA
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Mito e militarismo
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

seja usado, com má
fé e intenções perver-
sas, como poderoso
auxiliar em lutas
pelo poder. Pois não
houve, na história
humana, ditadura, ti-
rania que não inven-
tasse mitos para man-
ter-se no comando. A
essa tentativa, dá-se o

nome de criação do “mito políti-
co”. Para chegar ao poder políti-
co, para consolidar ideologias,
para anestesiar multidões – cria-
se um mito político que é apre-
sentado como salvador, como
herói, providencial e messiâni-
co criador de um tempo novo.

A história conta-nos dessa
farsa que sempre conduz à tra-

gédia. Tiranos usam de mitos
políticos para fortalecer o propó-
sito maior que é o poder baseado
no militarismo. Nero fez-se mito,
apoiado em turbas milicianas. O
Ocidente conheceu a invenção de
mitos em governos militarizados:
Mussolini, na Itália; Hitler, na
Alemanha; Stalin, na União So-
viética; Franco, na Espanha; Sa-
lazar, em Portugal; Perón, na
Argentina; Getúlio, no Brasil. E
o extremismo radical – a força
escondendo-se por trás do mito
– continuou repetindo-se as-
sustadoramente. Trump, nos
Estados Unidos; Bibi, em Isra-
el; Erdogan, na Turquia; cres-
cendo, ainda, na Itália, Holan-
da, França, Alemanha, Hun-
gria.  E, no Brasil, Jair Bolsona-
ro, uma invenção para, ao cegar
seguidores, permitir o advento
de um militarismo totalitário.

Não se trata de teoria cons-
piratória, nem de tolice criada à
falta de argumentos verdadeiros.
Ao Brasil, o extremismo milita-
rista já nos apresenta duas figu-
ras, uma de herói – Sérgio Moro
– e a outra, de mito, o ex-capitão.
Tendo-os como vitrina, criou-se
todo um projeto ditatorial com
disfarce democrático. As másca-
ras, porém, começam a cair. E a
abrirem-se, os olhos do povo.

———
 Cecílio Elias Netto, escri-
tor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Cecílio Elias Netto

Foi na infância
que a mitologia
m e  s e d u z i u .

Nos livros de Montei-
ro Lobato, encontrei
um universo vivifica-
dor de encantamen-
tos, de despertares
para a imensidão dos
sonhos. Desde lá, nunca mais
deixei de ler, de estudar, de pro-
curar entender esse mistério mí-
tico que nos acompanha ainda
hoje. E no nosso cotidiano. No
amor e no sexo, lá estão os mi-
tos: erótico (Eros), afrodisíaco
(Afrodite), venéreo (Vênus). No
trabalho, o esforço hercúleo
(Hércules). O dionisíaco da vida
(Dioniso). E o apolíneo (Apolo).
Esse vulcânico da pandemia
(Vulcano). O hermético (Her-
mes), o mercurial (Mercúrio).

O nosso viver é mítico. E
continuo em busca de compre-
endê-lo. Lá, pois, continuo a
conviver com Campbell, Jung,
Mircea Eliade, tantos e tantos
garimpeiros do mistério. De
Campbell, guardo a imagem:
“Mitos são a máscara de Deus”.
E é através dela que buscamos
nos relacionar com os mistérios
da existência. E esses mistérios,
tentamo-los encontrar – a par-
tir da descoberta do mito – nos
labirintos das ciências huma-
nas. Busca-se, busca-se para, ao
fim, entender que almas simples
são as que dialogam com os mi-
tos. Os humildes intuem a pre-
sença deles em seu coração.

Permiti-me o breve preâm-
bulo para confessar que jamais
– e sob qualquer hipótese – co-
meteria, eu, o atrevimento de es-
crever sobre mitos. Isso é da
competência dos mistagogos,
entre os quais estão notáveis
autores, verdadeiros sacerdotes
na revelação dos mistérios, mes-
tres de uma iniciação venturosa.
Jamais, pois, irei fazê-lo. No en-
tanto – por ter-me aproximado
da grandeza dessa revelação –
não consigo suportar as farsas,
mentiras, engodos e má fé dos
que usam fantoches para fanta-
siá-los de heróis e de mitos.

Ora, se o mito tem sua mis-
teriosa natureza – atravessan-
do séculos e milênios a partir
do que se chamou inconsciente
coletivo – equívocos e desco-
nhecimentos têm-no banaliza-
do, vulgarizando-o, confun-
dindo-o com narrativas discur-
sivas. E, também, nada impede

As máscaras,As máscaras,As máscaras,As máscaras,As máscaras,
porém, começamporém, começamporém, começamporém, começamporém, começam
a cair; e aa cair; e aa cair; e aa cair; e aa cair; e a
abrirem-se, osabrirem-se, osabrirem-se, osabrirem-se, osabrirem-se, os
olhos do povoolhos do povoolhos do povoolhos do povoolhos do povo

Frei José Orlando
Longarez

Na Carta Encí-
clica Fratelli
Tutti o Papa

Francisco nos fala so-
bre a fraternidade e a
amizade social dizen-
do que “a política não
deve submeter-se a economia, e
esta não deve submeter-se aos di-
tames e ao paradigma eficientis-
ta da tecnocracia”. Pensar e nos
envolver como fraternidades na
Economia de Francisco e Clara e
não nos preocupar com eficiên-
cia e resultados nas nossas or-
ganizações e trabalhos. Rejei-
temos política e socialmente o
mau uso do poder, a corrup-
ção, a falta de respeito aos mar-
ginalizados e a todos os movimen-
tos e organizações populares.

Precisamos, diz Francisco,
de uma política que pense com
visão ampla, uma política salu-
tar, não negacionista, cuidando

A política necessária e salutar para 2022
A caridadeA caridadeA caridadeA caridadeA caridade
política superapolítica superapolítica superapolítica superapolítica supera
toda mentalidadetoda mentalidadetoda mentalidadetoda mentalidadetoda mentalidade
individualista eindividualista eindividualista eindividualista eindividualista e
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da saúde e educação.
Uma política capaz de
reformar as instituições
o que não se pode espe-
rar da economia. As
transformações devem
ocorrer por meio da
atuação politica de cada
cidadão. “Perante tan-
tas formas de políticas
mesquinhas e fixadas

no interesse imediato, lembro
que a grandeza política traba-
lha com base em grandes prin-
cípios e pensando no bem comum
em longo prazo”, insiste o Papa.

Neste ano eleitoral “há coi-
sas que devem ser mudadas com
reajustamentos profundos e
transformações importantes.” O
caminho será de uma política sã
com projeto social, cultural e po-
pular que vise o bem comum.

O amor político, “reconhece
todo ser humano como irmão e
irmã e procura uma amizade so-
cial que integre a todos, gerando
processos sociais de fraternidade
e justiça”. Assim, Francisco nos

convida uma vez mais a “revalo-
rizar a política, que é uma subli-
me vocação. É uma das formas
mais preciosas de caridade, por-
que busca o bem comum”. Peran-
te estas afirmações todas as fra-
ternidades, por vocação, devem
envolver-se politica e socialmen-
te! Isso exige, nos convoca o papa,
“reconhecer que o amor, cheio de
pequenos gestos de cuidado mú-
tuo é também civil e político”.

A caridade política supera
toda mentalidade individualista
e nos leva a amar o bem comum.
Invistamos em vivermos em fra-
ternidades numa “boa política
que procura caminhos de cons-
trução de comunidade nos dife-
rentes níveis da vida social”.

Vamos começar “a partir do

amor social (Fratelli Tutti), avan-
çando para uma civilização do
amor a que todos somos cha-
mados!” Com a caridade políti-
ca poderemos construir um
mundo novo, nos diz São Paulo
VI, na Populorum Progressio.

Em fraternidade, vamos
buscar “novas vias para en-
frentar os problemas do mun-
do de hoje, e renovar profun-
damente, a partir do interior, as
estruturas, organizações sociais
e ordenamentos jurídicos”.

Como frade capuchinho
proponho o que nos pede a mi-
nistra nacional da OFS: “que
possamos ser testemunhas vi-
vas e coerentes de que o fran-
ciscanismo é completamente
atual e pertinente ainda no sé-
culo XXI e que nos dediquemos
incansavelmente à construção
de um mundo mais justo e mais
fraterno e de uma igreja mais
acolhedora e samaritana”.

———
F r e i  J o s é  O r l a n d o
Longarez OFMCap

Fiança bancária e
recuperação judicial

Conseguiram os bancos, na
 Justiça, deixar, fora da
 recuperação judicial,

créditos de fiança bancária.
A sentença, uma das pri-

meiras, nesse sentido, foi o de
que, nesse tipo de contrato,
vale a data em que o fiador
pagou a dívida, deixada em
aberto, na obrigação principal,
para determinar se o valor será
ou não incluído, no plano de
pagamento da devedora.

O caso concreto envolve
R$58 milhões, devidos pela Com-
panhia de Trens Metropolitanos
do Rio de Janeiro ao Itaú, fiador
da empresa, em contrato de fi-
nanciamento com o BNDES.

O artigo 42 da Lei de Re-
cuperação e Falências prevê
que estão sujeitos à recupera-
ção judicial todos os créditos
existentes, na data do pedido,
ainda que não vencidos.

O juízo da 6ª Vara Empre-
sarial considerou que o crédi-
to, em favor do banco, nasce
somente, no momento em que
a instituição financeira quita a
dívida, que o devedor deixou
de pagar ao credor original.

No caso sub judice, o fiador
só se tornou credor do afiançado
se e quando vier a promover o
pagamento da dívida, não adim-
plida pelo devedor da obrigação
principal (objeto da garantia).

A decisão é o primeiro passo
para alinhar o posicionamento
do Judiciário ao entendimento
do Superior Tribunal de Justi-
ça, sobre o assunto, entendi-
mento já adotado pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo – TJSP.

Entendimento da Minis-
tra Nancy Andrigui a insti-
tuição financeira fiadora pas-
sou a ostentar a condição de
credora da afiançada, depois
que honrou o débito não pago.

O artigo 49 da Lei de Re-
cuperação e Falências prevê
que “estão sujeitos à recupe-
ração judicial todos os crédi-
tos existentes, na data do pe-
dido, ainda que não vencidos”.

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

Rogério Aquiles, Carlinhos Gon-
çalves, Esio Pesatto, entre outros
(as) que me fogem à memória.

O jornal teve uma aceitação tão
grande devido a sua inserção exi-
tosa na cultura e na vida comerci-
al do bairro, que certa vez Luiz
Carlos Furtuoso, proprietário do
“Ao Zequita “ tradicional estabe-
lecimento comercial bairro alten-
se, comentou que a Gazeta havia
transformado o Bairro Alto num
grande parque de diversões.

Mas foi no campo cultu-
ral, que a Gazeta deixou seu
nome marcado para sempre
na história do Bairro Alto.

Tendo como catalizador o jor-
nal  com a participação de toda a
sua equipe  e moradores(as) do
bairro, trintões e quarentões à
época, provavelmente inspirados
pela chegada iminente do novo
século, voltaram no tempo e im-
buídos de uma romântica e so-
nhadora jovialidade, resolveram
no Natal de 1996 cobrir de luzes a
majestosa sapucaia, surgia o gran-
de ícone do Bairro Alto, nascia o
Movimento Cultural Sapucaia.

Por mais de uma dezena de
anos, esse grupo de jovens senho-
res (as), levou aos moradores da
região, especialmente os residen-
tes no entorno do Estádio Munici-
pal, muita alegria e entretenimen-
to. Era o renascer das tradições
desse bairro tão querido desde o
Bosque do Barão de Serra Negra.

Foram festas juninas, torneios
de truco, bingos comunitários, em
parceria com a prefeitura munici-
pal revitalizamos as praças Bonga
e Daniel e a Cicero Corrêa dos San-

Rubens Santana
de Arruda Leme

Era uma vez uma frondosa
árvore, esquecida na última
 esquina da rua Moraes

Barros sentido Cemitério da Sau-
dade, sob a qual moradores e co-
merciantes da vizinhança acumu-
lavam lixo. Eventualmente, na pri-
meira metade da década de no-
venta, nós vendedores da Cabo
Total, empresa que iniciou a
transmissão de TV à cabo em Pi-
racicaba, comemorávamos na 
sombra da sua imensa copa, sob
o olhar curioso dos passantes, as
vezes em plena segunda-feira, o
fechamento das vendas do mês.

Mais tarde, comerciantes
do final da Moraes, começa-
ram a realizar naquela espaço,
ainda pouco notado, as festas
juninas que ficaram conheci-
das como “Arraiá do Arvão”.

Em 1995 surgia no bairro o
semanário Gazeta da Cidade Alta,
de propriedade do casal Paulo
Sérgio Tomaziello, o Kerko, e Ma-
ria da Graça Arruda Tomaziello.
A Graça, como a chamávamos,
 para nossa tristeza faleceu recen-
temente. Fica aqui nossa home-
nagem a essa grande mulher.

Morador do Bairro Alto que
sempre fui e interessado na di-
vulgação das suas histórias e
tradições, logo me engajei nessa
ousada empreitada, fazendo
parte do setor comercial e tam-
bém junto ao conselho editori-
al, do qual faziam parte além
dos proprietários, Maria Araú-
jo (in memoria), Adolfo Queiroz,

Para um eventoPara um eventoPara um eventoPara um eventoPara um evento
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de mambembesde mambembesde mambembesde mambembesde mambembes
foliões(ãs), ofoliões(ãs), ofoliões(ãs), ofoliões(ãs), ofoliões(ãs), o
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A gente era feliz e sabia

tos (Praça da Sapucaia), onde re-
nomados artistas, alguns do pró-
prio bairro, criaram a primeira  pi-
nacoteca a céu aberto da cidade.
Foram anos dourados do nosso
bairro, éramos felizes e sabíamos.

Porém, a joia rara dessa época
inesquecível foi a criação da Ban-
da da Sapucaia em fevereiro de
1997. A Banda envolveu os(as) fo-
liões de toda a Piracicaba e tam-
bém de cidades vizinhas. Comen-
ta-se que turistas de outros esta-
dos e até de outros países vieram
curtir a banda que chegou a ter
quarenta mil participantes, trans-
formando a Moraes Barros numa
imensa passarela do samba. Anti-
gos carnavais foram relembrados
de forma livre e descontraída, por
pessoas de todas as idades e clas-
ses sociais num congraçamento
nunca visto em nossa cidade. En-
contros e reencontros se multipli-
cavam no dia do desfile, amores
de carnaval se transformaram em
casamentos, em meio a multidão
que como flores coloridas descia a
Moraes na contramão da tristeza.

Para um evento que começara
com não mais do que meia cente-
na de mambembes foliões(ãs), o
crescimento foi exponencial. Certa

vez vaticinei na ata da reunião da
antiga comissão organizadora,
que se acha sob a guarda do nosso
querido “presidente” Étão Carra-
ro, que corríamos o risco de mor-
rer afogados pelo sucesso, se não
formássemos o mais breve possí-
vel, uma diretoria juridicamente
constituída, composta pelos cria-
dores do nosso movimento cultu-
ral. Infelizmente, não conseguimos
tomar essa medida a tempo, sen-
do essa a principal causa de não
tornarmos o nosso movimento
permanente e cada vez mais gran-
dioso. Mal entendidos, vaidades,
preconceitos e , até mesmo opor-
tunismos, falaram mais alto.

A Banda desfilava sempre no
sábado anterior ao do carnaval,
no último dia 19 de fevereiro, a
Banda faria vinte e cinco anos. A
pandemia impediu que oque res-
tou da inesquecível confraterni-
zação carnavalesca acontecesse
nos dois últimos anos. Porém o
caráter de movimento cultural já
não existe, praticamente  a mai-
oria dos seus criadores não mais
participa da organização e ain-
da cometeram o aborto cultural
de tirá-la da Moraes Barros, do
Bairro Alto, ficou a saudades!

———
Rubens Santana de Arru-
da Leme, técnico quími-
co industrial, supervisor
de higiene e segurança
do trabalho, represen-
tante comercial autôno-
mo e um  dos criadores
do Movimento Cultural
Sapucaia (e-mail: ru-
benssal @ibest.com.br)

gem, beleza, satisfação...
enquanto houver Paris,
onde os protagonistas
do filme Casablanca
(1942) se conheceram e
muito se amaram.

Jamais deixará
de existir, ipso facto,
o espaço poético na
linguagem humana,
mesmo que seja téc-

nica, à qual constantemente
fa l ta  a lguma co isa .  Desse
modo, “sempre haverá Paris”.

Afirmava o filósofo grego Te-
ócrito (aprox. 320-250 a.C.): “En-
quanto há vida, há esperança”.
Ora, a nossa existência verdadei-
ra é eterna. Portanto, sempre ha-
verá Esperança. “Sempre haverá
Paris” enquanto houver Amor.

———
José de Paiva Netto, jor-
nalista, radialista e es-
critor. Email: paivanet-
to @lbv.org.br. Site:
www.boavontade.com

Paiva Netto

Essa é a famosa
frase de Rick
 Blaine, persona-

gem interpretado por
Humphrey Bogart
(1899-1957), ao se des-
pedir de seu grande
amor, Ilsa Lund, na
pessoa da belíssima In-
grid Bergman (1915-1982), quan-
do ela parte de Casablanca com
o marido, Victor Laszlo — pa-
pel vivido pelo ator Paul Hen-
reid (1908-1992) —, que julga-
ra morto em combate. Ilsa gos-
taria de permanecer com Rick,
mas fora deflagrada a Segun-
da Guerra Mundial. E Laszlo,
um forte na resistência tcheca
ao Moloch nazista, precisava, e
muito, do potente apoio dela.

Várias interpretações foram
dadas às palavras de Blaine. Eu as
entendo, dadas as circunstâncias,
como: sempre haverá Amor, cora-

“Sempre haverá Paris”
Arquivo

O carnaval do bicentenário, em
fevereiro de 1967, fez com que
Piracicaba vibrasse como nun-
ca. As atividades pelos seus
200 anos foram elaboradas e
discutidas ao longo de vários
anos. Nesta foto, do acervo do
Instituto Histórico e Geográfi-
co de Piracicaba, crianças de

CARNAVAL DE 67
veste de Flintstones, desenho
animado da Hanna-Barbera
que fez sucesso em todo o
planeta e então considerado
um dos líderes de audiência
da TV brasileira. Será que al-
guém se arrisca a identificar
que são esses jovens da
foto? (Edson Rontani Júnior)
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GULFOOD,
ORIENTE MÉDIO
A edição 2022 da Gulfood,

maior feira do setor de alimen-
tos e bebidas do Oriente Médio,
contou com a presença do presi-
dente da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA), deputado
Sérgio Souza (MDB/PR) e do co-
ordenador político da bancada,
deputado Pedro Lupion (DEM/
PR). A Gulfood é a principal
feira B2B (modelo de negócios
em que uma empresa vende
para outras empresas) e con-
templa bebidas, lácteos, óleos,
produtos free-from (produto
alimentício livre de algum tipo
de substância específica), car-
ne e frango, grãos e cereais.

FERTILIZANTE E
PRODUTOS
Em visita à Shiraz, no Sul

do Irã, a ministra da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, ressaltou o po-
tencial para que Brasil e Irã es-
treitem ainda mais suas rela-
ções bilaterais no campo agroa-
limentar. Em um evento reali-
zado pela Câmara de Comércio
de Shiraz, a ministra ouviu em-
presários iranianos interessa-
dos em fazer negócios com o Bra-
sil e destacou que o Brasil tem
interesse em aumentar as expor-
tações e, ao mesmo tempo, com-
prar fertilizantes iranianos.

MAMÃO
Um grupo de trabalho irá

diagnosticar a situação da co-
mercialização do mamão e pro-
por formas para melhorar as
condições de venda da fruta
produzida no Brasil. A defini-
ção foi feita em uma reunião
técnica realizada na Ceagesp,
em São Paulo. A demanda sur-
giu no mês passado pela Bra-
pex (Associação Brasileira de
Produtores e Exportadores de
Papaya), que representa 12 em-
presas exportadoras da fruta.

IMÓVEIS RURAIS
O Brasil reuniu 6.481.509

cadastros rurais até o fim de
2021. O número considera o Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR)
de imóveis rurais, de territóri-
os tradicionais de povos e co-
munidades tradicionais e de
assentamentos da reforma
agrária, nas situações ativo,
pendente e suspenso. O total de
cadastros é equivalente a uma
área de mais de 616.3 milhões
de hectares. Os dados foram
divulgados em boletim do Ser-
viço Florestal Brasileiro (SFB).

EMBRAPA
Uma estatal de grande rele-

vância para o Brasil e o mundo,
responsável pelo desenvolvimen-
to do agronegócio do País, a
Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária (Embrapa) preten-
de modificar seu modelo de ne-
gócios. A ideia é criar uma asso-
ciação com empresas privadas
para colocar no mercado os
produtos desenvolvidos em
seus centros de pesquisa, tor-
nando-se financeiramente inde-
pendente do orçamento federal.

IBGE
O diretor técnico e o coorde-

nador do Núcleo Econômico da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), Bru-
no Lucchi e Renato Conchon, se
reuniram, com o diretor de Pes-
quisas do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), Cimar Azeredo Pereira,
e o chefe da unidade do órgão
no Paraná, Sinval Dias dos San-
tos, para discutir uma série de
ações conjuntas voltadas para o
agro. Um dos temas do encontro
foi o Censo Demográfico 2022.

NEGÓCIOS
A missão da Confederação

da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) ao Oriente Médio
termina com balanço positivo,
afirmou a diretora de Relações
Internacionais, Sueme Mori. O
grupo liderado pelo vice-presi-
dente de Relações Internacio-
nais da CNA, Gedeão Pereira.
Durante a missão a confedera-
ção inaugurou um escritório
em Dubai, no dia 13, terceira
representação internacional
da entidade, que já tem escri-
tório em Xangai e Singapura.

COLETIVA
O Secretário de Agricultu-

ra, Itamar Borges, participou, ao
lado do Governador João Dó-
ria, outros secretários e mem-
bros do governo, da tradicional
coletiva semanal. Na entrevista
de quase uma hora, foi tratado
o tema do crescimento do Agro
Paulista que cresceu 26% no ano
passado, além dos 9,5% de cres-
cimento na balança comercial do
estado. Além de Itamar Borges
estiveram na coletiva, o Gover-
nador, o Secretário de Educa-
ção, Rossieli Soares e o Diretor
do Butantã, Dimas Covas.

CONAB
O Secretário de Agricultura,

Itamar Borges, recebeu, o Dire-
tor–Presidente da CONAB (Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento), Guilherme Ribeiro, e a
Superintendente Regional de São
Paulo da CONAB, Renata de
Moraes Vicente Camargo. Na
pauta, o apoio da Secretaria para
a Política de Garantia de Preços
Mínimos para os Produtos da
Sociobiodiversidade (PGPM-Bio),
que garante um preço mínimo
para produtos extrativistas por
meio se subvenção direta. (Com
informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Deliberação das autoridades sanitárias
confrontam negacionismo da SEDUC

Professora Bebel

O negacionismo e
 irresponsabili-
dade do secre-

tário estadual da Edu-
cação, Rossieli Soares,
frente à gravidade da
pandemia de Covid 19
sofreram um golpe im-
portante na data de
hoje, 18/2, com a publicação no
Diário Oficial do Estado de Nota
Técnica da Comissão Intergesto-
res Bipartite do Estado de São
Paulo – CIB/SP, intitulada Sur-
tos Institucionais de COVID-19:
Orientações e recomendações.

Ao contrário do secretário da
Educação, que minimiza a pan-
demia e considera que é totalmen-
te normal e aceitável salas super-
lotadas e sem ventilação nas es-
colas estaduais na atual conjun-
tura, a Nota Técnica recomenda
medidas estritas de prevenção e
ação nos casos de “surto institu-
cional” que é definido pela Comis-
são Intergestores como “Ocorrên-

cia de dois ou mais ca-
sos suspeitos ou con-
firmados que tenham
relação entre si e sinais
e sintomas semelhan-
tes em uma mesma
instituição e em perío-
do de tempo de até 14
dias.” Um surto pode
justificar a interrupção
das atividades da ins-

tituição, inclusive escolas, ouvi-
da o órgão de vigilância sanitária
do Município onde se localiza.

Ao longo de dezenas de itens
bastante detalhados, o órgão es-
tabelece uma série de procedimen-
tos que não se observam nas esco-
las estaduais, incluindo o uso per-
manente de máscaras adequadas,
o controle da situação de vacina-
ção das pessoas que frequentam a
unidade, ambientes ventilados e,
ainda, estabelecer rotina diária
para limpeza e desinfecção das ins-
talações, incluindo banheiros, re-
feitórios, cozinhas, e outros, das
superfícies de contato e dos obje-
tos de uso comum, como maçane-

tas, aparelhos telefônicos, mesas
e bancadas, colchonetes, troca-
dores e outros. Utilizar álcool
70%, solução de hipoclorito de
sódio 1% ou água sanitária 2,5%.

A Nota Técnica é válida não
apenas escolas, mas no caso das
escolas estaduais, como esperar
que a rotina diária de limpeza e
desinfecção possa se estabelecer
se faltam funcionários não ape-
nas no setor de limpeza, mas
em quase todas as áreas?

O documento também deter-
mina a comunicação aos órgãos
competentes de todos os casos sus-
peitos, confirmados ou não, o que
colide diretamente com a atual

postura da SEDUC (Secretaria Es-
tadual da Educação) de omitir
dados, para fazer crer que está
tudo bem nas escolas. Levanta-
mento parcial da APEOESP, com
dados de apenas 107 escolas, já
indica a ocorrência de 530 casos
da doença. Há escolas com 35 ca-
sos. A situação, portanto, é grave.

A resposta da SEDUC à
Nota Técnica não poderia ser
mais reveladora: afirma que
cumprirá as orientações e reco-
mendações, mas protesta pelo
fato de não ter sido consultada
“sobre o teor das medidas e os
efeitos negativos no atendimen-
to presencial aos estudantes”.
Mais uma vez se evidencia o
pouco valor que este secretário
da Educação dá à saúde e à vida
dos professores, funcionários e
estudantes de nossas escolas.

———
Professora Bebel, de-
putada estadual pelo
P T ,  p r e s i d e n t a  d a
A p e o e s p  e  l í d e r  d a
bancada na Alesp

Saúde com Justiça: um compromisso a ser mantido
Barjas Negri

Minhas primei-
ras palavras
 são de since-

ros agradecimentos ao
Presidente da Repúbli-
ca, Fernando Henrique
Cardoso, pela confian-
ça em mim creditada.
Há quatro anos, eu era
o Secretário Executivo
do Ministério da Saúde e ocupava
interinamente o cargo de Minis-
tro. Naquela oportunidade, trans-
miti o cargo ao novo Ministro José
Serra. Hoje, a situação inverte-se;
ele transmite o cargo a mim. Lem-
bro-me que fiz um balanço das ati-
vidades e principais ações que es-
tavam em andamento no Ministé-
rio, desenvolvidas ao longo de 1997,
escolhido como o Ano da Saúde.

Afirmei que o novo Ministro
recebia o Ministério e o seu orça-
mento numa situação melhor do
que a de anos anteriores, o que
lhe propiciava condições mais fa-
voráveis para avançar na expan-
são, na melhoria do acesso e na
modernização do Sistema Único
de Saúde. Decorridos esses anos,
todas as expectativas em relação
ao novo Ministro foram ultra-
passadas. O balanço de gestão
apresentado pelo Ministro José
Serra é um documento que mere-
ce e deve ser analisado com bas-
tante rigor e reflexão. Ele mostra
como foi possível fazer muito.

Mais administrando melhor
os recursos existentes. Da mesma
maneira, revela que é preciso es-
tar constantemente alerta para en-
frentar novos desafios, e disposto
a superá-los. Acima de tudo, a luta
para ampliar os recursos públicos
para a saúde jamais deve ser aban-
donada. Os resultados apresenta-
dos na melhoria das condições de
atenção à saúde da população são
impressionantes e inquestionáveis.

Tanto isto é verdade que cre-
dencia um Ministro da área soci-
al, da complexidade que é o setor
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Saúde, a disputar o car-
go de Presidente da Re-
pública. Ministro José
Serra, hoje deixo o car-
go de Secretário Execu-
tivo para enfrentar, as-
sim como o senhor, um
novo desafio. Se já não
bastasse a relevância do
posto que vou ocupar,
ainda tenho a respon-
sabilidade de substituir

um grande Ministro. O senhor en-
frentou interesses poderosos, o
que muitos julgavam impossível.

Outros até já haviam tentado
mas, invariavelmente, ficasse ape-
nas no discurso. Seu grande méri-
to foi o de dar sustentação ao dis-
curso por meio de ações concre-
tas, ousadas, obstinadas. Sou tes-
temunha e participante efetivo de
todas as lutas travadas pelo se-
nhor no Ministério da Saúde. E
nisso quero destacar que os resul-
tados somente puderam ser alcan-
çados porque o senhor dispunha
de uma equipe trabalhadora, coe-
sa, forte e comprometida com os
interesses da população. Com essa
equipe, portanto, devem ser repar-
tidos os êxitos até aqui obtidos.

Os feitos de sua gestão no
Ministério mostram que a tarefa
de construção do Sistema Único
de Saúde não é uma bandeira de
alguns, como muitos ainda fa-
zem crer, mas de todos aqueles
que aliam a capacidade de com-
preender as dificuldades que
atingem a população à compe-
tência para enfrentá-las. A agen-
da da reforma sanitária tem sido
não somente cumprida como ace-
lerada na sua implementação,
acima de todas as expectativas.

Após cinco anos no Ministé-
rio da Saúde, sei das dificulda-
des a enfrentar, das potenciali-
dades das ações que estamos
executando e de outras que ire-
mos aprofundar. Conheço a equi-
pe e o seu compromisso com a
causa pública. Herdo, ainda, os
exemplos de um homem público

da sua envergadura, com quem
muito aprendi, continuo apren-
dendo e que me estimula a man-
ter a luta incansável para reduzir
as desigualdades sociais do País.

Não obstante os percalços
recentes e atualmente vividos,
quanto às responsabilidades das
três esferas de Governo sobre as
ações de controle de endemias,
vou continuar empenhado no
avanço do processo de descen-
tralização dos recursos e das
ações de saúde, uma vez que os
gestores estaduais e municipais
são os grandes parceiros e respon-
sáveis pelos progressos e melhori-
as do Sistema Único de Saúde.

Ênfase especial e apoio serão
dados ao processo, recém-inicia-
do, de reorganização da rede pú-
blica. Trabalharei para assegurar
o financiamento da expansão da
oferta de serviços pela rede hospi-
talar e ambulatorial, fruto de um
volume inédito de investimentos
na rede física, da ordem de R$ 3
bilhões, nos últimos cinco anos.
Não medirei esforços, ainda, para
aumentar o número de equipes do
Programa Saúde da Família.

Hoje, temos 13 mil mas, até o
final deste Governo, teremos 20
mil, que estarão nas residências
de 69 milhões de brasileiros. Da-
rei prioridade absoluta ao au-
mento e diversificação da oferta
de medicamentos genéricos no
mercado. Com a mesma intensi-
dade, ampliarei a distribuição gra-
tuita de medicamentos à popula-
ção usuária do SUS. Vou expan-
dir a farmácia popular, que aten-
derá o incremento do número de
equipes de saúde da família.

Vou incluir novos medica-
mentos excepcionais, de alto cus-

to e uso continuado, e garantir
os medicamentos para todos os
hipertensos e diabéticos cadas-
trados nas unidades básicas de
saúde. O Programa Bolsa-Ali-
mentação também receberá mi-
nha especial atenção. Até o final
deste ano, 2,5 milhões de pesso-
as, entre gestantes, nutrizes e
crianças, serão beneficiadas. Com
isso, estarei mais do que dupli-
cando a abrangência das atuais
950 mil pessoas atingidas pelo
Bolsa-Alimentação e pelo Progra-
ma de Carências Nutricionais.

Vou consolidar os investimen-
tos no saneamento básico, previs-
tos no Projeto Alvorada, funda-
mentais para a redução das doen-
ças e da mortalidade infantil. Fi-
nalmente, faço questão de afirmar
que muito já foi feito pela inclusão
social no Governo Fernando Hen-
rique. O reconhecimento desse
fato, se ainda não existe, é por des-
conhecimento das medidas ado-
tadas. Algumas, especificamente
relacionadas à Saúde, foram men-
cionadas pelo senhor, Ministro.

No entanto, o caminho a per-
correr na busca da justiça social
ainda é longo. A luta tem de ser
incessante e deve mobilizar um
grande número de atores sociais.
Estou preparado e este continua
sendo o meu compromisso com a
Saúde, com este Governo e com a
população brasileira. Ao Presi-
dente da República, Fernando
Henrique Cardoso, a certeza de
que trabalharei muito para fazer
o melhor. Ao senhor, Ministro
José Serra, meus votos de suces-
so em sua nova empreitada. Aos
funcionários e colaboradores do
Ministério da Saúde, o meu pro-
fundo reconhecimento e o chama-
do para continuarmos nesta luta.
Ao nosso País, mais saúde!

Obrigado.
———
Barjas Negri, Ministro
da Saúde do Governo do
ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso
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Apeoesp marca manifestação
e paralisação em 16 de março
A manifestação está marcada para 16 de março, com paralisação
e ato público, às 14 horas, no vão livre do Masp, na Capital

As empresas brasileiras reco-
lhem o valor para a Previdência
Social direto da folha pagamen-
to. O direito previdenciário é um
“seguro” que garante ao contri-
buinte uma renda na aposenta-
doria e em outras situações. O que
nem todo mundo sabe é que exis-
te um limite a ser recolhido e, caso
beneficiário tenha trabalhado
para uma ou mais empresas, esse
valor pode ter sido ultrapassado.
Mesmo assim, é possível recupe-
rar os créditos do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social).

Segundo a advogada Fabi-
ana Zani, a recuperação de cré-
ditos de INSS é possível para
todos que exercem atividades
ou prestação de serviços de for-
ma remunerada. “É válido para
autônomo, celetista ou presta-
dor de serviço. O beneficiário,
no entanto, não deve fazer par-
te de nenhum regime próprio
de previdência, como é o caso
dos servidores públicos”, ex-
plica sócia do SAZ Advogados,
escritório especialista em direi-
to empresarial e do trabalho.

Exemplos de profissionais
que podem estar nesta situação
são engenheiros, arquitetos,

Divulgação

A Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, diz que é preciso
uma grande mobilização dos profissionais da educação

O Conselho Estadual de Re-
presentantes (CER) da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo) decidiu neste último sá-
bado (19) pela realização de uma
grande manifestação, em con-
junto com as demais entidades
da educação, em defesa da jor-
nada do piso salarial nacional
dos professores e pelo reajuste de
33,24% para todo magistério. A
manifestação está marcada para
o dia 16 de março, com paralisa-
ção e realização de ato público,
às 14 horas, no vão livre do Masp,
na avenida Paulista, em São Pau-
lo, e também é em defesa da edu-
cação pública de qualidade.

A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT) diz que a luta dos profes-
sores da rede estadual de ensino,
nesse momento, é pelo imediato
cumprimento da lei do piso sala-
rial nacional do magistério, que
assegura a todos os integrantes
do magistério o reajuste de no mí-
nimo 33,24%, assim como segu-
rança sanitária aos profissionais
da educação e pelo máximo de 25
estudantes por sala de aula. “Te-
mos que pressionar para que
nossas reivindicações sejam
atendidas  e, para isso, é preciso
uma ampla participação dos
profissionais da educação  nes-
ta manifestação”, diz ela, que na

semana passada percorreu di-
versas escolas estaduais de Pi-
racicaba, dialogando com pro-
fessores e defendendo posição
contrária à nova carreira para
o magistério, que o governador
João Doria (PSDB) deve enca-
minhar nesta semana à Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, que
institui o subsídio e acaba com a
sexta parte, quinquênio, décimo
terceiro e não assegura a todos
os professores reajuste salarial.

A Professora Bebel (PT) diz
que “a manifestação é uma respos-
ta ao direito à educação, que está
sendo atacado e isso se deve, prin-
cipalmente, por seu papel de eman-
cipação do indivíduo, considera-
do uma ameaça pelos grupos ul-
trarreacionários e ultraliberais”.
Segundo ela, em São Paulo, o su-
cateamento da educação, promo-
vido por anos pelo PSDB, expõe um
triste cenário, com superlotação
das escolas, velho "novo" ensino
médio e desvalorização dos pro-
fessores nas escolas são só alguns
dos problemas enfrentados.

A presidenta da Apeoesp res-
salta ainda que o ambiente nas
escolas é de insegurança e revol-
ta com a imposição autoritária de
programas e medidas, sem qual-
quer abertura para o diálogo.
“Autoritarismo, aliás, que tam-
bém vem do governo federal. O
(presidente Jair) Bolsonaro igno-

ra o que está acontecendo no país
e fecha os olhos para a crise sani-
tária e social que se instalou no
Brasil. Hoje, o desemprego é a
principal preocupação dos traba-
lhadores brasileiros. O país pro-
vavelmente terá 14 milhões de de-
sempregados em 2022, de acordo
com projeção divulgada pela Or-
ganização Internacional do Tra-
balho (OIT). A fome e a insegu-

rança alimentar tornaram-se o
dia a dia de mais da metade da
população durante a pandemia.
Agravando esse cenário, os de-
sastres ambientais causaram cen-
tenas de mortes e deixaram mi-
lhares desabrigados. Para mudar
esse retrato desolador, é preciso
que fiquemos unidos na luta
contra o fascismo de Bolsonaro
e do bolsonarismo”, completa.
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Autônomos e prestadores de
serviços: recuperar créditos

Rodrigo Salerno e Fabiana Zani explicam sobre a
possibilidade de recuperar os créditos do INSS

Divulgação

professores universitários, den-
tistas, advogados e médicos.

Conforme detalha também o
advogado do SAZ Advogados,
Rodrigo Salerno, existe um teto
previdenciário anual, hoje, de R$
7.087,22. Esse é o mesmo valor
que o segurado-contribuinte po-
derá receber, preenchidos vários
requisitos legais, quando houver
a concessão do benefício previden-
ciário. “Quem realizou nos últi-
mos cinco anos contribuições aci-
ma do teto, considerando que os
valores são alterados anual-
mente, possui direito ao ressar-
cimento, seja por meio das vias
administrativas e/ou judicial”.

Para recuperar os créditos do
INSS é preciso a realização prévia
de um levantamento da média de
valores pagos, por meio de uma
análise documental. “A quantia que
o contribuinte terá direito varia
caso a caso, levando em conta va-
lores recolhidos e outros fatores”.

O pedido poderá ser feito a
qualquer tempo, abrangendo os
últimos cinco anos de recolhi-
mento. O SAZ Advogados pos-
sui especialistas para auxiliar os
prestadores de serviço e contra-
tados nesse campo do direito.

Rede pluvial ligada à rede de
esgoto e descarte de lixo na rede
coletora foram os principais pon-
tos tratados em uma reunião en-
tre o vereador Josef Borges e a
concessionária Mirante na últi-
ma sexta-feira (18), na sede da
empresa. Na oportunidade, o ve-
reador destacou algumas ocor-
rências no Distrito de Ártemis,
que foram ouvidas e esclarecidas
pela coordenadora de Operações
e Serviços, Laís Fonseca Gomes,
a supervisora de Operações,
Amanda Miquelani, e a coorde-
nadora de Responsabilidade So-
cial, Maria Aparecida Draheim.

Infelizmente, ainda é bastan-
te comum a confusão entre o que
é responsabilidade da Mirante e
o que é do usuário ou outros ór-
gãos públicos. Uma das dúvidas
de Josef era sobre vazamento de
esgoto ser causado pela concessi-
onária. “Na verdade, quando há
ligações irregulares, elas apare-
cem muito mais em períodos de
chuva, como o que vivemos nesse
primeiro bimestre do ano. A rede
pluvial, quando ligada direta-
mente à de esgoto, acaba provo-
cando o vazamento. Muita gente
ainda não sabe, mas a rede de
esgoto não é dimensionada para
receber água de chuva, ainda
mais no volume que foi registra-
do na cidade”, explicou Laís.

Além de reuniões com a co-

munidade para explicar a necessi-
dade de adequação da rede pluvi-
al e de esgoto quando há ligações
irregulares, a concessionária se
prontificou em realizar testes para
detectá-las. “Estamos à disposição
para esclarecer todas as dúvidas
dos moradores porque nossa in-
tenção é prestar sempre um ótimo
serviço”, disse Maria Aparecida.

Também foi esclarecida ao
vereador a importância da caixa
de inspeção e válvula de retenção.
“Essa caixa, um dispositivo mui-
to simples, deve estar localizada
na calçada e, além de evitar o re-
torno dentro dos imóveis e a en-
trada de animais peçonhentos, fa-
cilita que eventuais entupimentos
sejam sanados”, disse Amanda.

Ainda na reunião, Josef le-
vantou questão sobre a lagoa do
Itaiçaba, localizada no distrito,
que estaria recebendo o descarte
de esgoto. Durante a semana,
uma equipe da Mirante já tinha
ido ao local, onde fez a coleta de
água, e não detectou a presença
de esgoto. Além disso, a equipe
encontrou uma grande quantida-
de de lixo em volta da lagoa. “Re-
almente ainda há quem descarte
lixo ali”, afirmou o vereador.

“Estamos aguardando ape-
nas o retorno do vereador para
marcar as reuniões com a comu-
nidade”, concluiu a coordenado-
ra de Responsabilidade Social.
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Concessionária Mirante esclarece
dúvidas do vereador Josef Borges

Lagoa Itaiçaba recebe descarte de lixo e outros materiais

Divulgação

Na tarde da última quin-
ta-feira (17), a vereadora Ana
Pavão (PL) se reuniu com o de-
putado Alex de Madureira
(PSD) para debater a falta de
medicamentos para o tratamen-
to oncológico em Piracicaba.

“Tão logo fui informado so-
bre essa situação, já entrei em con-
tato com os governos do Estado e
Federal para reverter essa situa-
ção crítica. Meu gabinete está
totalmente voltado para assun-
tos como a luta contra o câncer
e por uma melhor qualidade no
atendimento de saúde pública”,
afirmou o deputado estadual.

Em Piracicaba, a vereadora
Ana Pavão tem acolhido constan-
temente demandas relacionadas
ao auxílio para medicamentos que
são enviados pelo Ministério da
Saúde aos postos locais de atendi-
mento. Os medicamentos mais
procurados são o Mesilato de Ima-
tinibe, que age contra esta prolife-
ração das células cancerígenas,
inibindo diretamente a ativida-
de da proteína Tirosina Quinase;
e a Eritropoietina, indicado para
os pacientes de Renal Crônico.

Sabendo do grande risco à
saúde dos pacientes em trata-
mento oncológico e renal, a ve-
readora tem buscado auxílio
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Reunião discute falta de medicamentos
Assessoria Parlamentar

"A falta de alguns medicamentos nos postos de atendimento
especializado é prejudicial aos pacientes que estão
em tratamento", disse a vereadora Ana Pavão

junto ao deputado para auxili-
ar nessa questão junto ao Mi-
nistério da Saúde, responsável
pela dispensação dos medica-
mentos para a rede de saúde.

“A falta destes medicamentos
nos postos de atendimento especi-
alizado é prejudicial aos pacientes
que estão em tratamento, enten-
dendo que os medicamentos supra-
citados são de suma importância
para a preservação da vida”, infor-
mou a vereadora piracicabana.

A parlamentar, sabendo do
grande risco à saúde dos paci-
entes em tratamento oncológi-
co e renal, enviou um ofício ao
deputado federal Guiga Peixo-
to (PSL) no dia 24 de janeiro,
para auxiliar nessa questão
junto ao Ministério da Saúde.

Em resposta ao oficio envi-
ado, o Ministério da Saúde ale-
gou que as entregas iniciaram
dia 4 de fevereiro, mas até o
presente momento, os postos
ainda não receberam. Ana Pa-
vão acredita que a destreza no
atendimento minimizaria os
impactos negativos das doenças.

Preocupada com a vida, a ve-
readora acredita que a destreza no
atendimento minimiza os impac-
tos negativos das doenças, e diz
que "se o Ministério retardar a

entrega, os pacientes necessitam
proteger seus direitos legais e legí-
timos, através de estratégias jurí-
dicas. Deixo meu gabinete à dis-
posição, junto ao do deputado es-
tadual Alex de Madureira (PSD)
para auxiliar e orientar neste pro-
cesso, pois sei que não podemos
fechar os nossos olhos enquanto
existem meios de lutar pela vida. ”

“Os medicamentos de trata-
mento oncológico possuem alto
custo, sendo inviável a compra
pelo próprio paciente, por isso, te-
mos que evitar essa situação, pois

atinge a população mais vulnerá-
vel economicamente”, disse Alex
de Madureira. "Quem está doente
não pode esperar a medicação. O
nosso intuito é resolver, seja o go-
verno do estado ou governo fede-
ral, estamos trabalhando para so-
lucionar esse problema que atinge
aqueles que mais precisam, os que
não têm condição de comprar esse
tipo de medicação, ” completou o
deputado estadual Alex de Madu-
reira, que é coordenador de Proje-
tos Parlamentares da Alesp (As-
sembleia Legislativa Paulista).
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Uniodonto elabora programação para celebrar os seus 40 anos
A Uniodonto Piracicaba esta-

rá desenvolvendo ao longo de
2022 uma série de atividades para
lembrar seus 40 anos de funda-
ção. A cooperativa de cirurgiões-
dentistas completa quatro déca-
das de vida no dia 16 de junho
próximo. A diretoria da Uniodon-
to estuda cuidadosamente os even-
tos com a finalidade de adaptá-los
às necessidades sanitárias devido
à pandemia do coronavírus.

Segundo Cláudio Zambello,
diretor-presidente da cooperati-
va, está sendo um desafio pro-
gramar as ações devido às nor-
mas do distanciamento social e
controle sobre a pandemia.

A atenção será dada ao capi-
tal humano com encontros, pales-
tras e treinamentos, voltados para
aprimorar o conhecimento cientí-
fico e tecnológico do dentista, aper-
feiçoar o atendimento das auxilia-
res de consultório e integrar os

gestores das empresas que contra-
tam os planos odontológicos Uni-
odonto. Um dos primeiros passos
está sendo iniciado em 5 de mar-
ço, data em que será realizada a
aula inaugural da décima turma
do Curso de Auxiliar de Saúde
Bucal (ASB), a profissional que
auxilia o dentista na rotina do con-
sultório. Para as auxiliares, em
setembro está realizado o 17°. En-
contro Uniodonto de Secretárias.

Aos profissionais da odon-
tologia, será realizado o V Con-
gresso Odontológico Uniodonto,
em 21 de outubro, no qual diver-
sos convidados discorrerão so-
bre as modernas técnicas e tec-
nologias da área. O evento será
online. A Uniodonto também
priorizará a atenção aos gestores
de pessoas de suas cerca de 400
empresas contratantes, os quais
serão alvo de palestras e cursos.

As atividades deverão ser

pontuais, ocorrendo de março a
dezembro, segundo Zambello. O
ponto máximo deve ser o jantar

dançante dos 40 anos progra-
mado inicialmente para 22 de
outubro em local a ser definido.

Divulgação

Cláudio Zambello, diretor-presidente da Uniodonto
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Criação de polo regional é
apresentado a agricultores
Gilmar Rotta (Cidadania) divulgou a proposta durante a abertura da
oitava edição do Coplacampo, evento para fomento de negócios no setor

Rotta entrega estudo de fomento à economia de baixo
carbono a Arnaldo Bortoletto, presidente da Coplcana

Davi Negri

A Sema (Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abaste-
cimento) é uma das exposi-
toras na 8ª edição do Copla-
campo, evento da Coplacana
(Cooperativa dos Plantado-
res de Cana do Estado de
São Paulo) para produtores
rurais e empresas do agro-
negócio de todo o Brasil. A
abertura do Coplacampo, na
manhã de ontem, 21, teve a
presença do prefeito Luciano
Almeida, que prestigiou orga-
nizadores e expositores.

O estande da Sema foi
organizado para apresentar
os principais programas de-
senvolvidos pela secretaria
em prol dos produtores ru-
rais de Piracicaba, como o
Patrulha Agrícola, PSA (Paga-
mento por Serviços Ambien-
tais), Compensação Ambien-
tal ,  ações envolvendo as
compras públicas da agricul-
tura familiar, entre outros.

Sema é expositora
no Coplacampo 2022

A Sema também está
expondo mudas do Viveiro
Municipal, sob responsabi-
lidade da Sedema (Secreta-
ria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), que ao final
do evento serão doadas.
Também há exemplares de
livros temáticos do setor, do-
ados pela CATI/CDRS (Coor-
denadoria de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável).

Para a secretár ia da
Sema, Nancy Thame, a par-
ticipação em um evento da
magnitude do Coplacampo é
fundamental para a divulga-
ção das políticas públicas
desenvolvidas pela Sema.
“Estamos trabalhando muito
para desenvolver programas
em conjunto com os agricul-
tores, pensando no incenti-
vo à agricultura local e na pro-
moção da segurança alimen-
tar e nutricional do nosso
município”, ressalta Nancy.

A proposta de caracterização
da RMP (Região Metropolitana de
Piracicaba) como polo de econo-
mia de baixo carbono foi apresen-
tada a produtores agrícolas na
manhã desta segunda-feira (21)
pelo vereador Gilmar Rotta (Cida-
dania), presidente da Câmara,
durante a abertura da oitava edi-
ção do Coplacampo, evento para
fomento de negócios do setor or-
ganizado pela Coplacana (Coope-
rativa dos Plantadores de Cana).

“Fizemos um estudo sobre
as oportunidades da economia
de baixo carbono para o agro-
negócio regional”, disse Rota, ao
entregar o projeto a Arnaldo
Bortoletto, presidente da Copla-
cana. “Quem deve conduzir esse
processo (de fomento à produ-
ção limpa) é o Governo do Esta-
do de São Paulo, já que envolve
várias cidades e ações como isen-
ções fiscais e abertura de crédito
para investimentos”, disse.

Articulado pelo Parlamen-
to Metropolitano de Piracicaba,
colegiado que reúne 140 verea-
dores das 24 cidades integran-
tes da RMP e que é presidido
por Rotta, o projeto cria o Polo
Paulista de Fomento à Econo-
mia de Baixo Carbono, trazen-
do à tona as aptidões caracte-
rísticas da região, como dispo-
nibilidade de terras com baixa
densidade demográfica, proxi-
midade de grandes centros con-
sumidores, o que cria vantagens
logísticas, demandas de recursos
hídricos, entre outros aspectos.

“O Parlamento Metropolitano
já fez essa cobrança ao Governo
do Estado de São Paulo e é impor-
tante que todas as autoridades
também apresentem essa deman-
da”, disse Rotta, em entrevista ao
programa de TV especial do Co-
placampo, transmitido pelas mídi-
as sociais do evento. “Todos vão
ganhar com isso”, enfatizou.

Apresentado no final do ano
passado, o projeto para criação
do Polo de Economia de Baixo
Carbono já foi encaminhado, via
ofício, ao secretário estadual de
Desenvolvimento Regional, Mar-
co Vinholi, e foi destaque no site
da Fundação Seade, do Governo
do Estado, que repercutiu artigo
escrito por Rotta e publicado na
imprensa local sobre o tema.

COPLACAMPO – Com cer-
ca de 70 expositores, o Copla-

campo segue até quinta-feira (24)
na área de armazenamento de
grãos da Coplacana, localizada no
km 157 da Rodovia do Açúcar (SP
304). Por conta da pandemia, o
evento foi em sistema on-line no
ano passado e retorna, em 2022,
com atividades presenciais.

Presidente da Coplacana,
Arnaldo Bortoletto lembra que
o setor do agronegócio tem
sido fundamental para a eco-
nomia do País, “hoje somos
responsáveis por 30% do PIB
nacional”, enfatizou. “Com os
preços das commoditties em
alta, temos um momento propí-
cio para novos investimentos,
porque sabemos que a agricultu-
ra vive de períodos de intempé-
ries, por isso é fundamental me-
lhorar a produtividade”, disse.

“Temos dois fatos muito im-
portante neste evento. Primeiro,
o Coplacampo consolida Piraci-
caba como o grande reduto do
agronegócio e da tecnologia, e o
segundo, e mais importante, é a
gente poder estar aqui todos jun-
tos de novo, graças a um traba-
lho hercúleo de todas as insti-
tuições”, disse o prefeito Lucia-
no Almeida (Democratas).

O deputado federal Arnaldo
Jardim (Cidadania) destacou os
produtores rurais como “os gran-
des heróis do Brasil”, lembrando
que é neste setor que o País tem
vantagens competitivas em rela-
ção a outros países. Ele defendeu
a aprovação do projeto de lei
6299/2022, pela Câmara dos De-
putados. “Não aceitamos aquilo
que se diz, que o setor agro é ini-
migo do meio ambiente, essa nova
legislação oferece mais agilidade
para a melhoria da qualidade dos
defensivos agrícolas”, destacou.

O deputado estadual Alex de
Madureira (PSD) enalteceu o
evento que “virou uma referência
não só para o Estado de São Pau-
lo, mas para outras regiões do
Braisl e até mesmo para represen-
tantes de outros países”. Ele lem-
brou que, recentemente, o Gover-
no do Estado registrou superávit
de R$ 1,2 bilhão no mês de janei-
ro, “o que representa a retomada
da economia, onde o setor agrí-
cola tem papel fundamental”.

O deputado estadual Rober-
to Morais (Cidadania) salientou
que o setor agrícola é “motivo de
orgulho” do País, mas especial-

mente para a região de Piracica-
ba. “No último ano, sentimos fal-
ta deste evento presencial”, des-
tacou, ao defender a atuação na
Assembleia Legislativa de São
Paulo em defesa do agronegócio.

VEREADORES – Primeira-
secretária da Mesa Diretora, a ve-
readora Ana Pavão (PL) desta-
cou a importância dos produto-
res agrícolas para a economia da

região e lembrou ainda “do papel
fundamental” para o desenvolvi-
mento local “como um todo”.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB), segundo-secretário da
Mesa Diretora, classificou o Co-
placampo como um acontecimen-
to que consolida o papel da re-
gião no setor. “Reforça a voca-
ção de Piracicaba como polo na-
cional do agronegócio”, disse.

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (Smads),
concluiu o levantamento de famí-
lias do bairro Maracanã, atingi-
das pelo transbordamento do ri-
beirão Piracicamirim. No total, 81
famílias foram atendidas pelo
Cras (Centro de Referência de As-
sistência Social) Piracicamirim.

Nessa semana a equipe per-
correu as ruas do bairro, come-
çando pela Nelson Campones do
Brasil até a rua Pedro Ferraz Pa-
checo, e de casa em casa captou
os dados de famílias que ainda
não haviam acessado os serviços
do Cras. Durante a visita, Joelita
Correia contou que a água subiu
até a metade da parede de sua
casa. “Perdi muitas coisas, col-
chão, sofá, estante, roupas e estou
tentando me recuperar do susto”.

Os moradores foram orien-
tados sobre os serviços e benefíci-
os sociais ofertados pela Assistên-
cia Social, cestas básicas, Cadas-
tro Único e Emdhap, além dos en-
caminhamentos necessários.

Luzia Correia, coordenadora
do Cras, explicou a proposta dessa
ação, em alcançar famílias que
nunca chegaram ao Cras, mas têm
perfil para acesso aos benefícios
sociais. “Durante a ação, além do
levantamento de informações, os
convidamos para participar da
Acolhida no Cras, ação coletiva
que tem como objetivo o referen-
ciamento da família aos serviços
e benefícios da assistência”.

BALANÇO – O transbordo
do ribeirão Piracicamirim atingiu,
de acordo com o levantamento
prévio do Cras, 81 famílias, po-
rém, algumas famílias não foram
acessadas pela equipe por não en-
contrarem-se em suas casas no
dia da ação ou por terem deixado
o imóvel. A unidade está progra-
mando uma nova busca ativa
para o fechamento total de famí-
lias atingidas pelas enchentes no
Piracicamirim – local mais afeta-
do durante as fortes chuvas.

“As famílias mais vulneráveis
atingidas concentram-se nessa re-
gião”, disse Euclidia Fioravante,
que complementou falando sobre
a falta de procura por parte das
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Smads conclui levantamento de famílias atingidas por enchente

famílias, nas demais unidades de
Cras, localizadas no Jardim São
Paulo, Mário Dedini, Novo Hori-
zonte, São José e Vila Sônia.

LIDERANÇAS - A equipe do
Cras e os líderes comunitários Lau-
ra Queiroz e Neto Brione se reuni-
ram essa semana para falar sobre
a parceria na campanha SOS Chu-
vas e outras questões relacionadas
às comunidades da região. Duran-
te a campanha, 126 famílias, de
toda a região do Piracicamirim
(Maracanã e Água Branca) foram
atendidas com as arrecadações
de cestas básicas, colchões, mó-
veis, roupas de cama, materiais
de higiene pessoal e de limpeza.

“Fortalecemos o atendimento

às necessidades das famílias, apoi-
ando a campanha e oferecendo
como pontos de arrecadação o Ban-
co de Alimentos e a Central de Pro-
jetos, com a logística de transporte
para as doações. As famílias atin-
gidas que não receberam as doa-
ções no Centro Comunitário do Pi-
racicamirim e ainda apresentam de-
mandas devem buscar pelos Cras”,
ressaltou Euclidia Fioravante.

“Precisamos articular um
plano preventivo entre sociedade
civil e poder executivo para que,
em questões como de enchentes,
os cidadãos piracicabanos te-
nham a quem recorrer”, ressaltou
Laura Queiroz, da Associação de
Moradores do Piracicamirim.

Flávia Silva Perez

Busca ativa no bairro Maracanã
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Vereadora acompanha
lançamento do projeto
da Pinacoteca no Engenho

Assessoria Parlamentar

Vereadora acompanha lançamento do projeto da Pinacoteca

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Ci-
dade É Sua, acompanhada pelo
integrante do mandato, Pablo
Carajol estiveram no ato de lan-
çamento do projeto de implanta-
ção da Pinacoteca que está sen-
do projetada no Armazém 14A
do Engenho Central. Na oportu-
nidade, a empresa responsável
Urban Arquitetura, representa-
da pelo arquiteto Marcelo Gui-
dotti apresentou vídeo de como
o espaço deverá ser estruturado.

Além do prefeito Luciano
Almeida (União Brasil), estive-
ram presentes diversos secretá-
rios municipais, assessores e
convidados. "Não havia a pre-
sença de representantes da clas-
se artística ou da população em
geral", observa a parlamentar.

"Aliás, esta crítica tem sido
feita pela área da cultura pela
forma como a atual administra-
ção tem conduzido o projeto En-
genho da Cultura, ou seja, sem
nenhuma abertura à participa-
ção dos artistas e fazedores da
cultura, às portas fechadas. O
aspecto da participação é um
pressuposto da democracia e de
uma gestão pública aberta ao di-
álogo. Esse elemento sem dúvi-

da aumentaria a credibilidade e
o sentido de pertencimento."

"Referente à adaptação que o
prédio terá que receber para que
venha a abrigar as atividades da
Pinacoteca Miguel Dutra, entende-
mos que os recursos deveriam ser
investidos na melhoria do prédio
original que foi concebido e desti-
nado para a implantação da Pina-
coteca, que abriga a história e a
memória das artes de Piracicaba.
Defendemos sim que o Engenho
Central receba investimentos e seja
restaurado e revitalizado, porém
não em detrimento de outros espa-
ços e patrimônios que já estão na
história e configuram como patri-
mônio histórico, artístico e cultu-
ral da cidade", conclui a parlamen-
tar, em nome do mandato coletivo.

De acordo com o secretário
municipal de Obras, Paulo Sérgio
Ferreira da Silva, a empresa ven-
cedora da licitação para o restau-
ro do Armazém 14-A foi a Arion
Construções e Gerenciamento de
Obras Eireli. A obra terá investi-
mento de R$ 1.144.798,92, em re-
cursos do Tesouro Municipal. O
prazo de execução da obra é de
180 dias. “Vamos fazer a fiscali-
zação e acompanhar a obra”, afir-
ma a vereadora Sílvia Morales.

CCCCCERIMONIALERIMONIALERIMONIALERIMONIALERIMONIAL

Inscrições do concurso da
Câmara vão até 10 de março

O candidato a uma das sete
vagas abertas pelo concurso pú-
blico 1/2022, para assistente de
cerimonial da Câmara Municipal
de Piracicaba, tem até o próximo
dia 10 para se inscrever. Basta
acessar o site vunesp.com.br/
CPRC1901 a partir das 10h desta
terça-feira (22), preencher os da-
dos, emitir o boleto e pagar a
taxa de R$ 57 até 11 de março.

A organização, a aplicação e a
avaliação das provas são de res-
ponsabilidade da Fundação Vu-
nesp (Fundação para o Vestibular
da Universidade Estadual Paulis-
ta "Júlio de Mesquita Filho"), que
arcará com todos os custos de re-
alização do concurso público, sem
qualquer despesa para a Câmara.

Também nesta terça-feira tem
início o período para o candidato
solicitar a isenção do pagamento
da taxa de inscrição, possibilida-
de amparada pelo decreto legisla-
tivo 49/2002 e pelo ato da Mesa 3/
2019. Para isso, é necessário ir ao
vunesp.com.br/CPRC1901, clicar
no link do requerimento da isen-
ção da taxa, preenchê-lo e fazer até
as 23h59 de quarta-feira (23) o
upload, na área do site destinada
ao candidato, dos documentos
exigidos no item 3.9 do edital de
abertura do concurso público.

O resultado das solicitações de
isenção da taxa de inscrição será
divulgado pela Vunesp em 2 de
março. Caso o pedido do candida-
to seja indeferido, ele poderá en-
tre os dias 3 e 4 interpor recurso,
cujo resultado sairá em 9 de mar-
ço, também no site da Vunesp.

A organizadora do concur-
so público tornará pública, em
25 de março, a lista de convoca-
ção para as provas e os locais
onde elas serão aplicadas. No
mesmo comunicado, também es-
tarão informações sobre os pro-
tocolos sanitários a serem obe-
decidos pelos candidatos quan-
do da realização da prova obje-
tiva e da redação, em 3 de abril.

O cargo de assistente de ceri-
monial tem vencimento de R$
4.156,22 para uma jornada de 40
horas semanais e conta com bene-
fícios de cesta básica (criado pela
resolução 10/1999, no valor men-
sal de R$ 421,35), vale-refeição
(instituído pela resolução 6/2020,
no valor diário de R$ 29,90, com

valores atualizados pelo ato da
Presidência 3/2022) e vale-trans-
porte mensal (segundo o dispos-
to na lei federal 7.418/1986).

REQUISITOS - Para se ins-
crever, o candidato deverá atender
às condições para preenchimento
do cargo e comprovar, na data da
nomeação, ser brasileiro, nato ou
naturalizado; ou gozar, caso seja
estrangeiro, das prerrogativas pre-
vistas no artigo 12 da Constitui-
ção Federal; ou ser cidadão por-
tuguês a quem tenha sido deferi-
da a igualdade nas condições pre-
vistas pelo decreto federal 70.436/
1972. Também deverá, na data da
nomeação, ter idade mínima de 18
anos, estar com o CPF regulariza-
do e estar quite com as obrigações
eleitorais e, quando do sexo mas-
culino, também as militares.

Outros requisitos são: gozar
de boa saúde física e mental
para o exercício das atribuições
do cargo, comprovada por ava-
liação médica oficial realizada
por profissionais designados
pela Câmara Municipal de Pira-
cicaba; não registrar anteceden-
tes criminais, achando-se no ple-
no exercício de seus direitos civis
e políticos; e não ter sido demiti-
do ou exonerado de serviço pú-
blico (federal, estadual ou muni-
cipal) em consequência de proces-
so administrativo (por justa cau-
sa ou a bem do serviço público).

Das sete vagas de assistente
de cerimonial abertas pelo concur-
so público 1/2022, seis integram a
lista ampla e uma é reservada aos
candidatos que, na ficha de ins-
crição, se declararem afrodescen-
dentes —a cota de 20% é garanti-
da pela lei municipal 8.546/2016.

Para esclarecer dúvidas sobre
o certame, o contato com a Vu-
nesp pode ser feito pelo telefone (11)
3874-6300, de segunda a sábado,
das 8h às 18h, e pelo link "Fale
Conosco", no site vunesp.com.br.
O site oficial da Câmara também
disponibiliza uma página exclusi-
va sobre o concurso público, com
informações sobre legislação e co-
municados. Nessa mesma seção,
a Comissão de Concurso Públi-
co da Casa disponibilizou um
formulário para candidatos en-
viarem dúvidas sobre o cargo
de assistente de cerimonial e a
carreira de servidor efetivo.
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A força-tarefa da operação
Tapa-buraco, executada pela Se-
cretaria Municipal de Obras (Se-
mob), continuou nesta semana,
atendendo mais 32 vias de 16 bair-
ros do município. O objetivo da
força-tarefa é atender as vias mais
afetadas pelas chuvas do início do
mês e faz parte das ações da Pre-
feitura, coordenada pela Defesa
Civil, para amenizar os estragos.

A força-tarefa teve início em
04/02 e, ao todo, 65 vias já foram

atendidas. A população também
pode solicitar o serviço da operação
Tapa-buraco pelo SIP-156. Três
equipes executam a operação em
pontos diferentes ao mesmo tempo.

Vias e bairros atendidos na
semana de 14 a 18 de fevereiro:
Areão: avenidas Primavera, Pri-
meiro de Agosto, Santa Rosa e Rio
Claro e rodovia Fausto Santo
Mauro; Centro: ruas Benjamin
Constant e do Rosário e avenida
Armando de Salles Oliveira; Chá-

cara Esperia: rua Manaus; Chá-
cara Nazaré: avenida Dr. Paulo de
Moraes; Conjunto Residencial Ma-
rio Dedini: ruas Nadir Eraldo Ste-
la e Wesley Sucasas; Jaraguá: ave-
nida Abel Francisco Pereira; Jar-
dim California: estrada Antonio
Abdalla; Jardim Primavera: ave-
nida Mal. Castelo Branco; Jardim
São Jorge: ruas Bofete e Guareí; Lo-
teamento Chácaras Nazareth II: rua
Maria Cecília Mattos de Moraes;
Monte Líbano: ruas Gervásio Ro-

vina e Me. Maria Helena do Espíri-
to Santo; Terras de Piracicaba: ave-
nida Ruy T Mendes e ruas Aurora
Frota de Souza e Prof. Octávio Al-
meida Mello; Unileste: rua José
Coelho Prates Junior; Vila Indus-
trial: ruas Cândido Portinari, José
Alves de Souza e Antonio Franco
de Lima; Vila Monteiro: avenida
Prof. Alberto Vollet Sachs; e Vila
Rezende: avenidas Rui Barbosa e
Dona Francisca, rua José Soleda-
de e rodovia Luiz de Queiroz.

TTTTTAPAPAPAPAPAAAAA-----BURABURABURABURABURACOCOCOCOCO

Força-tarefa atendeu mais 32 vias nesta semana

ESQUECIDOS
Os prêmios de loterias não

resgatados somaram mais de
meio bilhão de reais em 2021.
Segundo a Caixa Econômica
Federal, os prêmios "esqueci-
dos" e não retirados totaliza-
ram R$ 586,8 milhões no ano
passado, incluindo as apostas
de todas as modalidades no
país. O total em prêmios es-
quecidos em 2021supera de
longe o valor do prêmio prin-
cipal  da  Mega da Virada
2021, que foi de R$ 378 mi-
lhões. Em 7 anos, o total em
prêmios não resgatados em
todas as modalidades das Lo-
terias Caixa chega a R$ 2,5
bilhões em valores nominais.

DESTINO
Quando os ganhadores

não retiram o prêmio em até
90 dias, os valores são repas-
sados integralmente ao Fun-
do de Financiamento Estudan-
til (Fies). O Fies é o programa
federal de financiamento para
estudantes cursarem o ensino
superior em universidades pri-
vadas, com a contrapartida de os
beneficiários quitarem o financi-
amento após a formatura.

CASO ISOLADO
O salto no montante não res-

gatado em 2021 é explicado prin-
cipalmente pelo apostador de São
Paulo, que acertou as seis deze-
nas do prêmio da Mega da Vira-
da 2020 e não apareceu dentro
do prazo legal, perdendo assim
um prêmio de R$ 162,2 milhões.
Foi o maior já 'esquecido' na his-
tória das loterias da Caixa. No
mês de abril, a quantia total não
resgatada e repassada ao Fies foi
de R$ R$ 272,6 milhões, o maior
valor mensal do ano. As Loteri-
as Caixa reúnem atualmente as
modalidades Mega-Sena, Loto-
fácil, Quina, Lotomania, Time-
mania, Dupla Sena, Loteca, Lo-
togol, Federal, Dia de Sorte e
Super Sete. Assim como os prê-
mios não resgatados, a Caixa
também é responsável pelo repas-
se das arrecadações geradas pe-
las apostas. Os valores são dis-
tribuídos para áreas como Cul-
tura, Saúde, Educação, Seguran-
ça, Esportes, Seguridade e ou-
tros. A arrecadação das Loteri-
as Caixa com toas as modali-
dades de jogos foi recorde em
2021 e somou R$ 18,5 bilhões,
8,2% superior ao recorde anteri-
or, de R$ 17,1 bilhões, em 2020.

LLLLLAZERAZERAZERAZERAZER

Caipirandando amplia número de participantes
Atividade reuniu mais de 170 pessoas, no último fim de semana, para um percurso com cerca de 20 km de caminhada

Com mais de 170 partici-
pantes, foi realizado no sábado,
19, o 3º Caipirandando, evento
de caminhada organizado pela
Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Se-
lam). A terceira edição, que qua-
se dobrou o número de inscri-
tos em relação à segunda, quan-
do 95 pessoas participaram, teve
um percurso de aproximada-
mente 20 km, com a largada no
Centro Cívico, onde ocorreu a
concentração para o aquecimen-
to. O trajeto cruzou o bairro
Nova Suíça e teve como destino
final o Sítio Recanto do Basso,
na região do bairro Floresta.

"A experiência é melhor a
cada edição, percebemos isso pelo
interesse que o evento está des-
pertando nas pessoas. Para nós,
é motivo de satisfação. Estamos
ansiosos para a quarta etapa,
que será realizada em março",
afirmou Alexandre Nascimento,
chefe do setor de Eventos da se-
cretaria. Segundo Nascimento,

serão realizadas 12 edições do
Caipirandando neste ano. "Além
da caminhada, nós estamos pre-
parando rotas que podem ser fei-
tas de bicicleta. É nosso objetivo
para 2022", complementou.

Realizado em novembro do
ano passado, o primeiro Caipiran-
dando saiu do Engenho Central e
teve o balneário de Ártemis como
ponto final. A segunda edição, em
dezembro de 2021, começou no
clube da Associação dos Funcio-
nários Públicos Municipais de Pi-
racicaba (AFPMP), no bairro Jar-
dim Caxambu, com a chegada no
município de Saltinho. No último
fim de semana, o fim do trajeto
seria no Horto de Tupi, mas o lo-
cal está fechado para eventos de-
vido ao aumento no número de
casos de Covid-19 e H3N2. Em
todas as edições, a caminhada
passou por áreas rurais, o que
proporciona aos participantes
maior contato com a natureza.

"Achei excelente, super orga-
nizado, pessoas educadas e o ca-
minho 100% seguro. O evento co-

meçou pontualmente às 6h, con-
forme o combinado. Acredito que
a Prefeitura precisa investir mais
nesses eventos gratuitos para in-
centivar a população a participar
de passeios que envolvem a natu-
reza, aprender a respeitar e pro-
teger o que temos de precioso em
nossa cidade", elogiou a técnica
em nutrição Tatiane Moral Sca-
glione Stella. "O local em que a
rota terminou é muito acolhedor.
Gostei bastante, com certeza vou
participar mais vezes. A Selam
está de parabéns!", completou.

Já a funcionária pública Éri-
ca Xavier Carvalho destacou ou-
tros pontos positivos do Caipiran-
dando. "O evento foi bem orga-
nizado, com as equipes e carros
de apoio, todo o suporte dispo-
nibilizado nota 10. Foi uma ati-
vidade que contribuiu para pro-
porcionar um sábado diferente,
divertido e saudável, além da
interação e harmonia entre os
participantes e o incentivo ao es-
porte, em especial as atividades
ao ar livre que fazem tão bem

Divulgação

A atividade reuniu aproximadamente 170 participantes no último fim de semana

para a nossa saúde física e men-
tal. O trajeto foi maravilhoso, es-
pero que mais eventos como esse
sejam realizados e que mais ca-
minhos sejam explorados", falou.

O físico Rafael Willian com-
pletou 37 anos no dia do evento
e saiu muito satisfeito com a ex-
periência. "A organização foi ex-

celente, desde a inscrição ao
apoio no retorno de micro-ôni-
bus. Nostalgia é a palavra que
melhor define meu sentimento.
Quando soube da caminhada
pelas redes sociais, lembrei que
ainda tinha alguns equipamen-
tos de trilha empoeirandos. Foi
uma das melhores decisões do

ano até agora, mesmo com o per-
rengue de ter que terminar o
percurso praticamente descalço.
Agradeço a Selam pela iniciati-
va, eu não imaginava que ainda
pudesse redescobrir minha cida-
de natal em ótima companhia.
Acendeu novamente a chama de
aventureiro em mim", finalizou.

A vereadora Ana Pavão (PL)
reuniu-se nesta quinta-feira (17)
com o deputado estadual Alex de
Madureira (PSD) e com o secre-
tário municipal de Cultura, Adol-
pho Queiroz. A reunião aconte-
ceu no prédio da Semac (Secre-
taria Municipal da Cultura).

Na ocasião, a parlamentar
apresentou ao secretário um
projeto de revitalização do ba-
nheiro público da Rua do Porto.
“Essa secretaria tem se empenha-
do em fazer a diferença na cidade
através da cultura”, destacou.

Segundo a vereadora, “com
este projeto, o banheiro público
será revitalizado com uma pin-

SSSSSEMACEMACEMACEMACEMAC

Ana Pavão entrega projeto para revitalização de banheiros
tura artística, transformando o
'algo simples' em 'maravilhoso'”,
visto que está situado no ponto
turístico do município, a Rua do
Porto”, explicou Ana Pavão.

De acordo com a pasta, a
proposta está em estudo, tanto
em captação de recursos como
em processos burocráticos para
poder aplicar em Piracicaba.

“Temos grandes artistas em
nossa cidade e pensamos em apli-
car essa ideia para ser também
destaque no nosso município. A
arte transforma e deixa o ambien-
te mais aconchegante e é isso que
queremos transmitir para quem
nos faz uma visita”, ressaltou.

Assessoria Parlamentar

Obra de melhorias prevê revitalização com uma pintura artística
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Parlamento Metropolitano discute
qualidade da manutenção de vias

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Ipedd encaminha ofícios para barrar
homenagens a Olavo de Carvalho

Com o objetivo de levar a si-
tuação das rodovias da região à
Concessionária Eixo, que admi-
nistra vários trechos de estradas
da Região Metropolitana de Pi-
racicaba, o presidente da Câma-
ra do Parlamento Metropolitano,
Gilmar Rotta (Cidadania), pro-
moveu reunião, na manhã desta
sexta-feira (18), entre a direto-
ria da empresa e vereadores das
cidades de São Pedro, Charque-
ada, Águas de São Pedro, Santa
Maria da Serra e Piracicaba.

Durante cerca de uma hora
de conversa, os vereadores apon-
taram diversos problemas das es-
tradas administradas pela Conces-
sionária na região. “Eu peço uma
atenção melhor ao povo de Santa
Maria da Serra, que até hoje é cru-
cificado”, disse o vereador Carlos
Adriano Zani.  Além de indicar
problemas na pavimentação – ain-
da mais acentuadas com as recen-
tes chuvas na região –, ele tam-
bém criticou o valor do pedágio.

O vereador Valter Leandro
Ferreira, o Valter da Jaws (Ci-
dadania), da cidade de Águas de
São Pedro, relatou que o trecho da
rodovia que hoje corta a cidade
está com vários buracos e o solo
cedeu bastante, “criando uma cros-
ta na lateral da rodovia”, disse,
mesmo tendo reconhecido o tra-
balho recente iniciado pela con-
cessionária para recapeamento.

Representante da Concessio-
nária Eixo, Robinson Alexandre

Ávila apresentou diversas inter-
venções que a empresa tem reali-
zado na região. Dentre as vias que
demandam maior investimento
está a SP-191, entre Charqueada
e São Pedro. Ele explicou que o
trecho entre o km 99 ao km 115
é o mais complicado e que de-
manda cuidado maior na obra.

Ávila também destacou que,
com as chuvas recentes na região,
foi identificado uma incidência de
problemas em 6% da malha cui-
dada pela Concessionária. “No
todo parece que esse percentual
não é muito, mas é pulverizado,
existindo um ponto ali e outro
mais adiante”, disse, ao enfatizar
a dificuldade de dar conta de to-
das as demandas que surgem.

O vereador Gilmar Rotta
também pediu uma solução para
o acesso dos bairros Santana e
Santa Olímpia, “em que o trecho
está praticamente intransitável”,
enfatizou. “É uma demanda pela
qual estamos sendo cobrados
bastante pela população daquela
região”, disse o presidente do
Parlamento Metropolitano.

Ele enalteceu a oportunida-
de de representantes da popu-
lação da Região Metropolitana
de Piracicaba poderem conver-
sar diretamente com represen-
tantes da Concessionária Eixo.
“Somos 140 vereadores, estamos
aqui em 20, e isso é muito im-
portante para que possamos man-
ter um diálogo aberto”, disse.

Após divulgar Nota Pública
condenando os projetos de home-
nagem a Olavo de Carvalho, que
tramitam na Câmara de Vereado-
res de Piracicaba, o Ipedd (Insti-
tuto Piracicabano de Estudos e
Defesa da Democracia) protoco-
lou, na segunda-feira, 21, dois ofí-
cios visando influir para que as
proposições não sejam aprovadas.

O primeiro ofício é endereçado
ao presidente da Câmara, Gilmar
Rota (Cidadania) e pede que a Nota
Pública do Instituto, que faz duras
críticas aos projetos do vereador
Fabrício Polezi (PAT), seja anexa-
da às proposituras, para ser consi-
derada por todos os vereadores. “O
Ipedd entende que essa homena-
gem, além de premiar a barbárie, é
uma afronta ao povo piracicabano,
conforme explicita a Nota Pública
anexa”, argumenta a entidade.

O segundo ofício é endereça-
do à presidenta da Comissão de
Educação, Esportes, Cultura, Ci-
ência e Tecnologia da Câmara e
apresenta arrazoado para solici-
tar que a referida comissão emita
parecer pelo “arquivamento de-
finitivo” dos projetos. A comis-
são é presidida pela vereadora
Rai de Almeida (PT) e integrada
pelos vereadores Thiago Ribeiro
(PSC) e Zezinho Pereira (DEM).

No ofício, o Ipedd informa que
considerando a legislação vigente
entende que os projetos deverão
receber parecer contrário da Co-
missão de Legislação e Justiça da

Câmara. Este tipo de homenagem,
sobretudo com a nomeação de
ruas e logradouros públicos, es-
taria vedado a “pessoa falecida
condenada, em decisão transita-
da em julgado ou proferida por
órgão colegiado pelo crime con-
tra a dignidade sexual e sanções”.

No texto, o Instituto lembra
que Olavo de Carvalho foi proces-
sado, julgado e condenado, por
danos morais, em processo em que
acusa o músico Caetano Veloso, em
rede social, de ter cometido crimes
contra a dignidade sexual. O pro-
cesso judicial tramitou no Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janeiro.

Sobre o posicionamento da
Comissão de Educação, observa
que a mesma tem o poder de se
manifestar sobre o mérito das ini-
ciativas. E argumenta em relação
às homenagens propostas: “Além
de não contribuírem para ampli-
ação da cidadania e o exercício
democrático, se aprovada, pro-
move e incentiva a guerra cultural
desejada e incentivada por Olavo
de Carvalho em nossa cidade”.

Os ofícios encaminhados
pelo Ipedd estão relacionados ao
Projeto de Decreto Legislativo 8/
2022, que institui a “Medalha de
Mérito Estudantil Professor Ola-
vo de Carvalho”, e ao Projeto de
Lei 23/2022, que denomina “Pra-
ça Prof. Olavo de Carvalho” a
área verde no bairro Jardim São
Francisco, os dois de autoria do
vereador Fabrício Polezi (PAT).

O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) esteve na manhã
desta segunda-feira (21) em reu-
nião on-line com a secretária de
Trânsito e Transportes, Jane Fran-
co Oliveira, para tratar de assun-
tos relacionados à indicações, re-
querimentos e solicitações diversas.

Entre os temas tratados está
a indicação 709/2022, referente
a solicitação de instalação de se-
máforos nas rotatórias da rua
Santa Catarina, uma delas fica
próxima da Faculdade Anhan-
guera e a outra do Supermercado
Savegnago. A secretária informou
que há previsão de realização de
estudos aprofundados e os proje-
tos de viabilidades para implan-
tação ou não dos semáforos ou
ainda algo que possa atender a
demanda com relação ao fluxo de
veículos com maior segurança.

Já com relação ao projeto de
implantação de Escola de Moni-
tores de Trânsito, foi informado
que deve-se levar em conta a atu-
al legislação do Código de Trân-

sito Brasileiro, que sofre cons-
tantes adequações e alterações.

O vereador questionou tam-
bém sobre respostas ao requeri-
mento 79/2022, no qual ele solici-
ta informação dos locais que fo-
ram atendidos para a implanta-
ção de ciclovias e quais outros lo-
cais estão previstos para futuras
implantações, atendendo solicita-
ções de esportistas e usuários de
bicicletas como meio de transporte,
e ainda a implantação de um per-
curso de 26 km para as atividades
dos ciclistas e esportistas. A infor-
mação fornecida foi de que há um
levantamento do percurso e estu-
dos de viabilidade técnica para pos-
teriores projetos de implantação.

O parlamentar aproveitou e so-
licitou o apoio da Semuttran no even-
to do passeio ciclismo "Todos Con-
tra a Pedofilia", que será realizado
nas proximidades da rua do Porto
e Engenho central, no próximo dia
17 de abril, pela Federação de Ciclis-
mo de São Paulo, entidade organi-
zadora do evento em Piracicaba.

SSSSSEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRAN

Reunião on-line discute
melhorias no trânsito
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Comitiva flagra más condições
de armazenamento de obras
As telas, esculturas e quadros foram transferidos do antigo prédio, localizado
na rua Moraes Barros, no Centro, para o Parque do Engenho Central

Em vistoria realizada nesta
segunda-feira (21), um grupo de
vereadores flagrou as más condi-
ções de armazenamento das cerca
de mil obras da Pinacoteca Miguel
Archanjo Benício Assumpção Du-
tra em uma sala de ensaios do Te-
atro Municipal Erotides de Cam-
pos. As telas, esculturas e quadros
foram transferidos do antigo pré-
dio, localizado na rua Moraes Bar-
ros, no Centro, para o Parque do
Engenho Central, onde será cons-
truída uma nova pinacoteca.

Participaram da vistoria os
vereadores Rai de Almeida (PT),
Zezinho Pereira (DEM) e Sílvia
Morales (PV), do mandato cole-
tivo A Cidade É Sua, além da as-
sessoria do vereador Pedro Ka-
wai (PSDB). Também participou
da comitiva o artista plástico
Manuel Guglielmo, que é mem-
bro do Conselho Municipal de
Cultura e integrante do movi-
mento Amigos da Pinacoteca.

No Parque do Engenho, os
parlamentares foram recebidos
pelo diretor Antonio Domingos
Padovan. Ele levou a comitiva
até a sala de ensaios, onde estão
as obras. No espaço, as telas es-
tão armazenadas em gradis (usa-
dos em eventos para contenção
de público) envolvidos com plás-
tico bolha e as maiores estão em
andaimes. Antes de serem trans-
feridas da Pinacoteca, estas mes-
mas obras eram acondicionadas
em trainéis, equipamentos espe-
cíficos para quadros e telas.

Algumas obras mantêm a
embalagem com papel kraft, tra-
balho feito pelos próprios servi-
dores da Secretaria da Ação Cul-
tural, mas outras estão encosta-
das umas nas outras, no mesmo
pacote. Como são de diferentes
tamanhos, as estruturas das
molduras de algumas peças fa-
zem peso sobre as que estão em-
baixo, o que, segundo os verea-
dores, pode danificar as telas.

Apesar do detalhamento
pelo diretor do cuidado que foi
adotado para a embalagem do
material para o transporte, os
vereadores questionaram a au-
sência de acompanhamento téc-
nico para a transferência do acer-
vo, pois muitas obras são fruto
dos prêmios aquisitivos dos sa-
lões de Belas Artes, Arte Contem-
porânea (SAC) e o de Aquarelas.

Os parlamentares questiona-
ram ainda a falta de contratação
de um seguro para o material e se
mostraram preocupados com a
deterioração dos quadros. O dire-
tor explicou que a sala possui ar
condicionado e um desumidifica-
dor de ar. No entanto, os vereado-

Fabrice Desmonts

Vereadores questionam falta de acompanhamento técnico para transferência

res observaram aberturas no teto,
que podem sujeitar as obras à
umidade e ações do tempo.

Um ponto abordado pelos
parlamentares foi a falta de trans-
parência no momento da trans-
ferência das obras, já que não
houve divulgação prévia do fato.
Eles ainda questionaram o tempo
em que as obras permanecerão
acondicionadas dessa forma.

DOCUMENTOS - Outra
constatação feita pelos vereadores
diz respeito aos documentos his-
tóricos da antiga Usina Monte Ale-
gre. Eles localizaram pacotes do
material guardados em um bar-
racão do Engenho, que não é to-
talmente fechado e está em péssi-
mas condições de conservação. O
diretor do espaço explicou que cerca
de três mil caixas do material fo-
ram deixadas jogadas pela antiga
administração e agora tem sido
feito um trabalho de separação.

Ele disse que os documentos
que estão no barracão são de ou-
tros municípios e foram colocados
no espaço à espera da destinação.
Ele garantiu que o local não rece-
be umidade da chuva. Os docu-
mentos da usina que são de Pi-
racicaba também foram embala-
dos e guardados em outra sala
da administração do Engenho.

SÓ POR REQUERIMEN-
TO – Depois da vistoria, os ve-
readores foram recebidos pelo se-
cretário da Ação Cultural, Adol-
pho Queiroz. Ele disse que só vai
se manifestar oficialmente, atra-
vés da resposta a requerimento
enviado pela Câmara, alegando
que a visita ocorreu de surpresa.
Queiroz informou apenas que as

obras da nova Pinacoteca, que
será implantada no barracão
14A, devem ser concluídas em um
prazo de seis meses. A previsão é
de inauguração em agosto.

“O secretário sugeriu que a
gente fizesse todos os questio-
namentos por escrito. Vamos
fazer o requerimento e mandar
para o secretário”, garantiu o
vereador Zezinho Pereira
(DEM). “Isso é lamentável por-
que a gente tem ouvido que eles
querem que a gente venha aqui
e agora eles não têm resposta e
precisamos fazer requerimento”.

“O vereador tem a prerroga-
tiva de fiscalizar o que for no mu-
nicípio”, ponderou a vereadora
Silvia Morales (PV). “Piracicaba
tem uma tradição na parte cultu-
ral e é uma questão que tem que
ser debatida. Vamos construir o
requerimento a várias mãos”.

“Tínhamos uma suspeita que
esse acervo não estava acondicio-
nado nos termos em que deveria
e in loco materializamos a nossa
suspeita”, resumiu a vereadora
Rai de Almeida (PT). “É uma pena
a gente ver a forma como está sen-
do feita a gestão da cultura, do
patrimônio da nossa cidade. Es-
tamos diante de um grande de-
safio, que é a gente cobrar deste
governo uma política de cultura,
que nós estamos órfãos. Estamos
fazendo um apelo não só para o
governante, mas também para
que os artistas possam saber
como estão sendo tratadas as ar-
tes e a cultura da nossa cidade”.

No requerimento, os vereado-
res deverão solicitar os relatórios
referentes ao processo de trans-

porte das obras, os responsáveis
técnicos e a descrição de como ocor-
reu, em quais datas e condições.
Eles também querem saber a pre-
visão de uso da sala de ensaios do
teatro para armazenamento do
acervo e quem é o responsável téc-
nico pelo local, além dos reflexos
causados pela restrição do uso do
espaço enquanto estiver abrigan-
do as obras. No requerimento,
também será solicitado o projeto
para catalogação dos documentos
históricos da Usina Monte Alegre.

PRÉDIO – A comitiva ainda
vistoriou o prédio da Pinacoteca
Miguel Dutra, no Centro, e cons-
tatou o abandono do local. A pra-
ça José Ferraz de Almeida Júnior,
onde fica o prédio, está tomada
pelo mato e lixo, e o calçamento
está deteriorado, inclusive com
uma cratera que pode ocasionar
acidentes com pedestres. A vere-
adora Rai avaliou que o dinhei-
ro aplicado na construção de
uma nova pinacoteca poderia ser
utilizado na reforma e amplia-
ção do prédio antigo, que foi
inaugurado há mais de 50 anos.

Ela lamentou que a intenção
do Poder Executivo seja dar ou-
tra destinação para o espaço,
como se cogitou a transferência
para a Polícia Federal. A verea-
dora lembrou que qualquer alte-
ração na destinação do prédio
tem que passar pela Câmara, já
que a legislação especifica o uso
do espaço público para a Pinaco-
teca. “Não somos contra a cons-
trução de uma nova pinacoteca.
Mas este espaço tem que ser man-
tido porque a sociedade precisa de
mais espaços culturais”, afirmou.
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Entidades se unem
para reformar área de
lazer de comunidade

Divulgação

A área de lazer da Comunidade recebeu pinturas de
solo e de grades, plantio de árvores, corte de mato,
instalação de brinquedos e outras melhorias

Promovido pela Oji Papéis,
com apoio da Oscip Pira 21, o
concurso cultural Meio Ambien-
te #semprepresente premia os
quatro ganhadores da 8ª edi-
ção do projeto, realizada no ano
de 2021. As premiações aconte-
cem em cada uma das escolas
da rede estadual de ensino.

O projeto tem como objetivo
desenvolver a consciência de cri-
anças e adolescentes sobre a im-
portância de pequenos gestos do
dia a dia na manutenção dos re-
cursos naturais. “A sustentabi-
lidade é um dos valores da Oji e
permeia toda a cadeia de papel e
celulose, fazendo com que o se-
tor seja referência mundial em
conservação ambiental. É este
valor que queremos passar para
as futuras gerações”, conta Mô-
nica Salles, da área de Respon-
sabilidade Social da empresa.

No total, o projeto recebeu
cerca de 1.100 trabalhos, sendo
700 redações e 400 desenhos.
“Foi uma árdua tarefa escolher
os quatro vencedores devido à
alta qualidade dos trabalhos. A
cada edição, percebemos a evo-
lução do projeto, o que compro-
va que conseguimos alcançar
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OJI Papéis premia ganhadores
do concurso #semprepresente

nosso objetivo de envolver e mo-
tivar mais crianças em relação à
importância de conservar o meio
ambiente”, completa Rosa Mo-
rais, secretária da Agenda 21 da
Oscip Pira 21- Piracicaba Reali-
zando o Futuro, organização par-
ceira que seleciona as redações.

Na categoria 1 (2º e 3º ano), o
desenho da aluna Ana Clara Ca-
margo, do 3º A da E. E. Honorato
Faustino (Professora Vanete Ma-
ria Cunha Caldeira) foi o vence-
dor e a aluna ganha um tablet ver-
são kids. A aluna Luiza Padilha
Fernandes do 4º B da E. E. Mi-
randolina (Professora Juliana
Gozzo) é ganhadora da categoria
2 (4º e 5º ano) e de um tablet ver-
são kids.  A redação escolhida da
categoria 3 (6º e 7º ano) foi de
Nicole Beltrame Lucas do 7º B da
E. E. Prof. Elias de Mello Ayres
(Professora Jakeline Greice), a alu-
na é presenteada com um note-
book. Já a categoria 4 (8º e 9º ano),
teve a melhor redação por Daylla
Aparecida de Oliveira do 9º D da
EE Profº Eduir Benedicto Scarpa-
ri (Professora Valéria Mello),
também recebe um notebook. As
quatro professoras serão presen-
teadas também com um tablet.

No sábado (19), o Projeto
Cooking 3x3 se uniu a outros co-
letivos, com apoio do Sesc Pira-
cicaba, para realizar um muti-
rão em benefício da comunida-
de Portelinha em Piracicaba. Os
voluntários do Cooking3x3 fica-
ram responsáveis por fornecer
o café da manhã e almoço das
equipes e da comunidade. Par-
ticiparam da ação dezenas de
voluntários integrantes da Casa
do hip hop e da Organização Co-
munitária Articulando Utopias.

A área de lazer da Comuni-
dade recebeu pinturas de solo e
de grades, plantio de árvores, cor-
te de mato, instalação de brinque-
dos e outras melhorias. A ação
faz parte das atividades em que o
Cooking 3x3 se envolve enquanto
organiza o próximo evento espor-
tivo beneficente. Para o torneio de
2022, Will Evangelista, criador do
Cooking, já conquistou uma cola-
borador importante, a loja Deca-
thlon de artigos esportivos no
Shopping Piracicaba. A expectati-
va é conseguir mais apoiadores
para oferecer aos jovens uma ex-
periência motivadora, além de
promover a arrecadação de ali-
mentos e doações para fazer a di-
ferença aos mais necessitados.

“Estamos organizando um
grande evento, dividido em vári-
os torneios durante o ano, e te-
mos certeza de que vamos de-
monstrar a força do esporte na
formação do caráter, associando
a prática esportiva com a ação
social. Esse novo formato tem
tudo para dar também visibilida-
de aos apoiadores que estarão
conosco, atuando junto à comu-
nidade”, destaca Will. “Eu agra-
deço muito a todos que ajudam o
Cooking3x3, diretamente ou in-
diretamente, todos que fazem isso
ser possível”, finaliza o atleta.

Para patrocinar o evento
é possível fazer a adesão a um
dos modelos de apoio com va-
lores para empresas de peque-
no, médio ou grande porte. O
contato de Will Evangelista é

(19) 98175-3999 ou Instagram
@cooking3x3 @will3x3.

PLANO PARA 2022 - Em
vez de um único dia de compe-
tições, serão lançados seis tor-
neios em quadras esportivas
da cidade (Piracicaba) e da re-
gião (Cosmópolis) com encer-
ramento em pleno Shopping
Piracicaba, na praça central.

As disputas serão divididas
em quatro categorias: sub 16, sub
18, livre masculino e livre femini-
no. A expectativa da organização
é receber centenas de atletas de
toda a região para prestigiar a
competição e efetuar doações que
tem auxiliado inúmeras famílias
desde 2018. A arrecadação do
evento acontece no momento das
inscrições que são feitas median-
te doação de alimentos, além das
doações espontâneas por parte do
público que vai assistir. Os fina-
listas do torneio recebem camise-
tas personalizadas e os vencedo-
res recebem troféus. As datas
ainda não estão definidas até que
sejam fechados os apoios e patro-
cínios. O idealizador e organiza-
dor do evento, Will Evangelista,
espera arrecadar recursos e ali-
mentos para garantir o forneci-
mento de cerca de 1.000 marmi-
tas por mês. “O projeto começou
com as doações de cestas básicas
que eu juntava com amigos e co-
laboradores, e quando veio a pan-
demia vimos a necessidade de
fornecer a comida pronta porque
muitas famílias não tinham con-
dições nem para cozinhar”, des-
taca o atleta que já jogou basque-
te pelo XV de Piracicaba e pela
Seleção Brasileira de 3x3. Will,
também formado em gastronomia
(durante atuação pelo XV) pre-
para os alimentos pessoalmente,
junto com outros voluntários.

“Agora estamos em busca
de parceiros que queiram inves-
tir no projeto para fazer um bem
para a sociedade, mas que tam-
bém vão ter grande visibilidade
durante as atividades desenvol-
vidas”, convida Evangelista.
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Vereador solicita ao Executivo
melhorias para Santa Olímpia

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve na manhã da úl-
tima sexta-feira (18), no bairro
Santa Olímpia. A pedido de mora-
dores, o parlamentar foi conferir
a situação que se encontra o cru-
zamento da rua Santa Olímpia
com a rua José Pompermayer.

Este cruzamento possui um
acentuado declive e as sinaliza-
ções verticais de “Pare” nesta via
estão muito altas e as sinaliza-
ções de solo “Pare” se encontram
apagadas, ambas dificultando a

visualização do tráfego de au-
tomóveis e principalmente de
veículos pesados, possibilitan-
do o risco de acidentes graves.

A mudança da altura das pla-
cas e repinturas das sinalizações
trarão maior segurança a todos,
destaca Anilton Rissato. Diante
disso, o vereador encaminhou ofí-
cios ao Executivo, para que as pro-
vidências sejam tomadas. Na oca-
sião, foi feito, também, o pedido
para a manutenção das vias, pois
se encontra com grandes buracos.

Assessoria Parlamentar

Vereador Anilton Rissato no cruzamento da rua Santa Olímpia
com a rua José Pompermayer, no bairro Santa Olímpia
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Moradores reivindicam a
manutenção em área de lazer

Em atendimento às reivindi-
cações dos moradores da Vila Re-
zende, por manutenção do campo
de areia e área de lazer localizados
na esquina da rua Adolfo de Car-
valho com a avenida Mário Dedi-
ni, o vereador Ary de Camargo
Pedroso Jr. (Solidariedade), na
manhã desta segunda-feira (21)
protocolou a indicação 782/2022,
no encaminhamento de sugestão
ao Executivo para atendimento
do pedido da população local.

O parlamentar ressalta que

moradores e frequentadores do
local reivindicam manutenção e
limpeza no campo de areia e
playground que estão com mato
alto, impossibilitando o uso des-
tes equipamentos de lazer. "Em
alguns locais do campo o mato alto
chega a ultrapassar 60 centímetros
de altura", realça o parlamentar no
teor da indicação ao chefe do Exe-
cutivo, o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil), para que através
do órgão competente tome as de-
vidas providências com urgência.

Pedido é por manutenção do campo de areia e de área de
lazer na rua Adolfo de Carvalho com a avenida Mário Dedini

Assessoria Parlamentar
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Produtores de audiovisual dão
contribuições ao ‘Cota de Tela’
Representantes do Coletivo Cena 14 estiveram com a vereadora Sílvia
Morales para discutir o projeto de lei que institui a Cota de Tela Municipal

Na manhã desta sexta-feira
(18), os produtores audiovisuais
Bruna Epiphânio, Gabriel Ávila,
Rober Caprecci e Cris Mendes, do
Coletivo Cena 14 – Rede de Pro-
dutores Audiovisuais Independen-
tes, estiveram no gabinete da ve-
readora Sílvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo “A Cidade É
Sua” para discutir o projeto de
lei que institui a Cota de Tela
Municipal e apresentar suges-
tões de adequação do projeto à
realidade da produção local.

“É importante ressaltar que
agora Piracicaba faz parte de uma
região metropolitana, e que a ade-
são das cidades que compõem
essa região é fundamental para
fortalecer o movimento audiovi-
sual do interior”, lembrou Bruna.

Nesse sentido, após ouvi-
rem as sugestões dos produto-

Assessoria Parlamentar

Produtores de audiovisual trazem contribuições ao projeto Cota de Tela

res, o Mandato Coletivo se pro-
pôs a apresentar o projeto ao
presidente do Parlamento Me-
tropolitano de Piracicaba, o ve-
reador Gilmar Rotta (Cidada-
nia), para que o mesmo analise
a viabilidade de encaminhar o
projeto de lei às demais 23 cida-
des da região metropolitana, vi-
sando o apoio das mesmas.

Outro ponto importante tra-
zido pelo coletivo de produtores
foi a tramitação da lei Paulo Gus-
tavo, que, se aprovada pela Câ-
mara dos Deputados e sanciona-
da pelo presidente Jair Bolsona-
ro, trará para Piracicaba mais de
R$ 2 milhões para serem distribu-
ídos para o setor do audiovisual.

A vereadora Silvia Morales
reconhece o crescimento da pro-
dução audiovisual de Piracica-
ba e acredita que “com a apro-

vação da lei Paulo Gustavo te-
remos ainda mais trabalhos
para serem exibidos entre lon-
gas, média e curta-metragem.

"Por isso, a importância de ga-
rantir lugar para essas produ-
ções locais nas salas dos nossos
cinemas”, destaca a parlamentar.

O vereador Josef Borges (So-
lidariedade) recebeu em seu gabi-
nete nessa segunda-feira (21) o
engenheiro José Henrique de Car-
valho, responsável técnico do pro-
cesso de regularização fundiária
do loteamento Veredas de Artemis.

O processo válido é  de
2019, mas ele tem documen-
tos que já foram apresentados
à Prefeitura desde 1999.

Participou dessa reunião, que
ocorreu no gabinete, a engenheira
Katia Arthur, que também tem
grande experiência nessa área. “Em
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Vereador avalia processo
de regularização fundiária

Assessoria Parlamentar

Borges recebeu o engenheiro responsável pelo Veredas de Artemis

breve teremos uma reunião na pre-
feitura para que o processo cami-
nhe e seja efetivada a regulariza-
ção. Os moradores estão sendo
prejudicados sem a conclusão do
processo”, afirmou o vereador.

Há uma determinação do Mi-
nistério Público de não fazer liga-
ção de água e esgoto, enquanto não
regularizar a área. Josef Borges
também está acompanhando ou-
tros processos de loteamentos ir-
regulares no distrito de Artemis,
como o Água Bonita, que tam-
bém precisam ser concluídos.
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Membros da Cipa tomam posse na quarta-feira (23)

MEMBROS ELEITOS - Titula-
res: Angélica Rodrigues Maci-
el - Secretaria Municipal de
Educação; Marcelo Pimenta
Donato - Secretaria Municipal
de Saúde; Edson Márcio Rizzi
de Oliveira - Secretaria Muni-
cipal de Finanças; Franciane
Lima Cladas - Secretaria Mu-
nicipal de Finanças; Walleria
Malagolli - Secretaria Munici-
pal de Educação. Suplentes:
Daisy Aparecida Isidoro - Se-
cretaria Municipal de Saúde;
Carlos Marcelo Yamakawa -

Acontece nesta quarta-feira,
23, às 14h, no anfiteatro do Cen-
tro Cívico, a posse dos membros
da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (Cipa) da Prefei-
tura de Piracicaba, com mandato
de um ano. A nova composição
conta com dez membros titulares
e oito suplentes, sendo parte eleita
por seus pares e a outra indicada
pelo empregador. A Cipa é obriga-
tória legalmente para empresas
privadas, públicas, sociedades de
economia mista, órgãos da admi-
nistração direta e indireta, insti-
tuições beneficentes, associações
recreativas e cooperativas. Tem
como objetivo “a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes
do trabalho, de modo a tornar
compatível permanentemente o

Divulgação

ESTUDANTES
A União Brasileira dos Estu-
dantes Secundaristas (UBES),
União Nacional dos Estudan-
tes (UNE), União Paulista dos
Estudantes Secundaristas
(UPES), União Estadual dos
Estudantes de São Paulo
(UEE-SP) e União Municipal
dos Estudantes Secundaris-
tas de São Paulo (UMES), fir-
maram uma parceria com a

Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo pelo
comprometimento de ampliar
o acesso e o incentivo à vaci-
nação de crianças e adoles-
centes, por meio de postos
volantes em escolas públi-
cas e particulares. O docu-
mento foi assinado ontem,
21, na sede das entidades
estudantis na Vila Mariana.

COMPOSIÇÃO DA CIPA
Secretaria Municipal de Educa-
ção; Suzana Zanin Souza - Se-
cretaria Municipal de Saúde;
Alexandre da Silva Tobias - Se-
cretaria Municipal de Educação.
MEMBROS DESIGNADOS - Ti-
tulares: Narzi Alves Novaes –
Guarda Civil Municipal; Salvi-
na das Dores Nunes Coelho
Esteves – Secretaria de De-
senvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo; Marcelo
José Evangelista – Secretaria
de Mobilidade Urbana, Trân-
sito e Transportes; Dagmar

Correr Schiavi - Secretaria
de Transportes Internos;
Fernando Luiz da Silva Jr. -
Secretaria de Administração.
Suplentes: Paulo César Fur-
lanato – Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abaste-
cimento; Fabrício Elias Diniz
– Secretaria Municipal de
Obras; Wildmar Antonio Pal-
mieri – Secretaria Municipal
da Ação Cultural; Samaris
Alderl i  Alves – Secretaria
Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social.

trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde do
trabalhador". A presidência da

Comissão é escolhida entre os
membros indicados e a vice-pre-
sidência entre os membros elei-

tos. O mandato tem duração de
um ano e só é permitida uma re-
condução ou reeleição ao cargo.
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Vereador manifesta apoio à comunidade Renascer
Ao final, ficou decidido que será marcada uma reunião entre representantes da comunidade Renascer, do Executivo e do Judiciário

Cerca de 300 pessoas do mo-
vimento em favor da comunida-
de Renascer fizeram manifesta-
ção, na manhã desta sexta-feira
(18), em frente à Prefeitura. Mo-
radores da comunidade e inte-
grantes de outros movimentos
sociais contrários à reintegração
de posse protestaram contra a
decisão da Justiça em tirar as fa-
mílias da Renascer de suas casas
e do Poder Executivo em não ofe-
recer alternativas de recolocação.

As medidas, na avaliação do
vereador Cassio Luiz Barbosa, o
Cassio Fala Pira (PL), que acom-
panhou a manifestação, "deixa-
rão as famílias em situação de
extrema vulnerabilidade, cau-
sando o caos, já que estamos fa-
lando de crianças e idosos que

não têm onde buscar abrigo".
A manifestação "foi pacífi-

ca do início até o fim", como res-
saltou o parlamentar. O trajeto
começou na comunidade, às 9h,
e chegou por volta das 11h ao
Centro Cívico, onde os manifes-
tantes gritaram palavras de or-
dem, reivindicando o cumpri-
mento das promessas feitas pelo
prefeito Luciano Almeida (DEM)
em época de campanha.

O movimento teve o apoio dos
vereadores Cassio Fala Pira e Ze-
zinho Pereira (DEM) para conse-
guir uma audiência com o gover-
no municipal. O Executivo foi re-
presentado por Sergio Chaim, pre-
sidente da Emdhap, Carlos Beltra-
me, secretário de Governo, Euclí-
dia Fioravante, secretária de As-

sistência e Desenvolvimento Soci-
al, e Guilherme Monaco de Mello,
procurador-geral do município.

Representaram a comuni-
dade Caio Garcia, advogado da
Renascer, e os líderes da comu-
nidade Juliana e Zoio, além de
Giovanni, do Jardim Gilda, e
Zé, do Vitória. O prefeito Luci-
ano Almeida não compareceu
para falar com o movimento.

Ao final, ficou decidido que
será marcada uma reunião en-
tre representantes da comunida-
de Renascer, do Executivo e do
Judiciário "para tentar abreviar
o tempo de discussão e apresen-
tar uma solução efetiva ao pro-
blema", segundo Cassio Fala Pira,
já que o prazo para a reintegra-
ção termina em 30 de março. Manifestantes protestaram em frente à Prefeitura contra a reintegração de posse que deve ocorrer em 45 dias

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

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 vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar 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 bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------
VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
------------------------------------------
VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO  DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA D’OESTE,

AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETÊ,
CHARQUEADA, ÁGUA DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO,

JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

E D I T A L

Ficam convocados todos os trabalhadores, filiados ou não, da
categoria de CARNES E DERIVADOS, representados pelo SINDI-
CATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTA-
ÇÃO  DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA D’OESTE, AMERICANA,
RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETÊ, CHARQUEADA, ÁGUA DE
SÃO PEDRO, SÃO PEDRO, JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA,
para participarem da assembleia geral extraordinária presencial,
observadas todas as regras sanitárias de isolamento e preven-
ção,  que será instalada em sua sede, à Rua Moraes Barros, 411,
Centro – Piracicaba/SP, no próximo dia  25 de Fevereiro de 2022
em 1ª convocação. O trabalhador poderá participar de forma virtu-
al, solicitando à Secretaria do Sindicato as condições de acesso,
que poderão ser obtidas pelo e-mail, secretaria@stiap.com.br ou
pelo fone (19) 3437-3700, para discutir e votar a seguinte pauta:

1) Redação da ata da assembléia anterior;
2) Reivindicações para renovação da convenção coletiva;
3) Determinação do alcance da representação nas negociações
coletivas e abrangência do instrumento normativo que delas
resultar de modo a beneficiar toda a categoria, independente-
mente de filiação sindical;
4) Prosseguimento da assembléia até o encerramento da cam-
panha salarial, ficando autorizada à convocação de outras ses-
sões através de boletins ou informes sonoros;
5) Fixação da contribuição de negociação coletiva/assistencial,
a ser descontada em folha de salários e revertida ao sindicato,
como forma de solidariedade e retribuição do grupo, associa-
dos ou não, pela representação nas negociações coletivas e
abrangência do instrumento normativo que delas resultar;
6) Concessão de poderes ao sindicato para manter negocia-
ções coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de tra-
balho, requerer a instauração de dissídio coletivo.

Não sendo atingido o quorum necessário, a assembléia será
instalada em 2ª convocação, no mesmo dia e local às 18h00.
Fica desde já, estipulado o prazo de 20 dias após a assinatura
do Instrumento Coletivo, para os não filiados manifestarem sua
oposição à representação nas negociações coletivas e ao des-
conto da contribuição, o que deverá ser feita por escrito, individu-
al e pessoalmente na sede do sindicato.

Piracicaba, 22 de Fevereiro de 2022.

FÂNIO LUIS GOMES
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:Pregão Pre-
sencial 13/2022 - Processo: 373/2022 - Objeto: Serviço de Manutenção de
Áreas Públicas e terrenos particulares. Início da Sessão Pública: 10/03/
2022, às 09h:00, na Secretaria Municipalde Turismo, sito a Rua General
Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP.O edital completo encontra-se à dis-
posição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou atra-
vés do site: www.saopedro.sp.gov.br./consultas/licitaçõespublicasSão Pedro,
21 de Fevereiro de 2022.Thiago Silvério da Silva-Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

MARCELO MARCULINO DE
LIMA faleceu dia 17 p. p., nes-
ta cidade, contava 49 anos, fi-
lho do Sr. Geraldo Marculino
de Lima e da Sra. Maria Dalva
Batista de Lima; deixa a filha:
Jessica Amorim, irmãos, cu-
nhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pul tamento será real izado
hoje, às 10h00 no Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO CARLOS DO
NASCIMENTO faleceu ontem, na
cidade de Jundiai - SP, contava
62 anos, filho dos finados Sr.
João do Nascimento e da Sra.
Palmyra Caldeira do Nasci-
mento, era casado com a Sra.
Mirian dos Santos Nascimen-
to; deixa os filhos: João Fran-
cisco do Nascimento, casado
com a Sra. Luz Dary Nascimen-
to; Josiane Cristina do Nasci-
mento; Jisseli  dos Santos Nas-
cimento e Joice dos Santos
Nascimento Viana, casada com
o Sr. Anderson Miguel Viana.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 do Velório da
Saudade sala 04, para o Cemi-
tério Municipal da Saudade, em
jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NAZARIA DE LOURDES
DORTA faleceu dia 19 p.p., nes-
ta cidade, contava 92 anos, fi-
lha dos finados Sr. Vitoriano
Barbosa e da Sra. Gertrudes
Barbosa, era viúva do Sr. Laza-
ro Oliveira Dorta; deixa os filhos:
Maria Elisabeth Dorta de Almei-
da, já falecida; Antonio Carlos
Dorta, já falecido; Sueli Apare-
cida Dorta de Assis, casada com
o Sr. Manoel Barbosa de Assis
e Maria Jose Dorta Ribeiro, ca-
sada com o Sr. Valcir Balotta
Ribeiro. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do anteontem, tendo saído o fé-

retro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 08 para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CARLOS ANTONIO AN-
DREOLI faleceu dia 19 p.p.,
nesta cidade, contava 57 anos,
filho dos finados Sr. Antonio
Osvaldo Andreoli e da Sra.
Adelina Caetano Andreoli, era
casado com a Sra. Claudete
Aparecida dos Santos Andre-
oli; deixa o filho: Nelson Vitor
Andreoli, casado com a Sra.
Rafaelle Baneti Buscariol An-
dreoli. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ante-
ontem, tendo saído o féretro às
16h00 da sala “A” do Velório
do Cemitério Parque da Res-
surreição, para a referida necró-
pole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA FER-
REIRA faleceu dia 19 p.p., nesta
cidade, contava 69 anos, filha
dos finados Sr. Jose Moreira e
da Sra. Geralda Correa Morei-
ra, era casada com o Sr. João
Cardoso Ferreira; deixa os fi-
lhos: Adalgisa; Amarildo e Ag-
naldo. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado anteon-
tem, tendo saído o féretro às
11h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO TOBALDINI faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 93 anos, filho dos fina-
dos Sr. Jose Tobaldini e da
Sra. Amelia Chiquito, era ca-
sado com a Sra. Maria Doracy
Baglioni Tobaldini; deixa os fi-
lhos: Tania Aparecida Tobal-
dini, casada com o Sr. Abel
Braga e Jose Francisco Tobal-
dini, casado com a Sra. Elia-
ne Aparecida Artur Tobaldini.
Deixa netos, bisnetos, de-

mais fami l iares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do anteontem, tendo saído o
féretro às 16h00, do Velório do
Cemitério Municipal de Salti-
nho/SP, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE FERNANDES NEVES
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 96 anos, filho dos
finados Sr. Cecinato Antonio
Fernandes e da Sra. Justinia-
na Julinda Neves, era casado
com a Sra. Ana Pereira Neves;
deixa os filhos: Angela Maria
Fernandes Neves Oliveira, viú-
va do Sr. Luiz Lopes Oliveira;
Eurizelia Fernandes Neves de
Souza, casada com o Sr. Nilton
Farias de Souza; Maria Nilza
Fernandes Neves; Aroldo Fer-
nandes Neves, casado com a
Sra. Maria Jose; Eulizete Fer-
nandes Neves Pereira, casa-
da com o Sr. Jose Benedito
Pereira e Arnoldo Fernandes
Neves, casado com a Sra. Sil-
via Fernandes Gonçalves. Dei-
xa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Sua Ceri-
mônia de Cremação foi reali-
zada anteontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, sala “C”, para o Crema-
tório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. RITA ROSA MARI faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 82 anos, filha dos finados
Sr. João Rodrigues da Silva e
da Sra. Isabel Rosa da Silva,
era viúva do Sr. Inacio Alberto
Mari; deixa os filhos: Luis Car-
los Mari, casado com a Sra.
Marinete de Fatima Gaspar
Mari; Marcia Isabel Mari, casa-
da com o Sr. Jose Gomes Filho;
Sandra Luzia Mari Santana, ca-
sada com o Sr. Alessandro San-
tana; Maria Rosangela Mari;
Lucimara Aparecida Mari Mozo-
li, casada com o Sr. Rogerio
Mozoli e Carlos Alberto Mari,

casado com a Sra. Cristina
Aparecida Trindade Fonseca
Mari. Deixa netos, irmãos, cu-
nhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da Sala “Standard” do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MOACIR FORTI faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava
79 anos, filho dos finados Sr.
Antonio Forti e da Sra. Julia Ste-
nico Forti, era casado com a Sra.
Florinda Correr Forti, deixa os
filhos: Rosangela Maria Forti,
casada com o Sr. Claudinei For-
ti; Marineide Forti Correr, casa-
da com o Sr. Luis Vanderlei Cor-
rer; Lucileia Marli Forti Correr,
casada com o Sr. Paulo Ser-
gio Correr; Humberto Luis For-
ti, casado com a Sra. Josefa
Cristina Portes Forti e Tamires
Cristine Forti. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
11h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO ANTONIO RAVELLI
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 86 anos, filho dos
finados Sr. Angelo Ravelli e da
Sra. Santina Maziero, era casa-
do com a Sra. Antonia Maria
Berto Ravelli, deixa os filhos:
João Carlos Ravelli, casado
com a Sra. Angela Maria Gaza-
na Ravelli; Rosane Aparecida
Ravelli Presotto, casada com o
Sr. Celio Presotto; Maria Angela
Ravelli, casada com o Sr. Ed-
gar Sampaio; Rosa Maria Ra-
velli e Luciana de Fatima Rave-
lli. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação foi re-
alizada ontem, tendo saído o
féretro às 10h30 do Velório do

Cemitério Parque da Ressur-
reição, sala “C”, para o Crema-
tório Unidas – Bom Jesus da
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MAGDALENA GRANJA
FERNANDES faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 93
anos, filha dos finados Sr. Ma-
rio Ferreira Granja e da Sra. An-
tonia Leonardo Mendes, era vi-
úva do Sr. Manoel Fernandes,
deixa o filho: Manuel Fernandes
Filho, já falecido. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA DE
TOLEDO SILVA faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 77
anos, filha dos finados Sr. An-
tonio Bento de Toledo e da Sra.
Zulmira de Campos Toledo, era
viúva do Sr. Eduardo Albano da
Silva, deixa os filhos: Eliana Al-
bano da Silva Cardoso, casa-
da com o Sr. Antonio Carlos
Cardoso; Osvaldo Albano da
Silva, casado com a Sra. Cris-
tiane Jorge da Silva; Edivaldo
Albano da Silva, já falecido;
Sandra Albano da Silva; Marcos
Albano da Silva, casado com a
Sra. Fernanda Regina Brito da
Silva; Andreia Albano da Silva
Godoy, casada com o Sr. Anto-
nio Roberto de Godoy; Marcia
Albano da Silva e Anderson Al-
bano da Silva. Deixa netos, bis-
netos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 06, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DOUGLAS EDUARDO CI-
ZOTTO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 28 anos, filho

do Sr. Jose Eduardo Cizotto e
da Sra. Erica Cristina Nicolet-
ti, era casado com a Sra. Jus-
sara de Moura; deixa os filhos:
Maria Eduarda de Moura Ci-
zotto e João Pedro de Moura
Cizotto. Deixa demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro as 16h45
da sala “C” do Velório do Ce-
mitério Parque da Ressurrei-
ção, para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AGUINALDO FERREIRA
CAZON faleceu dia 18, nesta
cidade, contava 77 anos, filho
dos finados Sr. Vitorio Cazon
e da Sra. Orlandina Ferreira
Martins, era casado com a
Sra. Maria de Lourdes Caze-
lato Cazon, deixa os filhos:
Marinilda Cazelato de Lima,
casada com o Sr. Rafael Ba-
tista de Lima; Mario Cezar Ca-
zon, casado com a Sra. Catiu-
cha Samara Cazon  e Amarildo
Cazelato Cazon, ja falecido.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado dia 19,
tendo saído o féretro às 14h00
da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. BENEDICTA DE BARROS
BIDIA faleceu dia 19, nesta ci-
dade, contava 103 anos, filha
dos f inados Bernardino de
Senna Barros e da Sra. Maria
Messias de Barros, era viúva
do Sr. Julio Bidia; deixa a fi-
lha: Cecilia Maria Bidia Olme-
do, casada com o Sr. Wa-
shington Alberto Olmedo Te-
jera. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado dia 20,
saindo o féretro às 10h30 do
Velório da Saudade, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. HENRIQUE GOMES NETO
faleceu ontem na cidade de
Porto Feliz, aos 73 anos de
idade e era casado com a
Sra. Aparecida do Carmo Ro-
drigues Gomes. Era filho do
Sr. Renato Gomes e da Sra.
Julieta Lopes Ribeiro, ambos
falecidos. Deixa o filho: Fla-
vio Henrique Angarten Go-
mes. Deixa ainda demais pa-
rentes e amigos. O seu cor-
po foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Pi-
racicaba e seu sepultamen-
to dar-se-á hoje as 10:30 hs,
no Cemiterio de Vila Rezen-
de, onde será inumado em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. IRACEMA TABAI MAR-
TINS faleceu dia 19 pp na ci-
dade de Piracicaba aos 84
anos de idade e era viúva do
Sr. Sérgio Pacheco Martins.
Era filha do Sr. José Tabai e
da Sra. Izolina Scarpari, am-
bos falecidos. Deixa parentes
e amigos. O seu sepultamen-
to deu-se dia 19 pp no Cemi-
tério da Saudade onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

MENINO PYETRO FERREIRA
NABARRETE DE MORAES fale-
ceu dia 19 pp na cidade de Pi-
racicaba e era filho do Sr. Cle-
ber Silas Ferreira e da Sra. Ta-
lita Evelin Nabarrete Tristão de
Moraes. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 09:00 hs
no Cemitério Municipal da Vila
Rezende onde foi inumado em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).

SRA. MARLI REGINA LASARO
faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 61 anos de
idade e era casada com Sr.
Milton Oscarlino Tot. Era filha
do Sr. Jose Benedicto Lasaro
e da Sra. Irene Fischer Lasa-
ro, falecidos. Deixa as filhas:
Andressa Cristina Tot, Aman-
da Regina Tot e Daniele Lasa-
ro Tot. Deixa ainda netos e de-
mais parentes. O seu sepul-
tamento deu-se anteontem as
14:30 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório da Saudade –
Sala 03, para o Cemiterio da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LEILA APARECIDA ZANI-
RATO SILVA faleceu anteon-
tem  na cidade de Piracicaba,
aos 44 anos de idade e era
casada com o Sr. Veronildo de
Lima Silva. Era filha do Sr.
Francisco João Zanirato e da
Sra. Cleusa Barbosa Zanira-

to. Deixa o filho: Rafael Zani-
rato Silva. Deixa também de-
mais parentes. O seu corpo
foi transladado em auto fúne-
bre para a cidade de Charque-
ada e o seu sepultamento
deu-se anteontem as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Charque-
ada, seguindo para o Cemite-
rio Municipal, onde foi inuma-
da em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO JOSÉ DE MO-
RAIS faleceu anteontem  na
cidade de Rio das Pedras,
aos 75 anos de idade e era
casado com a Sra. Inês Pe-
dro de Almeida Morais. Era fi-
lho do Sr. Benedito de Morais
e da Sra. Antônia Tararam de
Morais, falecidos. Deixa os fi-
lhos: Debora Regina de Al-
meida Morais Feliciano, Sa-
brina de Almeida Morais Za-
carias e Devid de Almeida
Morais. Deixa ainda netos e
bisnetos. O seu sepultamento
deu-se anteontem  as 16:00 hs
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Municipal de Rio das Pe-
dras, seguindo para o Cemité-
rio Municipal, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. THEREZINHA GRACIANO
FURLAN faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba aos
91 anos de idade e era viúva
do Sr. Otavio Furlan. Era filha
do Sr. Arthur Graciano e da
Sra. Rosa Graciano, ambos
falecidos. Deixou os fi lhos:
Jair João Furlan casado com
Marta Regina Reicher Furlan,
Sandra Aparecida Furlan ca-
sada com Sandro de Souza e
Laercio Paulo Furlan. Deixa
também 04 netos. O seu se-
pultamento deu-se anteontem
as 16:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 04, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. AUGUSTA ALVES BEZER-
RA faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba aos 84
anos de idade e era viúva do
Sr. Francisco Alves Bezerra.
Era filha da Sra. Maria Alves
Bezerra, falecida. Deixou os
enteados: João, falecido, Ma-
ria, Maria José, falecida, Leti-
cia, falecida, Joana e Glaucia.
Deixa também netos, bisne-
tos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se anteon-
tem  as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Mu-
nicipal do Cemitério da Vila
Rezende – Sala 01, para a

referida necrópole, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. VALÉRIA MENGHINI fale-
ceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 52 anos de ida-
de e era casada com o Sr. Val-
demar Ferraz. Era filha do Sr.
Belmiro Menghini, falecido e
da Sra. Maria Pedra Honorato
Menghini. Deixou os filhos: Ve-
rónica Menghini de Oliveira,
Deiwid Menghini Sanches e
Jonata Reis Menghini San-
ches. Deixa também netos e
demais parentes.    O seu se-
pultamento deu-se ontem as
10:30 hs, no Cemitér io da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. NEWTON STENICO FERREI-
RA faleceu anteontem na cida-
de de São Paulo, aos 80 anos
de idade e era casado com a
Sra. Adalgiza Caldas Stenico.
Era filho do Sr. Jose Ferreira e
da Sra. Carolina Stenico Ferrei-
ra, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Andre Stenico, Maria Ca-
rolina Stenico, Katia Stenico e
Alexandre Stenico. Deixa ainda
netos, bisnetos e demais pa-
rentes. O seu corpo foi trans-
ladado em auto fúnebre para
a cidade de Piracicaba e o seu
sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório da Saudade –
Sala 05, para o Cemiterio da
Saudade, onde foi inumado em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA DE LOURDES
CONSORTE CATO faleceu dia
18 pp na cidade de Piracicaba
aos 78 anos de idade e era vi-
úva do Sr. Zauri Jacinto Cato.
Era filha do Sr. Demetrio Con-
sorte e da Sra. Elisa Subitoni,
falecidos. Deixa as filhas: Ste-
l la Consorte Cato, Jussara

Consorte Cato Zanin casada
com Adilson José Zanin e Ma-
riana Consorte Cato casada
com Leandro Maistro. Deixa
netos. O seu corpo foi transla-
dado em auto fúnebre para a ci-
dade de Tiete e o seu sepulta-
mento deu-se dia 19 pp as
10:00 hs saindo a urna mortuá-
ria do Velorio de Paula seguin-
do para o Cemiterio Municipal
naquela localidade, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIZETE GOMES DOS
SANTOS faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 55
anos de idade e era filha do
Sr. José Gomes dos Santos
e da Sra. Corina Ferreira dos
Santos, falecidos. Deixa os
filhos: Lucas e Samanta. O
seu  sepu l tamento  deu-se
ontem as 16:30 hs no Cemi-
terio Municipal da Vila Re-
zende, onde foi inumada em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. WAGNER TEDESCHI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba
aos 71 anos de idade e era ca-
sado com a Sra. Cleusa Maria
Silveira Tedeschi. Era filho do
Sr. Belarmino Tedeschi e da
Sra. Georgina de Oliveira Tedes-
chi, ambos falecidos. Deixou os
filhos: Wagner Tedeschi filho
casado com Valéria Ponteli Te-
deschi e Leticia Silveira Tedes-
chi. Deixa os netos: Isabela e
Vitor. Deixa demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 14:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio “A” do Cemiterio Parque da
Ressurreição para a referida
necrópole, onde será inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. IRACEMA TABAI MAR-
TINS faleceu ontem na cida-
de de Piracicaba aos 84 anos

de idade e era viúva do Sr.
Sérgio Pacheco Martins. Era
filha do Sr. José Tabai e da
Sra. Izolina Scarpari, ambos
falecidos. Deixa parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem no cemitério da
Saudade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA INES DANELON
faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 74 anos de
idade e era filha do Sr. Fran-
cisco Carlos Danelon e da
Sra. Ana Amstalden Danelon,
ambos falecidos. Deixou ir-
mãos, sobrinhos e demais pa-
rentes e amigos. O seu féretro
deu-se ontem as 14:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio Parque da Ressurreição
sala Standard, seguindo para o
Crematório Bom Jesus - Uni-
das, onde se realizou a Ceri-
mônia de cremação. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSE OLIVEIRA faleceu
anteontem na cidade de Irace-
mápolis, aos 101 anos de ida-
de e era viúvo da Sra. Helena
de Santana. Era filho do Sr. An-
tonio Jose de Santana e da
Sra. Maria Josefa dos Santos,
ambos falecidos. Deixou os fi-
lhos: Edite Oliveira, Luiz Olivei-
ra, Luiza Oliveira, Vilma Olivei-
ra, Jose Antonio Oliveira, Edi-
nete Oliveira, Sergio Reinaldo
Oliveira, Marcos Oliveira, Marli
Oliveira, Marina Oliveira, Mari-
sa Oliveira, Lairce Oliveira, Ira-
ci Oliveira. Deixou também ne-
tos, bisnetos e demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 13:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório municipal de Irace-
mápol is ,  segu indo para  o
Cemitério Municipal de Irace-
mápolis, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ALBIS FABBRI faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba
aos 79 anos de idade e era
casado com a Sra. Darci Fab-
bri. Era filho do Sr. Domingos
Oreste Fabbri e da Sra. Jose-
phina Schevenin, ambos fale-
cidos. Deixa um filho: Ricar-
do Fabbri. Deixa demais pa-
rentes e amigos. O seu fére-
tro seguiu ontem para o cre-
matório Bom Jesus – Unidas.

SRA. ADÉLIA CARINI VIEIRA fa-
leceu na cidade de Rio Claro/
SP aos 80 anos de idade era
viúva do Sr. Manoel Alves Viei-
ra, filha do Sr. Francisco Carini
e da Sra. Sicilia Oliani. Deixa
os filhos: Maria casada com
Pedro, Francisco casado com
Cristiana, Antonio casado com
Loide, Luiz casado com Silva-
na, José Roberto e Terezinha.
Deixa também famil iares e
amigos. O seu sepultamento
deu-se-a anteontem às 09:30
hs,  saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Cidade Jar-
dim - Rio Claro/SP seguindo
para  Cemitério Memorial Cida-
de Jardim - Rio Claro/SP para
referida necrópole, onde foi inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. GISLAINE CARBINATO fa-
leceu na cidade de Rio Claro/
SP aos 60 anos de idade era
casada com o Sr. Marcelo Car-
los Dias, filha do Sr. Durvalino
Carbinatto e da Sra. Nilse Ros-
si Carbinatto. Deixa o filho Ra-
phael. Deixa também familia-
res e amigos. O encerramen-
to do velório deu-se-a anteon-
tem às 14:30 hs,  saindo a
urna mortuária do Velório Me-
morial Cidade Jardim - Rio
Claro/SP seguindo para  Cre-
matório Memorial Cidade Jar-
dim - Rio Claro/SP para referi-
da necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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