Divulgação

nanceiras da autarquia, do outro
a empresa responde indiretamente via assessoria de imprensa.

AUSTERIDADE – I
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) respondeu a esta coluna a
respeito da austeridade. “Não sou
contra, muito pelo contrário”, escreveu ao seu estilo, sempre muito
educado. Ele acrescenta que não
concorda deixar de executar serviços públicos, cortar recursos de
chamamentos públicos e de comprar remédios e exames para economizar. “R$ 275 milhões é uma
bela economia!”, disse, e concluiu:
“O governo anterior deixou R$ 90
milhões e fez muito mais obras, o
que é perto do que acho sensato
(em torno de 10% do orçamento).
AUSTERIDADE – II
Lá pelos lados da “Casa Amarela” – como dizia Laércio Trevisan Jr. (PL) nos tempos de oposição – o Capiau ouviu rumores de
que a avaliação é que Kawai talvez
esteja acostumado com os 16 anos
da administração anterior, “quando os investimentos não eram tão
eficientes”, argumenta-se. A justificativa é que a reserva financeira
é resultado de uma boa gestão
administrativa, “quando os serviços são realizados com eficiência”.
AUSTERIDADE - III
O Capiau, idoso e cansado,
entende a angústia do vereador
Kawai. Diariamente nas ruas,
sempre buscando atender a população, vê que a cidade demanda
investimentos. Por outro lado, os
recursos não serão perdidos e podem ser utilizados ao longo de
2022. Então, este analista acredita que, se combinar direitinho,
governo e oposição têm razão.
OSTRACISMO
O ex-vereador pastor Luizinho Arruda ficou sem guarida
após a derrota de Barjas Negri.
Depois de perder a eleição, em
2016, foi para o Emdhap e de lá
pra rua. Segundo fontes próximas, jamais deveria ter rompido
com o pastor Dilmo dos Santos,
agora ficou sem igreja e sem
mandato. Sem citar nomes, exassessores atribuem o fim político de Luizinho aos péssimos
conselhos de pastores próximos.
Política não é para amadores.
DISPUTA – I
Cada vez mais clara tem sido
a “disputa de narrativas” em torno dos efeitos da Parceria Público-Privada (PPP) do Esgoto, assinada entre o Semae e a Águas do
Mirante, em 2012. De um lado, a
CPI na Câmara – presidida pela
vereadora Rai de Almeida (PT) –
aponta que o contrato tem lacunas e o modelo da parceria é responsável pelas dificuldades fi-

DISPUTA – II
São inúmeras reportagens –
bem escritas, por sinal – sobre o
avanço na universalização do tratamento e de como a cidade avançou no setor. Ontem, 14, foi lançada, ainda, a campanha “Mirante:
do que se trata?”, que, além de
marcar os 10 anos da PPP, mostra os benefícios do tratamento do
esgoto para a melhoria na área
da saúde da população. A disputa de narrativas segue constante
e não tem data para terminar.
DISPUTA – III
Em relação à CPI do Semae,
as dificuldades têm sido “onde focar”, já que a avaliação dos membros, que incluem ainda o relator
Anilton Rissato (Avante) e o membro Thiago Ribeiro (PSC), é “que
há muita coisa a ser compreendida”. É visível, nas também bem
escritas matérias da Câmara sobre a comissão, que crescem os
questionamentos ao contrato,
cuja avaliação comum é de que
teria sido “demasiadamente” favorável à empresa. Aguardemos.
PIZZA
O ex-prefeito Barjas Negri
postou ontem, 14, o encontro
com “muita conversa” e “uma
deliciosa pizza” com o casal Pacheco, o ex-vice Sérgio e a exvereadora Márcia. O bate-papo
– pela foto, bastante descontraído – foi na Pizzaria Caprichosa “e foi uma oportunidade
para colocarmos a conversa em
dia”, escreveu o ex-chefe do Executivo, ao lado da ex-secretária
Rosângela Camolese. A foto foi
feita pelo amigo João Paulo.
ESCLARECIMENTO
Presidente da Câmara, o vereador Gilmar Rotta (Cidadania)
publicou uma “nota de esclarecimento” em seu perfil do Instagram. “Na manhã deste domingo (13), nosso perfil foi invadido
por alguns minutos. Já conseguimos retomar o controle da conta
e apagar a publicação feita. Pedimos desculpas por qualquer
inconveniente." O Capiau não
viu o post do invasor. Mas fica
o alerta: as mídias sociais estão
sempre à mercê de invasões.
FAKE NEWS
E por falar no Instagram, a
deputada estadual Janaína Paschoal – “a advogada do pedido
de Impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff – teve os
recursos de sua conta na rede social limitados devido a recorrência de fake news. A informação
foi divulgada pelo perfil Sleeping
Giants, criado para atacar perfis
que se utilizam de mentiras para
fazer política. Janaína não reclamou que tenha havido qualquer
tipo de invasão em seu perfil.
Edição: 16 páginas

OPINIÃO
Servidor
público pode
fazer greve?
A10

- José Osmir Bertazzoni
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HFC SAÚDE, 55 ANOS!
Referência no atendimento hospitalar de Piracicaba e região,
o Hospital dos Fornecedores de Cana comemora hoje 55
anos. Uma história permeada por obstáculos vencidos e que
trouxeram o empreendimento à modernidade, com conquistas como a Acreditação Plena Nível 2 da ONA (Organização
Nacional de Acreditação), além de desenvolver programas

pioneiros, como o atendimento de cuidados paliativos. “O
HFC Saúde ao longo desses anos vem construindo uma história de superação, sem deixar se perder as suas raízes,
quem acreditou e confiou no pequeno ambulatórios, os produtores rurais. Com isso, o HFC Saúde é hoje o primeiro e
único hospital agro do Brasil”, disse José Coral. A4 a A8

Semob fiscaliza loteamentos
irregulares na Zona Rural
Fiscais e Patrulha Rural foram até três locais na última sexta-feira, 11
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), realizou
fiscalização em três loteamentos irregulares na Zona Rural,
na última sexta-feira, 11, nos
bairros Monte Branco, Água
Bonita e na região do Pau Queimado. A ação foi realizada após

denúncias e teve apoio da Patrulha Rural da Guarda Civil.
Após a fiscalização in loco,
identificando as ações de repartições irregulares da terra, o setor de Fiscalização da Semob,
junto a outros setores da Prefeitura, vai levantar a matrícula dos
terrenos, notificar os proprietári-

os, embargar as ações de demarcação e multar os responsáveis.
Pelo menos dois dos três
locais fiscalizados na sexta-feira, de acordo com a Semob,
apresentam indícios de crimes
ambientais. Desta forma, a secretaria irá notificar ainda a
Polícia Militar Ambiental.

Os proprietários podem
responder pelo crime de parcelamento irregular, previsto na Lei 6766/79, que trata
sobre parcelamento de solo
urbano, bem como por crimes ambientais. O valor da
multa para os infratores
pode chegar a R$ 300 mil.
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"In Extremis"

XV, paixão que
não morre
Cecílio Elias Netto

H

á quem diga o
coração humano ser capaz de apenas uma
paixão por vez. Sempre discordei disso e
mais longe fui: para
mim, quem assim
pensa nunca amou ou
tem medo de contar. Por mais se
diga continuarmos vivendo em
guerras, em discórdias, em
competições até mesmo ferozes, o
coração lateja-nos por amor. Ou
de amor. E, quando – ou se – surge a paixão, nada há que a contenha. Paixão é privilégio e castigo.
De que me lembro, duas
das minhas tantas paixões
aconteceram-me antes dos 10
anos de idade. E foram fulminantes. A primeira, quando
meu pai – sempre ele em minhas alegrias – me levou para
ver um jogo do Corinthians no
velho Parque São Jorge. Eu tinha sete aninhos. Até São Paulo, as estradas eram de terra, a
Anhanguera, em obras. Ia-se de
automóvel e – ora, vejam! –
vestia-se um sobretudo para
driblar a poeira do caminho.
Não foi pelo Corinthians que me
apaixonei. Foi pela torcida. Assustei-me, encantei-me por aquela explosão humana inimaginável para a cabecinha infantil.
Em 1949 – aos meus nove
anos – foi o XV, nosso XV, antes
mesmo de ele ser o “Nhô Quim”.
Éramos os primeiros campeões
do interior paulista ingressando
na série principal do futebol! Até
hoje, guardo a escalação daquele inesquecível exército. Lembrome de jurar, para mim mesmo,
vir a ser o substituto de Idiarte,
o herói-símbolo do XV, ao lado
de Gatão e outros campeões. Era,
porém, apenas vontade fervilhante. Pois, eu já estava muito
míope lá pelos meus 10 aninhos.
Paixões machucam, doem,
fazem sofrer. Nelas, há, sempre,
a enfermidade. “Pathos”, doença. Logo, paixão é, sim, doença
da qual, porém, não se quer escapar. Desde, no entanto, se esteja no auge dela, essa loucura
que é êxtase e morte. O XV é minha paixão recolhida e eterna.
Uma delas. Vivi a maior parte
de minha existência na loucura
de acreditar fosse o meu sangue, a minha carne. Meu pai era
ainda mais enlouquecido. No seu
carrinho antigo, acompanhávamos o XV a cada jogo, não im-

O

portava fosse em São
Paulo, Campinas,
Jaú, Bauru. Aquele
homem tão querido
brigava pelo XV aos
tapas, especialmente
em jogos contra Guarani e Ponte Preta. A
proverbial serenidade
dele transformavase em fúria pelo XV.
E eu fui contagiado, adorável
e sofridamente contagiado.

Naquele
tijolo, guardo
minha paixão
pelo XV
Na década de 1950, a televisão engatinhava. E parecia
um sonho ver a Tevê Tupi
transmitir um jogo do formidável XV no campinho da Rua
Regente Feijó. Ah! aquele pequenino estádio, a famosa “Panela de Pressão”. Que alegria,
que espírito de comunidade –
para reformar o humilde campo, adequando-o às exigências
da Federação Paulista de Futebol. Pois não bastava apenas ser
campeão: era preciso ter um estádio. Que emoção, apenas de
lembrar! Aos meus nove aninhos, ajudei aquela gente toda a,
dia e noite, trabalhar para a grande reforma. Carreguei tijolinhos,
dando-os a meu pai, vendo-o –
com pá e cimento, aprendiz de
pedreiro – erguer aquele muro.
Quando se vendeu o estádio – para um supermercado
pousar no terreno onde correra sangue, suor e lágrimas de
nossos heróis – apressei-me e
“roubei” um tijolo daquelas
ruínas. Um, apenas um. Imaginei pudesse ser um dos que
eu ajudei a colocar naquele
templo destruído. Hoje, ele está
entre objetos para mim preciosos, através dos quais imagino
poder preservar um pouco, só
um pouquinho da imensa história de nossa cidade, de nossa
gente amada. Naquele tijolo,
guardo minha paixão pelo XV.
Juro que tento esquecer.
Mas, nas horas mais desafiadoras, a paixão retorna, incandescente e, por isso mesmo, doída.
Vai, “Nhô Quim” tão amado!
Voltemos para o lugar que sempre foi nosso. A “reza é braba”.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

O Zé Ruela

que é um Zé
Ruela? Alguém que fica
tanto tempo combatendo a corrupção e,
na primeira oportunidade, se mela na
lama? Ou seria aquele que corre de debate? Ou que foi condenado por ser violento
e agressivo? Zé Ruela
seria quem faz rachadinha? Ou
quem manipula terceiros em prol
de projetos pessoais de poder?
Seria quem vai na escola ameaçar esposa e filha? Aliás, isso me
faz pensar, será que eu sou a
mosca, aquela que pousou na sua
sopa e que tira o seu sono? Ou
sou apenas um instrumento de
justiça que te desmascara? Eu
seria desonesto? Ou alguém se
lambuzou na corrupção?
"A política brasileira é lamentável. Não se encontra um
político honesto e aqueles que

assim são, raramente chegam ao poder,
e se conseguirem
duas saídas lhes restam: sucumbir à
corrupção ou serem
destruídos pelos desonestos." (Mário
Pereira Gomes)
"Não é a política
que transforma homens em corruptos, é
votar em bandidos que torna a
política suja!" (Silvio Almeida)
Vamos escolher melhor
nossos representantes?
Apenas uma reflexão.
———
Francys Almeida, advogado, vice-presidente do PCdoB Piracicaba, integrante do
Conselho do Fundeb e
evangelista convencionado do Ministério
de Madureira. Email:
evfrancys@hotmail.com.
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Reinventar a política como serviço à cidadania
Adelino F.
de Oliveira

A

política consiste na arte de organizar a sociedade visando o
bem coletivo. Como
arte, a política é produção histórica, criada a partir de um
contexto determinado, com a
finalidade específica de estruturar a sociedade. Há várias
formas de se exercer o poder político, o que interessa agora é
como reconstruir a política, para
que a vida em sociedade seja boa
para todos os cidadãos, sem
que ninguém fique de fora.
O processo de reconstrução
da política passa, necessariamente, por garantir representatividade e diversidade nos espaços de poder. Isso significa
que é fundamental que indígenas, mulheres, população
LGBT, negras e negros, classe
trabalhadora em geral tenham
voz ativa e sejam autênticos
protagonistas nas diversas esferas do poder – seja no executivo, no legislativo e no judiciário. A representatividade

com diversidade é
ponto chave para se
romper com uma lógica do poder concentrado nas mãos de um
único grupo social.
A formação para a
cidadania política é
condição sine qua non
no processo de reinvenção da política.
Uma formação que passa pelo
conhecimento dos direitos e
também dos deveres próprios da
vida em sociedade. Conhecer os
direitos para melhor perceber e
denunciar as situações em que
estes são, sistematicamente, violados ou mesmo negados. Conhecer os direitos para poder
melhor reivindicá-los, defendêlos, aprimorá-los, fortalecê-los,
ampliá-los e também universalizá-los. Conhecer os direitos
para que a vida em sociedade
seja aberta e plena em possibilidades para todas e todos.
A aparente redundância da
expressão cidadania política
guarda, justamente, a intenção
de reforçar o sentido complementar dos termos. A cidadania
é construída a partir da ação
política comprometida com a éti-

O processo de
reconstrução da
política passa,
necessariamente,
por garantir
representatividade
ca da justiça. Todo cidadão é
também um agente político. Cabe
à política garantir as condições
básicas para que a cidadania, no
sentido mais pleno, torne-se uma
realidade para todas as pessoas,
superando a lógica da perversa
exclusão e da desigualdade. É
por isso que a política precisa ser
reinventado, na perspectiva ética, da justiça e do direito.
A miséria e a fome lançam a
pessoa na mais profunda indigência. É inaceitável conviver com
tanta injustiça social e ambiental.
Sofre o ser humano, sofre também a natureza. Essa realidade
representa o fracasso do projeto
político. Há uma guerra aberta,
declarada e impiedosa contra a
dignidade humana. É urgente que
a sociedade se levante, reivindicando um outro lugar para o fazer político. É tarefa da política,
em um processo de reinvenção,
enfrentar e superar toda essa

realidade de violação e negação dos direitos de cidadania.
A dinâmica de reinvenção
exige que o próprio termo política alcance um outro significado perante a população. A
política deve ser compreendida agora como serviço, espaço de projeção de ideias e projetos, buscando sempre aprimorar a sociedade para que
todos os cidadãos tenham
acesso aos direitos fundamentais. Reinventar a política,
rompendo com toda lógica de
exploração e exclusão, em um
movimento criativo, envolvendo a sociedade em seu conjunto, na direção de reafirmar a democracia e os direitos de cidadania. A política
deve ser, antes de tudo, o mais
diligente serviço à cidadania.
———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor no
Instituto Federal,
campus Piracicaba.
Doutor em Filosofia e
Mestre em Ciências
da Religião. E-mail:
adelino.oliveira@ifsp.
edu.br. Mídias sociais: @Prof_Adelino_

A sordidez como tática
José Renato Nalini

C

usta a crer que
em pleno século
21, haja comportamentos cruéis e mesquinhos, protagonizados por pretensos eruditos. Mas infelizmente acontece. Em pleitos
que deveriam ser elevadíssimos, abertos a intelectuais aptos a chegarem ao Olimpo
acadêmico. O inimaginável acontece. Aquilo que deveria ser um
elegante duelo entre personalidades qualificadas, em disputa por
mais um título, converte-se numa
arena imunda. Maledicência,
ironia, sarcasmo e mergulho torpe no lodo da difamação.
Em que sombrio recanto do
cérebro ardiloso se abriga essa
maliciosa estratégia de enlamear a honra alheia? Uma campanha para integrar uma Instituição respeitável deveria também
timbrar pela respeitabilidade.
Observância das regras cavalheirescas de um jogo limpo.
Franqueza, mas polidez. Em vez
disso, o objetivo passa a mudar
o foco. Não mais enaltecer os
méritos próprios, mas demolir
a reputação do adversário.
Nesse vale tudo, fantasia-se,
criam-se narrativas e até se apela
para preconceitos que hoje foram
tipificados como crime. Não há limites para a voracidade com que
se almeja chegar ao topo. Importa
pouco, verdadeiramente nada, que
se mutile o caráter de quem também concorre e se apresenta com

credenciais para uma
disputa que se presumia fosse altaneira.
É impressionante
a capacidade pútrida
de golpear baixo, mas
não menos estupefaciente a reação de quem
aceita a versão e se
acumplicia na campanha sórdida. Serão os
pérfidos também covardes? Houvera ética, não seria o caso de
chamar o detrator às falas? São
esses os métodos hábeis à consecução de um intuito legítimo?
Uma instituição que tem juristas sabe da imprescindível paridade de armas, da amplitude de
defesa, do contraditório expresso
no pacto fundante. Não ocorreu a
qualquer deles promover uma acareação? A perfídia serpenteia por
redes sociais, por sussurros, por
diz-que-diz, por gossips, tudo fica
no território do deboche. E a ferida profunda que atingiu o alvo?
Fica tudo por isso mesmo?
Uma pugna adversarial com
classe, a evidenciar a categoria sobranceira de quem nela se empenha, engrandece a instituição. A
sordidez como tática a debilita.
A estratégia da disseminação de narrativas de forma subreptícia, para escantear – ou melhor, nocautear – um concorrente, não dignifica aquele que dela
se serve. É esse o atributo que o
credencia a ingressar no fechadíssimo clube dos superlativos?
Verdade que esses embates
ocorrem até no Primeiro Mundo. Quem se detiver a estudar a

Sim: as
Academias,
antes de tudo,
têm de ser casas
de bom convívio
história da Academia Francesa,
paradigma para quase todas as
outras no lado ocidental do
mundo, verá que ali também os
acadêmicos, não raramente, costumavam se opor ao ingresso de
certos candidatos. Mas a conduta era completamente outra.
Um desses pretendentes indesejáveis, Paul Morand, era alguém preconceituoso, claramente antissemita e homofóbico.
Juntamente com Paul Chardonne, lamentava o crescimento da
miscigenação, a ascensão dos
povos de cor, além de temerem
ambos que os chineses viessem
a ocupar a cidade litorânea Roscoff, na região da Bretanha.
Quando Paul Morand apresenta, em 1957, sua candidatura
para a Academia Francesa, tal tentativa suscitou reações de hostilidade e, até mesmo, uma revolta
liderada por François Mauriac,
nessa época bastante envolvido no
combate anticolonial. Mas qual a
atitude de Mauriac? Elabora uma
petição, assinada por outros onze
membros da Academia Francesa. Identificam-se, apõem seus
respeitáveis nomes num texto em
que explicam o motivo pelo qual
Morand não seria bem-vindo.
Paul Morand não foi, efetivamente, eleito. Atribuiu a derrota aos “expurgadores retarda-

dos, aos protestantes, aos franco-maçons, aos fracassados de
todos os tipos que haviam obstruído seu caminho”. Promete
recandidatar-se na próxima
oportunidade. E ela surgiu, com
o falecimento de André Siegfried. Todavia, nesse meio-tempo
retorna ao poder o General Charles De Gaulle, que influencia nova
e definitiva recusa, pois não seria
conveniente apoiar uma candidatura hábil a suscitar ódio.
Sim: as Academias, antes de
tudo, têm de ser casas de bom convívio. Entre seres que pensam de
forma diferente, nutrem distintas
concepções de vida. Todos heterogêneos e irrepetíveis. Mas vinculados por um sentido de comunhão em torno a um ideal. No
caso, o da literatura, da escrita,
das artes e da cultura em geral.
Assim ocorreu em França.
Sinceridade, verdade, coragem de
assumir acusações. No Brasil, parece que o declínio dos valores intensificou-se e atingiu espaços
nos quais não poderia estar.
A quem foi injustiçado, é
oportuno recordar: injustiça,
melhor sofrê-la do que causá-la.
O tempo, “Senhor da razão”,
mostrará novos caminhos.
Tudo passa, só Deus não
passa, proclamava Teresa
D’Ávila, Doutora da Igreja.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove e Presidente
da Academia Paulista de
Letras – 2021-2022.

Precisamos ser clássicos
Alessandra Cerri

I

magine que você é
um carro.... que
carro você seria?
você se consideraria
um carro velho, um
carro moderno, novo
ou um clássico?
Quando eu era criança fui muitas vezes
com meus pais em exposições de
carros antigos. Lembro de ver
aqueles carros, que para mim
eram velhos, parados e as pessoas encantadas admirando.
Diante daqueles mais famosos
era comum se ouvir “esse é um
clássico”... quando aquelas “latarias velhas” começavam a desfilar, funcionando perfeitamente, levando seus orgulhosos
condutores eu ficava impactada por ver que ainda andavam
e prestavam a seu propósito.
Outro dia também um arquiteto mostrando um objeto de decoração muito antigo o apresentou com muito contentamento e
reverência como um clássico da
decoração. Não por acaso, (jamais
acreditei em acasos) esses dias assisti uma aula do sábio Mario Cortella sobre o velho e o clássico e ela

me fez refletir muito sobre o clássico na vida.
Vivemos num mundo do descartável, das
mudanças instantâneas e das relações superficiais. E, claro
que, nesse mundo veloz e de preocupação
extrema com as aparências o estar velho
e o envelhecer causam medo,
insegurança e pode ser um fator de exclusão, já que na visão
de muitos o velho está associado a algo para ser descartado.
Assim sendo, ficamos velhos quando simplesmente nossa idade cronológica (tempo
chronos) nos define. Envelhecemos sim, diariamente (esse é o
privilégio de estar vivo), mas não
precisamos nos tornar ultrapassados, obsoletos e nem sem serventia uma vez que nossas ações
e pensamentos podem nos colocar no tempo kairós, um tempo
mais qualitativo não medido por
anos e sim por experiências.
Dentro dessa perspectiva,
Mario Cortella em sua infinita sabedoria, afirma que devemos ser
clássicos uma vez que esses não
envelhecem, embora sejam anti-

Vivemos num
mundo do
descartável, das
mudanças
instantâneas e
das relações
superficiais
gos, eles tem vitalidade pois passaram por transformações e adequações, mas não pereceram.
A partir do momento que
não estabelecemos novos objetivos, que não nos permitimos o
novo ou ficamos negando a passagem do tempo estamos nos
tornando velhos, estamos simplesmente deixando que a idade
cronológica nos imponha o ritmo e o tipo da caminhada.
Quando no entanto, acompanhamos essa evolução do tempo de maneira ativa, e participativa, aceitando o caminho mas
fazendo as adaptações e as transformações conscientes e necessárias conservamos nossa vivacidade e passamos a ser agentes de
nossa própria caminhada rumo
a metas e desejos estabelecidos.
Segundo Heráclito, a vida é
movimento, ela é dinâmica e
muda o tempo todo e nós precisa-

mos fazer ajustes e estabelecer
novos e pequenos objetivos constantemente para assim continuarmos gerando energia e atuando em nossa própria trajetória.
Voltando aos nossos carros,
precisamos ser clássicos: podemos sim ter um ano de fabricação antigo, mas precisamos continuar andando e mudando o caminho quando a estrada for muito difícil e exigir muita potência.
Precisamos valorizar nossas peças originais pois elas
evidenciam a importância da
nossa história. Precisamos fazer as manutenções necessárias e frequentes para preservar
nossa funcionalidade mas sem
perder as características do
nosso modelo afinal, os clássicos são notórios pois venceram
o tempo e se mantém desejados,
interessantes mesmo diante de
tanta tecnologia e mudanças.
———
Alessandra Cerri é sóciadiretora do Centro de
Longevidade e Atualização de Piracicaba (Clap);
mestre em Educação Física, pós-graduada em
Neurociência e pós-graduada em Psicossomática
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Servidor público pode fazer greve?
José Osmir
Bertazzoni

FAO
As preocupações do Brasil e
da América do Sul com as sanções à exportação de fertilizantes serão levadas à Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
e ao Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura
(IICA) nesta semana. Como presidente da Junta Interamericana de Agricultura, a ministra
Tereza Cristina irá apresentar
o tema para ser debatido durante a Mesa Redonda sobre Insumos para Sistemas Agroalimentares Sustentáveis da FAO.
AGROHACKATHON
2022
Fomentar a inovação na
área de gestão de riscos rurais é
o objetivo da maratona tecnológica Agrohackathon 2022, apoiada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). O evento ocorrerá entre os dias 29 de março e 10 de
abril no Paraná e tem participação aberta para estudantes de
graduação e pós-graduação do
Brasil e participação de duas
escolas agrícolas do Paraná.
HOMENAGEM
No dia internacional da
mulher, a Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA) e o
grupo de aves e suínos, ligada ao
Instituto Pensar Agro (IPA), homenageou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pelos serviços prestados ao setor. O evento contou com a participação de
membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), do
presidente Jair Bolsonaro, dos
ministros do Meio Ambiente,
Infraestrutura e Casa Civil.
SENADO
Em discurso realizado no
Salão Negro do Senado Federal, o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSDMG), destacou os avanços do
país em relação ao meio ambiente e enalteceu os serviços prestados pelo setor agropecuário.
De acordo com o parlamentar,
é fundamental destacar os pontos importantes e mostrar que
o Brasil está à frente de muitos outros países quando o assunto é preservação ambiental.
FECOMERCIO
A presidente da Sociedade
Rural Brasileira, Teresa Vendramini, aceitou o convite para
integrar o chamado Conselho
de Economia Empresarial e Política (CEEP) da FecomercioSP,
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo. A entidade agrega mais de 130 sindicatos patronais que representam
dois milhões de empresários
destes segmentos, que geram 10
milhões de empregos, segundo
dados da própria entidade.

CRÉDITO RURAL
A pressão de autoridades
gaúchas na 22ª Expodireto Cotrijal, teve efeito. O governo federal anunciou na feira a liberação de cerca de R$ 2.8 bilhões para destravar o crédito
rural. Os recursos vão contemplar produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul,
quatro estados atingidos pela
estiagem. Em reunião virtual
com a direção da Cotrijal, a
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou a liberação de R$ 1.2 bilhão para rebate de parcelas do Pronaf.
SEMEADORAS
DO AGRO
No dia 8 de março de 2022,
no Dia Internacional da Mulher, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São
Paulo (FAESP) lançou oficialmente a Comissão Especial Semeadoras do Agro, coordenada
por Adriana Menezes, diretora
primeira-secretária da FAESP.
A Comissão tem o objetivo de
unir esforços em prol do protagonismo das mulheres nas diversas atividades no campo.
BIOMETANO/GNV
O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges, e o Secretário Executivo, Francisco Matturro, juntos com o Prefeito de
Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, e o Presidente da DATAGRO,
Plinio Nastari, participaram de
viagem demonstrativa de ônibus
movido por biometano/GNV,
que saiu da Prefeitura e seguiu
para o local do evento que marca a Abertura de Safra de Cana,
Açúcar e Etanol, promovida
pelo Santander DATAGRO.
AMENDOIM
Diante dos prejuízos causados pela guerra na Ucrânia
aos produtores e exportadores de amendoim do Estado
de São Paulo, o secretário de
Agricultura e Abastecimento,
Itamar Borges, intermediou
reunião nesta quinta-feira
(10.03) para discutir medidas
que possam auxiliar o setor.
A principal delas é acelerar a
abertura do mercado chinês.
ETANOL
O diretor executivo da
UNICA, Eduardo Leão de
Sousa, ressaltou a importância não só da diversificação de
fontes energéticas como também da diversificação geográfica da oferta de energia durante a Abertura de Safra,
promovido pela Datagro, em
Ribeirão Preto. Segundo o
executivo, atualmente mais de
100 países têm condições de
produzir biomassa a partir da
cana-de-açúcar de forma
competitiva e sustentável.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

S

empre temos os
questionamentos
sobre o direito
de greve dos servidores
públicos, esse quadro
explicativo pode elucidar a interpretação dos
preceitos legais, vantagens e desvantagem, não deixando dúvidas
que a greve não é uma féria prolongada intempestiva, mas sim
luta cansativa que requer coragem
e discernimos dos seus participes.
Ressalta-se, mais uma vez, que
a greve é um direito assegurado a
todo trabalhador do setor público
ou privado. Em resumo, ela é uma
espécie de mecanismo utilizado
para que os trabalhadores brasileiros possam fazer valer os seus
direitos, bem como pleitear melhores condições de trabalho.
Estabelecida pela legislação
em vigor como suspensão coletiva, a greve é uma manifestação
pacífica e temporária que pode
ocorrer ou não em caráter total de
prestação de serviços ao empregador, sejam eles empresas do setor
privado ou entidades da Administração Pública direta e indireta.
No caso dos empregados do
setor privado, a garantia do direito à greve fica estabelecida pelo art.
9º da Constituição Federal de
1988, tal como também pode ser
observado nas diretrizes da Lei
7.793/1989 — que disciplina o direito de greve e define, dentre outros assuntos, a manutenção das
atividades essenciais à população.
Por outro lado, no que concerne ao servidor público federal, não há previsão constitucional do direito à greve. Contudo,
o inciso VII do art. 37º da Constituição Federal estabelece que o
direito à greve pode ser garantido nos termos e limites fixados
em lei específica, isto é, depende
de regulamentação própria.
Apesar dessa previsão, o direito de greve do servidor público
ainda não foi regulamentado por
lei específica. A falta de regulamentação, por sua vez, fez com que
o Poder Judiciário fosse chamado
a se manifestar em diversas ocasiões, e o STF (Supremo Tribunal
Federal) já reconheceu a legalidade da greve do servidor público.
Tenho sido reconhecida pelo
STF, determinou-se, portanto,
que até que haja a regulamentação específica prevista na Constituição, está assegurado direito
a fazer greve ao servidor público
de acordo com os termos estabelecidos pelo próprio Tribunal.
Não perca: Quais são os principais direitos do servidor público?
SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - Embora
ainda não esteja o servidor em estágio probatório efetivado em sua
função pública, esse servidor tem,
assim como os demais, todos os
direitos previstos. Dessa forma,
não existe qualquer tipo de impedimento quanto à sua participação em movimento grevista.
Vale lembrar que o estágio
probatório consiste em um requisito obrigatório para efetivação na função pública, sendo, portanto, um meio utilizado pela Administração Pública
com a única e exclusiva finalidade de avaliar a disposição do
servidor concursado no exercício de suas atribuições públicas.
Essa “avaliação de aptidão
para o trabalho”, por sua vez, deve
obedecer a critérios puramente lógicos e técnicos. Sendo assim, é
possível admitir que a participação do servidor que ainda não garantiu seu direito à estabilidade
em greve não configura falta grave que possa, eventualmente, desabilitá-lo da função pública.

Em outras palavras, não pode o servidor em estágio probatório ser punido puramente por exercer o
seu direito constitucional à greve, tal como
lhe é assegurado junto com os demais. Portanto, tal fato não deve
impactar de modo negativo na
avaliação do servidor, ainda que
o movimento grevista possibilite
a suspensão do vínculo funcional.
SERVIDOR COMISSIONADO - No que diz respeito ao
direito de greve, os servidores
que estão em funções comissionadas também possuem os mesmos direitos assegurados aos
servidores que exercem suas funções mediante cargo de provimento efetivo. Dessa forma, não podem ser penalizados pela associação ao movimento grevista.
Vale lembrar, porém, que
tanto a exoneração quanto a
dispensa do servidor em cargo
comissionado dão-se em razão
dos critérios estabelecidos pela
autoridade competente, haja
vista que a este tipo de servidor
não é garantido o direito de estabilidade na função pública.
Portanto, o mesmo pode ser dispensado a qualquer tempo, independentemente de os motivos
serem ou não plausíveis.
Por outro lado, caso a exoneração sobrevenha simplesmente da participação em determinado movimento grevista, o
servidor prejudicado pode ingressar com uma ação judicial para
pleitear indenizações ou recondução ao cargo, por exemplo.
SERVIDOR GREVISTA
PODE SER PUNIDO? Em via
de regra, o servidor não pode
ser penalizado por ter participado de uma greve legal. Isso porque, conforme já apontado, esse
é um direito constitucional assegurado também aos servidores da Administração Pública.
Com base nisso, o STF, inclusive, consolidou o entendimento
de que a adesão do servidor a
qualquer movimento grevista não
deve caracterizar falta grave.
Ainda, conforme entendimento consolidado no Poder Judiciário, é possível a punição por
eventuais abusos ou excessos
que praticados no exercício do
direito de greve. Diante disso, é
imprescindível que a manifestação de greve ocorra de forma organizada, de modo a garantir
que uma parcela mínima de servidores se mantenha ativas para
dar continuidade aos serviços essenciais ou de caráter inadiável.
STF E O DIREITO DE
GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO - Como já visto, inexiste
legislação específica sobre movimentos grevistas no serviço público. Considerando, portanto,
esse tipo de “omissão” do Poder
Legislativo, uma série de instrumentos jurídicos substituem normas regulamentadoras para se
adequar às demandas dos funcionários públicos, permitindo, assim, que os servidores públicos
exerçam seu livre direito de greve.
Nesse contexto, coube ao
STF julgar ações que decidiram
pela aplicação dos dispositivos
da Lei 7.783/89 para determinar as normas aplicáveis aos
servidores públicos em greve. Por
outro lado, considerando que os
órgãos públicos, categoricamente, devem continuar com os serviços públicos essenciais e inadiáveis, deve-se observar os critérios que dizem respeito à legalidade do movimento grevista.
Dentre eles, pode-se destacar o dever de comunicar à Administração Pública antecipadamente sobre a intenção de para-

Vale ressaltar
que não existe
previsão legal
sobre quem
deverá manter os
serviços mínimos
a população
lisação do serviço público, pelo
menos 72 horas antes do movimento, a fim de garantir o funcionamento parcial dos serviços
essenciais — ainda que em número mínimo de servidores.
EFEITOS DA GREVE NO
SERVIÇO PÚBLICO - No que
diz respeito aos reflexos da greve
no serviço público, a suspensão
do vínculo de trabalho, caracterizada pela greve do servidor,
pode incorrer em uma espécie de
“penalidade” com o desconto dos
dias em que o servidor não exerceu de fato suas funções em razão do movimento grevista — no
entanto, pode haver um acordo
entre as partes para compensar
os dias de ausência no trabalho.
Apesar da possibilidade, este
pode ser indevido sobretudo caso
seja demonstrado que o motivo da
greve se deu em função de atuação ilegítima do poder público.
Apesar disso, dependendo do setor afetado, o Poder Judiciário
pode entender de diferentes formas a legalidade da greve, muito
embora haja previsão legal para a
paralisação do serviço público.
Isso se dá pelo fato de que o
próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou contrário à
paralisação dos servidores que
atuam principalmente em frentes de serviços essenciais à população, considerados indispensáveis à manutenção da ordem
pública, da saúde, da justiça e
demais aspectos da coletividade.
Diante desse contexto, estabeleceu-se inúmeros entendimentos, inclusive de repercussão geral, por exemplo, no qual se veda
aos servidores das forças policiais
e demais servidores públicos que
atuam de forma direta na área de
segurança pública a possibilidade
de ingressar em movimento grevista. Por conta disso, o Poder Judiciário e seus órgãos podem adotar essa tese a fim de proibir a prática nos setores destacados acima.
Em síntese, a norma trata de
temas relacionados à remuneração dos servidores nos dias de
greve, sendo os principais tópicos:
o desconto dado em razão da paralisação do serviço público para
exercício do livre direito de greve
dos servidores também deve ocorrer em consonância a decorrente
suspensão de vínculo laboral;
constatada a ausência do servidor ao trabalho por adesão a
movimento grevista, além do desconto da remuneração correspondente também deve-se proceder
ao seu registro no assentamento
funcional do servidor; caso a greve foi motivada pela conduta ilícita da Administração Pública
Federal, deve-se desconsiderar tal
abono salarial; pode os referidos
órgãos públicos e demais entidades públicas afetadas pela greve
firmar acordo para possibilitar
aos grevistas compensação das
horas não trabalhadas; as horas
não trabalhadas em razão de paralisação para o exercício do direito de greve deverão ser repostas prioritariamente em relação a
outras compensações a que o servidor esteja obrigado a realizar.
SERVIÇOS ESSENCIAIS - Em linhas gerais, considera-se o serviço público uma
atividade essencial; que todo
tipo de paralisação deve respeitar a manutenção de um número mínimo de servidores a fim
de se garantir o funcionamento
das atividades nas repartições

públicas cuja atuação seja essencial ou extremamente importante para a população em geral.
Por outro lado, é necessário
se atentar à natureza de alguns
serviços públicos, haja vista que,
por sua relevância, alguns deles
podem demandar um percentual
mínimo maior em relação à manutenção dos colaboradores ativos. Sendo assim, essa questão é
normalmente definida através de
atuação do Poder Judiciário por
iniciativa do órgão interessado.
Vale lembrar que a relação de
serviços essenciais consta no art.
10 da Lei 7.783/89 (Lei de Greve),
sendo eles os seguintes: tratamento
e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; assistência médica e hospitalar; distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; funerários;
transporte coletivo; captação e tratamento de esgoto e lixo; telecomunicações; guarda, uso e controle de
substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; processamento de dados ligados a serviços essenciais; controle de tráfego aéreo; compensação bancária.
Ademais, mesmo que funcionem os setores públicos em
escala mínima, as funções consideradas inadiáveis precisam
ser reconhecidas no que concerne a cada serviço essencial.
FUNCIONAMENTO MÍNIMO DAS ATIVIDADES Segundo o Supremo Tribunal
Federal, os servidores grevistas
devem observar o princípio da
continuidade dos serviços públicos. Diante disso, a suspensão
dos serviços públicos, independentemente de quais sejam, apenas pode ocorrer de forma bastante limitada. Em outras palavras, não pode haver a paralisação total do serviço público.
Caso não seja respeitado o
princípio da continuidade, podese aplicar eventuais penalidades,
haja vista que esse aspecto configura abuso de direito, uma vez que
a paralisação total pode impedir
o acesso dos cidadãos a atendimentos de primeira necessidade.
Tendo em vista algumas
decisões do Poder Judiciário,
portanto, o mínimo necessário
para a manutenção da legalidade de determinada greve gira
em torno de 30% ou mais dependendo da interpretação do
Tribunal Regional do Trabalho.
Por outro lado, cada situação tende a ser verificada individualmente, sendo assim, tão logo
seja possível, é importante buscar estabelecer em conjunto com
a Administração Pública no que
se refere ao quantitativo mínimo
de servidores que deverão se
manter ativos em serviço.
Vale ressaltar que não existe previsão legal sobre quem deverá manter os serviços mínimos a população, isto é, se aqueles servidores que não desejarem aderir à greve ou os servidores destacados pelo próprio órgão
em escala com os grevistas.
Contudo, é essencial que os
líderes do movimento grevista
adotem as devidas medidas necessárias para provar, por meio de
documentos comprobatórios, a
continuidade dos serviços.
Ademais, ressalta-se a possibilidade de o órgão público contratar diretamente os serviços que se
fizerem necessários para a continuidade das atividades, caso a greve
geral possa afetá-los, incorrendo
em desvantagens irremediáveis.
Fonte:https://bxblue.com.br/
aprenda/direito-de-greve-doservidor-publico/
———
José Osmir Bertazzoni,
advogado e jornalista
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ONA

HFC Saúde é Acreditado Pleno
Primeiro hospital filantrópico na região a conquistar Selo de Acreditação Nível 2
O HFC Saúde agora é Acreditado Pleno – nível 2 pela ONA
(Organização Nacional de Acreditação). Com isso, o HFC Saúde
é o 1º hospital filantrópico da região a receber esse nível de certificação que reconhece o trabalho
de excelência na gestão, na qualidade hospitalar e na assistência prestada aos pacientes.
“Quando sonhamos juntos, nos
tornamos mais fortes e a conquista passa a ser um mérito de
todos. Essa conquista só confirma o nosso caminho rumo à excelência e que temos uma equipe
em sintonia, apta as mudanças e
ao desenvolvimento”, disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.
Para receber esse selo, o HFC
Saúde passou por um rigoroso
processo de avaliação em que foram avaliados os critérios de segurança do paciente, aspectos estruturais e assistenciais, além
dos padrões de gestão integrada. “Essa é mais uma etapa vitoriosa que comprova, após uma
criteriosa avaliação, que temos
uma equipe muito dedicada,
comprometida e qualificada. Em
nossa busca de evoluir sempre,
garantimos a segurança do paciente, baseados na qualidade e
gestão integrada dos nossos processos de maneira fluida e com
plena comunicação entre as atividades”, disse a diretora do HFC
Saúde, Lucimeire Ravelli Peixoto.
Em 2019, o HFC Saúde recebeu o Selo nível 1, que já mostra-

va a qualidade do atendimento
aos pacientes. A equipe se empenhou ainda mais, assumiu o compromisso de todos os dias fazer
melhor e transmitir maior segurança e confiança para os que precisam de atendimento. Um trabalho árduo, mas feito com amor,
mesmo em meio a uma pandemia
e o resultado é mais um nível de
acreditação. O selo nível 2 exige
que o hospital supere 80% nos
padrões de qualidade e segurança, cumpra mais de 70% dos padrões ONA de gestão integrada.
Neste nível, o certificado também
é valido por dois anos, mas mesmo após a certificação, os serviços de saúde continuam sendo
avaliados periodicamente durante toda a validade do certificado.
“O benefício de ter um hospital acreditado é que os pacientes
podem ter confiança na qualidade
assistencial, nos processos, na comunicação assertiva e na segurança no atendimento. Vamos continuar melhorando na gestão e nos
processos hospitalares, nosso
foco agora é conquistar agora o
nível 3 de acreditação da ONA”,
disse o presidente do HFC Saúde.
ONA - A Organização Nacional de Acreditação (ONA) é responsável pelo desenvolvimento e
gestão dos padrões brasileiros de
qualidade e segurança em saúde.
Além de ser referência nacional,
os padrões da ONA são reconhecidos internacionalmente. A ONA
é membro da International Socie-

Divulgação

Para receber esse selo, o HFC Saúde passou por processo de avaliação

ty for Quality in Health Care (ISQua), que atua nos hospitais em
países como Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá.
Desde 1999, a ONA trabalha
para que as instituições de saúde
no Brasil adotem práticas de gestão e assistenciais que levem à melhoria do cuidado para o paciente.
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HFC Saúde atua no modelo
de Cuidados Paliativos
Um tratamento humanitário conhecido como “Medicina do Amor”
Os cuidados paliativos estão presentes na rotina hospitalar do HFC Saúde, um jeito
humano de assistir pacientes crônicos, com doenças que não tem
cura. Dentro dos cuidados paliativos, a equipe cuida de pacientes
que vão ao óbito em horas, dias,
até os pacientes que são acompanhados por vários anos.
Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por
uma equipe multidisciplinar, visando a melhoria da qualidade de
vida do paciente e seus familiares,
diante de uma doença incurável
ou que ameace a vida. Por meio de
identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dores (físicas, sociais, psicológicas, emocionais
e espirituais), o momento, tido
muitas vezes como doloroso, passa
a ser d carinho e humanização.
Desde março de 2019, quando iniciamos essa assistência no
hospital, já beneficiamos 1.170 pacientes com nosso cuidado direcionado e individualizado. Além disso, até 2021, tivemos 418 atendimentos SUS realizados em nosso
ambulatório de Cuidados Paliativos. “Em 2019 nós começamos com
a Política de Cuidados Paliativos no
HFC Saúde e desde o início nós trabalhamos com o atendimento integral desses pacientes, envolvendo
a família e criando um vínculo entre paciente, família e hospital. A
principal questão é a comunicação,
é o paciente saber da condição
dele, saber que alguns momentos
ele vai precisar ser internado e
que isso não significa fracasso,

entender a condição dele como um
paciente de doença crônica e ter
um acolhimento humanizado”,
explicou o médico coordenador
hospitalista, Dr. Rafael Amorim.
Esse serviço é tão fundamental e diferenciado que abrange todos os hospitalizados, independentemente de serem conveniados ou
não. Desde o início trabalhamos
com o atendimento integral desses pacientes, família e hospital. A
principal questão é a comunicação,
é o paciente saber da condição dele,
saber que alguns momentos ele
vai precisar ser internado e que
isso não significa fracasso, entender a condição dele como um
paciente de doença crônica e ter
um acolhimento humanizado.
O Ambulatório de Cuidados
Paliativos e conta com uma equipe com médicos, enfermeiros e
psicólogos, além disso são realizadas conferências com as famílias, criando um vínculo com o
paciente e seus familiares. Esse estreitamento permite tranquilizar
as famílias, levando um maior entendimento dos cuidados necessários com esse paciente. A enfermeira Cuidados Paliativos, Priscila de Fátima Sciorilli ressalta que
a prática da enfermagem é muito
próxima do paciente e da família.
“Você tem que conhecer esse paciente, conhecer a sua história,
seus antecedentes para fazer uma
indicação de paliação, sendo que
esse paciente tem suas comorbidades e tem suas funcionalidades. Criamos um vínculo com o
paciente e com a família e a partir

desse momento são marcadas conferencias junto com os médicos e
assim as famílias ficam mais tranquilas, porque entendem o cuidado necessário com esse paciente”.
A equipe de enfermagem vai
muito além. Ela faz o papel de escuta ativa e conhecimento. “Além
de fazer os procedimentos necessários, temos que ser humana para
poder entender e ser empática em
relação ao que o paciente está sentindo. Não podemos ser só técnicos, temos que ser humana, olhar
além para tratar individualmente
todos os sintomas. Nossa missão é
fazer que o tempo que resta da vida
desse paciente seja bom e de qualidade e de preferência no convívio
familiar”, explicou a enfermeira.
O acompanhamento psicológico faz toda diferença. É preciso
criar um vínculo de confiança
para tirar o paciente e seus familiares do estado de desespero e de
angustia. Mesmo que não seja um
paciente em estado terminal, saber que um familiar tem uma doença crônica incurável não é fácil.
“Eu não consigo curar a doença,
mas eu consigo fazer ele se sentir
bem, melhorar. O paciente é o foco,
não a doença. Para ele, resolver os
sintomas significa vida. Ele sai do
desespero e do medo, e se sente
acolhido, cuidado, diferente da
ideia do abandono que não tem
mais o que fazer por mim”, explicou a psicóloga Rosemary Seguin.
Os familiares não querem ver
o paciente sofrer. E o paliativo é
isso, vem para tirar o paciente do
sofrimento da dor. “A partir do

momento que você oferece cuidado e ele vai se sentindo melhor, ele
sai da dor de quem não sabe o que
fazer. A família entende que o
tempo vida que resta é importante, é preciso aproveitar. A família se prepara. Esse tempo fica
mais significativo. Quando o paciente e a família entendem que
estamos cuidando com amor, a
gente consegue trazer o conforto
que é a ausência do sofrimento.
Os cuidados paliativos é a Medicina do Amor”, disse a psicóloga.
Quem confia, segue e quem
segue, apoia. Paliativo é apoio!
PACIENTES CUIDADOS
PALIATIVOS - O paciente crônico Nilton Rufino recebe os cuidados paliativos no HFC Saúde
e para ele esse tratamento fez
toda diferença. Em 2020 ele precisou de 10 internações e com os
cuidados paliativos esse ano, até
agora foram somente duas internações rápidas. “Eu me sinto
muito bem, eu não tenho o que
reclamar. É uma família, eu sinto aconchego e carinho. O amor
cura também”, disse o paciente.
Acompanhado sempre da esposa, ela também notou diferença
no tratamento do marido. “Tem
tratamento, ser doente crônico não
é o fim do paciente. Tem tratamento humanitário, paliativo para viver melhor. Meu marido mudou
muito, até a maneira de viver, ele
tem mais animo, ele gosta de vir
para o médico, ganhou peso, passou a brincar com os netos. Ele se
sente bem com a equipe de médicos e de enfermagem”, disse ela.

Divulgação

Serviço é tão fundamental e diferenciado que abrange todos os
hospitalizados, independentemente de serem conveniados ou não

Foram mais de 40 dias dentro do HFC
Saúde, acompanhando meu pai. Eu me
encantei pelo hospital pelo cuidado e carinho com que a equipe trata os pacientes e seus familiares. Eu não sei se a
palavra Gratidão define o meu sentimento pelas pessoas que trabalham nesse
hospital. As enfermeiras, médicos, os cuidados paliativos, pessoas que trataram
meu pai com carinho que eu nunca pensei ter visto. Eu perdi meu pai no final de
janeiro desse ano. Até o momento que
ele estava partindo eu recebi todo cuidado, atenção, a equipe me preparou para
essa despedida. E o que eu não esqueço, é que o Dr. Matheus disse para mim:

O que a gente puder fazer para você olhar
no olho o seu pai e ficar o maior tempo
possível com ele, nós vamos fazer. Enquanto existir um fio de esperança nós
vamos lutar. Isso foi tão importante para
mim. Meu pai quando entrou no hospital
ele tinha previsão de dois dias de vida,
mas viveu 43 dias. Eu fico emocionada,
mas grata por ter conseguido ficar com
meu pai, ter abraçado, beijado ele. É só
gratidão. Hoje eu quero servir esse hospital. Quero ser voluntária, participar das
campanhas e ações. Quero retribuir todo
carinho nesses 43 dias, que Deus abençoe cada profissional. (Deuza Aparecida dos Santos Camargo, empresária)
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HFC Saúde recebe o “Empresa Limpa”
Certificação concedida pelo Instituto Ethos reafirma o compromisso pela integridade e transparência
O HFC Saúde sabe da importância ética de ser um hospital que
preza pela transparência na saúde, por isso trabalha na missão de
promover assistência à saúde de
excelência com responsabilidade
social, humana e ambiental.
Por trabalhar pela integridade, o HFC Saúde recebeu o Selo
“Empresa Limpa” do Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que é uma organização que tem como objetivo encontrar empresas parceiras na
construção de uma sociedade justa e sustentável. “O Selo é a confirmação que estamos desempenhando o nosso papel com transparência e honestidade. O HFC
Saúde se destacou nas ações de
combate à corrupção com a criação e a implantação do Compliance, que tem como objetivo criar

um ambiente de trabalho mais
íntegro e ético”, disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.
Esse selo é um reconhecimento de ações e experiências
bem sucedidas de entidades que
trabalham pelo Pacto empresarial, pela Integridade e contra a
corrupção, e assim, promovem um
ambiente ético e sem corrupção.
O HFC Saúde passa a ser
um signatário do pacto. “Com
esse selo assumimos o compromisso de divulgar a legislação
brasileira anticorrupção para os
colaboradores e parceiros, com
o objetivo que ela seja respeitada e cumprida. Continuaremos
zelando pela transparência nas
informações, e trabalhando
com ética e respeito”, disse a superintendente do HFC Saúde,
Lucimeire Ravelli Peixoto.
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Mulheres que são
do agronegócio e se
orgulham do HFC Saúde
Fotos: Divulgação

GOVERNANÇA CORPORA
TIV
A
ORPORATIV
TIVA

Um modelo que visa
o desenvolvimento
HFC Saúde (Hospital e Operadora) e AFOCAPI agora formam um grupo

“Por eu ser mulher eu enfrentei muito preconceito”, relembra
Sandra Grandis, que comemora a chegada de seu neto

SANDRA GRANDIS –
Ela é mulher, gestora da família
e do agronegócio. “Eu nasci produtora rural, sempre vivi no sítio, casei e formei a minha família na roça. Está no meu sangue ser produtora rural. Com o
falecimento do meu esposo tive
que ter muita coragem para tocar
sozinha, até que meu filho mais
novo pudesse me ajudar na lavoura e na parte administrativa”.
Enfrentou as dificuldades e
teve coragem para enfrentar os
desafios de trabalhar e gerir a
vida no campo. Produtora de cana
de açúcar teve o apoio da família.
“Por eu ser mulher eu enfrentei
muito preconceito. A maioria não
acreditava que eu era capaz de fazer diferença no agronegócio,
mas a minha família foi o meu
esteio, sempre me apoiou e acreditou no meu potencial. É gratificante viver da terra, plantar e
colher. Às vezes demora para termos uma colheita grande, mas é
gratificante quando ela chega”.
Para ela ser do agronegócio e ter um hospital agro é
motivo de orgulho. De um pequeno ambulatório, construído

para atender somente os produtores de cana para um complexo hospitalar que faz a diferença na vida de tantas pessoas.
“É muito gratificante ter um
hospital voltado para o agronegócio, somos o único hospital que
tem como sócios os produtores
de cana. Nesses 55 anos, olhando para trás um grupo de fornecedores fundaram o hospital e
hoje referência. Desejo que continue crescendo, inovando e modernizando cada vez mais para
atender os fornecedores de cana
e toda a comunidade”, disse ela.
A Sandra Grandis faz parte
da história do HFC Saúde nesses
55 anos de existência. É pela força dela e de tantos produtores rurais, associados da AFOCAPI –
Associação dos Fornecedores de
Cana de Piracicaba que o hospital
hoje é reconhecido pela excelência na assistência a saúde. “Quero parabenizar o HFC Saúde pelos
55 anos, pela profunda dedicação
aos fornecedores de cana, com uma
equipe maravilhosa. Só tenho gratidão. Meus dois filhos nasceram no HFC Saúde e agora o meu
netinho também” finalizou ela.

Não somos apenas uma
instituição, agora somos um
grupo. A AFOCAPI, o HFC Saúde (Hospital e Operadora) se
juntaram para formar um grupo. Para garantir a solidez, a
sustentabilidade e o crescimento das empresas nos setores hospitalar, do agronegócio e também
da operadora, foi implantado a
Governança Corporativa. Esse
tipo de gestão contribui para o
desenvolvimento da instituição,
com as melhores práticas dentro da estrutura organizacional.
Esse é um modelo baseado
em gestão estratégica, inovação,
gestão participativa e de qualidade. Todos as áreas do hospital e seus profissionais precisam
estar envolvidos com as questões
da entidade como um todo. Todos precisam trabalhar juntos.
A Governança Corporativa é
respaldada por quatro princípios:
TRANSPARÊNCIA - É
quando disponibilizamos todas as
informações relevantes, e não apenas aquelas impostas por disposi-

ções de leis ou regulamentos.
EQUIDADE - Tratamento justo e igual de todos levando em consideração seus
direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS - É de modo claro, conciso e
compreensivo que deve ser prestada a conta da atuação assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis.
RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA - Respeitar o
seu papel na sociedade, incluindo a manutenção da sua viabilidade econômico-financeira no
curto, médio e longo prazo.
A implantação da Governança
Corporativa é um grande avanço e
uma excelente oportunidade que
ajuda no desenvolvimento das instituições. Com equipes capacitadas,
conseguimos obter melhores resultados, contribuir com a qualidade
da gestão e construir uma relação
de confiança e transparência.

Divulgação

Diretoria do Hospital dos Fornecedores de Cana

Para chegar aos resultados
da governança corporativa é preciso o esforço dos gestores e das
equipes. Esse tipo de gestão per-

mite fortalecer as instituições,
com regras claras que facilitam
os processos e entregam qualidade e confiança ao paciente.

HFC Saúde renova Selo Doar
Certificação de gestão qualificada e transparência
O HFC Saúde teve o Selo Doar
revalidado pelo Instituto Doar,
uma certificação independente,
concedida às organizações que
atendem aos critérios do Padrão
de Gestão, Transparência e Doação 2020 (PGTD-20). O Selo tem
como função incentivar, legitimar

e destacar o profissionalismo e a
transparência na administração.
“O Selo Doar garante aos apoiadores que somos uma instituição
séria, transparente. Que todo recurso doado ao HFC Saúde é usado em benefício dos pacientes, de
forma integra, visando a excelência no atendimento”, disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.
A versão 2020 é composta por
52 critérios organizados em oito
grandes temas, construídos especialmente para a realidade das organizações brasileiras. O HFC

Saúde foi avaliado e evidenciou
através de documentos, registros
e evidências que está em conformidade em todos os seguintes
pontos avaliados: causa e estratégica; governança; contabilidade e finanças; gestão; recursos
humanos; estratégia de financiamento; comunicação; e prestação
de contas e transparência.
O Padrão de Gestão, Transparência e Doação 2020 (PGTD20) atua como um guia para as
organizações brasileiras que
buscam aprimorar seus proces-

sos internos, ampliar o grau de
transparência de sua atuação
e, como resultado final, fomentar a confiança de doadores e
apoiadores no trabalho que desenvolvem. “A renovação deste
selo vem para reforçar que o
HFC Saúde está no caminho
certo zelando pelo cuidado e
transparência junto a sociedade, dando a certeza de que as
doações feitas são administradas com seriedade e de forma
transparente”, disse a diretora
Lucimeire Ravelli Peixoto.
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JOSÉ CORAL

HFC Saúde, um hospital Agro
“O primeiro e único hospital Agro do Brasil”, diz o presidente do HFC Saúde

José Coral, presidente do HFC Saúde

Foi há 55 aos que um grupo
de produtores rurais, associados da AFOCAPI – Associação
dos Fornecedores de Cana de
Piracicaba percebeu que era preciso cuidar da saúde de quem
trabalhava no campo. “Faltava
assistência à saúde para os pro-

dutores de cana e seus familiares. Os associados começaram a
sentir falta de ter um atendimento de qualidade em um local especifico para eles”, lembra o presidente do HFC Saúde José Coral.
O homem do campo sempre trabalhou muito. Sem feri-

ado e finais de semana, a saúde nem sempre era uma prioridade. Eles vinham na cidade
uma vez por mês, de forma rápida, por isso a importância de
ter um lugar preparado para cuidar da saúde desse produtor.
Os associados da AFOCAPI
decidiram então construir um pequeno ambulatório, somente
para atender os fornecedores de
cana, e foi assim por alguns anos.
Mesmo sendo somente para
produtores rurais, com o passar do tempo o espaço foi crescendo, a estrutura aumentando
e a busca pela excelência se tornou uma das prioridades da administração. O HFC Saúde foi se
tornando um hospital de referência para Piracicaba e região
e na década de 70 começou a
atender pacientes pelo SUS –
Sistema Único de Saúde. “O
hospital havia crescido e além
de atender a demanda dos produtores rurais, vimos que era
possível oferecer assistência à

saúde de qualidade para a população de Piracicaba e região”.
De lá para cá foram muitos
desafios, mas também muitas conquistas. O ambulatório ganhou
novos setores como de oncologia,
Nefrologia, unidade coronariana,
Banco de Leite e se tornou referência. O trabalho do HFC foi reconhecido, No ano passado o hospital foi Acreditado Pleno – nível
2 pela ONA (Organização Nacional de Acreditação). Com isso, o
HFC Saúde é o 1º hospital filantrópico da região a receber esse
nível de certificação que reconhece o trabalho de excelência na gestão, na qualidade hospitalar e na
assistência prestada aos pacientes.
“O HFC Saúde ao longo desses anos vem construindo uma
história de superação, sem deixar se perder as suas raízes,
quem acreditou e confiou no pequeno ambulatórios, os produtores rurais. Com isso, o HFC Saúde é hoje o primeiro e único hospital agro do Brasil”, disse Coral.

O hospital é um
organismo vivo
Queremos você como parceiro
O HFC Saúde trabalha todos
os dias para oferecer excelência na
assistência à saúde e, além disso,
é um hospital que se preocupa e
zela pela transparência e prestação de contas para a sociedade.
Para reforçar o compromisso com a honestidade e a
ética o HFC Saúde elaborou e
implantou o programa Compliance, que tem como objetivo
criar um ambiente com relações humanas respeitosas e
saudáveis, além da boa conduta, excelência e a disciplina.
Ao longo dos aos, o HFC
Saúde vem ampliando sua capacidade de atendimento, melhorando a sua estrutura física,
equipamentos e profissionais de
alta qualidade, sempre atenden-

do com o máximo de acolhimento e humanização toda a população de Piracicaba e região.
Assim como todas as instituições de saúde que atendem o SUS,
o HFC Saúde vem atravessando
um longo período de dificuldades
de verbas e repasses, já que os atendimentos crescem a cada dia e o
hospital necessita de muitas doações para seguir com os seus serviços. Você pode ser um parceiro
do HFC Saúde e ajudar a dar
continuidade a essa história.
SUS – RESULTADOS
2021 - A cada R$ 1,00 repassado pelo SUS ao hospital, existe
um déficit de R$ 0,62, pois o
custo do paciente é maior que o
valor recebido, gerando um resultado negativo na operação.

Divulgação

Me chamo Larissa
moro em São Pedro/
SP e em 2020 tive uma
perda gestacional
com 8 meses de gravidez. Fui encaminhada, com o meu bebê
já sem vida para o
HFC Saúde para que
ele fosse retirado.
Durante todo o procedimento as enfermeiras e os médicos me
acolheram como se
fosse parte de suas
famílias, tiveram todo
cuidado do mundo
com atenção e com
as palavras, já que
era uma situação delicada. Era um parto
de um bebê sem vida.
Começamos o procedimento na sexta feira dia 18/09/2020. Fiquei em um quarto separado de outras grávidas, um cuidado a
mais, pois até com
meu psicológico a equipe se
preocupou. Assim que terminou o parto no dia 21/09/2020
me mandaram para outro leito do hospital, para evitar o
meu contato com as mães
com seus bebês vivos. E
essa atitude, foi o melhor para
mim, pois não aguentaria ver
bebês vivos e eu sem o meu
lá. Passei por um processo
de luto e aceitação muito difícil, mas a psicóloga do hospital me ajudou muito. Conseguimos vencer essa batalha. Esse ano, em janeiro es-

pecificamente dia 21/01/
2022 voltei para o HFC Saúde para o nascimento do
meu bebê milagre. E novamente fui muito bem acolhida. Meu parto foi induzido e
foi tão humano, tão lindo, tão
perfeito. Novamente a equipe maravilhosa do hospital
me acolheu com todo amor
e carinho. Hoje só consigo
ser grata a toda equipe, que
nunca me desamparou e me
ajudou em tudo. Obrigada HFC
Saúde! (Larissa Giovana Campos Soares, paciente SUS)
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Depoente denuncia cobrança em
locais sem tratamento de esgoto

SOCIAL

Alex de Madureira destaca
repasse de emendas
Divulgação

Em oitiva realizada ontem, 14, os depoentes também falaram sobre a
falta de investimentos na autarquia mesmo com arrecadação apropriada
Apesar dos reajustes das tarifas cobradas pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto)
estarem sempre acima da inflação,
não há investimentos por parte da
autarquia na melhora do abastecimento e nos casos de perda de
água. Este foi o entendimento
dos técnicos ambientais Juan
Antônio Moreno Sebastianes e
Roberto Braga, ouvidos na manhã desta segunda-feira (14),
em oitiva da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Semae.
O ex-secretário de Defesa do
Meio Ambiente, Juan Antônio
Moreno Sebastianes apontou comunidades e condomínios em
Piracicaba que não possuem tratamento de esgoto e mesmo assim recebem a cobrança por parte da empresa Mirante. São eles:
comunidades Frederico e Cajamar que, de acordo com o depoente, recebem água do Semae,
mas o esgoto é lançado direto no
córrego; bairro Colina Verde e comunidades Pantanal e Três porquinhos, com esgoto lançado a
céu aberto; Chácaras no Serrote
(que recebem água e não tem tratamento de esgoto – mas, de acordo com o depoente, o Semae paga
à Mirante), e ainda o bairro
Monte Alegre (que não tem tratamento nem coleta de esgoto).
Juan Sebastianes representa
o COMDEMA (Conselho Munici-

pal de Defesa do Meio Ambiente
de Piracicaba) no Conselho de Regulação e Controle Social, órgão
que tem a função de atuar como
mecanismo de controle social nas
atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços
públicos de saneamento, na esfera
de atuação da ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de
Saneamento das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí).
O ex-secretário declarou ser
“injustificável” a realização de
uma Parceria Público-Privada
para fazer o tratamento de esgoto no município porque a tarifa
de esgoto cobrada pelo Semae teve
diversas “taxas e sobretaxas”
para a viabilização de recursos e
a autarquia teria condições e recursos próprios para o tratamento de esgoto. Ainda sobre as taxas cobradas pelo Semae, o depoente frisou que “os reajustes sempre são acima da inflação” para
evitar a falta de água e conter
vazamentos, no entanto, os problemas seguem acontecendo.
O professor doutor Roberto
Braga, que atua no Instituto de
Geociências e Ciências Exatas da
UNESP, também representa o
COMDEMA no Conselho de Regulação e Controle Social. Na oitiva,
ele criticou a falta de investimentos por parte do Semae, levando
em conta as tarifas sempre acima

Davi Negri

156 municípios serão beneficiados, entre eles Piracicaba

Novas oitivas da CPI do Semae aconteceram na manhã de ontem, 14

da inflação. Para ele, os índices de
perdas de água, que ultrapassam
os 50%, são “inaceitáveis”. “A gente vê uma tarifa muito alta, no
entanto, os indicadores não melhoram e continuamos com números escandalosos (de vazamentos
e perdas de água)”, afirmou. Ele
concluiu que se a tarifa está sempre acima do uso, significa que
está sobrando dinheiro. “Estamos
vendo muito dinheiro indo para o
Semae e para o saneamento público e não vejo resultados”, afirmou.
Para a vereadora Rai de Almeida (PT), presidente da CPI do
Semae, a oitiva da manhã desta
segunda (14) traz novas informações porque o Semae é “superavi-

tário” já que as tarifas sempre foram cobradas acima da inflação.
De acordo com a vereadora, "cabe
uma dúvida" de como está sendo
feita a gestão do Semae porque a
autarquia é superavitária. “Não
houve investimento e por isso não
houve uma melhora nos índices
de produtividade”, afirmou.
Criada para apurar possíveis
irregularidades na autarquia e na
Parceria Público Privada (PPP) firmada com a empresa Mirante para
coleta e tratamento de esgoto na
cidade, a CPI do Semae tem como
membros a vereadora Rai de Almeida (PT), presidente; Anilton
Rissato (Patriota), relator; e Thiago Ribeiro (PSC), membro.

E DUCAÇÃO

Bolsa do Povo prorroga inscrições até quarta, 16
Pais, mães e responsáveis legais de estudantes matriculados
nas Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) do Centro Paula Souza
(CPS) têm até a próxima quartafeira para se candidatar ao Bolsa do Povo Educação CPS. As inscrições, que foram prorrogadas
até o dia 16, devem feitas pelo
site www.bolsadopovo.sp.gov.br/
portal/CadastroCPS/index.
O programa pagará R$ 500
mensais, durante seis meses,
para que os bolsistas auxiliem as
equipes gestoras das Etecs e Fa-

culdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) no cumprimento do
Protocolo Sanitário Institucional
do CPS, adotado para a retomada das aulas presenciais.
Além de gerar renda e amenizar os impactos da pandemia,
a iniciativa permite aproximar
as famílias da escola, o que gera
benefícios para toda a comunidade escolar. Para se candidatar a uma bolsa, é preciso ser o
responsável legal por um aluno
de Etec; ter entre 18 e 59 anos;
estar desempregado há, pelo

menos, três meses; não ter comorbidades associadas à Covid-19 e residir, preferencialmente, no município onde está
localizada a unidade em que
o candidato pretende ser bolsista. É possível se inscrever
em até três Etecs ou Fatecs.
Cada candidato receberá
pontos, de acordo com os pré-requisitos que cumprir. Os selecionados devem ser entrevistados
pelo diretor da unidade, no dia
21 de março, e a concessão do benefício precisa ser chancelada pelo

A
FATALIDADE
Andrew Gillon, 59 anos,
morreu após quebrar o pescoço em um trágico acidente ao
cair de uma escada na casa
de um amigo, na véspera de
Ano Novo, na Escócia. Dias
antes, no entanto, ele havia
feito, junto a outros jogadores, uma aposta vencedora na
loteria, cujo prêmio é de aproximadamente R$ 50 milhões.
A quantia destinada a Andrew
ficará com a filha dele, Lisa.
EMOÇÃO
"Descobri que meu pai ganhou, por seu amigo e vizinho.
Achei que não havia como ele ter
feito isso, pois bloqueei sua conta bancária, então presumi que
nenhum pagamento teria sido
feito. Quando confirmei, sentime arrasada no começo. Eu podia ouvir o telefonema animado
dele me dizendo que havia vencido e sei que seu primeiro pensamento seria marcar umas férias para todos nós", disse Lisa.
MUITA EMOÇÃO
"Agora ainda me sinto triste por ele não estar aqui para
curtir isso conosco, mas também
sinto alguma emoção por ele e
tenho certeza de que ele teve algo

a ver com isso. Houve tantos 'sinais' desde que ele nos deixou
e tenho certeza de que ele está
assistindo e dizendo: 'Eu avisei'. Tudo o que me lembro dele
falando é: 'Bem, você não vai
rir quando eu ganhar, né?', e
ele estava certo, eu não ri, eu
chorei", completou a filha.
LIXO
A comissão da loteria estadual afirma que um casal comprou um bilhete de R$ 10,00 enquanto faziam compras para
casa. No entanto, colocaram a
raspadinha em uma das sacolas
do supermercado, e ambos acabaram esquecendo.
No dia seguinte, ele perguntou à mulher se a raspadinha
estava com ela, e recebeu uma
resposta negativa. Ambos foram
até a lixeira e reviraram os dejetos até encontrarem a raspadinha premiada. O casal buscou o
prêmio e optou por receber um
único pagamento que, descontados os impostos, ficará por volta
da R$ 1,3 milhão. Eles afirmaram que irão pagar a hipoteca,
outras contas e também tirar
umas férias. Minha dica: guarde
seus jogos em local seguro e longe de sol e umidade. Confira em
uma lotérica assim que puder.

Núcleo Regional de Administração do CPS. A aprovação final dos
candidatos está prevista para ser
divulgada até 31 de março.
A expectativa é que os bolsistas selecionados passem por
uma capacitação no início de
abril e comecem a atuar no dia 4
do mesmo mês. Serão concedidas 2.368 bolsas (esse número
inclui os 140 bolsistas ativos),
distribuídas por todas as Etecs e
Fatecs do Estado. Cada unidade
do Centro Paula Souza terá, no
mínimo, quatro beneficiários.

Alex de Madureira comemorou o repasse de 321 emendas dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), para instituições de assistência social de
156 municípios paulistas. O
deputado estadual possui várias emendas parlamentares.
O anúncio foi feito pelo presidente da Alesp, Carlão Pignatari,
na semana passada, durante cerimônia realizada em ambiente virtual e contou com a participação
da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.
“Os recursos são do Executivo, que encaminhará um termo
de compromisso para que as prefeituras recebam os valores em
conta bancária que deverá ser
aberta. Além disso, por se tratar
de verbas para a assistência social, os municípios devem dispensar o chamamento público. Após
a realização de todos esses processos, a municipalidade poderá
transferir a quantia, em parcela
única, para a organização social
escolhida pelos parlamentares”,
explicou Alex de Madureira.
O novo modelo de repasse é
bem menos burocrático e vai agilizar a destinação de recursos
para os municípios. “O processo
era penoso para os municípios, e
para as organizações sociais, já

que a burocracia era enorme.
Com certeza, agora será tudo
muito mais rápido, pois o processo ganhará velocidade, efetividade e agilidade”, afirmou o deputado estadual e Coordenador de
Projetos Parlamentares da Alesp.
O repassa já atingiu algumas
entidades de Piracicaba com
emendas parlamentares do deputado estadual Alex de Madureira. Já foram beneficiadas a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae Piracicaba), o
Centro de Reabilitação Piracicaba
(CRP), o Hospital dos Fornecedores Cana e a Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba.
Além de Piracicaba, outras
entidades da região será beneficiadas, sendo elas das cidades de
Araras, Brotas, Campinas, Capivari, Charqueada, Cordeirópolis, Indaiatuba, Jaú, Laranjal Paulista,
Porto Feliz, Rio Claro, Salto, Santa Bárbara D’oeste, Santa Cruz
das Palmeiras, São Manuel, Sumaré, Tietê, Torrinha e Valinhos.
Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, a expectativa é realizar, neste ano, os repasses
relativos de 2022 e os valores remanescentes de 2021, 2020 e 2019.
Com isso, o valor da assistência
social, de aproximadamente R$ 2
milhões no ano passado, deve dobrar”, concluiu Alex de Madureira.
Divulgação

Publicidade ilícita

ntes da vigência do Código de Defesa do Consumi dor (CDC), as relações, em contratos de consumidores, com os empresários, estavam disciplinados pelo
Direito Civil ou Comercial.
Com o advento do Código de
Defesa do Consumidor, as relações, em contratos de consumo,
passaram a contar com regime
jurídico próprio, cujas normas
visam à proteção do consumidor.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor sempre que
os sujeitos de direito se encontram, numa relação de consumo, legalmente caracterizada.
Existem três formas de
publicidade ilícita, previstas
no Código de Defesa do
Consumidor: a simulada, a
enganosa e a abusiva.
Publicidade simulada é a que
procura ocultar seu caráter de
propaganda; o consumidor percebe, facilmente, adotando as
cautelas próprias, diante da natureza parcial da mensagem
transmitida (CDC art. 36).
São exemplos de publicidade simulada a inserção de propaganda, com aparência de reportagem, ou a subliminar,
captável pelo inconsciente.
Publicidade enganosa é a

que induz o consumidor a erro.
A publicidade pode ser falsa e
não necessariamente enganosa. Não é necessário que exista
dolo do fornecedor, para se caracterizar a enganosidade.
Publicidade abusiva é aquela que agride os valores sociais.
A publicidade enganosa
ou abusiva é aquela que agride s valores sociais, a gerar
responsabilidade civil, penal
e administrativa, podendo o
agente responder pela prática de crime (CDC art. 67).
Em virtude do princípio da
transparência, as informações
que o empresário veicula, por
meio da publicidade, integram o
contrato que vier a ser celebrado
com o consumidor (CDC art. 30).
Se o empresário negar cumprimento ao veiculado pela publicidade, pode o consumidor
exigir a observância das condições anunciadas ou optar pelo
produto ou serviço semelhante,
ou pela resolução do contrato,
com indenização (CDC art. 35).
———
Frederico Alberto Blaauw é mestre em Direito Empresarial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial

RUA AMSTERDAM
O vereador Ary Pedroso Jr.
(Solidariedade) agradece a
atenção da Semob (Secretaria Municipal de Obras) em
atender a demanda sobre
um bueiro que estava entupido e causava constantes
alagamentos na rua Amsterdam, quase esquina com
avenida Cássio Paschoal
Padovani. Moradores do Jar-

dim Potiguar e pais de alunos do Colégio CLQ, reivindicaram melhorias ao parlamentar, que encaminhou ao
órgão responsável. Os reparos foram efetuados nesta
semana pela Semob. “A comunidade agradece o empenho do vereador a da Prefeitura na resolução do problema”, disse o parlamentar.

Divulgação

OBREIRO
Adriano Bandeira funcionário público e enviou ao jornal A Tribuna um registro
de 2013 quando o então
"obreiro" Edvaldo Brito cooperava na Assembleia de
Deus Ministério de Madu-

reira em Piracicaba. Ao fundo, aparece Joel Resende,
esposo da ex-candidata à
vereadora Maria de Jesus
(Cidadania). "O Brito era uma
ben ç ã o , m u i t o u s a d o p o r
Deus", comentou Adriano.
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MEIO AMBIENTE

Prefeitura organiza “Semana da Água”
Com o tema Por uma Gestão Compartilhada dos Recursos Hídricos, evento acontece em março, nos dias 22, às 9h30, e 23, às 9h

C ONCURSO

Definido o júri de seleção do
Cartaz Prefeito Adilson Maluf
O júri de seleção do 4º Concurso de Cartaz Prefeito Adilson Maluf do Salão Internacional de Humor de Piracicaba
2022 já está definido e será responsável pela escolha de 10 finalistas, no dia 8 de abril. Após
a seleção, entra em cena o júri
de premiação para escolher o
cartaz vencedor. O júri de premiação ainda será definido.
As inscrições para a 4° Concurso de Cartaz Prefeito Adilson
Maluf estão abertas até 31/03 e
os trabalhos podem ser entregues diretamente no endereço
digital do Salão de Humor de Piracicaba: contato@salaode
humor.piracicaba.sp.gov.br.
Informações, regulamento e a
ficha de inscrição podem ser
acessados pelo site https://
salaointernacionaldehumor.com.br/
Fazem parte do júri de seleção Tássia Espego, diretora do
Centro de Comunicação Social da
Prefeitura de Piracicaba, publicitária, especialista em marketing
político e governamental e planejamento estratégico e gestão
de conteúdo/marketing digital;
Dalila Lamour, diretora de Cultura da Prefeitura de Iracemápolis, artista, educadora social e
escritora; e Luis Henrique Marangoni, caricaturista e chargista do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba, caricaturista/designer oficial do programa Brothers da Bola e chargista
oficial do Santos Basquete.
O 4º Concurso de Cartaz
Prefeito Adilson Maluf é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Semac) e Centro Nacional de Pesquisa e Divulgação do Humor
Gráfico de Piracicaba (CEDHU)
e faz parte da programação da
49ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba.

Fotos: Divulgação

1- Dalila Lamour. 2- Tassia
Espego. 3- Luis Marangoni

D ISTRITO

Atividades do aniversário
de Artemis serão dia 19

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das secretarias municipais de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema) e Agricultura e Abastecimento (Sema) e Semae (Serviço
de Água e Esgoto), e os parceiros
Mirante e CPFL Paulista, realizam, nos dias 22, às 9h30, e 23/
03, às 9h, a Semana da Água –
Por uma Gestão Compartilhada
dos Recursos Hídricos. O evento,
que acontecerá no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, será composto por palestras
e rodas de conversa, além de plantio de mudas e concurso. A realização será nos formatos presencial e online, com entrada gratuita e respeitando os protocolos de
saúde no combate à Covid-19.
O encontro marca o Dia Mundial da Água, comemorado em 22
de março, e vai debater alternativas e apresentar casos de sucesso
sobre os recursos hídricos, compartilhados por especialistas, que
falarão de temas como mudanças
climáticas, crise hídrica, conservação ambiental, programas de incentivo à preservação de nascentes, como o PSA (Pagamento por
Serviços Ambientais), desenvolvido em Piracicaba, educação ambiental e a importância da água para
a geração de energia elétrica.
A abertura, no dia 22/03, às
9h, será feita pelo prefeito Luciano Almeida, com fala, também, de
secretários e parceiros, Mirante,
CPFL Paulista, além do Comitês
PCJ, Agência PCJ, Consórcio PCJ
e Gaema-PCJ. A primeira palestra,
que acontecerá às 10h no formato
online, intitulada Como Estamos
Cuidando do Nosso Planeta?, ficará a cargo da jornalista Paulina Chamorro, que trabalhou durante dez anos na Rádio Eldorado assina grandes reportagens
sobre meio ambiente e sustentabilidade, é colaboradora da National Geografic Brasil e cofundadora da Liga das Mulheres pelos
Oceanos, além de ser idealizadora
do podcast Vozes do Planeta.
Na sequência, haverá roda
de conversa com Saulo Aires
de Souza, especialista em mudanças climáticas da Agência
Nacional de Águas e Saneamento (ANA). Souza falará sobre as consequências das mudanças climáticas e da crise hídrica no cotidiano nas cidades.
Ainda no dia 22/03, outra
roda de conversa, às 11h, vai tratar sobre conservação ambiental,
o futuro da agricultura e do meio
ambiente e o programa municipal
Pagamento por Serviços Ambien-

Divulgação

tais (PSA), para conservação de
nascentes. Participam a secretária
da Sema, Nancy Thame, Evelise
Moncaio Moda, agrônoma da
Sema, Fábio Lazarini, geólogo da
Sedema, e Ricardo Ribeiro Rodrigues, professor da Esalq/USP.
Na quarta-feira, 23/03, o
encontro será aberto com premiação dos alunos da Escola Municipal João Batista Nogueira, às
9h, pela participação no concurso A Importância da Água para
a Geração de Energia. Na sequência, haverá roda de conversa
com os educadores Elisandra
Moreno, diretora da Escola Municipal João Batista Nogueira, e
Jerry Morais, do Consórcio PCJ.
Mais uma roda de conversa acontece na quarta, sobre desafios
para o abastecimento, com João
Victor Santos Roesner, do Semae,
e Rodrigo Leitão, da Mirante.
Ainda como parte da programação da Semana Mundial da
Água, no sábado, 26/03, haverá
plantio de cerca de 500 mudas
de árvores nativas pelo programa Plante Vida, a partir das 9h,
no Altos do São Francisco.
RECURSOS HÍDRICOS
NO PLANETA - Dados do relatório sobre o Valor da Água,
do Escritório da ONU Água,
apontam que o estresse hídrico,
mensurado essencialmente pelo
uso da água em função do suprimento disponível, afeta diversas partes do mundo. Mais de 2
bilhões de pessoas em todo o
mundo vivem em países em situação de estresse hídrico. Cerca
de 1,6 bilhão de pessoas enfrentam escassez “econômica” de
água, o que significa que, embora a água possa estar fisicamente
disponível, não existe infraestrutura necessária para que as pessoas tenham acesso a essa água.
O uso global de água doce aumentou seis vezes nos últimos 100
anos e, desde a década de 1980,
continua a crescer a uma taxa de
cerca de 1% ao ano (Aquastat).
Muito desse crescimento pode ser
atribuído a uma combinação de
crescimento populacional, desenvolvimento econômico e mudanças nos padrões de consumo.
SERVIÇO
Semana da Água – Por uma
Gestão Compartilhada dos
Recursos Hídricos. Dias 22
e 23/03, das 9h às 13h. Teatro Erotides de Campos –
Engenho Central. Para
acompanhar a transmissão
online, acesse o Facebook:
prefeituradepiracicaba

Assessoria Parlamentar

C ATEGORIA

Entidades homenageiam motorista por aplicativo

Vereador Josef Borges apoia evento que terá homenagens, passeio ciclístico e a primeira edição do projeto Corrida nos Bairros

As atividades que comemoram
o aniversário do Distrito de Artemis terão início às 8h, do dia 19 de
março, e seguem durante todo o
dia. O vereador Josef Borges (Solidariedade) apoia o evento que contará com uma extensa programação para toda a população. A celebração ocorre no próximo sábado,
porque na data do aniversário, 15
de janeiro, houve um aumento da
pandemia da Covid-19, e os eventos foram transferidos para esse
mês, já com redução dos casos.
Para o vereador, as comemorações têm como objetivo valorizar o distrito e a sua população.
O evento também marca o início
do projeto Corrida nos Bairros,
idealizado por Josef Borges, que
é proporcionar oportunidade
para todos que gostam de correr
e para revelar jovens talentos do
esporte. “Na periferia da cidade
há muitos jovens que poderiam
estar praticando esporte e se destacando como atleta, mas não
têm oportunidade, porque geralmente as competições são pagas.
Esse projeto leva os eventos das

corridas às regiões mais pobres
e distantes e incentiva a participação de pessoas a partir dos 4
anos de idade”, afirmou Josef.
A corrida é gratuita e terá início às 17h. A programação de atividades em Artemis começa pela
manhã, com o Passeio Ciclístico,
que vai percorrer, a partir da Praça João Alfredo, as ruas que passam pelo rio Piracicaba, lagoa do
Itaiçaba, Ponte de Ferro, estrada
rural e retorna pelo mesmo trajeto.
Em seguida, o prefeito Luciano Almeida (União Brasil) irá
fazer a inauguração oficial da reforma da praça, ação que também foi adiada desde o ano passado, quando a obra foi concluída, por causa da pandemia. Depois será feita homenagem à moradora Kazue Otsubo, pelo 86º
aniversário de Artemis e a entrega da Moção de Aplausos à
equipe Lago Azul Futebol Clube,
campeã da Série Prata da Superliga Desportiva de Piracicaba.
O evento contará ainda com
a Feira de Artesanato e outras
atrações culturais e de lazer.

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou neste sábado
(12) de um evento destinado a homenagear motociclistas e motoristas por aplicativos. A ação foi
promovida por diversas entidades da cidade, entre elas o Rotary Club Piracicaba Luiz de Queiroz; Sest Senat (Serviço Social do
Transporte e o Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte);
Cerest (Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador) e Thermas Water Park São Pedro.
O evento aconteceu no auditório do Sest Senat, em reconhecimento aos profissionais que realizam entregas e transportam pessoas. “Esses profissionais que homenageamos hoje são de extrema
importância para a sociedade, arriscam suas vidas no trânsito e ficam expostos enquanto aguardamos os produtos chegarem em
nossas casas ou trabalho” afirmou
Sérgio de Oliveira Santos, presidente do Rotary Luiz de Queiroz.
Anualmente, os Rotary Clubes homenageiam os profissionais e "dão ênfase à promoção e
adesão aos padrões de ética profissional e tratamento justo para
empregadores, empregados, associados, concorrentes e o público em geral, reconhecimento do
valor de todas as ocupações e utilização das habilidades profissionais de cada um na solução de
problemas e no atendimento das
necessidades da sociedade".
Nesse sentido, no período de
pandemia que ainda estamos vi-

Assessoria Parlamentar

Homenagem foi entregue no sábado, 12, contou com o vereador Gustavo Pompeo

vendo, o Rotary Club Piracicaba Luiz de Queiroz elegeu a categoria de “prestadores de serviços automotivos” à população
de Piracicaba no ano de 2021.
Gustavo Pompeo, que é motociclista profissional, ressaltou a
importância da homenagem que
valoriza a categoria que está sempre à disposição da comunidade
para servir e prestar um bom trabalho. O parlamentar ainda comentou “que a luta pela valorização da categoria é muito grande,
mas com esse evento demos um

grande passo para que isso ocorra
e, enfim, a valorização e reconhecimento da categoria aconteça.
“Não medirei esforços durante todo o meu mandato para que
tenhamos uma categoria reconhecida pelo trabalho que realizamos diariamente” completou.
Os critérios para elegibilidade foram definidos entre os
parceiros levando em conta diversos aspectos como capacitação, ética, profissionalismo e
tempo de trabalho na área.
Foram homenageados os

motociclistas: Lays Fernanda
dos Santos, Paulo Roberto Mendes (Buda), Pedro Corrêa de Almeida Júnior e Thiago da Silva
Oliveira. Já na categoria dos
motoristas por aplicativos a homenageada foi para Michele Carolina da Silva Candinho.
Além do certificado de reconhecimento profissional, os homenageados receberam também
flores, kit Sest Senat e voucher
para usufruírem por um dia de
lazer no Thermas Water Park
São Pedro com suas famílias.
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"FEIRINHA DELAS"

Evento destaca empreendedorismo feminino
Montada no estacionamento da Câmara, feirinha ofereceu produtos de artesanato na sexta-feira, 11, e no sábado, 12

Como parte das atividades
do Dia Internacional da Mulher
- celebrado no último dia 8 - a
Câmara Municipal de Piracicaba
(SP) abriu na tarde desta sextafeira (11), e também com atendimento no sábado, 12, durante
todo o dia, no seu estacionamento, a exposição "Ferinha Delas".
A iniciativa é da vereadora Silvia Morales (PV), do Mandato
Coletivo "A Cidade é Sua" (PV),
em parceria com as procuradoras do Legislativo Ana Pavão
(PL), Alessandra Bellucci (Republicanos) e Rai de Almeida (PT).
Expositoras e produtoras do
município, que integram o Fórum do Empreendedorismo Feminino, estão com suas barracas comercializando produtos de
artesanato, que variam desde bolsas a bichos de pelúcia. São mais
de 10 espaços para visitação.
Giovana Capistrano é aromaterapeuta e se diz "bem acolhida"

ao poder participar da iniciativa
na companhia de outras empreendedoras. Ela trabalha com produtos naturais e aprovou a ideia.
É uma profissional com conhecimentos técnicos sobre a utilização
adequada e responsável dos óleos
essenciais para fins terapêuticos,
por meio de métodos de aplicação
via inalação e aplicação corporal.
Com os seus mais de 70 anos
de idade e dona de uma simpatia
invejável, dona Maria Conceição
da Lacqua produz artesanatos há
mais de 10 anos. Ela também aprovou a feirinha porque "tem como
divulgar" o trabalho, não somente para os servidores da Câmara, mas para toda a população.
Quem não perdeu a abertura
foi a chefe do Departamento Legislativo da Câmara, a servidora
Mariane Pereira, que "adora uma
feirinha". Ela adquiriu um "presentinho" em uma das barracas.
"É uma forma de incentivar o em-

preendedorismo local, feminino,
que é o destaque desse mês do dia
das mulheres, pois achei muito
bacana a iniciativa. Não somente as mulheres, mas os maridos,
também, devem prestigiar".
"São 30 dias de atividades", comentou o presidente da
Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania), que participou
da abertura, e destacou a "visibilidade" que as empreendedoras terão ao expor os artesanatos. Ele lembra que o evento é
aberto ao público e, não somente moradores da área central
podem participar, e, sim, "de
qualquer bairro de Piracicaba".
Participaram os vereadores
Gustavo Pompeo (Avante) e o vereador Pedro Kawai (PSDB),
além do deputado estadual, por
Piracicaba, Alex de Madureira.
Mais informações sobre a
programação do Mês da Mulher
no camarapiracicaba.sp.gov.br.

Fabrice Desmonts

Organizado pelo Fórum de Empreendedorismo, evento recebeu autoridades políticas, como o presidente
da Casa, GIlmar Rotta (Cidadania), o deputado estadual Alex de Madureira (PSC), o vereador Pedro Kawai
(PSDB) e a vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, uma das organizadoras
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Escola realiza atividade em comemoração à água Caphiv celebra o Dia Mulher
Na sexta-feira, 11, a Escola
Municipal João Nogueira Neto,
em Santa Terezinha, iniciou as atividades para participar de um
concurso que premiará, na Semana da Água, um desenho com uma
frase, que tem como tema A Importância da Água para a Geração
de Energia. O tema escolhido está
ligado à primeira atividade realizada na escola pela equipe da CPFL
Paulista, do programa Guardião
da Vida, ocasião em que a empresa visita as escolas e explica como
a energia elétrica interfere na vida
das pessoas. A atividade incluiu
caminhão com cesto aéreo, tenda
com materiais educativos, como
gibis, e minicasinha com os equipamentos similares a uma residência, que aponta qual o consumo de energia em cada cômodo.
Com uma programação que
inclui, além da participação no
concurso, criação de um espaço de
leitura ao ar livre, composteira,
plantio e outras ações, a diretora
da escola, Elizandra Moreno, está
otimista para aprofundar o relacionamento com instituições que
possam acrescentar mais conhecimento e experiência aos alunos e,
como consequência, aos familiares.

“Para todos foi uma conquista
poder participar desta experiência
piloto na cidade, pois estamos nos
dedicando aos temas ambientais,
implantando uma composteira,
um jardim de leitura ao ar livre,
remoção de árvores que estavam
danificando o muro lateral e plantio de árvores para incentivar o
cuidado com o meio ambiente. Estamos felizes com o apoio da Prefeitura neste ano do centenário da
escola”, comemora Elizandra.
No total, participaram da
ação cerca de 60 alunos, que puderam conhecer o funcionamento
do caminhão utilizado para reparos na rede elétrica das cidades
atendidas pela empresa, além de
aprender mais sobre o consumo
dos equipamentos em uma residência. Anderson Nascimento,
coordenador de operações de campo da CPFL Paulista em Piracicaba, falou sobre a experiência da
empresa com a escola. “Hoje, para
nós, é um dia muito importante,
pois estamos falando sobre a geração de energia e a água é muito
importante para a geração de
energia, então é um momento que
nos aproxima das crianças, do
universo pedagógico e promove o
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Melissa Vieira Ribeiro ao lado da mini casinha levou o gibi
da empresa para estudar e se preparar para o concurso

uso consciente da energia elétrica e da água”, explica Anderson.
Após a atividade, os alunos
terão dois dias para produzir o desenho em sala de aula. Os três primeiros colocados serão conhecidos
no dia 23/03 e o primeiro lugar será
presenteado com um tablet. O aluno do 5º ano Samuel Antônio Cardoso Ferreira disse que gostou de
participar da atividade. “Eu gostei
do caminhão com o cesto, dos eletricistas, dos vídeos e já estou pensando no meu desenho e na frase.

Celebração ao Dia da Mulher se tornou tradição na Caphiv

Estou pensando em desenhar
uma barragem e como a energia
chega nas casas”, diz Samuel.
PRODUÇÃO DOS DESENHOS - A produção dos desenhos e da frase será em sala de
aula nos dias 14 e 15/03, orientados pelas professoras e educadoras pedagógicas. Os 96 desenhos e frases serão expostos
no Teatro Erotides de Campos,
nos dias 22 e 23/03, durante a
Semana da Água. A exposição
será aberta ao público em geral.

E FICIÊNCIA

CPFL Paulista distribui 3.200 lâmpadas de Led
A CPFL Paulista contemplará 800 famílias com a entrega
de 3.200 lâmpadas de Led, a partir de hoje, 15. A ação integra o
Programa Eficiência Energética
e conta com a parceria da Prefeitura de Piracicaba, por meio do
Fundo Social de Solidariedade
(Fussp) e Secretaria Municipal
da Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) para atender

os moradores dos bairros São
José - Cantagalo, Jardim Oriente, Jardim Tatuapé e Jardim Javary I. O objetivo é auxiliar famílias de baixa renda a reduzirem o consumo de energia.
Cada família receberá quatro
lâmpadas de Led em substituição
às lâmpadas incandescentes ou
fluorescentes, que serão recolhidas
para descarte. “Essas lâmpadas

consomem menos energia, duram
mais e iluminam melhor. Sem dúvida, é uma ação importante para
essas famílias e que pode servir de
incentivo para a adoção de práticas de consumo consciente de
energia”, comenta Talita Pinotti,
consultora de negócios da CPFL
Paulista na região de Americana.
“Esta é uma iniciativa de
grande importância, pois dá a

Divulgação
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oportunidade aos moradores de
economizarem, diminuindo o
consumo de energia elétrica em
suas casas”, ressalta a secretária
da Smads, Euclidia Fioravante.
Para a seleção das famílias, a CPFL analisou critérios de
situação de vulnerabilidade e
risco social e famílias assistidas
pelos Centros de Referência de
Assistência Social (Cras).

O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/Aids e
Hepatites Virais) celebrou na última terça-feira, 8, o Dia Internacional da Mulher. A confraternização é uma tradição na
entidade. A equipe multiprofissional do Caphiv organizou todos os detalhes, desde a decoração, os brindes e o cardápio.
Para Paulo Soares, presidente da entidade, a data também tem
um simbolismo especial, já que a
entidade nasceu do trabalho que
ele inicialmente fazia com a sua
mãe. "A vibração desta entidade é
feminina, aqui a grande maioria
dos trabalhadores e dos pacientes

são mulheres, são estas personalidades que nos inspiram e nos
motivam. Por isso, valorizo cada
uma das nossas mulheres que
estão aqui com a gente", disse.
Atualmente, moram no Caphiv 30 pacientes, sendo que as
mulheres são maioria entre os
residentes e dentre os profissionais que atuam na instituição
são 95% dos profissionais.
"Aproveitamos o simbolismo
desta data especial para realizarmos um passeio externo ao ar livre porque são momentos que elas
estavam aguardando muito",
conta a coordenadora do Caphiv,
Karolyne Fernandes da Silva.

J OSÉ B ONIFÁCIO

Vereador lamenta estado
de abandono da praça
Assessoria Parlamentar

Divulgação

Kawai pede providências para que a prefeitura cuide melhor do local

PARTIDO BRASIL
No último dia 10, em reunião
em São Paulo, na sede do
Partido Brasil 35, foi confirmado que Piracicaba, a partir de
agora, conta com diretório da
sigla PB 35. A cidade foi representada pelos membros da
Comissão Executiva local, Silvestre Dilio e José Augusto
Marques, presidente e tesoureiro, enquanto que na capital
participaram o presidente es-

tadual do partido Laércio
Benko, e o secretário-geral
Rodrigo Almeida, assim como
o articulador estadual José Donizete Pavani. A novidade dessa reunião foi a liberação para
Piracicaba da possibilidade de
duas vagas para a próxima eleição, para deputado federal e
deputado estadual, dada a
importância da cidade, agora
sede da região metropolitana.

CRISTAL SUÍÇO
Na noite da última sexta-feira (11), o vereador e também
presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, Gilmar
Rotta (Cidadania), realizou
uma reunião com os moradores do Convívio Cristal
Suíço, no bairro Nova Suíça.
A reunião foi promovida para
discutir com os moradores
questões relacionadas à re-

gularização fundiária do convívio, para que a comunidade possa ter acesso a serviços da prefeitura, dentro do
residencial, como por exemplo ligação de água. O parlamentar recolheu as solicitações dos moradores e
irá encaminhá-las ao Executivo para que providências possam ser tomadas.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) encaminhou à prefeitura
de Piracicaba, duas indicações
(952 e 953), informando ao prefeito municipal, sobre a necessidade
de manutenção de equipamentos
e limpeza da praça José Bonifácio,
um dos cartões postais da cidade.
Em um dos pedidos, Kawai
adverte que tem ocorrido uso indevido de energia elétrica, junto
aos canteiros e floreiras, por pessoas que violam os cadeados e
danificam as tampas dos quadros de tomadas. “Isso é roubo
de energia, e o que é pior, quebram as tampas gerando ainda
mais prejuízos”, comentou.
A mesma situação acontece em relação às torneiras de
água, que também são utilizadas, principalmente durante à

noite, para lavagem de roupas
e objetos pessoais e até para o
banho de pessoas que pernoitam
na praça central da cidade.
Além da falta de fiscalização, o parlamentar também verificou que não tem sido realizada a manutenção nos equipamentos danificados no parque
infantil, o que, segundo ele “coloca em risco a integridade das crianças que se utilizam do espaço”.
No entendimento do vereador, “é lamentável que o local esteja neste estado de conservação, sujo e malcuidado”.
Ele disse que a praça José Bonifácio é um dos espaços mais
frequentados da cidade e que,
pela sua importância histórica,
deveria ser melhor cuidada pela
Administração Municipal.
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E DUCAÇÃO

Apeoesp realiza manifestação por reajuste
Professores reivindicam reajuste de 33,24%, tanto para os da ativa como aposentados, assim como pelo cumprimento da lei do piso

Em assembleia virtual regionalizada, no último sábado, 12, a
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo), confirmou
a realização de manifestação unificada da educação e do funcionalismo estadual nesta quarta-feira,
16 de março, em São Paulo, no vão
livre do Masp, na avenida Paulista. A manifestação que terá paralisação dos professores acontecerá a partir das 15 horas e também
será marcada por caminhada contra o confisco dos aposentados e
valorização da carreira do magistério. De acordo com a presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), as
subsedes da entidade estarão desenvolvendo atividades e debatendo a carreira nas regiões e nas
escolas com os professores que
não puderem ir a São Paulo.
Os professores reivindicam
reajuste de 33,24% , tanto para
os da ativa como aposentados,
assim como pelo cumprimento da
lei do piso. “Queremos carreira e
não subsídio. Nossa luta é pela
retirada do PLC 3/2022 que tramita na Assembleia Legislativa de
São Paulo, assim como pelo fim
do confisco salarial de aposentados e pensionistas, pela imple-

mentação verdadeira e correta da
jornada do piso, pelo direito à alimentação nas escolas, ampliação
do número de UFESPs para aumento do valor do auxílio alimentação”, diz a Professora Bebel.
Na pauta de reivindicações
também está a solicitação para
que sejam dadas condições de categoria F a todos os professores
da categoria O até que haja concurso. “O secretário da Educação,
Rossieli Soares, diz que não existe legislação. Existe sim: estratégia 18.20 do Plano Estadual de
Educação. P.E.E. é lei. Tem que
cumprir!”, ressalta. Também é
reivindicado concursos públicos
já!, contratações de funcionários
de escolas pelo Estado, não terceirizados, fim da superlotação
nas salas de aula, com n Número
máximo de 25 estudantes por sala
de aula, o não fechamento de classes no noturno, assim como horários e dinâmica dos ATPCs decididos pelos Conselho de Escola,
contra a expansão do programa
excludente das escolas PEI, revisão total nas PEIs já implementadas, não à farsa do velho “novo”
ensino médio, abaixo o autoritarismo da Secretaria Estadual da
Educação em toda a rede estadual de ensino – fortalecer os con-

selhos de escola na gestão democrática nas escolas e não a todos
os programas excludentes da Secretaria Estadual da Educação.
“Neste momento, a questão central para a nossa categoria é a
valorização, que se desdobra em
dois pontos fundamentais: ' reajuste imediato de 33,24% para todas e todos, da ativa e aposentados, que correspondem ao reajuste do piso salarial profissional
nacional e defesa da nossa carreira e dos direitos conquistados”, completa Bebel, convocando os professores para este dia de
manifestação com paralisação.
Para Bebel, ao encaminhar o
PLC 3/2022 (“nova carreira”) à
Alesp e condicionar o reajuste de
10% para a nossa categoria – inclusive aposentados - à sua aprovação o governador João Doria
cometeu abuso e uma ilegalidade, “pois temos direito a receber o
reajuste de 33,24% aplicado ao
piso salarial profissional nacional.
É ilegal também o pagamento do
reajuste do piso nacional na forma de um abono complementar
apenas para quem recebe abaixo
do piso, como os governos do
PSDB vêm fazendo. O reajuste
deve ser aplicado para os salários
base e para todas as demais fai-
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Deputada estadual Professora Bebel (PT) diz que a manifestação, com paralisação,
é em defesa de reajuste para os professores da ativa e aposentados

xas e níveis da carreira e para todos os cargos e funções do Quadro do Magistério. Nós já vencemos esse debate, quando nossa
ação pelos 10,15% foi vencedora
em todas as instâncias do judiciário. Teve, no entanto, seu pagamento bloqueado no Supremo
Tribunal Federal (STF) por supos-

ta falta de recursos do Estado. Os
novos projetos de Doria desmentem essa hipótese. Por isso, voltaremos a insistir pelo desbloqueio
desse pagamento”, ressalta.
A presidenta da Apeoesp destaca ainda que é fundamental também lembrar que o reajuste do piso
nacional não foi concedido pelo

presidente Jair Bolsonaro. “O índice de 33,24% é resultado da fórmula de cálculo prevista na lei do
piso, aprovada durante o governo
do ex-presidente Lula. Bolsonaro
tentou reduzir esse índice para
7,5%, mas foi derrotado pela nossa pressão e a resistência de variados segmentos sociais”, enfatiza.

S ERRA V ERDE
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Verba vai garantir construção
de praça de esportes no bairro

Reunião discute melhorias no bairro Nova Suíça

Nesta quinta-feira (10), o vereador Paulo Camolesi (PDT) fez
uso dos 5 minutos de fala, durante a 3ª reunião ordinária de
2022, para destacar a verba de
emenda parlamentar, conseguida
por ele no valor de R$ 250 mil.
Camolesi informou que a
quantia foi disponibilizada pelo
deputado federal Marcio Nakashima (PDT-SP) e será destinada
para a construção de uma praça
de esportes no bairro Serra Verde. Segundo ele, engenheiros da
Semob (Secretaria Municipal de

Obras) já estiveram no local,
para fazer uma avaliação prévia.
O vereador também destacou
o trabalho conjunto com a Sedema (Secretaria Municipal de Meio
Ambiente), para solucionar a questão de corte de matos em vários
pontos da cidade. “Também quero chamar a atenção de que, junto
do secretário Alex Gama Salvaia,
estamos fazendo um trabalho de
política reversa. Tivemos uma reunião esta semana com uma empresa da cidade que recolhe pneus
que não tem mais uso”, disse.
Divulgação

Neste sábado (12), o presidente da Câmara, vereador Gilmar
Rotta (Cidadania), juntamente
com os secretários Paulo Sérgio
Ferreira da Silva de Obras, Carlos
Alberto Lordello Beltrame de Governo e o presidente do Semae
(Serviço Municipal de Água e Esgoto), Maurício André Marques
de Oliveira, reuniu-se com os
moradores do bairro Nova Suíça
para discutir demandas locais.
Em fevereiro, Gilmar Rotta
já esteve reunido com os moradores e, na ocasião, eles solicitaram melhorias no abastecimento de água e na manutenção das
estradas. Na época, o parlamentar informou que levaria as secretarias responsáveis até o bairro para que a população pudesse
reivindicar o que era necessário.
Durante a reunião de sába-

do, foi informado sobre a constante falta de água e o quanto
isso tem prejudicados as famílias. O presidente do Semae explicou que foram muitos anos sem
realizar nenhum tipo de investimento nas redes e que agora
estão sendo realizadas obras
para melhorar o abastecimento.
Uma delas é a construção da
nova adutora localizada na rua
Silva Jardim, próximo à Avenida Independência, que será finalizada em julho. “As ligações
de água clandestinas dos loteamentos irregulares são um dos
fatores prejudiciais na questão
do abastecimento”, disse ele.
Sobre a manutenção das estradas, o secretário Paulo Sérgio
informou que a pasta responsável
por essa demanda é a de Agricultura e Abastecimento, mas que a

Assessoria Parlamentar

Junto com membros do Executivo, Rotta ouviu pedidos de moradores

secretaria de Obras dará apoio e
irá realizar as manutenções necessárias para o bairro e adjacências.
Carlos Beltrame disse que os
problemas expostos pelos parti-

cipantes da reunião serão acatados e que as seções responsáveis fariam estudos com a equipe técnica para que sejam resolvidos o mais breve possível.

P ROCON

Prefeitura inicia hoje operação “Páscoa”

CHARQUEADA
A empresa Koppert doou 500
quilos de arroz para o Fundo
Social de Solidariedade de
Charqueada. A entrega foi feita diretamente à presidente
do Fundo, Regina Moreno.
Participaram do ato o coordenador de produção, Caio
Sérgio Malusa, a auxiliar administrativa Regina da Silva,
e os responsáveis pela doa-

ção Danilo Pedrazzoli (diretor industrial) e Gustavo Hermann (diretor comercial).
“Muito nos alegra este olhar
sensível ao lado social do
município. São quilos e quilos de arroz que ajudarão e
muito no dia a dia das famílias assistidas”, disse Regina. Todo mês a Koppert fará
doação ao Fundo Social.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio do Procon, inicia hoje,
15, a operação Páscoa, com fiscalização e orientação de estabelecimentos comerciais que trabalham
com produtos de Páscoa. Operação também foca o Dia do Consumidor, comemorado amanhã.
A ação visitará lojas que comercializem produtos para fabricação de ovos de páscoa, lojas varejistas de venda de ovos
de chocolates e congêneres.
A intenção é verificar e orientar se os produtos vendidos estão
dentro da validade, forma correta
de afixação de preços, informações
obrigatórias que devem constar
nas embalagens dos produtos (origem, composição, validade, a existência ou não de glúten, etc), informações sobre a forma de pagamento, a existência e disposição de um exemplar do Código de

Defesa do Consumidor para consulta, existência do selo do Inmetro em brinquedos, entre outros.
Segundo Guilherme Mônaco de Mello, procurador-geral do
município e diretor interino do
Procon de Piracicaba, tal operação deverá ocorrer entre os dias
15 e 31/03 em vários bairros da
cidade, bem como tipos de estabelecimentos, desde hipermercados até pequenos estabelecimentos que trabalhem com venda de
produtos que tenham relação direta com essa data festiva.
O Procon de Piracicaba atende pelo telefone 151 e também de
forma presencial, mediante agendamento feito pelo telefone 151.
O horário de funcionamento é
das 8h30 às 16h30, de segunda
a sexta-feira. Está localizado no
Térreo 2 da Prefeitura, na rua
Antônio Correa Barbosa, 2.233.
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Operação visitará estabelecimentos grandes e pequenos

J OSEF B ORGES

Vereador destaca ações da Prefeitura Municipal
O vereador Josef Borges
(Solidariedade), que é líder
do governo na Câmara, fez o
uso da palavra, durante a
terceira reunião ordinária
de 2022, nesta quinta-feira
(10), para dar destaque às
ações do Poder Executivo.
Josef elogiou o lançamento do Polo de Empregabilidade
Inclusiva (PEI) em Piracicaba.
O PEI é integrado ao Programa
Meu Emprego Inclusivo, do Go-

verno do Estado, e promove o
atendimento tanto de trabalhadores com deficiência, em busca
de qualificação e oportunidades,
quanto de empresas, para garantir acessibilidade a essa mão de
obra. “Este é um programa importante, as pessoas com deficiência precisam ser incluídas no
mercado de trabalho e nós temos
uma defasagem imensa. A dificuldade física não pode ser impedimento para que a pessoa de-

senvolva a sua atividade econômica, o seu trabalho” afirmou.
Ele também elogiou a criação da Sala Maria da Penha, que
fica localizada ao lado do Terminal Central de Integração
(TCI). “Um local de fácil acesso
para as mulheres que precisam
ser acolhidas. Mas essa conquista importante que teve o trabalho das vereadoras da nossa
casa, Ana, Rai, Silvinha e Alessandra, é um avanço importan-

te ao respeito que as mulheres
merecem em nossa sociedade”.
O vereador finalizou sua
fala dando destaque à Praça de
Atendimento e Serviços “Abelardo Benedito Libório”, localizado no Térreo 2 do Centro Cívico. “Este espaço concentra
serviços de várias secretarias e
vai facilitar a vida do contribuinte, sendo o primeiro passo
do projeto da Administração, o
Prefeitura Online”, completou.
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Instituição recepciona 430 ingressantes
Durante as boas-vindas, a instituição ofereceu um café da manhã aos novos esalqueanos e seus familiares com direito a muita pamonha
Na manhã desta segunda-feira, 14 de março, a Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(Esalq/USP) iniciou o ano letivo
recepcionando 430 novos ingressantes. Os estudantes foram recebidos pelo vice-diretor da Esalq,
professor João Roberto Spotti Lopes, pelo prefeito do campus, professor Roberto Arruda de Souza
Lima, e pela presidente da Comissão de Graduação, professora Thais
Maria Ferreira de Souza Vieira.
A professora Thais deu as
boasim-vindas aos calouros e os
parabenizou por ingressarem na
USP e destacou a importância da
Semana de Recepção para mostrar
aos alunos o que a Esalq pode oferecer. “A proposta é apresentar os
serviços essenciais oferecidos pela
instituição e informações importantes para a trajetória acadêmica

dos estudantes. Na programação
estão palestras, vivências socioculturais, visitas, oficinas e claro, as
esperadas aulas inaugurais”.
Durante as boas-vindas, a
instituição ofereceu um café da
manhã aos novos esalqueanos e
seus familiares com direito a muita pamonha, iguaria típica da gastronomia piracicabana, além da
entrega do kit ingressante em frente ao Edifício Central. Os alunos
também receberam do USP Recicla canecas de plásticos, com o objetivo de incentivar a redução dos
resíduos e evitar o uso dos descartáveis, estimulando nos ingressantes um compromisso ambiental. “Sempre gostei muito de agronomia, amigos e familiares que já
estudaram na Esalq sempre me
falaram muito bem da instituição
e isso me incentivou na hora de

R IBEIRÃO L IMPO

escolher a universidade. A recepção está sendo muito animada e
estou ansiosa para a primeira semana de atividades”, contou Evelyn Cristovam, ingressante do curso de Engenharia Agronômica.
Letícia Tammerik, ingressante
do curso de Ciências Econômicas,
destacou a importância de ingressar na Esalq e a relevância da escola
para o seu futuro. “Estudar na Esalq,
uma faculdade pública, renomada
e uma das melhores da América
Latina, possibilita a educação essencial para cada aluno, que pode
levar o que é ensinado na universidade para toda sua vida acadêmica. Sempre foi meu sonho estudar
aqui e hoje consegui realizá-lo”.
Em transmissão on-line pelo
canal @esalqmidias no YouTube, o
diretor da Esalq, professor Durval
Dourado Neto, saudou os ingres-

santes e familiares. “ É com imensa
satisfação que acolho os novos esalqueanos para o início de uma jornada acadêmica e de convivência
dentro da Esalq/USP. A Direção se
compromete em proporcionar um
ambiente institucional no qual poderão realizar seus estudos desenvolvendo todo o potencial que
um ambiente acadêmico pode oferecer. Aos pais e familiares, compartilhamos nossa alegria, afinal
pertencemos a uma seleta minoria que pode ter acesso à universidade pública de qualidade”.
A semana de recepção aos ingressantes segue até sexta-feira,
18 de março, com muitas atividades, oficinas e palestras que
pretendem entreter e promover
a integração de todos, além de
reforçar a conscientização por temáticas ambientais e sociais.

Divulgação

Evento para recepcionar os novos estudantes foi ontem, 14

E SCOLAS

Programa atua na preservação Crianças assistem peça sobre leis e segurança no trânsito
dos corpos hídricos da cidade Parceria entre a Prefeitura de dos carros para atravessar a ruas,
Divulgação

Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Educação, com
o Ministério da Cultura e do Turismo e AB Concessões, trouxe a
duas escolas municipais de Piracicaba o espetáculo Enguiçou, da
companhia paranaense Circo Teatro Sem Lona. As crianças das
escolas Prof. Tomaz Caetano Cannavam Rípoli e João Oriani assistiram ao espetáculo que aborda,
de forma lúdica, as leis de trânsito e as medidas de segurança.
De forma divertida e interativa, a peça contextualiza a evolução do ser humano até a criação
da roda e dos automóveis, até que
as crianças são apresentadas às
principais regras de trânsito, que
devem ser respeitadas tanto pelo
motorista quanto pelo pedestre,
como atravessar as ruas na faixa, respeitar os semáforos e sinalizações, aguardar a passagem

usar cinto de segurança, não dirigir usando o celular, entre outras medidas de segurança.
“O nosso projeto é pela lei de
Incentivo à Cultura e vai atravessar o interior paulista e o interior
mineiro. Nós adaptamos o espetáculo para as crianças de todas
as idades, e apresentamos a elas
de uma forma lúdica e interativa
as leis de trânsito, e após a apresentação, nós fazemos algumas
atividades, junto das crianças,
apresentando a eles a faixa de pedestre e alguns conceitos de sinalização”, explicou Raíssa Lilian Sábino, que representa a palhaça Serenita na companhia.
A diretora da EM Prof. Tomaz Caetano Cannavam Rípoli,
Daniela Farto Brugnerotto de
Aguiar, destacou a aprendizagem das crianças pelo encantamento e pela ludicidade, e prin-

Alunos da EM Prof. Tomaz Caetano Cannavam Rípoli assistiram à peça

cipalmente quando acontece pela
cultura. “O encantamento faz
parte da infância, a questão livre das crianças de aprender por
meio da ludicidade e essa aprendizagem através da cultura e do

entretenimento é muito significativa. A peça contextualizou
desde a pré-história, a linha do
tempo, até a criação da roda, a
continuidade, e isso na educação infantil é muito importante”.
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Excesso de lixo e gordura obstrui rede coletora de esgoto

Mais do que garantir a eficiência dos processos operacionais,
uma das premissas adotadas pelas concessionárias da holding Aegea Saneamento é garantir a sustentabilidade em seus processos.
Desde o início da operação da Mirante em Piracicaba, em 2012,
um dos compromissos é o de
contribuir com a conservação dos
corpos hídricos do município.
Entre os programas instituídos pela empresa, destaca-se o Ribeirão Limpo, que atua diretamente na preservação dos afluentes. Em vigência há quase três
anos, o programa consiste no monitoramento diário dos rios, córregos, afluentes do município,
com o objetivo de identificar pontos de lançamentos clandestinos,

supostas avarias no sistema de
coleta de esgoto e, desta forma,
executar os procedimentos necessários, de acordo com o diagnóstico obtido durante a vistoria.
Segundo o gerente de Operações da Mirante, Rodrigo
Leitão, os resultados obtidos
pelo programa demonstram a
efetividade dos processos implementados. “As ocorrências,
em sua grande maioria, são
causadas pelo mau uso da rede
coletora de esgoto, ou seja, o
lançamento de lixo, gordura e
outros materiais que são lançados de maneira incorreta na
rede”, explica o gerente. “Esse
descarte incorreto, além de causar obstruções, prejudica o meio
ambiente”, completa Rodrigo.

DIREITO À GREVE
Na tarde de domingo, 13, o
servidor público Adriano Bandeira conversou com a advogada Rosecléia Moreti Alcantara Spinola para tirar as dúvidas a respeito da constitucionalidade e requisitos para
a greve dos servidores públi-

cos municipais, caso não
seja aceita a proposta de
25% + R$ 300,00. A advogada tranquilizou o funcionalismo. "Só há penalidade para
os servidores se eles não
observarem a legislação. O
direito à greve é legítimo."

COLETA
Tem aumentado os casos de
coleta irregular de lixo na cidade. Um exemplo ocorre no
Condomínio Piazza di Roma,
onde há semanas tem sido
feito o descarte irregular, cau-

sando inclusive propagação
de doenças. "A Prefeitura precisa levar a sério a questão
do lixo na cidade, pois é de
utilidade pública", disse Josimar, morador da região.
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DEMARCAÇÃO DE VAGAS
Atendendo ao ofício 476/2021,
do vereador Gilmar Rotta (Cidadania), foi realizada pela
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semuttran)
a demarcação de solo em torno da igreja São José, entre a
rua Brasílio Machado e a avenida Marquês de Monte Alegre,
na Paulista. Segundo os moradores, é necessária a demarcação de solo para vagas
de estacionamento de veículos

e garagem, já que muitos motoristas não estacionam corretamente seus veículos. Muitos
acabam por utilizar vagas proibidas, o que traz insegurança
a todos. Foi feita a demarcação de vagas para pessoas
com deficiência próximo à entrada da igreja, para facilitar o
acesso dos frequentadores,
além de diversas vagas comuns, trazendo mais comodidade e segurança ao local.

PROJETO ZELADORIA
A vereadora Ana Pavão (PL)
se reuniu no último dia 4
com a diretora Rose Massarutto da Semdettur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho
e Turismo) para tratar sobre
um novo projeto que a parlamentar deseja implantar na
cidade. O projeto discutido
em reunião é o “Projeto Zeladoria” para a Rua do Porto,
com finalidade de readequar
os banheiros públicos e lixei-

ras, cuidados gerais nos
pontos turísticos do município, reestruturação da orla do
rio, e outras iniciativas para
a melhoria e conservação no
turismo. “Nosso plano é tornar o turismo de nossa cidade metropolitana referência
local e regional. Este projeto,
que visa a melhoria e conservação dos pontos turísticos,
mostrará o nosso cuidado
também com a nossa cultura,
” comentou a parlamentar.

CLÍNICA EQUILÍBRIO
A Clínica Equilíbrio está com
novo serviço para atender
nossos pacientes. A laserterapia que pode ser uma grande aliada para a mãe no pósparto, auxiliando desde o tratamento de fissuras mamárias, promovendo analgesia e
rápida cicatrização das lesões, até para candidíase
mamária, baixa produção lác-

tea, ingurgitamento mamário
e outras complicações do
processo da amamentação.
Além disso, pode-se usar
para cicatrização de ferida
operatória (cesárea) e de lacerações de períneo. É uma
terapia limpa, rápida, indolor, sem efeitos colaterais e
não invasiva. (Thais Soleira
Rodrigues, fisioterapeuta)
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------

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

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

EMPRÉSTIMO NO 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. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta R$ 800,00

SRA. VERA LUCIA KESS faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos,
filha dos finados Sr. João Kess e da
Sra. Joana Padilha Kess. Deixa irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório da Saudade, sala
“07”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LEONILDA CAMARGO MACIEL faleceu dia 12 p.p., nesta cidade,
contava 90 anos, filha dos finados Sr.
Zulmiro Francisco Maciel e da Sra.
Anna Maria de Camargo. Deixa demais
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA CELIA GRANJA faleceu
dia 12 p.p., nesta cidade, contava 85
anos, filha dos finados Sr. Arlindo Moreira Granja e da Sra. Mercedes Maria
Granja. Deixa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem,
às 10h00 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NADIR VICHIATI DA CONCEIÇÃO faleceu dia 12 p.p., na cidade de
Rio Claro/SP, contava 81 anos, filha dos
finados Sr. Angelo Vichiati e da Sra. Ida
Fersine, era viúva do Sr. Francelino Estevo da Conceição; deixa os filhos: Carlos Alberto; Marcos Roberto e Sandra Regina. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 do
Velório do Cemitério Municipal São João
Batista da Cidade de Rio Claro/SP, para
a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSDILEA MARIA GERALDI
faleceu dia 12 p.p., nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Antonio Ambrosano e da Sra. Rosa Segredo Ambrosano, era casada com o
Sr. Francisco Renato Geraldi; deixa
os filhos: Matheus Geraldi; Marcelo
Geraldi, casado com a Sra. Elisete L.
Geraldi e Monica Geraldi. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala “05”, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ROGERIO LUIS MILANI faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 52
anos, filho dos finados Sr. Otavio Milani e da Sra. Juraci da Silva Milani, era
casado com a Sra. Marcia Regina Sass
Milani. Deixa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 17h00 da sala
03 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. RAMUALDA RODRIGUES DA
SILVA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 90 anos, filha dos finados Sr.
Jeronimo Rodrigues da Silva e da Sra.
Brigida Rodrigues Coelho, era viúva do
Sr. David Gonçalves da Silva; deixa os
filhos: João Batista da Silva, casado com
a Sra. Maria de Nazare Guilhermino dos
Santos; Jonas Rodrigues da Silva, casado com a Sra. Waldennes Pereira da Silva e Maria Evanir Rodrigues da Silva.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro
às 17h00 da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MOACIR ZAIDAN CASTILHO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Luiz
Castilho e da Sra. Idaria Zaidan Castilho, era casado com a Sra. Ana Maria
Fortes; deixa a filha: Juliana Fortes
Castilho, casada com o Sr. Rodrigo Silveira. Deixa as netas: Mariella e Rafaella, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 15h00 do Velório
da Saudade, sala 07, para o Cemitério
Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DO CARMO DA SILVA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Antonio Joaquim da Silva e da Sra. Joaquina Antonia da Silva, era viúva do Sr.
Antonio Rodrigues da Silva; deixa os
filhos: Maria Adalva Rodrigues da Silva,
casada com o Sr. Oziel Gomes da Silva e
Francisco Reginaldo Rodrigues da Silva,
casado com a Sra. Suzana da Silva. Deixa neta, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da
sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

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

SR. JOSE RODRIGUES DE CAMPOS
faleceu dia 12 pp na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade era filho do
Sr. Pedro Rodrigues de Campos e da
Sra. Olimpia Maria Ferreira, ambos falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Municipal do Cemitério da Vila Rezende Sala 01, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. ANDRELINA MARIA CONCEIÇÃO FLORIANO faleceu dia 12 pp na
cidade de Saltinho, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Lazaro Antonio
Floriano. Era filha do Sr. Joaquim Simões Duarte e da Sra. Brasilina Maria
Conceição, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Pedro Conceição Floriano, Dorival Antonio Floriano, Aparecida Floriano, Flavio Antonio Floriano, Jorge Antonio Floriano, Lucia Floriano Medeiros,
Brasilina Floriano Berti, Lazaro Braz A.
Floriano, Jesuel Antonio Floriano e Jose
Antonio Floriano, já falecido. O sepultamento deu-se anteontem as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE LEME DA SILVA faleceu dia
12 pp na cidade de Piracicaba, aos 89
anos de idade e era casado com Sra.
Guiomar Bernardino da Silva. Era filho
do Sr. Maximiano Leme da Silva e da
Sra. Maria Aparecida de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Osmiro Leme da
Silva e Inez Leme da Silva. Deixa ainda netos e bisnetos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para a cidade de Conchas distrito de Juquiratiba
e o seu sepultamento deu-se anteontem
as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. EVA MARIA ANTONIO BOVI faleceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 79 anos de idade e era viúva do Sr.
Paulo Francisco Bovi. Era filha do Sr.
Marcolino Antonio Pinto e da Sra. Arvelina Maria de Paula, ambos falecidos. Deixa filhos: Paulo Roberto Antonio Bovi,
José Antonio Bovi, Rosa Maria Bovi e

Rudnéia Maria Bovi. Deixa netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se anteontem as
16:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório “C” do Cemiterio Parque da Ressurreição para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. BEATRIZ HELENA PIRES DE
MORAES faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 63 anos de idade e
era filho do Sr. Irineu Pires de Moraes e
da Sra. Celia Gomes de Oliveira Moraes, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Ronaldo Rogério Ribeiro, Roberto Rubens Ribeiro, Renata Rosa Ribeiro e
Rodrigo Robson Ribeiro. Deixa demais
parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade
de Charqueada e o seu sepultamento
deu-se anteontem as 16:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal
de Charqueada, seguindo para a o Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. FRANCISCO DONIZETE CONCEIÇÃO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era
casado com a Sra. Laurinda de Lourdes
Schiavolin Conceição. Era filho do Sr.
Antonio José Conceição e da Sra. Benedicta Raymundo Conceição, ambos falecidos. Deixa os filhos: Francisco Ricardo
Conceição, Anderson Alexandre Conceição e Daniela Aparecida Conceição. Deixa netos, demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de Saltinho e o seu sepultamento deu-se anteontem as 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIZ PAROLINA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 81
anos de idade e era casado com a Sra.
Irma Chinelato Parolina. Era filho do Sr.
Cezar Parolina e da Sra. Lucia Zanelato, falecidos. Deixou os filhos: Maria
Gisele Parolina Ronchi casada com
Gilberto Ronchi, Luis Marcos Parolina
casado com Alessandra Maistro, Marcia Cristina Parolina Torina casada Osmir Torina e Luiza Lucia Parolina Rosolen casada Reginaldo Rosolen. Deixa
ainda netos e demais parentes. O se-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Vários outros cofres novos e usados.

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

SRA. MARIA ANTONIA VIEIRA VENTURA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados
Sr. João Baptista Vieira e da Sra. Maria Lazinha Mariano, era viúva do Sr.
Jose Ventura; deixa os filhos: Jose
Edson Ventura, casado com a Sra.
Marli Ventura; Maria Roseli Ventura
Valencio, casada com o Sr. Jose Maria Valencio; Carlos Alberto Ventura;
Roselene Aparecida Ventura Valencio,
casada com o Sr. Donizete Aparecido
Valencio; Magali Ventura Escavasso,
viúva do Sr. Claudio Escavasso e
Edilson Luiz Ventura. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. EZIA APARECIDA BRANDINO
DE MORAES faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Jose Brandino e da Sra. Gertrudes Bueno Brandino, era casada com o
Sr. Antonio Pontes de Moraes; deixa os
filhos: Fabio Andre Pontes de Moraes;
Agnaldo Giovani Pontes de Moraes; Luciano Antonio Pontes de Moraes; Ana
Claudia Pontes de Moraes e Alexandre
Dozinete Brandino. Deixa genro, noras,
netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às 16h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida
necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARCIA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 52 anos, filha
do Sr. Otacil Rodrigues da Silva e da
Sra. Isabel Rodigues da Silva, era casada com o Sr. Denidson Aparecido de

Oliveira; deixa as filhas: Thays Cristina de Oliveira da Silva, casada com o
Sr. Marco Aurelio da Silva e Lhays
Fernanda de Oliveira da Silva, casada
com o Sr. Bruno da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIS CLAUDIO ANASTACIO faleceu ontem, na cidade de Rio Claro/
SP, contava 59 anos, filho do Sr. Hermes Anastacio, já falecido e da Sra.
Angelina Prudente Anastacio, era casado com a Sra. Maria Angelica Berti Piacentini Anastacio; deixa os filhos: Luis
Fernando Anastacio e Andre Luis Anastacio, casado com a Sra. Amanda. Deixa irmãos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala “05”, para o Cemitério
Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINA NOEMI GAZIOLI BELO faleceu ontem, nesta cidade, filha do Sr.
Juan Gustavo Belo de Lima e da Sra.
Amanda Gazioli. Deixa Avós, Tios,
Tias, demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para
a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VICTOR ANTONIO SALAMONI faleceu anteontem, nesta cidade, contava
41 anos, filho do Sr. Americo Antonio
Salamoni, já falecido e da Sra. Vilma
Maria de Fatima Silva; deixa os filhos:
Yaritza Vitoria Andrade Salamoni; Yago e
Lucas Gabriel Pontes. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala “03” do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ROBERTO MARIANO faleceu anteontem, na cidade de Campos de Jordão – SP, contava 60 anos, filho do
Sr. Orlando Mariano, já falecido e da
Sra. Doraci Garbin Mariano, deixa o
filho: Roberto Mariano Junior, deixa
irmãos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje
às 10h00 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende, em jázigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS

- 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

SR. ANTONIO APARECIDO BARROS
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Aparecido Barros e da Sra. Nair Stocco Barros, era casado com a Sra. Cecilia Canale Barros; deixa as filhas: Cristiane
Aparecida Barros, casada com o Sr.
Sandro Ricardo Correa e Tatiane Regina Barros Rebelato, casada com o Sr.
José Paulo Rebelato. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 14h00 do Velório da Saudade sala 04, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Comunicado – Pregão Presencial nº. 019/2022 - Processo nº.
5425/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de lanches, doces, salgados, descartáveis, sucos e refrigerantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social - CRAS, por 12 (doze) meses - IMPORTANTE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 23/03/2022 ÀS
09h00min., ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/03/2022 ÀS
09h30min - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: email:
licitacao@riodaspedras.sp.gov.br – fone: 19-3493-9490 – O Edital
completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura – www.riodaspedras.sp.gov.br - REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo será observado o horário de Brasília (DF) – Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, 11
de março de 2022 – Marcos Buzetto – Prefeito Municipal.
Comunicado – Pregão Presencial nº. 020/2022 - Processo nº.
158/2022 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de Teste rápido antígeno SWAB Nasal – SARS-COV-2, para
atender a Secretaria Municipal de Saúde, por 12 (doze) meses
- IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 24/03/
2022 ÀS 09h00min., ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/03/2022
ÀS 09h30min - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: email:
licitacao@riodaspedras.sp.gov.br – fone: 19-3493-9490 – O Edital
completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura – www.riodaspedras.sp.gov.br - REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo será observado o horário de Brasília (DF) – Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, 11
de março de 2022 – Marcos Buzetto – Prefeito Municipal.
Esta publicação custou R$ 175,20 aos cofres públicos

pultamento deu-se ontem as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, para o Cemiterio da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. HENRIQUETA TICIANELI VIANNA faleceu dia 12 pp na cidade de Piracicaba, aos 99 anos de idade e era
viúva do Sr. Heleno Vianna. Era filha
do Sr. Eugênio Ticianeli e da Sra. Antônia Modolin, falecidos. Deixa os filhos: Heleno Vianna Junior, Ana Abranches Vianna e Philodea Vianna Tirapelli. Deixa ainda nora, netos e bisnetos.
O seu sepultamento deu-se ontem as
16:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório “C” do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO EUZEBIO PEREIRA faleceu
dia 12 pp na cidade de Piracicaba aos
93 anos de idade e era viúvo da Sra.
Josefa Gonçalves Pereira. Era filho do
Sr. Antonio Euzebio Pereira e da Sra.
Luiza Rainha de Jesus, ambos falecidos. Deixa os filhos: Lourdes Bevenuto
Nascimento, Leontino Euzebio Ferreira,
falecido, Norico Euzebio Ferreira, Antonio Euzebio Pereira, Carlos Euzebio Ferreira, Elzita Euzebio Ferreira, Maria Euzebio, Assunção Euzebio, Carlita Euzebio, Jeova Euzebio Ferreira, Izael Euzebio Ferreira, Antônio Verde, falecido, Geralda Euzebio Ferreira, falecida e José
Euzebio Ferreira, falecido. Deixa genros, noras, netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se dia 12 pp as 17:00 hs
no Cemiterio Municipal da Vila Rezende,
onde foi inumado em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. APARECIDA LAMBOIA LOURENÇO faleceu dia 12 pp na cidade
de Piracicaba aos 82 anos de idade e
era viúva do Sr. José Lourenço Fidelis. Era filha do Sr. Ângelo Lamboia e
da Sra. Juvelina Maria da Conceição,
ambos falecidos. Deixa filhos: Maria
Jovelina Lourenço Bordinhon viúva de
José Ademir Bordinhon, Sebastião Angelo Lourenço Fidelis, Benedita Lourenço Bordinhon, João Batista Fidelis
casado com Edilene Lourenço Casarin
e Maria Jose Lourenço Casarin viúva
de Plinio Casarin. Deixa netos, bisnetos e tataranetos. O seu corpo foi transladado em auto funebre para o distrito de
Laras e o seu sepultamento deu-se dia
12 pp as 17:30 hs saindo a urna mortuaria do Velorio Municipal seguindo para o
Cemiterio Municipal naquela localidade,
onde foi inumada em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. SERGIO PEDRASSANI faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 69
anos de idade e era filho do Sr. Dario
Pedrassani e da Sra. Maria Aparecida
Zachi Pedrassani. Deixou o filho: Sérgio Augusto Pedrassani casado com
Priscila Lima Pedrassani. Deixa 02 netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs saindo
a urna mortuaria do Velorio da Saudade
– Sala 02 para o Cemiterio da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIA GONZALEZ TREMILIOSI faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade e era

viúva do Sr. Antonio Tremiliosi. Era
filha do Sr. Antonio Gonzales e da Sra.
Rosa de Souza, falecidos. Deixa os
filhos: Roberto Francisco Tremiliosi
casado com Aparecida M. Tremiliosi,
Maria T. de Godoy viúva de Pedro de
Godoy e Mafalda Benedita Tremiliosi Soares, falecida que foi casada com José
A. Soares. Deixa netos, bisnetos e tataranetos. O seu sepultamento dar-se-a
hoje as 13:00 hs saindo a urna mortuaria
do Velorio Municipal da Vila Rezende –
Sala 02 para a referida necropole, onde
sera inumada em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. PEDRO LUIZ LOPES faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 56
anos de idade e era filho dos finados Sr.
José de Paula Lopes e da Sra. Maria de
Souza Campos Lopes. Deixou os filhos:
Talita Luciana de Moraes Pelissari casada com Thiago Sergio Pelissari, Camila de Toledo Lopes, Fernando Henrique Toledo Lopes, Katiellen Thais Americo Lopes, Pedro Luiz Lopes Junior e
Kezia Angelik Americo Lopes, falecida. Deixa 06 netos e demais parentes.
O seu sepultamento dar-se-a hoje as
13:30 hs saindo a urna mortuaria do
Velorio Municipal da Vila Rezende –
Sala 01 para a referida necropole, onde
sera inumado em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. SONIA LAIDE BUENO faleceu
no dia 12/03 na cidade de Piracicaba
aos 63 anos de idade e era casada
com o Sr.José Bueno .Era filha dos
finados Sr.Lazaro Bueno e da Sra.Alzira
Ferreira Bueno .Deixa os filhos :Katia
,Karina ,Sidinei ,Karen e Cleber
(falecido).Deixa netos ,bisnetos ,demais
parentes.O seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu se dia 13/03 ás 16:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –sala 1 seguindo para o
Cemitério Municipal daquela localidade
onde foi inumada em jazigo da família
.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA APARECIDA FAVORETO BERTOCHI faleceu no dia 12/03
na cidade de São Pedro aos 77 anos
de idade e era viúva do Sr.Oswaldo
Bertochi .Era filha dos finados
Sr.Joaquim Favoreto e da Sra.Zulmira
Martinelli.Deixa os filhos:Edson e Ana
Maria .Deixa netos ,bisnetos e demais
parentes.O seu sepultamento deu se
dia 13/03 ás 17:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde
foi inumada em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
SRA. BEATRIZ HELENA PIRES DE
MORAES faleceu no dia 13/03 na cidade
de Piracicaba, aos 63 anos de idade era
filha dos finados Sr. Irineu Pires de Moraes e da Sra. Celia Gomes de Oliveira
Moraes. Deixa os filhos: Ronaldo Rogério Ribeiro, Roberto Rubens Ribeiro, Renata Rosa Ribeiro e Rodrigo Robson Ribeiro. Deixa demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado para
a cidade de Charqueada e o seu sepultamento deu se dia 13/03 ás 16:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal
seguindo para o Cemitério daquela localidade onde foi inumada em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

A Tribuna Piracicabana
A16

Terça-feira, 15 de março de 2022

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

