
CASSAÇÃO
Além das representações

protocoladas na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, pedindo
a cassação do deputado estadu-
al Arthur do Val (sem partido),
o deputado estadual Danilo Ba-
las (PL) protocolou na ONU
Mulheres uma comunicação
para pedir a verificação de pos-
síveis violações aos direitos hu-
manos e à situação da mulher.
O cerco vai se fechando ao MBL.

DRONE
Um drone sobrevoava a as-

sembleia da Campanha Salari-
al 2022 na última terça-feira
(15), logo no seu início. Questi-
onados, diretores do Sindicato
dos Trabalhadores Municipais
de Piracicaba informaram não
ser da entidade. Seria do prefei-
to Luciano Almeida que acom-
panhava o ato do 11º andar?

HISTÓRIA
O Sindicato dos Municipais

completa 34 anos de história e con-
quistas, sempre com muita luta,
garra e comprometimento da di-
retoria e servidores. Entre elas, a
cesta básica, jornada 12x36 horas
da Guarda Civil Municipal, a Lei
do Café da Manhã, reposições sa-
lariais da inflação e aumentos re-
ais, mesa permanente de negocia-
ção e data base da categoria. É, sem
dúvida, uma entidade atuante.

REAJUSTE
Em 2020 os servidores muni-

cipais de Piracicaba não tiveram
reajuste da inflação nos salários,
A lei 173/2020, que congelou os
salários, é de maio de 2020 e a
data-base é sempre em março. No

ano seguinte, o reajuste não veio
por força da lei. Agora, em 2022, o
reajuste deve acontecer. A luta sin-
dical é para sensibilizar a Admi-
nistração para reparar perdas e
até pensar em aumento real.

CAMPANHA
A diretoria do Sindicato dos

Municipais está se desdobran-
do para atender os anseios dos
servidores, inclusive criou-se
uma comissão para acompanhar
os trabalhos, formada por pes-
soas do quadro associativo ou
não. Vale lembrar que a Prefeitu-
ra teve R$ 165 milhões de sobra
em caixa no ano de 2020 e R$
275,24 milhões, em 2021. Dinhei-
ro em caixa? Tem, sim, senhor!

CONQUISTA
Os advogados de Piracicaba,

José Osmir Bertazzoni e Rodnei
Torralbo, derrotam no Supremo
Tribunal Federal o presidente Jair
Messias Bolsonaro (PL), garantin-
do o direito de greve aos servido-
res federais, decisão que também
é extensiva aos servidores muni-
cipais e estaduais de todo o Brasil.

RACHA? – I
Na Câmara Municipal, tem

gente dizendo que há um racha
na base governista em torno da
secretaria municipal de Agricul-
tura e Abastecimento, Nancy
Thame (PV). Enquanto o verea-
dor Gustavo Pompeo (Avante)
divulga uma reunião com a titu-
lar da pasta sobre ações na Re-
gião Norte, o parlamentar Laér-
cio Trevisan Jr. (PL) pede que a
Sema seja anexada à Semob (Se-
cretaria Municipal de Obras).

RACHA? – II
Não é de hoje que o vereador

Trevisan Jr. não demonstra apre-
ço à atuação de Nancy e dizem, lá
pelos lados da rua Alferes José
Caetano, que o parlamentar pre-
tende persistir nas críticas, apon-
tando que “seria melhor” a Sema
ser apenas diretoria dentro da Se-
mob, ao invés de ser secretaria.
Agora, fica a dúvida: uma estrutu-
ra mais reduzida vai dar conta da
ampla Zona Rural do Município?Edição: 12 páginas

Divulgação

VISITA
A ex-secretária de Ação Cultu-
ral, Rosangela Camolesi, e o
vereador Pedro Kawai, ambos
do PSDB, visitaram a redação
de A Tribuna na tarde de quarta-

feira, 16, e foram recebidos
pelo diretor Evaldo Vicente. No
bate-papo, os desafios da polí-
tica. Rô é pré-candidata a depu-
tada feral e Kawai, a estadual.

Divulgação

“NOVOS ARES”
O deputado estadual Alex de
Madureira está com novos
ares. Deixou o PSD e se fi-
liou ao PL. Com a mudança,

o parlamentar aproveita para
fazer um balanço das ações
do mandato e os desafios de
mais um ano eleitoral. A3

NA TOCA DA CORUJA
O ex-prefeito José Aparecido
Borghesi (à esquerda) e o
empresário João Sachs, far-
macêutico — em gozo de me-
recida aposentadoria — pas-
sam momentos de descon-
tração e amizade na Toca da
Coruja, atendidos pelo gar-
çom João dos Passos (que
veio para de Tatuí para alegrar
Piracicaba). “Temos o melhor
sanduíche de pernil de porco
e de linguiça, com e sem pi-
menta”, proclama João, gar-

çom dos mais respeitados e
considerados do comércio
local. Sachs e Borghesi elo-
giam os bons momentos da
Toca da Coruja (avenida Inde-
pendência) ,  destacando a
música ao vivo aos cuidados
de Gustavo Andrade (celular
19.9.9292-8891). Aplausos a
João dos Passos, que reúne
competência,  dedicação e
harmonia, com os seus com-
panheiros de serviço na tra-
dicional Toca da Coruja.

No STF, advogados de Piracicaba
derrubam decreto que proíbe greve
José Osmir Bertazzoni e Rodney Torralbo, de Piracicaba, foram autores da peça
que gerou a ADI proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil

O diretor e advogado do Sin-
dicato dos Trabalhadores Muni-
cipais de Piracicaba e Região, José
Osmir Bertazzoni, e o advogado
Rodney Torralbo, foram os au-
tores da peça que gerou a decisão
da ADI (Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade) nº 4857, proposta
pela Confederação dos Servido-

res Públicos do Brasil (CSPB), em
decorrência a Lei 7.777/2012 que
violava o direito de greve em re-
lação aos trabalhadores no ser-
viço público, garantido pela
Constituição Federal de 1988.

Na última quarta (16), o Su-
premo Tribunal Federal (STF)
comunicou o presidente Jair

Messias Bolsonaro (PL) sobre
esta decisão da ADI nº 4857. A
ministra Carmen Lúcia, que jul-
gou o caso, entendeu que a apli-
cação da Lei 7.777 no serviço
público esvaziaria a eficácia do
direito de greve, pois permitiria
que a ausência de serviços fosse
anulada com a celebração de

convênios, com isso, a paralisa-
ção seria ineficaz, e a força rei-
vindicatória dos servidores fra-
gilizada. Assim, as medidas pre-
vistas em decreto federal, que pre-
tende adotar contratos durante
a greve dos servidores, frustrari-
am a liberdade e os direitos cons-
titucionalmente garantidos.

Aldo Guimarães

CONQUISTA
Foi em noite de festa
no Espaço Villa Lo-
bos, em São Paulo,
que Maria Luisa Jous-
sef celebrou com a fa-
mília e os amigos a
conquista do diploma
do curso de medicina
pela Unicid (Universi-
dade Cidade de São
Paulo). A nova médica
comemora, ainda, a
aprovação no curso de
especialização em gi-
necologia e obstetrícia
pela Famerp (Faculda-
de de Medicina de São
José do Rio Preto).

Divulgação

CONCURSO DISPUTADO
O novo concurso aberto na Câmara Municipal de Pi-
racicaba, para contratação de sete novos servido-
res de assistente de cerimonial, recebeu 5620 ins-
crições, com uma média de 803 pessoas disputando
por cada vaga. As provas estão agendadas para o
próximo dia 3 e realização é da Fundação Vunesp,

da Universidade Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.
A título de comparação, o último concurso público
que havia sido realizado pela Câmara, em 2019
(foto), teve 9.339 inscritos para 14 vagas — com a
diferença de que eram 12 cargos, com exigências
que iam de ensino fundamental a superior. A6

Davi Negri
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A República dos Camaleões
Almir Pazzianotto

Pinto

Acredito que todos
conhecem ou já
 ouviram falar

do camaleão. Trata-se
de pequeno lagarto da
família dos répteis, en-
contrado na Europa,
Ásia, África, México,
Brasil. Está presente nos diversos
países dos cinco continentes.

A característica desta espécie
do reino animal consiste na capa-
cidade de mudar de cor, para se
adaptar a diferentes ambientes.
Altera do amarelo ao verde, ao
vermelho, segundo a necessida-
de ou conveniência. Com língua
longa, pegajosa, flexível, é capaz
de capturar vítimas a considerá-
vel distância. Nada mais cama-
leônico do que o Centrão.

Outro animal dotado de re-
cursos de camuflagem é o polvo,
sobre o qual escreveu o Pe. An-
tônio Vieira: “O polvo com o seu
capelo parece um monge; com
aqueles seus raios estendidos,
parece uma estrela; com aquele
não ter osso nem espinha, pare-
ce a mesma brandura, a mesma
mansidão. E debaixo desta apa-
rência tão modesta, ou desta hi-
pocrisia tão santa, (...) o dito
povo é o maior traidor do mar”
(Sermão de Santo António, 1654,
Sermões, vol. VII, Ed. Lello & Ir-
mão, Porto, 1959, pág. 275).

No plano político o Brasil pode

ser considerado a repú-
blica de polvos e cama-
leões. A leviandade que
caracteriza o regime
pluripartidário, finan-
ciado pelo Fundo Parti-
dário e enriquecido gra-
ças ao dinheiro desti-
nado ao Financiamen-
to de Campanha, afas-
tou homens e mulheres

de bem, temerosos do contágio,
para abril espaço a camaleões e
polvos exploradores da política
como vulgar balcão de negócios.

A decadência a que fomos
condenados traz à memória a ima-
gem de Portugal, tal como a dese-
nharam Eça de Queiroz e Rama-
lho Ortigão em Uma Campanha
Alegre: “O País perdeu a inteligên-
cia e a consciência moral. Os cos-
tumes estão dissolvidos e os ca-
racteres corrompidos. A prática da
vida tem por única direção a con-
veniência. Não há princípio que
não seja desmentido, nem insti-
tuição que não seja escarnecida.
Ninguém se respeita. Não existe
nenhuma solidariedade entre os
cidadãos. Já se não crê na hones-
tidade dos homens públicos”
(Obras Completas, Lello & Irmão,
Porto, vol. III, pág. 959).

O cenário político brasileiro,
sobretudo nas últimas décadas,
está repleto de camaleões e pol-
vos. Não darei nomes. Os leitores
saberão identificá-los sem neces-
sitar de auxílio. O troca-troca de
legendas é feito de maneira des-

TTTTTemos legendasemos legendasemos legendasemos legendasemos legendas
fundadas comfundadas comfundadas comfundadas comfundadas com
visível objetivovisível objetivovisível objetivovisível objetivovisível objetivo
de participaremde participaremde participaremde participaremde participarem
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valores eleitoraisvalores eleitoraisvalores eleitoraisvalores eleitoraisvalores eleitorais

pudorada. Alguns ditos notáveis
mudaram de legenda em curto
espaço de tempo três, quatro, cin-
co vezes, ou mais. O inimigo de
eleições passadas é convertido em
repentino aliado. A barganha tem
o aval da lei e da Justiça Eleito-
ral. Para conferir foros de legiti-
midade ao negócio não se usam de
meias-palavras. A posição de vice,
a vaga para o senado, cadeira na
Câmara dos Deputados, são moe-
das usadas no submundo da polí-
tica com absoluta naturalidade.

Temos legendas fundadas
com visível objetivo de participa-
rem da bolsa de valores eleitorais.
Não aspiram a presidência da Re-
pública ou governos de Estados.
Sabem que não têm cacife para
corridas de longa distância. Para
isso não foram criadas. Aguardam
pacientemente, como animal pre-
dador, pelo momento favorável ao
ataque. Quando algum partido
maior necessitar de ajuda, é che-
gado o momento para avançar e
colher vantagens da situação.

Ser camaleão ou polvo é re-
pugnante, mas não é crime.
Trata-se de costume difundido
pela inexistência do requisito in-
tegridade de caráter, no Códi-

go Eleitoral e na Lei Orgânica
dos Partidos Políticos. O presi-
dente Jair Bolsonaro também
pertence à família dos chamae-
leonidiae, cuja expansão se deve
a amorfo lúmpen-eleitorado.

A prática, pouco usual antes
de 1964, se revelou frequente
após a redemocratização. Criados
no governo Castelo Branco, ARE-
NA e MDN não tiverem o tempo
necessário para acumularem tra-
dições. Recordo-me das defec-
ções na bancada estadual do
MDB em 1979, provocadas por
Paulo Maluf, em troca de possí-
veis vantagens. As siglas surgi-
das após a redemocratização são
em geral volúveis e os líderes se
revelam insaciáveis na busca de
dinheiro e poder. Inquéritos po-
liciais e denúncias formuladas
pelo Ministério Público são fre-
quentes. Como, porém, de hábi-
to, prevalece a impunidade.

Eça de Queiroz, com aguda
observação crítica, escreveu em
1872: “A política é a ocupação
dos ociosos, a ciência dos igno-
rantes, a riqueza dos pobres”.
Parece-me que o quadro parti-
dário de hoje lhe confere razão.

———
Almir Pazzianotto Pin-
to, advogado, foi minis-
tro do Trabalho, presi-
dente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST);
autor dos livros A Fal-
sa República e 30 Anos
de Crise 1988-2018

Max Pavanello

Na última segun-
da (14), estive-
mos no semi-

nário “Combate à
Corrupção: Missão do
Estado, Dever de To-
dos”, promovido pelo
pré-candidato a Pre-
sidente da República
Ciro Gomes, do Partido Demo-
crático Trabalhista – PDT.

O seminário tratou de propos-
tas de Ciro Gomes (PDT) para o
combate à corrupção e contou com
debate entre especialistas e perso-
nalidades, como: o jurista Wálter
Maierovitch, desembargador apo-
sentado, professor, comentarista
da rádio CBN e profundo conhe-
cedor da operação “Mãos Limpas”
da Itália; Alessandro Octaviani,
advogado, professor e escritor;
Heloísa Helena, ex-senadora; Ra-
quel Pimenta, autora do livro "A
Construção dos Acordos de Leni-
ência da Lei Anticorrupção";  ex-
ministro Vitor Pinto Chaves; ex-
Senadora Heloísa Helena; o pro-
fessor Jessé Souza; dentre outros.

Dentre as proposta comenta-
das e que constam do programa
de governo de Ciro Gomes (PDT)
estão: a obrigatoriedade de renún-
cia aos sigilos bancário e fiscal para
ocupação de cargos de coordena-
dor-geral, gerente de projetos ou
funções que envolvam ordenação
de despesas; fomento à transpa-
rência dos dados na internet; com-
bate a oligopólios empresariais, fim
de favores seletivos a empresários
e redução de isenções fiscais para
disciplinar a relação entre o públi-
co; aprimoramento da tecnologia
para compartilhamento de informa-
ções entre órgãos de controle como
uma das etapas da consolidação
de sua agenda anticorrupção.

Uma proposta menciona-
da e que me chamou a aten-
ção foi a possibilidade do Pre-
sidente da República convocar
plebiscitos e referendos.

À primeira vista poderíamos
pensar, o que isto teria a ver com o
combate à corrupção? A resposta
é tudo, pois representa uma mu-
dança na forma que o Presidente
e o Congresso se relacionam.

Plebiscitos e referendos são
dois instrumentos de decisão e
de participação popular na vida
política do país, semana que vem
falaremos sobre eles com mais
detalhes, mas, hoje, precisamos
destacar que somente o Congres-
so Nacional pode convocá-los. E,

por conta dessa exclu-
sividade, nos últimos
20 anos, tivemos ape-
nas 1 (um) plebiscito e
1 (um) referendo.

Muito se diz que
o Presidente da Repú-
blica é refém do Con-
gresso, pois a execu-
ção de seus projetos
depende de aprovação

pela Casa de Leis. Por conta da
necessidade de apoio, os últimos
governos, como o do ex-Presi-
dente Lula (PT), e o atual do
Presidente Jair Bolsonaro (PL),
criaram mecanismos espúrios,
como o “mensalão” e a “emenda do
relator” ou “orçamento secreto”. Na
verdade, trocando em miúdos, uma
forma de se comprar apoios.

Com a mudança proposta, a
dependência do Poder Executi-
vo em relação ao Congresso Na-
cional fica mitigada, pois, apre-
sentado o projeto, obviamente
ainda será necessária a negocia-
ção com os parlamentares, mas,
uma vez esgotadas as negocia-
ções, por exigências espúrias
como mensalão ou emendas do
relator, basta o Presidente da Re-
pública convocar o povo para de-
cidir. É uma mudança cultural.

Ao final do seminário, pro-
curei a equipe de Ciro Gomes
(PDT), para fazer uma sugestão,
que era a possibilidade da con-
vocação de plebiscitos e referen-
dos pelo povo, nos moldes da lei
de iniciativa popular. Saí satis-
feito, pois a equipe disse que já
está no programa de governo.

Ciro Gomes (PDT) é o único
pré-candidato que sai do discurso
vazio, como “picanha e cerveja”
(Lula) ou “não posso fazer nada,
pois estou amarrado” (Bolsonaro),
e mostra suas propostas e seu Pro-
jeto Nacional de Desenvolvimento.

———
Max Pavanello, advoga-
do, vice-presidente do
PDT de Piracicaba, Conse-
lheiro Secional da OABSP

Seminário de combate
à corrupção
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 Gaudêncio Torquato

Estamos chegan-
do ao fim de um
 ciclo na esfera

do presidencialismo,
batizado, como sabe-
mos, pelo dito francis-
cano: é dando que se re-
cebe. A constatação é
auspiciosa se levarmos
em conta que, ao se fechar a bode-
ga das trocas, outro sistema polí-
tico poderia florescer, algo como
um parlamentarismo à moda por-
tuguesa ou mesmo à francesa. O
primeiro-ministro governa com o
Parlamento, deixando ao presi-
dente as funções de representação
do Estado, condição que ganha
impulso na crise contemporânea.

Sabemos, no entanto, quão
difícil é estabelecer uma nova or-
dem política em nossas plagas, em
consequência do longo trajeto pre-
sidencialista, moldado ainda
numa forte herança cultural. O
sociólogo francês Maurice Duver-
ger chega a lembrar o gosto lati-
no-americano pelo sistema presi-
dencialista, o qual, em sua visão,
tem a ver com o apa-rato monár-
quico na região. O vasto e milenar
império inca, com seus caciques, e
depois o poderio espanhol, com
seus reis, vice-reis, conquistadores,
aventureiros e corregedores, teri-
am direcionado a inclinação para
regimes de caráter autocrático.

O nosso presidencialismo

agrega boa dose de au-
tocracia. O executivo
chega a criar um amon-
toado número de leis
que, algumas vezes, su-
pera a quantidade pro-
duzida pela casa que
devia fazê-las, o Legis-
lativo. Já na Europa, o
parlamentarismo teria
se inspirado na ideolo-

gia liberal da Revolução France-
sa, cujo alvo era a derrubada do
soberano. O fato explica a frieza
europeia sobre o modelo presi-
dencialista. A disposição mono-
crática de exercer o poder apare-
ceu no Brasil desde 1824, quando
a Constituição atribuiu a chefia
do Executivo ao imperador. A
adoção do presidencialismo, na
Carta de 1891 – que absorveu
princípios da Carta americana
de 1787 –, só foi interrompida
no interregno de 1961 a 1963,
quando o País passou por ligei-
ra experiência parlamentarista.

O presidencialismo, sob essa
configuração, está entronizado no
altar da cultura política. O poder
que dele emana impregna a figura
do mandatário, elevando-o à con-
dição de pai da Pátria, protetor,
benemérito. Por conseguinte, essa
cadeia de mando corre de cima
para baixo, do presidente da Re-
pública para governadores e pre-
feitos. No caso brasileiro, nos úl-
timos tempos, vimos uma reali-
dade ancorada no “parlamenta-

rismo de ocasião”, concretizado
pelo lema: ou o presidente dá o
que nós queremos, ou não apro-
vará nada no Parlamento. Grupos
parlamentares, como o Centrão,
tomam as rédeas do Executivo.

Costumo lembrar outra he-
rança que finca as estacas presi-
dencialistas em nosso roçado. A
estadania. O sociólogo  inglês Tho-
mas Marshall argumenta que os
ingleses construíram sua cidada-
nia abrindo, primeiro, a porta das
liberdades civis, depois, a dos di-
reitos políticos e, por fim, a dos
direitos sociais. Entre nós, Getúlio
abriu, primeiro, a porta dos direi-
tos sociais. Basta ver o apoio que
deu ao sindicalismo. Adensa legis-
lação social (benefícios trabalhis-
tas e previdenciários) foi implan-
tada entre 1930 e 1945, sob a cas-
tração de direitos civis e políticos.
Portanto, o civismo e o sentimen-
to de participação fica-ram ador-
mecidos por muito tempo no col-
chão dos benefícios sociais. Em
lugar da cidadania, forjamos a
estadania. Sob essa configuração,
o parlamentarismo só tem chance
de se instalar sob o desgaste dessa
modelagem de viés franciscano.

Sabemos que o fardão presi-
dencialista só será modernizado

ante uma intensa e continuada
campanha de comunicação. Sem
o apoio da sociedade, não saire-
mos do lugar. O rolo compressor
comprimiria a política personalis-
ta. Formaríamos gigantesca estru-
tura comprometida com o bem
comum. Coisa difícil, pois o bem
da coletividade passa pela filtra-
gem personalista, a marca pesso-
al. A ação institucional quase sem-
pre é precedida pela louvação do
mandatário. Fulanos e sicranos
dão o tom da política e da admi-
nistração pública, imprimindo à
orquestra o seu compasso. Alas
se formam no interior de estru-
turas, matizes políticos dão o tom
de operações e a algazarra do es-
petáculo acende fogueiras. A que-
rela se espalha pela teia dos Pode-
res. Esse aparato teria de ser des-
montado. O que fazer com a massa
contenciosa que agita atores?

A resposta aponta para a ob-
viedade: cumprir o dever nos li-
mites prescritos pela lei, despir-
se de vaidades, usar o bom sen-
so para evitar duplicação de ta-
refas e, por fim, profissionalizar
as estruturas, deixando-as imu-
nes aos partidarismos. Os Pode-
res devem ocupar os espaços que
lhes cabem. Sem mais nem menos.

———
Gaudêncio Torquato é
jornalista, escritor, pro-
fessor titular da USP
e consultor polít ico
Twitter@gaudtorquato

Presidencialismo saturado

É, Rosas de Ouro,É, Rosas de Ouro,É, Rosas de Ouro,É, Rosas de Ouro,É, Rosas de Ouro,
o samba temo samba temo samba temo samba temo samba tem
mesmo o dommesmo o dommesmo o dommesmo o dommesmo o dom
de curar!de curar!de curar!de curar!de curar!

Rafael V. Proette

Eu não sei por
onde começar.
Eu, realmente,

não sei. Como de cos-
tume, anotei no meu
caderno muitos pontos
a desenvolver neste tex-
to, mas não sei se vou
conseguir. Fui tomado
por uma emoção indescritível, que
me fez chorar do começo ao fim
do Ensaio; e que não tem me per-
mitido um raciocínio necessário
para escrever. Eu ainda estou, inex-
plicavelmente, muito emocionado..

É claro que falar de cura,
neste momento em que estamos,
emociona qualquer um. Depois
de dois anos lutando contra ini-
migos invisíveis (e visíveis, tam-
bém), cantar rituais de qualquer
tipo de cura, chega a cada pes-
soa de um jeito diferente. Foram

dois anos em que bus-
camos a cura física,
mental, emocional, es-
piritual. E buscamos
na fé, na ciência, na
arte. Este é um tema
atual, com um samba
poderoso. Ahh esse
samba... como eu pos-
so ser indiferente a ele?
É preciso muito cuida-

do para falar de espiritualidade,
de cura através do espiritual. É
preciso a sensibilidade de enten-
der qual o lugar que isso ocupa.
É acima de nós, é necessário
muito respeito. E os composito-
res deste samba fizeram isso com
maestria ao pedir a benção a
Obaluaê e evocar “o povo de Aru-
anda”. É impressionante o quan-
to esse samba se tornou maior
do que já era. Emoção parecida,
eu só sinto quando estou de fren-
te a uma entidade. A sensação

era a mesma. Certamente, o “povo
de Aruanda” estava por lá...

Da Comissão de Frente à últi-
ma ala que entrou no Anhembi...
tudo estava perfeito. Os bailarinos,
de roupas brancas, transmitiam
tanta paz. As alas coreografadas,
que remetiam a gestos de Orixás.
O quadro de casais, cada um com
suas características, mas igual-
mente impecáveis. Um destaque
especial para Pedrinho e Sandy por
tanta segurança na Avenida; Pe-
dro, que risca aquele Anhembi com
uma facilidade impressionante e
traz o dom da dança em suas vei-
as; Sandy, tanta delicadeza e leve-
za, parece que flutua. A Ala “In-
clusão Social”, que é o próprio ges-
to de amor citado no samba.

É impossível não comentar o
trabalho espetacular do mestre
Rafa, à frente da sua Bateria com
Identidade. Me lembro de, no ano
passado, assistir a trechos dos en-
saios, que eram postados em re-
des sociais. Eram alguns segun-
dos que já me faziam imaginar
como tudo ficaria depois de pron-
to. Mestre, diretores, ritmistas...
eu não sei o quanto vocês ensaia-
ram, mas acredito que incansavel-

mente. Só queria dizer que valeu a
pena, tá? As bossas, as paradinhas
da bateria, trouxeram ainda mais
intensidade para esse samba.

A entrega da Comunidade
contagia a quem assiste, talvez
porque seja um sentimento que
todos nós compartilhamos. Não
havia diferença entre quem esta-
va entre as faixas amarelas e quem
estava nas arquibancadas. A emo-
ção estava presente dos dois la-
dos, o sorriso entre lágrimas, tam-
bém. Era uma celebração, uma
oração, um ato de fé, de agrade-
cimento por estar lá... tendo a
chance de comemorar. Foi o final
feliz que todos nós esperávamos.

Quando a ala “Amantes da
Madrugada” passou por mim, eu
me arrepiei. Aquelas pessoas eram
o mais fiel retrato dos versos: “o
povo cantando em oração, a alma
e o brilho no olhar”. Eles eram
esse povo que tem alma e brilho
no olhar. Pra fechar uma ideia
do carnavalesco Paulo Menezes
que trouxe as bandeiras da torci-
da furacão pra fecha desfile.

É, Rosas de Ouro, o samba
tem mesmo o dom de curar!

Eu ainda estou extasiado...
———
Rafael Vinicius Proet-
te, componente da es-
cola de samba Socie-
dade Rosas de Ouro,
líder comunitário

“Vem celebrar, é festa no terreiro!”

Caio Bruno

De acordo com as
 últimas pesqui-
sas de intenção

de voto para a eleição
presidencial de outu-
bro, a polarização en-
tre o atual ocupante
do cargo, Jair Bolso-
naro (PL) e aquele
que que foi inquilino do Planalto
de 2003 a 2010, Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) está consolidada e
provavelmente o próximo pre-
sidente será um dos dois.

Claro que ainda faltam pouco
mais de seis meses para a disputa
e que outros fatores podem influ-
enciar como a propaganda gratui-
ta no rádio e na TV (que já teve
influência maior aliás. 2018 que o
diga), as convenções, federações,
conjunturas econômicas e sociais
nacionais e mundiais e outras
questões que possam surgir, mas
os levantamentos atuais mostram
algumas características que não
podemos ignorar. São elas: a resi-
liência do eleitorado do presiden-
te Bolsonaro e o alto número de
votos fidelizados dele e de Lula por
meio da pesquisa espontânea.

Vamos usar como exemplo a
pesquisa Ipespe divulgada no últi-
mo dia 11 de março. O cenário ge-
ral mostra o petista estabilizado
com 43% e o ex-capitão com leve
melhora alcançando 28% dos índi-
ces na modalidade estimulada quan-
do são apresentados aos eleitores
cartela com o nome dos pré-candi-
datos. Já na espontânea, quando o
entrevistado cita o postulante sem
qualquer incentivo, Lula tem 36%
ante 26% de Bolsonaro. Esses nú-
meros mais ou menos se repetem
ao menos desde novembro.

Intenção espontâ-
nea é uma expectativa
de voto mais certa e
firme e de difícil rever-
são. De acordo com a
pesquisa, quase dois
terços dos entrevista-
dos (62%) já decidi-
ram entre o ex e o atu-
al presidente da repú-
blica, o que mostra que

o caminho da chamada 3ª. via é
difícil e se complica mais ainda
com sua divisão e discurso.

Absolutamente todos os pré-
candidatos dessa via alternativa
(incluindo aí Ciro Gomes que não
se considera como tal) insistem
no discurso da negação, do cha-
mado “nem-nem” – Nem Lula e
Nem Bolsonaro, mas simples-
mente não apresentam de forma
clara o que fazer e como conquis-
tar os eleitores já consolidados
de ambos e os indecisos. É um
grande erro de comunicação.

Ainda há tempo de ajustar a
estratégia. Mostrar que são dife-
rentes dos dois que polarizam as
intenções de votos, que cada um
deles têm suas características, mas
que já tiveram sua oportunidade e
que agora é a hora de virar a pági-
na para um novo momento nacio-
nal com projetos e propostas.

Assim talvez consigam con-
quistar aqueles eleitores que ou
estão indecisos ou que acabam
indo para um dos lados por inér-
cia apenas para combater o ou-
tro. Se os pré-candidatos da 3ª
via continuarem com esse dis-
curso “nem-nem” farão apenas
figuração para a volta de Lula
ou a reeleição de Bolsonaro.

———
Caio Bruno é profissional
de Marketing Político

3ª via: entre a mudança
de discurso e a figuração
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Alex conquista recursos e
apresenta PLs em três anos
Deputado estadual de Piracicaba conquistou R$ 10 milhões de recursos para
áreas como saúde, educação, infraestrutura, esporte, cultura, lazer e social

O deputado estadual Alex
de Madureira, eleito pelo PSD
(Partido Social Democrático) e
atualmente no PL (Partido Li-
beral), completou no dia 15 de
março seu terceiro ano na Alesp
(Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo). Entre as
principais conquistas desse pe-
ríodo, estão cinco Projetos de
Lei aprovados e R$ 10 milhões
em emendas e outros recursos.

A saúde foi a principal área
atendida pelo deputado estadu-
al. “Conseguimos ajudar todos
os hospitais e equipamentos de
saúde de Piracicaba, entre eles a
Santa Casa, o Fornecedores de
Cana, o Hospital Regional, além
do AME (Ambulatório Médico de
Especialidades), Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excep-
cionais), Lar dos Velhinhos, As-
sociação Presbiteriana de Filan-
tropia de Piracicaba, Centro de
Reabilitação de Piracicaba, CA-
PHIV (Centro de Apoio aos Por-
tadores de HIV/Aids e Hepatites
Virais), entre outras”, informou.

Mesmo com o foco na saúde,
outras áreas não foram esqueci-
das pelo parlamentar. “Em infra-
estrutura também conseguimos
conquistar muitos recursos que
já foram e que ainda estão sendo
aplicados. O setor da cultura e do
esporte, especialmente o amador,
também foram contemplados em
nossas intermediações, bem como
a área social. Pudemos ajudar
com emendas e doações o Fundo
Social de Solidariedade de Pira-
cicaba, a Semdes (Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social), entre outros”, informou.

Madureira explicou que a
origem dos recursos vai além de
emendas parlamentares, inte-
gram políticas públicas estadu-
ais de diversos setores. “No car-
go público, precisamos estar em
constante diálogo. É importante
atuar fazendo articulações, par-
ticipando de reuniões e realmen-
te representando a população
nos mais diferentes espaços. As-
sim, podemos levar as pautas que
são importantes para as pessoas
e fazer com que suas demandas
sejam ouvidas. Estive em inúme-
ras reuniões com colegas, em se-

cretarias estaduais, autarquias e
órgãos públicos, buscando me-
lhorias para todo o Estado de São
Paulo, em especial para a região
metropolitana de Piracicaba”.

Entre as maiores conquistas
de Alex de Madureira, estão seus
projetos de Leis aprovados, que
tem caráter estadual. Em vigor,
a Lei nº 17.458/2021 proíbe ban-
cos de oferecerem empréstimos
a aposentados e pensionistas por
ligação telefônica. Já a Lei nº
17.301/20 não permite que far-
mácias e drogarias exijam o CPF
do consumidor no ato da com-
pra sem informar, de forma ade-
quada e clara, os detalhes sobre
a abertura desse cadastro ou
registro de dados pessoais.
“Com isso, buscamos evitar abu-
sos”, afirmou o parlamentar.

Outra regulamentação pro-
posta por Alex de Madureira e
aprovada pela Alesp é a campa-
nha de conscientização e preven-
ção contra o abandono de ani-
mais. A Lei nº 17.343/2021 ins-
titui o “Mês Dezembro Verde”.

Madureira é ainda autor dos
projetos que instituíram o Regime
de Dedicação Plena e Integral
(RDPI) e a Gratificação de Dedi-
cação Plena e Integral (GDPI) aos
integrantes do quadro do magis-
tério em exercício nas escolas esta-
duais de Ensino Médio de período
integral. Ambos alteram a Lei
Complementar nº 1.164/2012.

Outra propositura do par-
lamentar que merece destaque é
o Projeto de Lei nº 1141/2019,
que visava obrigar as praças de
pedágio a disponibilizarem equi-
pamento para pagamento, por
meio de cartão de débito e cré-
dito. O Projeto de Lei foi apro-
vado pela Alesp, porém vetado
pelo governador do estado, im-
pedindo que a população tives-
se acesso a essa facilidade.

DEDICAÇÃO - Quando
assumiu o mandato em 2019,
Alex de Madureira comprome-
teu-se a dedicar seus esforços
para representar o povo paulis-
ta e piracicabano. “Fico satisfei-
to por estar conseguindo cum-
prir a promessa da minha pos-
se. Nestes últimos três anos tra-
balhei muito para servir a po-

pulação do nosso estado, especi-
almente de Piracicaba e a sua re-
gião metropolitana, tendo atua-
do diretamente também em favor
das regiões de Itapeva, São João
da Boa Vista e Vale do Ribeira”.

Ainda em seu primeiro
mandato, o parlamentar acredi-
ta que novas perspectivas da
política são importantes. “Car-
rego comigo a garra, a força da
juventude e a vontade de poder
continuar fazendo a diferença”.

MANDATO - O primeiro
mandato do parlamentar come-
çou em 2019, após ser eleito com
mais de 118 mil votos. Madurei-
ra é vice-presidente das comis-
sões de Saúde e de Infraestrutu-
ra, além de integrar as comissões
permanentes de Finanças, Orça-
mento e Planejamento, Seguran-
ça Pública, Relações Internacio-
nais, Ciência e Tecnologia; bem
como a CPI Cavas Subaquáticas.

Ao longo dos anos, também
foi vice-presidente do Conselho
Ética e Decoro Parlamentar e Fren-
te Parlamentar Evangélica (FPE).

Na Comissão de Finanças, Orça-
mento e Planejamento exerceu o
importante papel de relator da
LDO e do Orçamento do Gover-
no do Estado de São Paulo.

Consta ainda, no histórico de
proposições do deputado: 181 do-
cumentos de Emendas e Substitu-
tivos; 22 projetos de Lei; 2 proje-
tos de Lei Complementar; 3 proje-
tos de Resolução; 8 Moções; 48
Requerimentos; 3 Requerimentos
de Informação; e 2 Indicações.

“Temos trabalhado com afin-
co por nosso estado de São Paulo,
e assim vamos continuar, pois
acredito que é possível fazermos
uma política séria, que realmente
atenda às necessidades dos cida-
dãos, proporcionando mais qua-
lidade de vida em todos os aspec-
tos. Aprendi muito nestes três pri-
meiros anos de mandato, e hoje
meu sentimento é de gratidão a
Deus, pela oportunidade que Ele
me concedeu de servir a popula-
ção paulista, em especial a popu-
lação de Piracicaba, da qual mui-
to me orgulho de fazer parte”.

Aldo Guimarães

Alex de Madureira, agora está no Partido Liberal (PL)
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Prefeito conquista R$ 1
milhão para recuperação
de estradas do município

Divulgação

O chefe do Executivo, Rodrigo Arruda (DEM), esteve em
Capivari para a adesão ao programa Melhor Caminho

O prefeito de Charqueada,
Rodrigo Arruda (DEM), assinou
mais um importante convênio
para o município. Desta vez, o
chefe do Executivo esteve em Ca-
pivari para a adesão ao programa
Melhor Caminho, da Secretaria
Estadual de Agricultura e Abaste-
cimento, e conseguiu a liberação
de R$ 1 milhão para a cidade.

Com a verba, segundo expli-
cou Arruda, será possível recupe-
rar 6,3 quilômetros de estradas
que dão acesso à Serra do Itaque-
ri. O objetivo é dar mais seguran-
ça aos motoristas que passam pelo
local e também melhorar o escoa-
mento da produção local e regio-
nal. O documento foi assinado
junto ao assessor do secretário
de Agricultura, Itamar Borges.

“Temos este compromisso de

melhorar as estradas para o pro-
dutor rural, para dar mais quali-
dade ao transporte e gerar mais
segurança. E vai muito além: tam-
bém pensamos no transporte das
ambulâncias que têm difícil acesso
hoje, o transporte escolar e outros
tantos benefícios que serão gerados
com esta conquista”, completou.

Arruda disse ainda que a ad-
ministração está empenhada em
trazer benfeitorias que impactem
positivamente no dia a dia do ci-
dadão charqueadense. “Nossas
idas a São Paulo têm sido cons-
tantes justamente por isso: é lá
que está o dinheiro e nossa parte
estamos fazendo. Há muitos pro-
jetos e pedidos já em andamento,
e tenho certeza de que mais notí-
cias como esta chegarão para a
população de Charqueada.”

CCCCCENTROENTROENTROENTROENTRO

Semae notifica empresa por
asfalto na rua Silva Jardim

O Semae (Serviço Munici-
pal de Água e Esgoto) notificou
a empresa terceirizada, respon-
sável pela reposição de camada
asfáltica na rua Silva Jardim.
De acordo com o presidente do
Semae, Maurício André Mar-
ques de Oliveira, a prestação de
serviço da empresa não apre-
senta qualidade satisfatória,
prejudicando o tráfego na via,
por conta de afundamentos no
asfalto. Com a notificação, a
terceirizada deverá refazer to-
dos os trechos danificados na
extensão da rua Silva Jardim.

A obra na rua Silva Jardim
faz parte do Plano Diretor e é de-

Divulgação

Trechos da rua Silva Jardim apresentam afundamentos

nominada Adutora Marechal-
Pauliceia, pois está sendo realiza-
da da Estação Elevatória e Reser-
vatório Marechal, localizada à rua
Marechal Deodoro, no Bairro Alto,
até o Reservatório da Pauliceia,
localizado à rua Marilice Rodri-
gues da Silva Pinto, na Pauliceia.

Ao todo, serão implantados
2.813 metros de rede que benefi-
ciará a região dos bairros Pauli-
ceia, Água Branca, Jardim Cali-
fórnia, Chicó, Campestre, Dona
Antônia, Monte Líbano, Vila
Cristina, Jardim Itapuã, Novo
Horizonte, Kobayat Líbano, São
Jorge, Nova Suíça, Volta Gran-
de, Jupiá, Glebas Califórnia.
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Gilmar Rotta visita Saúde do
Escolar junto com secretário

A fim de apresentar o setor
da Saúde do Escolar ao novo se-
cretário municipal de Educação
de Piracicaba, Bruno Rosa, o pre-
sidente da Câmara Municipal de
Piracicaba, vereador Gilmar Rot-
ta (Cidadania), promoveu uma
visita à sede da unidade na tar-
de desta quarta-feira (16).

As autoridades foram recep-
cionadas pela chefe do setor, Cláu-
dia Parússulo, que apresentou ao
secretário o local e as principais ati-
vidades desenvolvidas, como a dis-
tribuição de materiais utilizados
nas escolas municipais (material de
limpeza, material de socorros de
urgência e de higiene pessoal).

O representante da Secretaria
de Educação também conheceu a
equipe que compõe o setor da Saúde
do Escolar e como são feitas as ações
nas escolas, que incluem acompa-
nhamento de emergências e inter-

corrências em período escolar, tra-
tamentos fora de domicílio, partici-
pação de reunião de pais e comitês,
entre outras ações educativas.

Escola João Batista Noguei-
ra – Acompanhado do secretá-
rio Bruno Rosa, o presidente da
Câmara Municipal de Piracica-
ba, vereador Gilmar Rotta (Ci-
dadania), também visitou, nesta
quarta-feira (16), a Escola Profes-
sor João Batista Nogueira, locali-
zada no bairro Santa Terezinha.

A diretora da escola, Elizan-
dra Moreno, recepcionou o vere-
ador e o secretário durante a vi-
sita e reivindicou algumas deman-
das para a unidade, como refor-
ma e pintura da quadra de espor-
tes, manutenção no piso do refei-
tório, bebedouros e banheiros e
pintura da escola. O secretário
acatou as solicitações e irá estu-
dar a possibilidade de atendê-las.

Assessoria parlamentar

Setor da Saúde do Escolar recebeu a visita do secretário da
Educação, Bruno Rosa, e do presidente da Câmara, Gilmar Rotta

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Rotary Club lança a campanha
“Ser Solidário está no Sangue”

O Rotary Club Piracicaba Luiz
de Queiroz lançou na terça-feira,
15, mais uma edição da campanha
“Ser Solidário está no Sangue” em
prol do Hemocentro Unicamp. Este
ano a campanha é realizada em
parceria com o Hemonúcleo de Pi-
racicaba e com a Uniodonto. A
ação visa contribuir com o esto-
que de sangue coletado, uma vez
que as doações precisam ser cons-
tantes para manter o equilíbrio.

Esse ato de amor e solida-
riedade ao próximo é capaz de
salvar até quatro vidas, depen-
dendo do quadro clínico do pa-
ciente, e não custa nada. Para
evitar aglomeração, quem qui-
ser doar sangue pode fazer o
agendamento online pelo site.

R E Q U I S I T O S  P A R A
DOAR - estar em boas condições
de saúde; ter entre 16 e 69 anos,
desde que a primeira doação te-
nha sido feita até 60 anos (me-
nores de 18 anos precisam de
autorização formal e presencial
do responsável legal); pesar no
mínimo 50 kg; não pode estar
em jejum, tomar café da manhã
leve, mas não pode almoçar; pi-
ercing, tatuagem e micropig-
mentação, se possuir o alvará
sanitário do estabelecimento,

pode doar após seis meses, apre-
sentando o alvará na hora da
triagem. se não tiver o alvará,
deve esperar 12 meses após a
realização para a doação de san-
gue; se tomou a vacina do Co-
vid, se for CoronaVac esperar 48
horas, as outras vacinas sete
dias após cada dose; quem teve
Covid, se não tiver sequelas, es-
perar 10 dias após recuperação
completa. No horário agendado,
basta se dirigir ao Complexo da
Santa Casa de Piracicaba (Rua Sil-
va Jardim, 1700, no antigo prédio
do ‘Saúde Inteligente’) portando
documento original com foto.

Para mais informações,
entre em contato no e-mail:
rcplq25@gmail.com, Insta-
gram (@rotarypiralq); ou Fa-
cebook (@rcluizdequeiroz).

SOBRE O ROTARY - O
Rotary, uma rede global de vo-
luntários dedicados a vencer os
maiores desafios humanitários
do mundo, tem mais de 1,2 mi-
lhão de associados e 35 mil clu-
bes no mundo inteiro. Seja aju-
dando famílias carentes ou com-
batendo a paralisia infantil, a or-
ganização trabalha para melhorar
a qualidade de vida em comuni-
dades locais e internacionais.
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John Deere inaugura
Laboratório de Inovação
Lançamento ocorreu na quarta-feira, 16, e consolida Piracicaba
como polo de sustentabilidade e conectividade voltado ao agro

A inauguração do Laborató-
rio de Inovação da fabricante de
máquinas e equipamentos agrí-
colas John Derre em Piracicaba,
quarta-feira, 16, expande a par-
ceria com o Agtech Garage, loca-
lizado no Parque Tecnológico de
Piracicaba. O laboratório é um
espaço voltado para que startups
– empresas voltadas para inova-
ção tecnológica – possam desen-
volver soluções para o setor do
agronegócio junto a universida-
des e empresas clientes.

O prefeito Luciano Almeida
e o secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, Trabalho e Turis-
mo (Semdettur), José Luiz Gui-
dotti Junior, participaram da
cerimônia de inauguração na
manhã de quarta-feira, 16.

Para Luciano Almeida, a
inovação e a geração de emprego
são o caminho para superar as
crises econômicas. “Hoje a John
Deere traz para Piracicaba o seu
centro de pesquisa e inovação e
isso não tem preço. A nível mun-
dial, sediar esse laboratório é
muito disputado por qualquer
país, estado ou município. E a
John Deere escolher Piracicaba é
motivo de muito orgulho e quem
ganha é o Brasil, que se consolida
cada vez mais como o celeiro do
mundo”, afirma Luciano.

Guidotti lembra que a Sem-
dettur tem trabalhado para apoi-

Divulgação

Prefeito Luciano Almeida participou da inauguração do Laboratório de Inovação

ar as empresas, sejam pequenas,
médias ou de grande porte, a in-
vestirem em inovação e tecnologia
com objetivo de ampliar a geração
de emprego e renda para o muni-
cípio. “Com o laboratório de ino-
vação, a John Deere está propa-

gando soluções não só para os seus
clientes, mas para todo o campo.
Esse laboratório estar inserido no
nosso Parque Tecnológico faz todo
sentido porque Piracicaba é uma
das cidades com maior número de
startups do Brasil. Somos um polo

nacional de agronegócio e o Agte-
ch Garage estar aqui junto de tan-
tas empresas, inovação, consolida
a nossa posição, interligando uni-
versidade, setor produtivo e o se-
tor industrial com apoio total da
Prefeitura”, enfatiza Guidotti.
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Piracicaba quer implantar
Casa São Paulo Afro Brasil

Imagine poder pensar a ci-
dade como um círculo, apresen-
tando temas para a construção
de um município melhor? Esse
trabalho será apresentado pelo
professor Rafael Gonzaga no
primeiro bloco do programa "Câ-
mara Convida", que vai ao ar
nesta sexta-feira (18), a partir
do meio-dia na TV Câmara.

O educador está desenvolven-
do o "Formação para a Cidada-
nia", projeto cultural que está sen-
do apresentado na periferia de Pi-
racicaba (SP), onde um jogo de
tabuleiro é utilizado para a cria-
ção de cidades, que permite ao edu-
cador discutir, com crianças e ado-
lescentes, noções de cidadania e
urbanismo: problemas e soluções.

"O jogo foi pensado com pe-
ças geométricas de madeira,
mas, agora, estamos imprimin-
do as peças em material recicla-
do e com braile. Quando a cida-
de está construída, ela ganha o
formato de um círculo. O nome
do jogo é 'Cidade Circular: Cidada-
nia em Ação', explica o docente.

O projeto teve início na insti-
tuição Casa do Amor Fraterno e
se estendeu à periferia. Gonzaga
ressalta que os participantes do

Piracicaba quer implantar a
Casa São Paulo Afro Brasil, pro-
jeto do governo do Estado de São
Paulo lançado no final de 2021,
que pretende oferecer espaços de
multiuso para o desenvolvimen-
to regional e socioeconômico da
população negra paulista.

O Interesse foi manifestado
pelo município em reunião, no úl-
timo dia 11, do Conselho Esta-
dual de Participação do Desen-
volvimento da Comunidade Ne-
gra do Estado de São Paulo
(CPDCN), que contou com a par-
ticipação do governador João Do-
ria Jr. e do secretário da Justiça e
Cidadania, Fernando José da Cos-
ta, para tratar de medidas de polí-
tica pública em defesa da equida-
de e a implementação do Plano
Estadual da Igualdade Racial.

O documento protocolado foi
apresentado por Agnaldo Benedi-
to de Oliveira, presidente do Cen-
tro de Documentação, Cultura e
Política Negra de Piracicaba, man-
tido pela Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), e conselheiro

Divulgação

Lilian Pires, Agnaldo B Oliveira, Ivan Lima, José Vicente

da igualdade racial no Conselho
Municipal de Participação e Desen-
volvimento da Comunidade Negra
de Piracicaba (Conepir) ao secretá-
rio da Equidade Racial, Ivan Lima.
Oliveira estava acompanhado do
advogado Luciano Alves, conse-
lheiro do CPDCN em Piracicaba.

O Casa São Paulo Afro Brasil
deve oferecer cursos, projetos, aten-
dimentos, entre outros serviços,
com os custos de construção e
funcionamento bancados pelo Es-
tado e como contrapartida, a Pre-
feitura disponibiliza um terreno
para a construção do espaço. “O
secretário da Ação Cultural, Adol-
pho Queiroz, teve uma reunião com
o prefeito Luciano Almeida, que se
mostrou muito satisfeito com essa
proposta, formulando um docu-
mento, colocando Piracicaba a re-
ceber a casa afro”, comemorou
Agnaldo Benedito de Oliveira.

Nas próximas semanas
uma outra reunião será mar-
cada para dar continuidade às
discussões e decisões dos as-
suntos pendentes da pauta.
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Cidadania e lançamento de livro são destaques do programa
Guilherme Leite

Professor Rafael apresenta o projeto "Formação para a Cidadania"

jogo de tabuleiro têm a oportuni-
dade de pensar soluções a partir
da movimentação das peças. "Se
um dos problemas de uma cida-
de é o trânsito, os demais estu-
dantes podem contribuir apre-
sentando sugestões para resolver
ou amenizar o impasse", destaca.

BLOCO 2 - Dividido em
dois blocos, a atração apresenta,
no segundo, entrevista com o
professor da Esalq (Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz), José Vicente Caixeta Filho.
O convidado lançou nesta quar-
ta-feira (16) o livro "E aí, profes-
sor Caixeta" e o talk show "E aí?
Toc Xou". Ao completar 60 anos,
o docente prepara a aposentado-
ria para se dedicar a "novos pro-
jetos", como ele mesmo define.

O livro contém "registros
emocionantes" de sua história
pessoal e trajetória profissional
que foram postados em 2021 em
seus perfis nas redes sociais, "e
que, agora, estão reunidos", res-
gatando "os principais fatos
desta caminhada". Já o "E aí?
Toc Xou" será um série de en-
trevistas a serem promovidas
por meio de plataformas on-line
com pessoas anônimas, da nos-

sa sociedade" onde elas relata-
rão "histórias inspiradoras para
compartilhar", avisa o professor.

A primeira temporada de
entrevistas acontecerá logo
após o lançamento do livro, sen-
do que a edição de número um
está prevista para o próximo dia
31 pelo link: https://bit.Iy/pro-
fessorcaixeta-. É necessário
preencher o formulário on-line
para garantir a participação.

O Câmara Convida é uma
produção da TV Câmara de Pi-

racicaba. É apresentado às sex-
tas-feiras no horário do meio-dia,
com reapresentação aos sába-
dos, às 22h, e aos domingos, às
15h na frequência 11.3 UHF da
TV digital aberta, além dos ca-
nais por assinatura 4 da Claro /
NET e 9 da Vivo Fibra. O progra-
ma também é transmitido em
tempo real pelos perfis da Câmara
Municipal de Piracicaba no Face-
book e Youtube, além da Rádio Câ-
mara Web no camarapiracicaba.sp.
gov.br no ícone "rádio ao vivo".
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Escola técnica recebe palestra sobre empoderamento feminino
A vereadora Ana Pavão

(PL) foi convidada a palestrar
na Escola Grau Técnico, na tar-
de de terça-feira (15), onde abor-
dou o tema “Empoderamento
Feminino” aos 40 alunos pre-
sentes. Durante a palestra, a par-
lamentar destacou a força femi-
nina e o seu valor na sociedade.

Apesar de o assunto estar in-
terligado com o feminismo, se-
gundo a vereadora, o empodera-
mento feminino busca realizar
ações coletivas para fortalecer as
mulheres e desenvolver a igual-
dade do gênero na sociedade em
que vivem. Já o feminismo, de
acordo com ela, luta pela igual-
dade de ambos os gêneros, na
política, social e econômica.

A parlamentar contou sua
trajetória e sua luta na área da
saúde, com destaque para sua
trajetória profissional de apro-
ximadamente 20 anos no Hos-
pital dos Fornecedores de Cana

de Piracicaba (HFC) como As-
sistente Social Hospitalar e cap-
tadora de recursos para melho-
rias do hospital, com grande
trânsito entre São Paulo e Brasí-
lia/DF para atingir tais objetivos.

Hoje, atuando na política, diz
que trabalhar em favor do muni-

cípio foi um sonho que se tornou
realidade, e que mesmo com tra-
tamento do câncer pelo qual atu-
almente passa, não deixa de lu-
tar pelo povo piracicabano.

“Lugar de mulher é onde
ela quiser, seja na política, na
escola, na polícia, em casa, no

trabalho. Nós, mulheres, somos
capazes de estar em qualquer
lugar, e é isso que queria desta-
car aos alunos.”, destacou a ve-
readora. “Mulher, permaneça na
sua garra, pois é essa garra que
levará você a realizar seus so-
nhos, não desista!”, concluiu.

Assessoria parlamentar

Palestra ocorreu na quinta-feira (15) e foi ministrada pela vereadora Ana Pavão

A CPFL Paulista em parceria
com a Prefeitura de Piracicaba,
por meio do Fundo Social de Soli-
dariedade (FUSSP) e Secretaria
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (Smads), entre-
gou terça, 15 e quarta-feira, 16,
lâmpadas de Led a 300 famílias
do Jardim Tatuapé. Além do Ta-
tuapé, serão beneficiados, ainda,
os bairros Jardim Oriente, São
José-Cantagalo e Jardim Javari.
Ao todo, 800 famílias vão receber
3.200 lâmpadas de Led, que ge-
ram economia de energia.

Maria de Fátima Rodrigues,
moradora do Tatuapé, foi uma das
contempladas com as lâmpadas.
Ela e o marido moram em uma
casa de quatro cômodos e pagam
cerca de R$ 140 de energia por
mês. Com as novas lâmpadas, a
conta deve cair para cerca de R$
120, já que a economia deve ser de
12%, além de contarem com maior
luminosidade nos ambientes. “Na
atual situação que nos encontra-
mos, toda economia que for possí-
vel fazer, gera a possibilidade de
utilizarmos de um dinheiro que já
não contávamos mais para ajudar
a pagar outras contas e estou mui-
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CPFL e Prefeitura entregam
lâmpadas a 300 famílias

Divulgação

Moradores apresnetando conta de energia elétrica
para recebimentos das lâmpadas de Led

to feliz por isso”, comentou. As-
sim como dona Maria, Gisele Lima
e Selma também foram contempla-
das e falaram sobre os benefícios
da iniciativa. “Essas lâmpadas nos
ajudarão muito, principalmente
por sua durabilidade e economia”.

Nos dois primeiros de dis-
tribuição, a ação resultou na en-
trega de 1.200 lâmpadas de Led
a 300 famílias da região do Ta-
tuapé. Na ocasião, a presidente
do Fussp, Andréa Almeida, e a
secretária da Smads, Euclidia Fi-
oravante, estiveram presentes e
colaboraram com a entrega.
“Esta ação tem um impacto posi-
tivo na vida dessas pessoas, pois
contribui de forma significativa
com a utilização da renda fami-
liar em outras situações”, ressal-
tou a secretária Euclidia.

Cada família recebeu qua-
tro lâmpadas de Led em substi-
tuição às lâmpadas incandes-
centes ou fluorescentes, recolhi-
das para descarte. As lâmpadas
de Led duram cerca de 25 mil
horas e exigem menos manuten-
ção. Por esquentarem menos, não
contribuem para o aumento de
temperatura dos ambientes.
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Parlamento discute planos diretores na RMP
Reunião temática acontece dia 22, em Araras e vai promover um levantamento sobre a situação do planejamento urbano nas 24 cidades

Em 2019, a Câmara Municipal
de Piracicaba promoveu uma am-
pla discussão sobre a revisão do
Plano Diretor de Desenvolvimento
de Piracicaba, realizando cinco au-
diências públicas e dividindo entre
as comissões permanentes da Casa
tarefas para a máxima compreen-
são do processo. A experiência lo-
cal será compartilhada com a de
outras cidades da Região Metro-
politana em reunião ordinária do
Parlamento Metropolitano de Pira-
cicaba, que acontece em Araras, na
próxima terça-feira (23), às 10h.

Com o tema "O papel do Po-
der Legislativo na construção, re-
visão e fiscalização de Planos Di-
retores", o Parlamento Metropoli-
tano pretende reunir as experiên-
cias dos diferentes momentos em
que as cidades se encontram em
relação ao planejamento urbano.
Na reunião ordinária de março, o
prefeito Adinan Ortolan, de Cor-

deirópolis, compartilhou a expe-
riência da cidade em promover
um planejamento regional, suge-
rindo a ampliação do debate.

Gilmar Rotta, presidente da
Câmara de Piracicaba e do Parla-
mento Metropolitano, lembra que
a transformação do Aglomerado
Urbano em Região Metropolita-
na estimula as cidades a repensa-
rem o rumo de seus desenvolvi-
mentos, com foco em sustentabi-
lidade e em gestões inteligentes
das cidades. “Nosso papel é inte-
grar as cidades através das Câma-
ras Municipais, buscando aquecer
a atuação parlamentar quanto ao
planejamento urbano. As cidades
melhor planejadas e modernizadas
refletirão no desenvolvimento da
região”, aponta o presidente.

Rotta lembra ainda que as
Câmaras Municipais têm papel
essencial para a execução dos
Planos Diretores, em seu papel

fiscalizatório, assim como nas
cidades que ainda não construí-
ram seus planos, os vereadores
podem ser agentes provocadores
dos debates e discussões que po-
dem resultar na elaboração.

“Estamos cada vez mais neces-
sitados de desenvolver meios de
bem utilizar os recursos públicos,
que, com as crises econômicas pro-
vocadas tanto pela pandemia quan-
to pelos conflitos internacionais, são
igualmente menores. Planejar as
cidades e garantir a execução deste
planejamento é papel também dos
legislativos municipais”, pontuou.

PROGRAMAÇÃO - Na pro-
gramação do evento, além da ex-
periência de Piracicaba trazida
pelo presidente Gilmar Rotta, es-
tão Felipe Dezotti Beloto, secretário
municipal de Planejamento, Ges-
tão e Mobilidade de Araras, cida-
de que tem seu plano diretor e deve
entrar em processo de revisão.

A arquiteta e urbanista
Mônica Fradi Ferreira, coorde-
nadora do Grupo de Trabalho
da atualização do Plano Dire-
tor de Rio Claro, traz a experi-
ência da cidade que está no
auge do processo de revisão.

O professor em Direito Ur-
banístico da Universidade de
São Paulo, doutor Raul Miguel
Freitas de Oliveira, consultor da
Câmara de Piracicaba quando
da revisão do plano diretor da
cidade, trata sobre o tema cen-
tral do evento, que é a atuação
dos legislativos no processo que
tem como obrigatoriedade pas-
sar pelas câmaras municipais.

A reunião temática será aber-
ta ao público, com transmissão ao
vivo pela TV Câmara de Araras e
compartilhada pela TV Câmara de
Piracicaba e rede sociais das câ-
maras-parte do Parlamento
Metropolitano de Piracicaba.

Fabrice Desmonts

Colegiado Parlamento Metropolitano reunirá as experiências
dos diferentes momentos em que as cidades se encontram
em relação ao planejamento urbano
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Kawai solicitará campanha de combate ao câncer na Câmara
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Emenda é destinada ao projeto
Centro de Esporte Social

Assessoria parlamentar

Projeto receberá verba de R$ 1 mi destinada pelo deputado Guiga Peixoto

Na última terça-feira (15), a
vereadora Ana Pavão (PL) e os
vereadores Thiago Ribeiro (PSC) e
Acácio Godoy (PP) receberam ofí-
cio do deputado federal Guiga Pei-
xoto (União Brasil-SP) sobre a con-
firmação da destinação de emen-
da parlamentar de R$ 1 milhão ao
projeto Centro de Esporte Social.

Desde janeiro, os parlamen-
tares têm se reunido para discu-
tir e estudar o projeto e, recente-
mente, foram a bairros que con-
tam com áreas públicas e estra-
tégicas para a contemplação do
Centro de Esporte Social, ideali-
zado pela Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras e previsto no projeto.

A emenda será aplicada no
projeto no Jardim Oriente, bairro

escolhido pelos parlamentares, vis-
to que a região já possui estrutura
adequada e área para ampliação da
ação, atendendo jovens de baixa
renda e incentivando-os em diver-
sas modalidades esportivas, cultu-
rais e educacionais em um só local.

O projeto Centro de Esporte
Social é de iniciativa de Hermes
Balbino, secretário municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras, que prevê layout amplo para
várias atividades esportivas, com
campo de futebol society, pista de
skate street, academia ao ar livre,
quadras poliesportiva coberta e de
vôlei de praia, pista de caminhada
e horta orgânica. Além disso, terá
centro cultural com salas de mú-
sicas, estética e gastronomia e
proposta pedagógica inovadora.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) solicitará a inclusão do
mês de março como o mês de
conscientização e prevenção ao
câncer colorretal nas celebrações
oficiais da Câmara Municipal de
Piracicaba. Para isso, Kawai
protocolará projeto de decreto
legislativo na Casa de Leis.

A iniciativa se soma ao mo-
vimento nacional que vem ga-
nhando adesão em todo o país,
desde a aprovação do projeto de
Lei 5.024/2019, de autoria do se-
nador Gilberto Nascimento (PSC-
SP). “No Brasil, mais de 60 mo-
numentos e pontos turísticos já
estão sinalizados com a cor azul
marinho, como forma de chamar
a atenção para esta doença que
vitima milhares de brasileiros to-
dos os anos”, afirmou o vereador.

Kawai adverte que, segun-
do o Instituto Nacional de Cân-
cer (INCA), no Brasil, o câncer
de intestino ou colorretal (CCR)
é o 3º tumor maligno mais fre-
quente entre os homens e o 2º
entre as mulheres. A maior inci-
dência de casos ocorre na faixa
etária entre 50 e 70 anos. Contu-
do, ele é tratável e curável quan-
do detectado precocemente.

A fim de chamar a atenção
para a necessidade de se realizar o
diagnóstico precoce da doença,
Kawai pediu a instalação de uma
faixa azul marinho em frente ao
prédio principal da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, que perma-
necerá até o dia 31. “É uma simbo-
logia, mas indica a nossa preocu-
pação em conscientizar as pesso-
as sobre a doença”, destacou. Faixa permanecerá até o dia 31 em frente a Câmara Municipal

Assessoria parlamentar

A Prefeitura de Piracicaba,
numa ação conjunta da Defesa
Civil, Secretaria Municipal de
Obras e de Defesa do Meio Ambi-
ente, realizou ontem, 15/03, a lim-
peza do canal de drenagem de
águas pluviais localizado atrás do
campo do Jardim Oriente. Hoje a
equipe realiza intervenção seme-
lhante no canal atrás da Escola
Thales Castanho de Andrade,
ambos localizados na rua Luiz
Pereira Leite. A solicitação de
limpeza foi realizada pela Asso-
ciação de Moradores do Jardim
Oriente do Altos do Serra Verde.

A limpeza dos canais consiste
na retirada de mato alto, entulho
e lixo acumulados, que dificultam
o escoamento das águas pluviais e
podem causar alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil
a população deve se conscientizar
sobre a destinação correta de resí-
duos sólidos e evitar jogar lixo e
outros materiais nesses locais.
“Quando esses materiais ficam
acumulados nesses canais, não há
o escoamento eficiente das águas
pluviais, o que causa alagamentos.
É importante que a população co-

MMMMMEIOEIOEIOEIOEIO A A A A AMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTE

Prefeitura limpa os canais de drenagem no Jardim Oriente
Divulgação

Limpeza inclui remoção de mato e recolhimento de lixo  e entulhos

labore e descarte corretamente re-
síduos sólidos. Nós realizamos a
limpeza, mas se não houver esta
consciência, é um trabalho que não
produz o efeito esperado”, explica
Odair Melo, diretor da Defesa Ci-
vil. Segundo Melo, as equipes de
limpeza encontraram durante as
ações sofás, pneus e entulho de
material de construção civil.

Ainda segundo Melo, a Pre-
feitura disponibiliza serviços e es-
paços corretos para a destinação
desses materiais. Nos Ecopontos
podem ser destinados resíduos
diariamente até 1m3 de material
de construção, restos de jardina-
gem, podas, cortes de árvore e ma-
deira (exceto móveis). O município
conta com sete ecopontos, que fun-
cionam de segunda a sábado, das
7h às 17h. Eles estão localizados no
Monte Rey, Bosques do Lenheiro,
Jardim Oriente, Artemis, Mário
Dedini (são 2) e Santo Antônio.

Para descartar objetos,
como sofás e outros móveis, a po-
pulação pode acionar o Cataca-
careco, por meio de solicitação
via 156. Endereço completo dos
ecopontos e informações sobre a

destinação de diferentes resíduos
sólidos no município, acesse aqui
(http://www.sedema.piracicaba.
sp.gov.br/?pag=texto&id=3)

AGENDA - As próximas in-
tervenções estão previstas nos

córregos das Ondas, na região
da Vila Sônia, e do Cavalinho,
na região do bairro Nhô Quim,
no canal de drenagem na rua
José Tomazella, no Jardim Ita-
berá, e na Lagoa de Artemis.
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Com provas agendadas para
o próximo dia 3, o concurso públi-
co 1/2022, da Câmara Municipal
de Piracicaba, terá 5.620 candida-
tos, de todas as regiões do Brasil,
concorrendo às sete vagas abertas
para o cargo de assistente de ceri-
monial. O número foi confirmado
pela Fundação Vunesp (Fundação
para o Vestibular da Universida-
de Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho"), responsável pela
organização de todo o processo.

A média é de 803 pessoas dis-
putando cada vaga —é requisito
que o candidato tenha o ensino
fundamental II completo. A título
de comparação, o último concur-
so público que havia sido realiza-
do pela Câmara, em 2019, teve
9.339 inscritos para 14 vagas —
com a diferença de que eram 12
cargos, com exigências que iam de
ensino fundamental a superior.

Presidente da Câmara desde
aquele ano, o vereador Gilmar
Rotta (Cidadania) destaca o alcan-
ce nacional do concurso público 1/
2022. "A Vunesp recebeu inscri-
ções das cinco regiões do país. São
pessoas que vêm de 19 Estados e
do Distrito Federal. É uma con-
corrência grande, que certamente
reflete a qualidade dos candida-
tos", comentou o parlamentar.

Os dados informados pela
fundação responsável pela orga-
nização do concurso público apon-
tam que São Paulo é o Estado com
maior número de candidatos, com
5.446 inscritos, seguido de Minas
Gerais, com 55, Rio de Janeiro,
com 45, Paraná, com 19, e Distri-
to Federal, com 12. A lista oficial
dos inscritos, com a convocação
para as provas, será divulgada
pela Vunesp no próximo dia 25.

O cargo de assistente de ceri-

monial tem vencimento de R$
4.156,22 para uma jornada de 40
horas semanais e conta com bene-
fícios de cesta básica (no valor
mensal de R$ 421,35), vale-refei-
ção (no valor diário de R$ 29,90)
e vale-transporte mensal.

Para Leopoldo Montes, técni-
co de gestão de concursos da Vu-
nesp, o elevado número de pesso-
as concorrendo refletirá na dispu-
ta pelas sete vagas. "O candidato
tem que estar bem preparado",
afirma. Ele explica que, com o to-
tal de inscritos em mãos, a funda-
ção agora "faz a logística" para
definir os locais das provas. Ou-
tro ponto observado por Leopoldo
é a atenção que os candidatos de-
vem ter com o que é exigido no
edital, inclusive com os itens obri-
gatórios para o dia da aplicação
das provas, em 3 de abril. "O que
sempre reforçamos aos candida-

tos é de se lembrarem de trazer,
no dia das provas, um documento
oficial original com foto e caneta de
tinta preta, de tubo transparente."

INFORMAÇÕES - Para
esclarecer dúvidas sobre o con-
curso público 1/2022, da Câma-
ra Municipal de Piracicaba, o
contato com a Vunesp pode ser
feito pelo telefone (11) 3874-
6300, de segunda a sábado, das
8h às 18h, e pelo link "Fale Co-
nosco", no site vunesp.com.br.

O site oficial da Câmara tam-
bém disponibiliza uma página ex-
clusiva sobre o concurso público,
com informações sobre legislação
e comunicados. Nessa mesma se-
ção, a Comissão de Concurso Pú-
blico da Casa disponibilizou um
formulário para candidatos en-
viarem dúvidas sobre o cargo
de assistente de cerimonial e a
carreira de servidor efetivo.
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O Ritual, Vale Night e Os Caras Malvados chegam às telas
Três novos filmes já estão

em cartaz no complexo de cine-
ma do Shopping Piracicaba: o
terror britânico "O Ritual - Pre-
sença Maligna", a comédia ro-
mântica nacional "Vale Night"
e  a aventura de animação "Os
Caras Malvados".  Os ótimos
"Batman" e "Uncharted: Fora
do Mapa", que fazem enorme
sucesso, continuam em cartaz.

O RITUAL - PRESENÇA
MALIGNA  (The Banishing) é
um filme de terror britânico am-
bientado  na década de 1930 na
Inglaterra. Conta a história de
um reverendo (John Heffernan)
que se muda com a esposa (Jes-
sica Brown Findlay) e a filha
(Anya McKenna-Bruce) para
uma mansão misteriosa. Logo
percebem que estranhos e assus-
tadores eventos começam a acon-
tecer, como uma presença malig-
na  que habita a casa e deseja
possuir a filha do casal. Dirigido
por Christopher Smith, o filme
estreou em 2020 no Festival de
Sitges, na Espanha, e depois no
Festival de Cinema de Londres,
onde impressionou os críticos.

VALE NIGHT  é uma elo-
giada comédia romântica nacio-
nal dirigida pelo mesmo Luis Pi-
nheiro de "A Garota da Moto",
que estreou no ano passado.
Conta a história de um casal,
Daiana e Vini , que vivem na pe-
riferia de São Paulo   Cansada
de lidar com as  responsabilida-
des  do primeiro filho, Daiana
resolve pegar um  Vale Night
para passar a noite com  as ami-
gas .  Para isso precisa deixar o
filho com o pai da criança, Vini.
Este, também entediado, decide
levar o bebê a um baile funk,

onde tudo vai bem até que ele
perde o menino, dando início a
uma busca por toda a comuni-
dade, se colocando em situações
inusitadas e divertidas para que
Daiana não perceba nada. Além
de  Gabriela Dias e Pedro Ottoni,
que vivem o casal Daiana e Vini,
o elenco traz também, no papel  da
DJ Pulga,  a multiartista Linn da
Quebrada, mais conhecida por
participar do BBB 22;  A crítica
especializada elogiou a qualidade
técnica impecável do filme, bem
como as cenas hilárias, a trilha so-
nora pulsante e o elenco central.

OS CARAS MALVADOS
(The Bad Guys) é uma diverti-
díssima aventura de animação
da DreamWorks baseada na sé-
rie de livros infantis homônima
escrita por Aaron Blabey. É o
primeiro longa-metragem diri-
gido pelo francês Pierre Perifel.
Na história, um grande plano
para aplicar um ousado golpe é
tramado por cinco amigos con-
siderados os vilões mais  procu-
rados do mundo, formado pelo
arrojado  batedor de carteiras
Sr. Lobo, o o arrombador de co-
fres Sr. Cobra,  o mestre do dis-
farce Sr, Tubarão, o sorrateiro
Sr. Piranha, e a especialista em
hacker de língua afiada, a Sra.
Tarantula. Certamente vão aca-
bar capturados, mas para fugir
da prisão vão ter de fazer um
acordo: eles precisarão se tornar
pessoas honestas e legais. As cri-
anças, e porque não os adultos,
vão adorar esta bela animação.

BATMAN, o novo e espeta-
cular filme do homem morcego
continua arrasando nas bilheteri-
as e seu faturamento global já se
aproxima dos 500 milhões de dó-

O Ritual conta a história de um reverendo que se muda
com a família para uma mansão misteriosa onde
eventos assustadores começam a acontecer

Fotos: Divulgação

Vale Night conta a história de um casal da periferia de São Paulo
que vivencia o amor e os desencontros da juventude

lares. Com quase três horas de
duração, o filme traz  o icônico
Charada (Paul Dano) travando
um jogo mortal de gato e rato com
Batman (Robert Pattinson) em
Gotham City. Um grande filme.

UNCHARTED - FORA

DO MAPA é uma divertida aven-
tura com Tom Holland vivendo
um arqueólogo em uma épica jor-
nada ao redor do mundo. Mark
Wahlberg também está no elenco
desse filme baseado no game de
sucesso "Uncharted". Bom filme.

Um mutirão oftalmológico vai
oferecer exames de vista e acom-
panhamento gratuitos para até
500 crianças e adolescentes caren-
tes, de 6 a 15 anos, em Piracicaba.
A ação será no dia 26 de março,
das 9 às 16 horas, no salão da Pa-
róquia Sagrada Família. O projeto
tem caráter exclusivamente soci-
al. Não haverá cobrança ou venda
de produtos, como armações ou
lentes, e nos casos em que for di-
agnosticada a necessidade, os ócu-
los serão fornecidos gratuitamen-
te aos pacientes selecionados.

O trabalho é uma parceria
entre Projeto Olhar Sempre, Hos-
pital de Olhos de Piracicaba, Exér-
cito de Formiguinhas e Diocese de
Piracicaba. Durante o mutirão, se-
rão atendidos meninos e meninas
em idade escolar dos bairros Mario
Dedini, Bosques do Lenheiro, Jar-
dim Gilda e Industrial, além das
comunidades Frederico e União.

“Essa ação social que será fei-
ta em parceria com o Hospital de
Olhos tem como objetivo atender
a população mais carente, sobre-
tudo as crianças, sem nenhum vín-
culo com venda de produtos ou
com alguma questão política. É
algo para ajudar a melhorar a vida
das pessoas. Esse é um trabalho
que a Igreja Católica pode fazer.
Existem diversas ações de carida-
de que buscam arrecadar alimentos
e a Diocese também participa delas.
Mas, às vezes, também precisamos
olhar para as outras necessidades
que afetam os mais necessitados”,
afirmou o Bispo de Piracicaba,
Dom Devair Araújo da Fonseca.

Os médicos Carolina Weiss
Aloisi e Rafael Guena Jardim de
Camargo, do Hospital de Olhos de
Piracicaba, também reforçaram o
caráter social do projeto. “Muitas
vezes, famílias carentes podem não
se interessar em levar os filhos ao
mutirão por acharem que, no fi-
nal, alguém vai tentar vender al-
guma coisa. Mas nosso objetivo
não é esse. Todo atendimento às
crianças carentes será gratuito”,
disse a doutora Carolina.

“Queremos acolher e tratar as
pessoas que, por desconhecimen-
to ou qualquer outro motivo, não
têm condições nem de procurar o
SUS (Sistema Único de Saúde), por
exemplo. Mas nós não vamos em-
purrar o caso para o SUS, vamos
fazer todo o atendimento para
aqueles que precisarem”, destacou
o doutor Rafael. “Nós já temos
uma experiência muito positiva
com os mutirões de catarata, com
idosos, e agora queremos usar
essa experiência para ajudar tam-
bém essa faixa etária dos 6 aos 15
anos”, acrescentou o médico.

A coordenadora do Exército
de Formiguinhas, Débora Ferraz,
disse que os moradores dos bair-
ros a serem atendidos estão sendo
informados sobre o mutirão oftal-
mológico na Paróquia Sagrada
Família. “Estamos deixando claro
que são médicos especialistas, os

melhores, que irão até lá para aten-
dê-los. E vale lembrar que esse é
um projeto de amor. Só isso. Não
existe nada comercial e nenhum
interesse ou vínculo político por
trás desse trabalho”, enfatizou.

O padre Claudemir Apareci-
do da Rocha, que é coordenador
diocesano da Pastoral Social, dis-
se que o mutirão é “um olhar de
atenção para aqueles com quem a
sociedade atualmente menos se
importa”. Para ele, o desejo é
“mostrar que todos são importan-
tes na obra de Deus e merecem
viver dignamente, pois é a vonta-
de do próprio Deus que todos te-
nham vida em abundância”.

IMPORTÂNCIA DO DI-
AGNÓSTICO - Segundo o dou-
tor Rafael Camargo, do Hospital
de Olhos, durante o mutirão será
realizada uma triagem para iden-
tificar pacientes com problemas of-
talmológicos que possam interfe-
rir no desempenho escolar de ma-
neira significativa. “Com critérios
técnicos, as crianças e adolescen-
tes passaram com triagem e exa-
me oftalmológico. Na identificação
da necessidade dos óculos para
melhora o desempenho escolar, se-
rão prescritas as lentes e forneci-
dos os óculos gratuitamente. Caso
seja identificada alguma doença of-
talmológica que necessite de cui-
dados imediatos, os pacientes se-
rão encaminhados ao Hospital de
Olhos de Piracicaba para acom-
panhamento especializado. Os
pais e as crianças que passarem
pelo mutirão receberão as orien-
tações necessárias sobre como
proceder, conforme a idade. Es-
peramos melhorar o desempenho
nas atividades escolares e promo-
ver a saúde ocular das comuni-
dades com acesso limitado à as-
sistência oftalmológica”, explicou.

ESTRUTURA - Ainda confor-
me o oftalmologista, no dia do
mutirão, o salão da paróquia rece-
berá toda estrutura necessária
para os atendimentos. “Contare-
mos com médicos oftalmologistas
que irão realizar as avaliações es-
pecializadas, equipe de enfermeiro
e técnicas de enfermagem para
conduzir nos exames. Teremos
ainda a equipe de voluntários liga-
dos ao Projeto Olhar Sempre e ao
Exército de Formiguinhas para a
condução do mutirão. O espaço e
estrutura de apoio será oferecido
pela Cúria Diocesana de Piracicaba
e os equipamentos oftalmológicos
cedidos pelo Hospital de Olhos”.

SERVIÇO
“Mutirão Oftalmológico”. Dia
26/3, das 9 às 16h. Paróquia
Sagrada Família (rua Jacinto
Roberto Penedo, 160 , Mario
Dedini). Para crianças e ado-
lescentes, de 6 a 15 anos, dos
bairros Mario Dedini, Bos-
ques do Lenheiro, Jardim Gil-
da e Industrial, e comunida-
des Frederico e União. Pré-
cadastro pelo WhatsApp: (19)
99600-4362 – Débora Ferraz.
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Concurso recebe 5.620
inscritos para 7 vagas
Com candidatos de 19 Estados e do Distrito Federal, o concurso público
da Câmara de Piracicaba tem concorrência de 803 pessoas por vaga
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Mutirão oferece exames de vista
gratuitos a 500 crianças e jovens
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Trabalho é uma parceria entre Projeto Olhar Sempre, Hospital
de Olhos de Piracicaba, Exército de Formiguinhas e Diocese
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Empenho de secretarias municipais poderá dinamizar projetos esportivos
O vereador Acácio Godoy

(PP) esteve na última quarta-fei-
ra (16), com o titular da Selam
(secretaria municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motora), Her-
mes Ferreira Balbino e seu asses-
sor João Braga, para tratar de
demandas esportivas pela cidade.

Na ocasião, o vereador falou
sobre os projetos da Associação de
Capoeira “Quilombo do Corumba-
taí “ que atualmente é dirigido pelo
Mestre Nambu. Também comen-
tou sobre o projeto "Sementes do
Amanhã", que é realizado no bair-
ro Parque dos Eucaliptos, que en-
globa 120 crianças, oferecendo
aulas de futebol, gratuitamente.

O vereador Acácio mostrou

a necessidade de melhorias no
local do projeto e se colocou à
disposição para ir em busca de
emendas parlamentares para que
essas melhorias aconteçam.
Como resultado da reunião, fi-
cou ratificado, perante o gabine-
te parlamentar e a Selam, que a
secretaria municipal de Obras
poderá visitar o local para a ela-
boração de um projeto de melho-
rias que possa contemplar a re-
gião do Parque dos Eucaliptos.

O vereador agradeceu  a aco-
lhida do secretário e colocou o
seu gabinete à disposição, para
que mais parcerias aconteçam,
visando a melhoria do esporte
nos bairros de nossa cidade.

Acácio Godoy, em reunião com o titular da Selam, Hermes
Balbino, mira a continuidade de projetos esportivos,
especialmente na região do Parque dos Eucaliptos
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A animação que conquis-
tou as crianças agora terá
uma adaptação neste sábado,
19, a partir das 19h30, no Te-
atro Municipal “Dr. Losso
Neto”, com o musical infan-
til  “O Encanto da Família
Madrigal”. Um espetáculo in-
crível, com lindos efeitos es-
peciais, figurinos especial-
mente criados para fazer a

conexão das crianças e os
adultos com os personagens
que são fenômenos mundiais.
Mirabel e a Família Madrigal
trazem a mensagem de união
em família e o humor fica por
conta do maluco Tio Bruno
que tem momentos muito di-
vertidos nesta aventura. In-
gressos estão disponíveis no
www.megabilheteria.com.
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“O Encanto da Família
Madrigal” no Municipal
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Apeoesp não descarta greve por
reajuste e contra nova carreira
Posição foi colocada durante a manifestação na tarde de quarta,
16, no vão livre do Masp, na avenida Paulista, em São Paulo

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) não destaca a
possibilidade de deflagração de
greve dos professores, diretores de
escolas e supervisores contra a
chamada nova carreira e por rea-
juste salarial de 33,24% à catego-
ria. A posição foi colocada duran-
te a manifestação promovida pela
Apeoesp, em conjunto com outras
entidades do funcionalismo esta-
dual, na tarde desta última quar-
ta-feira, 16 de março, em São
Paulo, que reuniu milhares de
profissionais da educação de di-
versas regiões do Estado de São
Paulo, inclusive de Piracicaba.

Para a Professora Bebel, a
manifestação, que teve ato público
no vão livre do Masp, na avenida
São Paulo, seguido de caminhada
contra o confisco salarial dos apo-
sentados e pensionistas, debaixo
de chuva até a Praça da Repúbli-
ca, onde fica a Secretaria Estadu-
al da Educação, “foi mais um dia
histórico de luta da educação e do
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Em ato público na avenida Paulista, a deputada Professora Bebel
não descartou a possibilidade de deflagração de greve da categoria

funcionalismo. Agradeço a cada
um que participou ativamente des-
ta grande manifestação, que acon-
teceu debaixo de muita chuva”.

De acordo com a presidenta
da Apeoesp, “nossa luta prossegue.
Nós, professoras e professores lu-
tamos por 33,24% de reajuste, re-
tirada do PLC 3/2022, cumpri-
mento verdadeiro e correto da
Jornada do Piso, as mesmas con-
dições da categoria F aos profes-
sores da categoria O até que haja
concurso e que o concurso seja
realizado já, além de demandas
adequadas à realidade pandêmi-
ca, como o máximo de 25 estu-
dantes por classe, entre outras rei-
vindicações em defesa da escola
pública de qualidade”, enfatiza.

A mobilização para pressionar
a Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) a retirar da pauta
de votação o PLC 3/2022 continua.
Sem isso, Bebel diz que não está
descartada a greve da categoria.
“Não queremos o reajuste salarial
da nossa carreira vinculado a essa
farsa da ‘nova carreira’". Justa-
mente para dar sequência à mobi-

lização e esclarecimento à catego-
ria sobre os impactos da nova
carreira, a deputada Professora
Bebel promove na próxima segun-

da-feira, dia 21 de março, às 18
horas, audiência pública presen-
cial no auditório Paulo Kobayashi,
da Assembleia Legislativa.
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Caphiv dialoga para
atuar em Limeira

Paulo Soares, presidente do
Caphiv (Centro de Apoio aos Por-
tadores de HIV/AIDS e Hepatites
Virais), esteve na última terça-fei-
ra (15), em Limeira, durante reu-
nião agendada com Vitor Santos,
secretário de saúde do município.

Soares esteve acompanhado
de Rosângela Souza, coordena-
dora do Projeto 'Prevenção na
Quebrada', e de Denise Franco,
coordenadora do Projeto 'Não
Viralize a Ignorância, Conheça'.
O objetivo da agenda foi apresen-
tar a atuação da entidade que
completou 10 anos em 2021 e des-
crever os 2 principais projetos di-
rigidos por Denise e Rosângela.

"Temos uma filial regulari-
zada aqui em Limeira e estáva-
mos construindo um cronogra-
ma de atuação. Dr. Vitor tem
longa e notória atuação em Saú-
de Preventiva e no combate às
Infeções Sexualmente Transmis-
síveis, as IST's", explica Soares.

Soares e as coordenadoras
dos projetos realizaram apresen-
tações das atuações, apresentaram
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Paulo Soares, presidente do Caphiv, se reuniu
com o secretário Vitor Santos

os números do eficiente trabalho
e surpreenderam o secretário de
saúde ao apresentarem uma car-
ta de recomendação dos serviços
do CAPHIV redigida e assinada
pelo atual Secretário de Saúde de
Piracicaba, Filemon Silvano.

"Fomos muito bem recebidos
nesta agenda que foi solicitada
pelo próprio Secretário de Saúde.
Ele foi enfático em dizer que sua
atuação é dirigida para a preven-
ção. Temos a certeza que iniciare-
mos um bom trabalho em Limeira
muito em breve ", conta Soares.

Vitor Santos recebeu o brie-
fing com o resumo da história e
atuação do Caphiv e pré-agendou
novos diálogos com a entidade
para a construção de projetos con-
dizentes com a realidade local.
"Sem dúvidas nós estaremos de-
senvolvendo muitas atividades
com a Secretaria Municipal de
Saúde de Limeira. É o início da
construção de um trabalho sé-
rio, urgente e fundamental para
a saúde dos limeirenses", fina-
lizou o presidente do Caphiv.
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Grupo da Esalq cria plataforma on-line para análise de solo
O grupo de Geotecnologias

em Ciência do Solo (Geocis), da
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz(Esalq/USP),
coordenado pelo Prof. José Ale-
xandre Demattê, acaba de dis-
ponibilizar uma plataforma on-
line e de livre acesso ao público
onde é possível obter estimati-
vas do teor de algumas propri-
edades do solo, baseados na es-
pectroscopia. Trata-se do Bra-
zilian Soil Spectral Service
(BraSpecS), que pode ser aces-
sado em www.besbbr.com.br.

Os objetivos desta platafor-
ma são vários, em especial, di-
vulgar a tecnologia e possibilitar
ao usuário aprender sobre o
tema, usá-la para fins experimen-
tais e por fim, permitir a comu-
nicação entre pesquisadores do
Brasil e do mundo. “Está inicia-
tiva deve agilizar as análises de
carbono, bem como permitir in-
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CRAS Novo Horizonte participa do
“Conectando Paisagens e Pessoas”
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Primeira do tipo no mundo, ferramenta é referência para estrangeiros

teração rápida entre usuários. O
acesso é livre. O único requisito é
contar com um espectro de solo,
que deverá ser inserido na pla-
taforma", comenta o docente.

Dentro da ferramenta exis-
te um modelo de predição que faz
as estimativas e proporciona os
resultados que são enviados em
forma de laudo diretamente no
endereço de e-mail que o usuá-
rio registrou. “O modelo foi de-
senvolvido com 45.000 amostras
padrão de solos do Brasil e ro-
bustamente testado tanto com
dados nacionais, quanto inter-
nacionais, provenientes de 65 pa-
íses”, complementa Demattê.

A plataforma ainda está em
nível experimental e não deve ser
usada como único meio na obten-
ção das informações do solo, mas
como uma previsão que permiti-
rá indicar sobre os seus atribu-
tos. Os detalhes, seu funciona-

mento e características foram re-
centemente publicados em uma
importante revista internacional.

Confira as atividades do Gru-

po de Geotecnologias em Ciência
do Solo no site esalqgeocis.wixsite.
com/geocis ou pelo Instagram
www.instagram.com/geocis.esalq.

O Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) Novo Hori-
zonte, unidade da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Smads), partici-
pa no dia 21/03, das 16h às
17h30, do I Fórum Conectando
Paisagens e Pessoas que aconte-
cerá em formato online, via Zoom,
promovido pelo projeto Corredor
Caipira.O evento gratuito reunirá
diálogos e debates sobre a questão
ambiental no interior paulista.

Com o tema Hortas Agroeco-
lógicas como Potencializadoras do
Trabalho Social, as assistentes so-
ciais Savana Fernandes e Anelize
Guastalli vão partilhar da experi-
ência de utilizar a horta e o cuida-
do com a terra, como ferramenta
para mobilização e articulação de
pessoas. “O bairro Novo Horizonte
é cercado por hortas e muitas fa-

Evento acontece no próximo dia 21, a partir das 16h, no formato online
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mílias dali, se identificam com o
cultivo da terra, pois isso traz me-
mórias afetivas do cultivo em seus
quintais ou até mesmo em espaços
não utilizados do território. Vimos
aí, uma oportunidade de trabalhar
as hortas como meio de fortaleci-
mento de vínculos comunitários e
familiares”, explica Savana, coorde-
nadora do Cras Novo Horizonte.

A parceria com o Corredor
Caipira surgiu no ano passado,
nociclo Mobilização Social Atra-
vés de Hortas Agroecológicas. O
projeto é realizado pela Fealq
(Fundação de Estudos Agrários
Luiz de Queiroz) e pelo Nace-Pte-
ca (Núcleo de Cultura e Extensão
em Educação e Conservação Am-
biental) da Esalq/USP (Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de Quei-
roz/Universidade de São Paulo),
com patrocínio da Petrobras.

O Ponto de Cultura Garapa
retoma, neste fim de semana, as
atividades culturais que marcaram
a existência do espaço como opção
de lazer e cultura da cidade de Pi-
racicaba. No sábado, dia 19, às
19h, acontece o Sarau com Garapa
e no domingo, às 19h, acontece o
show musical “João Bosco por Ni-
valdo Santos”. As atividades tem
entrada franca e fazem parte do
projeto GARAPA 10 que tem apoio
do Proac Editais e da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São Paulo.

O Projeto “Garapa 10” será re-
alizado no Ponto de Cultura Gara-
pa que está localizado, há 10 anos,
na Rua D. Pedro II, 1313, Bairro Ci-
dade Alta,  em Piracicaba. O Garapa
já está no imaginário do povo pira-

LLLLLAZERAZERAZERAZERAZER

Ponto de Cultura Garapa retoma programação
Divulgação

Nivaldo Santos homenageia
João Bosco neste sábado, 19

cicabano como um lugar das artes.
Recebe anualmente vários grupos
artísticos contemplados com editais
públicos, não só de Piracicaba mas
também de várias cidades do esta-
do. O espaço é usado para reuni-
ões, exibições de filmes, debates, en-
saios de grupos da cidade, apresen-
tações teatrais, musicais e saraus.

O projeto tem como propo-
nente a Associação Cultural Arte,
fundada em 2002. A entidade é
fruto de longo amadurecimento e
consolidação do trabalho de mais
de 35 anos de atividades do Gru-
po de Teatro Andaime que sempre
produziu seus espetáculos na ci-
dade de Piracicaba. O Grupo, jun-
to a outros parceiros e colabora-
dores, vislumbrou a constituição
de uma associação que pudesse,

mediante uma personalidade ju-
rídica formal, congregar esforços
que lhe permitissem prosseguir sua
vocação como centro de criação e
irradiação de cultura, especialmen-
te valendo-se das artes cênicas. É
uma entidade sem fins lucrativos,
de utilidade pública, localizada na
cidade de Piracicaba, Estado de
São Paulo. Tem como objetivo pro-
duzir, divulgar, promover a cul-
tura e realizar parcerias com o in-
tuito de obter recursos para estas
atividades. É responsável por
manter o Ponto de Cultura Gara-
pa e o Grupo Andaime Teatro.

Os interessados em fazer te-
atro com o Grupo Andaime, po-
dem entrar em contato com o
grupo através das redes soci-
ais do Garapa e do Andaime.

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

Piracicaba segue o Estado e flexibiliza uso de máscaras
A Prefeitura de Piracicaba

informa que vai seguir o Estado
e flexibilizar o uso de máscaras
em todos os ambientes, com ex-
ceção do transporte público e
seus respectivos locais de aces-
so, e nos locais onde são presta-
dos serviços de saúde, como hos-
pitais e unidades de saúde. O
anúncio de flexibilização foi feito
na tarde de hoje, quinta-feira, 17/
03, pelo governador João Doria Jr.
A decisão do município de seguir
o Estado está no decreto munici-
pal número 19.059, de 07/03.

A decisão do Estado foi ba-
seada em análises técnicas do
Comitê Científico do Coronaví-
rus de São Paulo. Os especialis-
tas levaram em consideração o
índice de vacinação com duas
doses no estado, que atingiu a
meta definida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e do
Ministério da Saúde (MS) de 90%
da população elegível, ou seja,
acima de 5 anos imunizada.

Em Piracicaba, o índice de
vacinação da população acima
de 5 anos com duas doses da

vacina contra a Covid-19 é de
93,53%, ou 357.387 pessoas.

Entre as análises do Comitê
estadual também foi considerado
que após 14 dias do feriado de Car-
naval, foi constatado uma manu-
tenção da melhora dos indicado-
res epidemiológicos, indicando que
a queda na transmissão da Sars-
Cov 2 no Estado de São Paulo se-
gue de maneira progressiva. Pela
sexta semana seguida registra
quedas de internações nos leitos
de Unidade de Terapia Intensi-
va e de enfermaria. Na última se-

mana foi registrada a redução de
18,5% nas novas internações.

“Os bons indicadores no com-
bate à Covid-19, com redução de
casos e a meta da OMS e MS atin-
gida de pessoas vacinadas com
duas doses sinalizaram para a che-
gada deste momento tão espera-
do. Mesmo assim, é importante
ainda manter os cuidados com a
saúde e continuar fazendo a hi-
gienização com álcool em gel e
utilizar a máscara onde ainda é
obrigatório”, ressaltou o secretá-
rio da Saúde, Filemon Silvano.
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Vale a festa do
torcedor agora

Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito
bem vindos ao nosso espaço se-
manal, livre de amarras e “mi-
mimi”, aqui a palavra é como
foguete, sem volta de ré! A satis-
fação em poder dividir nossas
convicções e saber que muitos
dos torcedores e simpatizantes
do Nhô-Quim nos acompanham
por acreditar e concordar com
o que dizemos é imensurável.

O XV chega para a última
partida desta primeira fase clas-
sificatória sem sustos e com o
moral elevado, a disputa con-
tra o Primavera de Indaiatuba
neste sábado no Barão de Ser-
ra Negra, vai servir para a fes-
ta do torcedor com seus joga-
dores, um tipo de benção final
para o início do mata-mata.

Esta partida poderia ter um
outro foco caso o resultado da
partida contra o Taubaté tives-
se sido positivo, o empate tirou
a chance do Nhô-Quim dispu-
tar a liderança com a Lusa e
Oeste, que daria ainda mais
moral ao elenco e apagaria de
vez o começo de competição
cheio de erros e tropeços.

Em entrevista coletiva, este
velho corneta chegou a pergun-
tar a Robert Horse se pouparia
alguns atletas aproveitando a
oportunidade já que o time já
estava classificado para próxi-
ma fase e não teria a presença
de Lucio Flávio e Paraíba que
cumpririam suspensão pelo ter-
ceiro cartão a amarelo. O trei-
nador então de uma forma bem
firme e direta respondeu: NÂO!
Já utilizei esse artifício no pas-
sado e não deu resultado, hoje
não vejo a necessidade de tal
ação. Pronto, estávamos todos

então já confiantes em uma óti-
ma apresentação contra o bur-
ro da central e os três  pontos
para a busca do topo da tabela,
contando com o tropeço da
lusa, no fim quem tropeçou foi
o Nhô-Quim com um time todo
desfigurado, jogando em igual-
dade de ações contra o Tauba-
té o que é até certo ponto ver-
gonhoso (veja classificação do
time do vale do Paraíba e tire
suas conclusões), e a quantida-
de de passes e jogadas equivo-
cadas foi a tônica da parida.

Neste sábado na minha hu-
milde opinião, como profissio-
nal da imprensa e acima de tudo
como torcedor o alvinegro pre-
cisa dar um presente ao torce-
dor que sofre demais com a in-
constância de palavras e ações
do time e jogar como se esta fos-
se a partida do acesso, mostran-
do garra, determinação, com-
prometimento e técnica apura-
da (se não tiver corra o dobro),
e assim finalizar o primeiro de-
grau rumo ao acesso com chave
de ouro, fazendo com que o tor-
cedor volte para casa com a con-
fiança batendo no céu e voltan-
do em forma de satisfação.

Só para não deixar passar
em branco, foi noticiado o inte-
resse do Remo pelo meio cam-
pista “encostado” no clube Ron-
dinelly. O que falar? O cara che-
ga, um dos salários mais altos
do elenco, não produz nada,
atletas com quase metade de
seus vencimentos assumem a ti-
tularidade e o cidadão fica tipo
como em um “SPA” mantendo
a forma física e esperando algu-
ma proposta...... muda a cor do
céu, mas não muda a mentali-
dade de alguns diretores.......

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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Estudantes sofrem com
superlotação em ônibus
Estudantes dizem que, ou aguardam cerca de meia hora para ingressar em
outro ônibus, ou precisam caminhar por quase um quilômetro até outra parada

Alunos da Faculdade de Tec-
nologia de Piracicaba e do Institu-
to Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo, Campus
Piracicaba, recorreram às redes
sociais do vereador Pedro Kawai
(PSDB), para pedir que o parla-
mentar intervenha junto à Semut-
tran (secretaria municipal de Mo-
bilidade Urbana, Trânsito e
Transportes), no sentido de am-
pliar o número ônibus na região.

O vereador esteve esta se-
mana no local, e acompanhou o
drama dos estudantes, que nem
sempre conseguem embarcar,
pois os carros retornam lotados,
depois de circular pelo bairro,
antes de passar pelo ponto da
rua Diácono Jair de Oliveira.

Os estudantes dizem que, ou
aguardam cerca de meia hora

Assessoria parlamentar

Grupo recorreu às redes sociais do vereador para pedir ajuda

para ingressar em outro ônibus,
ou precisam caminhar por qua-
se um quilômetro até outra pa-
rada, para conseguirem ingres-
sar antes de outros passageiros
que trabalham nas empresas e
nas residências do bairro.

Lorena Ramos Pontes (15),
Mariana Rodrigues dos Santos
(15) e Lukiam Geraldo de Moura
Silva (15), alunos do ensino médio
integrado do Instituto Federal,
contam que, além do desconforto
de terem que viajar em pé no ôni-
bus, o que a preocupa é a aglome-
ração por conta da pandemia.

Pedro Kawai disse que a si-
tuação é mesmo preocupante, e
que já está solicitando uma reu-
nião com a secretária Jane Fran-
co Oliveira para pedir que a Se-
muttran avalie a possibilidade de

ampliar o número de viagens na-
quela região. “Tenho grande ex-
pectativa de que a Semuttran,
que possui uma equipe altamen-

te qualificada, compreenda a re-
levância do pedido dos estudan-
tes e consiga resolver o proble-
ma”, observou o vereador.
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Deputada Bebel destina R$ 80 mil para veículo
A deputada estadual Pro-

fessora Bebel (PT), presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial de Ensi-
no do Estado de São Paulo), des-
tinou à cidade de Torrinha R$
80 mil, através de emenda par-
lamentar. O recurso, como ex-
plica a deputada, é destinado à
aquisição de veículo pelo Conse-
lho Tutelar de Torrinha.

Bebel conta que recebeu
esta solicitação e entendendo a
necessidade, fez questão de
destinar esta emenda parla-
mentar para que o Conselho
Tutelar de Torrinha tenha me-
lhor estrutura para poder de-
senvolver, e bem, o seu traba-
lho. “Entendi a necessidade e,
assim que foi possível, fiz ques-
tão de poder ajudar Torrinha,
uma cidade que tenho inúmeros
amigos e que conta com uma po-
pulação trabalhadora e que pode
continuar contando com o meu

mandato na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo”, reforça.

Com um mandato popular
atuante, a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) tem se consoli-
dado como uma das principais li-
deranças do Estado de São Paulo.
Nesses três anos na Assembleia Le-
gislativa, Bebel  tem liderado di-
versas lutas em defesa da educa-
ção pública de qualidade, assim
como dos professores e servidores
estaduais, contra privatizações e
pelos direitos dos segmentos mais
vulneráveis da população. Seu
mandato popular faz enfrenta-
mento diário às políticas do gover-
nador João Doria (PSDB), pela me-
lhoria permanente da saúde, do
transporte, da segurança pública,
enfim, na defesa do fortalecimento
do Estado para servir a população
que mais precisa. Além disso, tem
destinado recursos para poder aju-
dar a população dos municípios,
como estes R$ 80 mil à Torrinha.

Divulgação

Professora Bebel tem atuação destacada na Assembleia Legislativa
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Combate à violência é tema de
palestra no Cras Vila Sônia

Mulheres participam de palestra sobre os tipos e ciclos da violência

Divulgação

Mais de 40 mulheres do Ser-
viço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos, inseridas no
Programa Criança Feliz e outras
usuárias do Cras (Centro de Re-
ferência de Assistência Social),
unidade Vila Sônia, participaram
quarta-feira, 16, de palestra e
roda de conversa com o tema Vi-
olência contra a mulher: tipos e
ciclos, ministrada pela equipe téc-
nica do Cram (Centro de Referên-
cia e Atendimento à Mulher).

A ação faz parte da pro-
gramação especial realizada em
homenagem ao Dia Internaci-
onal da Mulher, durante o mês
de março, pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (Smads).

Além da temática apresenta-
da, as atividades trouxeram às
participantes, um momento de so-
cialização com comes e bebes e sor-
teio de brindes oferecidos pelos
parceiros: Instituto José Cançado,
Padaria Moinho do Engenho, de
Santa Terezinha, e Supermercado
Alto Giro, do bairro Monte Rey.

De acordo com a coordena-
dora do Cras Vila Sônia, Noemi

Lopes, essa ação é importante para
informar e orientar sobre os diver-
sos tipos de violência. “Refletir so-
bre o tema é uma forma de prevenir
a violência contra a mulher”, disse.

A programação com rodas
de conversa segue até o dia 30
de março, com o objetivo de le-
var informações referentes ao
combate à violência contra a
mulher, como identificar situa-
ções de violência, suas fases, a
quebra do ciclo e os mecanismos
de combate por meio da rede de
apoio, direitos legais, superação
e protagonismo da mulher.

No dia 21/03, às 13h30, o
encontro será no PSF Bosques
do Lenheiro. Dia 23/03, às 9h,
no Condomínio Vida Nova 2;
no dia 29, às 9h, será a vez do
Centro Comunitário de Arte-
mis, e dia 30/03, para finali-
zar, as técnicas do Cram esta-
rão no Cras Piracicamirim.

O Centro de Referência e
Atendimento à Mulher é um ser-
viço que atende mulheres e pes-
soas que se identificam com o gê-
nero feminino e se julgam em si-
tuação de violência doméstica.
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Lar Francisco e Lions Club
iniciam venda de convites

Basta citar a Barraca Alemã
da Festa das Nações que é garan-
tia de animação! É nesse clima
que o Lions Clube Piracicaba In-
dependência antecipa a celebra-
ção do evento e realiza o tradicio-
nal Jantar Alemão, que além de
boa comida, servida por pessoas
em trajes típicos, terá música ao
vivo, dança e bebida open bar (à
vontade). O jantar acontece no
dia 26 de março, às 20 horas, no
Clube Cristóvão Colombo e os
convites já estão à venda no Lar
Franciscano de Piracicaba, uma
das entidades beneficiadas.

Além de open bar de chope
Brahma, Steinhaeger, refrigeran-
te e água, o cardápio traz delícias
como patê de vitela com pão preto
e pepino em conserva, joelho de
porco tradicional cozido, bisteca,
chucrute, salsichão, frango ale-
mão e batatas, tudo servido em
sistema self-service. O convite in-
dividual custa R$ 130 e dá direito
ainda a um strudel de sobremesa.
Crianças até os 10 anos de idade
acompanhadas pelos responsá-
veis não pagam convite. Bebidas
alcoólicas somente serão servidas
a adultos acima dos 18 anos.

A diretoria do Lions informa
que, além do Lar Franciscano,
também serão beneficiados o Hos-
pital dos Fornecedores de Cana de
Piracicaba (HFCP) e a Santa Casa
de Piracicaba – esta, com contra-
partida para a compra de oito
máquinas para hemodiálise.

Escolhido para receber o even-
to, o salão do Clube Cristóvão Co-
lombo tem espaço para 700 pesso-
as, mas apenas 400 convites estão

sendo disponibilizados para que se
respeite uma maior distância en-
tre as mesas, que terão álcool em
gel. Ainda seguindo protocolos
sanitários, os convidados deverão
ter suas máscaras e apresentar
comprovante da segunda vacina-
ção contra o Covid-19 na entrada.
O estacionamento do clube pode-
rá ser utilizado gratuitamente pe-
los veículos dos convidados.

O presidente do Lar Francis-
cano, Lucas Trivelato, destaca a
importância da comunidade apoi-
ar e participar do evento solidá-
rio. “As pessoas vão se divertir e
ainda ajudar as entidades. Todos
os envolvidos no evento são vo-
luntários, inclusive os garçons
com trajes típicos, que são uma
alegria à parte, dançando e servin-
do, porque sabem da importância
de quem está ali e de quem precisa
da verba que será arrecadada.”

Este ano, o tradicional Jan-
tar Alemão completa 40 anos, ten-
do iniciado sua realização antes
mesmo da Festa das Nações, que
chega à 37ª edição. Depois de dois
anos sem acontecer, a retomada
da festa com público presencial
está agendada para os dias 18 a
22 de maio deste ano, quando o
Engenho Central será novamen-
te tomado pelo colorido represen-
tativo típico dos países e regiões
brasileiras e da solidariedade.

SERVIÇO
Para adquirir os convites: Lar
Franciscano (rua Amapá, 210,
Bairro Verde ou (19) 9.9787-
7030 e 2105-0250) e Lions In-
dependência (19 9.8773-1983).

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1009046-74.2018.8.26.0451. Classe: Assunto: Execução
de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Cooperativa de Credito Cocre. Executado:
Maccs Magazine Ltda e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1009046-
74.2018.8.26.0451.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de
São Paulo, Dr(a).Eduardo Velho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a tantos quantos o
presente virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a MACCS MAGAZINE LTDA, CNPJ
12.494.361/0001-10 e MARIAEUGENIA PITOLI BAZZANELLI, CPF 368.296.588-29, que lhe foi pro-
posta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de Credito Cocre,
alegando em síntese ser credora do valor de R$684.693,26 (atualizado até maio/2018), referente ao
Contrato de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação nº 28346-4, celebrado em
janeiro de 2018. Estando os executados em lugar incerto, foram determinadas as suas CITAÇÕES,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida à metade, ou, em 15 (quinze) dias e necessariamente por meio de advogado,
embarguem ou, ainda, requeiram o pagamento parcelado, depositando 30% (trinta por cento) do valor
da execução, incluindo custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre a totalidade da dívida,
quitando o restante em até 06 (seis) parcelas iguais mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês e, em caso de inadimplência, incidirá multa de 10% (dez por cento)
sobre o saldo devedor. Tudo de acordo com o seguinte despacho: "Vistos. Defiro a citação dos
executados, por Edital, devendo o credor apresentar a minuta em dez dias, expedindo-se, posterior-
mente, o necessário. Uma vez que não há plataforma digital no TJ e nem no CNJ para publicação do
edital (CPC/2015), a publicação deverá ocorrer por uma única vez no Diário da Justiça Eletrônico.
Decorrido o prazo do edital, sem manifestação, requeira o credor o que de direito. No silêncio,
aguarde-se provocação no arquivo. Int." Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 08 de fevereiro de 2022.
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FALECIMENTOS

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

FALECIMENTOS

EXPRESSO PIRACICABANO DE TRANSPORTE S/A

CNPJ 54.369.269/0001-79 – NIRE 35.300.014.073

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA-CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas à se reunirem em 29/04/2022 às
15,00 horas, na sede social, Piracicaba/SP, para a) Exame,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Pa-
trimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exercí-
cio encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do Resultado
Líquido do Exercício; c) Outros assuntos de interesse soci-
al. Encontram-se à disposição os documentos a que se re-
fere o art.123 da Lei 6404/76. Piracicaba, 16 de março de
2022. Ana Maria Giannetti Romani-Diretora Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 14/2022, Proces-
so: 364/2022, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática para
Educação. As propostas serão acolhidas com início no dia 21/03/2022 às 10:00
horas até às 08:00 horas do dia 31/03/2022. O início da sessão de disputa de preços
ocorrerá às 10:00 horas do dia 31/03/2022. Deve ser observado o horário de Brasí-
lia. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet, por
intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital com-
pleto encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a
Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br.
São Pedro, 17 de março de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SRA. JOVINA MARIA DE GODOY
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 88 anos, filha dos finados
Sr. Miguel Jose de Souza e da Sra.
Izidora Maria de Jesus, era viúva
do Sr. Francisco de Godoy, deixa
os filhos: Clarindo de Godoy; Izido-
rio de Godoy, casado com a Sra.
Soraia de Godoy; Claro de Godoy,
casado com a Sra. Eliete de Godoy;
Jasmira de Godoy; Izaias de Godoy,
casado com a Sra. Lilian de Godoy;
Lourdes de Godoy e Carlos de Go-
doy. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 15h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ADENILSON ANTONIO MA-
RIA faleceu anteontem, na cidade
de Charqueada – SP, contava 49
anos, filho dos finados Sr. Bene-
dito Antonio Maria e da Sra. Mar-
garida Aparecida Caparrol; deixa
os filhos: Webner Adorno Maria;
Weliter Adorno Maria; Kaian Olivei-
ra Maria e Lorrayne Maria. Deixa
demais familiares e amigos. Seu

sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h30 do
Velório do Cemitério Municipal de
Charqueada – SP, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ZEZINHO PEDRO DOS SAN-
TOS faleceu ontem, nesta cidade,
contava 74 anos, filho da Sra. Ma-
ria Graciliana de Jesus, já falecida,
era viúvo da Sra. Maria Antonia dos
Santos. Deixa filhos, genros, no-
ras, netos, bisnetos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala 03 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DE LOURDES DA SIL-
VA OLIVEIRA faleceu anteontem,
na cidade de Rio das Pedras – SP,
contava 61 anos, filha dos finados
Sr. Milton Ribeiro da Silva e da Sra.
Zulmira de Almeida Silva, era casa-
da com o Sr. Raimundo Pedro de
Oliveira; deixa as filhas: Raquel da
Silva de Oliveira; Rosilene da Silva
de Oliveira, casada com o Sr. Rob-

son e Jesibel de Oliveira Freitas,
casada com o Sr. Daniel. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h30 do
Velório do Cemitério Municipal de Rio
das Pedras – SP, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSÉ ROBERTO DOURANTE
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 58 anos, filho do Sr. Valdo-
miro Dourante e da Sra. Helena
Ferreira Dourante, era casado
com a Sra. Margarida Maria de
Aquino Silva; deixa os filhos: Die-
go Rodrigues Dourante; Aline Ro-
drigues Dourante e Talita Rodri-
gues Gonçalves. Deixa irmãos,
cunhados, sobrinhos, netos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade sala 04,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSÉ RODRIGUES DOS SAN-
TOS faleceu ontem, nesta cidade,
contava 79 anos, filho da Sra. Jo-

sefa Maria de Jesus, já falecida, era
casado com a Sra. Josefa Andrade
de Souza; deixa os filhos: José
Raimundo; Josefa; Josinete; Gilva-
neide; Josineide; Iris Dalva; José
Gildevan; Gilvan; Jossivania e
Maria do Carmo, já falecida. Deixa
irmã, sobrinhos, netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 14h00 da sala
“C” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EZEQUIEL ALVES faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 54 anos,
filho dos finados Sr. Aristides Alves
e Lidia Barbosa Alves, era casado
com a Sra. Claudia Benedita Rocha
Severiano Alves; deixa os filhos:
Matheus Severiano Alves; Lucas
Severiano Alves e Rhyan Gabriel
Severiano Alves. Deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to será realizado hoje, saindo o
féretro às 14h00 da sala 01, do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA NAIR PERIZZATO DE
MORAES faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 74 anos
de idade era casada com Sr. Pe-
dro Barboza de Moraes. Era filha
do Sr. Segundo Perizzato e da Sra.
Adelina Rinaldi, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Alexandre Rodri-
go  de Moraes, Ademilson Vander-
lei de Moraes, Adriana Cristina de
Moraes, Aliciane Marcela de Mo-
raes e Andreia Fernanda de Mora-
es. Deixa netos e bisneto. O seu
corpo foi transladado em auto fú-
nebre para a cidade de Rio das
Pedras e o seu sepultamento deu-
se ontem as 16:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal, seguindo para a o cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. NILTON RUFINO faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 71
anos de idade e era casado com a
Sra. Maria Rosana Rufino. Era filho
do Sr. Julio Rufino e da Sra. Pas-
choalina Ijorski Rufino, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos: Juliana Rufi-
no e Jorge Luiz Rufino. Deixa ne-
tos e bisnetos. O seu sepultamen-
to deu-se ontem as 16:00 hs, sain-
do a urna mortuária do Velório Mu-
nicipal da Vila Rezende - Sala 02,
para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. THERESINHA CORREA RO-
DRIGUES faleceu ontem na cidade

de Piracicaba, aos 84 anos de ida-
de e era casada com o Sr. Juarez
José Rodrigues. Era filha do Sr. João
Antonio Correa e Sra. Maria de Je-
sus, ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Tania Aparecida Rodrigues
Boscariol de Toledo, Maria Tereza
Rodrigues e Sandra Rodrigues. Dei-
xa:  02 netos e 01 bisneta. O seu
sepultamento deu-se ontem as
13:30 hs saindo a urna mortuária
do Velorio da Saudade – Sala 03
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. NATAL LAMBERTUCCI JUNI-
OR faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 62 anos de idade e
era filho do Sr. Natal Lambertucci e
Sra. Yolanda Zanatta Lambertucci,
ambos falecidos. Deixa um filho: El-
vis Lambertucci.  Deixa demais pa-
rentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto funebre para
a cidade de Charqueada e o seu
sepultamento dar-se-á hoje ás
10:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Charquea-
da, seguindo  para o Cemitério Mu-
nicipal naquela localidade, onde será
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO GROPPO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
91 anos de idade e era viúvo da
Sra. Leontina Dalla Villa Groppo. Era
filho do Sr. Angelo Groppo e da Sra.
Sebastiana Chiarinelli, falecidos.
Deixou os filhos: Solange Ap. Gro-

ppo Blumer casada com Raul P. Blu-
mer e Antonio José Groppo casado
com Renata Maria D. Groppo.  Dei-
xa 04 netos e 01 bisneto. O seu se-
pultamento dar-se-á hoje as 16:00
hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade – Sala 05 para o
Cemiterio da Saudade, onde será
inumado em jazigo da familia. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. SERGIO MASSARIOL faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
70 anos de idade e era filho do Sr.
Durval Massariol e Sra Idalina  Cor-
del Massariol, ambos falecidos. Dei-
xa  parentes e amigos. O seu se-
pultamento dar-se-á hoje as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade – Sala 04 para o
Cemiterio da Saudade, onde será
inumado em jazigo da familia. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. LOURIVAL MIRANDA fale-
ceu ontem  na cidade de Piraci-
caba, aos 84 anos de idade e era
viúvo da Sra. Luzia Roberto Mi-
randa. Era filho do Sr. Osório Mi-
randa e Sra. Thereza Alves Fer-
reira. Deixa filhos: Vera Lúcia de
Fátima Miranda Marques, Neuza
Aparecida Miranda Tejeda, Valde-
mir Miranda, Domacir Luiz Miran-
da e Tânia Maria Miranda. Deixa
netos, bisnetos, parentes e ami-
gos. O seu corpo foi transladado
em auto funebre para a cidade de
Santa Bárbara do Oeste e o seu
sepultamento dar-se-a hoje  às
09:00hs no Cemitério Cabreuva

naquela localidade, onde será inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO BENTO ROSA fale-
ceu anteontem na cidade de Águas
de São Pedro aos  81 anos de
idade.Era viúvo da Sra. Maria Apa-
recida Rosa.Era filho dos finados
Sr. Sebastiao Bento e da Sra. Ge-
ralda  Juvencio  da Rosa   Deixa os
filhos :Carlos Antonio ,Jonas ,Josia
e Elisabete ,deixa netos  neto , bis-
netos  e demais parentes .O seu
corpo foi transladado para a cidade
de São Pedro e seu sepultamento
deu se ontem ás 13:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Municipal
de São Pedro seguindo para o Ce-
mitério Parque São Pedro onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SAMARA RODER TORRECI-
LHA faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba aos 45 anos de idade
e era casada com Sr. Percio Men-
donça Alexopulos. Era filha do Sr.
Francisco Torrecilha Hernandes, já
falecido e da Sra. Maria Roder Her-
nandes. Deixa os filhos: Maria Cla-
ra Torrecilha Alexopulos e João Pe-
dro Torrecilha Alexopulos.O seu
corpo foi transladado para a cidade
de São Pedro e o seu sepultamento
deu se ontem as 14:00 hs saindo
urna mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo para o
Cemitério Parque São Pedro onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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