
QUEBRA – I
A vereadora Rai de Almei-

da (PT) protocolou, ontem, 28,
na Câmara, uma representação
por quebra de decoro parlamen-
tar contra o vereador Fabrício
Polezi (Patriota), alegando que
“na sessão de 14 de março, o ve-
reador, em falas na tribuna,
agiu de modo descortês e agres-
sivo passando a, de modo vil e
atentatório ao dever ético e de
decoro, a difamar e a caluniar
tanto ao meu partido como a
mim própria, imputando-me a
prática do crime de quadrilha.”

QUEBRA – II
De acordo com a vereadora,

Polezi afirmou que “o PT é um par-
tido que não devia nem existir. Ti-
nha que ser fechado”. Na sequên-
cia, o vereador ofendeu pessoal-
mente a deputada estadual Pro-
fessor Bebel, dizendo que “a depu-
tada Bebel é hipócrita, mentirosa,
perseguidora, persegue professor,
persuade.” E complementou que
“essa gente que sofre de desones-
tidade intelectual, vive gritando
que foi golpe na presidente Dilma.
Na verdade, foi um contragolpe.
Contragolpe do povo, essa quadri-
lha pertencente ao foro de São Pau-
lo, que estava sugando (...) pra fi-
nanciar o genocida comunista por
toda parte. Essa gente só pensa em
roubar, e eu provo aqui” (SIC).

QUEBRA – III
A vereadora reiterou, ainda

na representação, o que já havia
dito na sessão de 14 de março,
destacando que o vereador lhe fez
uma acusação explícita, visto que
ela faz parte do partido político
que ele qualificou de quadrilha.
“Me chamou de quadrilheira”,
disse. Para Rai, com tal atitude o
vereador agiu de modo indecoro-
so. “Ele me caluniou e, adicional-
mente, me inseriu – com a sua sa-
nha preconceituosa e difamató-
ria contra os integrantes do Par-
tido dos Trabalhadores – entre
os acusados de formar quadri-
lha”, disse. “É crime”, enfatizou.

QUEBRA – IV
O requerimento toma por

base que a “a atitude destempera-
da e agressiva contra a integrida-
de moral de uma parlamentar
constitui flagrante afronta ao de-
ver de conduta ética que ao tomar
posse o vereador se obrigou a res-
peitar”, ferindo o Código de Ética e
Decoro Parlamentar, em sua Reso-
lução 9, de 21 de setembro de 2006,
especialmente no artigo 3º dessa
resolução, que diz se constituírem
falta contra a ética parlamentar
“desacatar ou praticar ofensas físi-
cas ou morais, bem como dirigir
palavras injuriosas aos seus pares”.

GILMAR — I
O Partido Progressista (PP)

anuncia amanhã, 30, às 19h, na
rua do Rosário, 1358, a filiação de
Gilmar Rotta, presidente da Câma-
ra Municipal de Piracicaba e do
Parlamento Metropolitano e seu
nome como pré-candidato à Câma-
ra dos Deputados pelo partido. O
vereador exerce o seu terceiro man-
dato e o segundo como chefe do
Legislativo, tem atuado pelo desen-
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volvimento regional desde que, jun-
to com outras 23 Câmaras, reati-
vou o Parlamento Metropolitano.

GILMAR — II
A expectativa de Rotta na

nova legenda é contribuir, junto
com o vice-presidente da Câmara,
Acácio Godoy, para a organização
em níveis local e regional, forta-
lecendo a rede de vereadores do
partido – que nas 24 cidades so-
mam 20 – contribuindo para
projetos políticos que atendam
a Região Metropolitana. “Hoje,
as 24 cidades contam apenas
com um deputado federal, o que
nos coloca como coadjuvantes
perante as políticas públicas es-
taduais e federais”, disse Gilmar.

GILMAR — III
Num levantamento dele, Gil-

mar, em 2018, mais de 1100 candi-
datos a deputado federal tiveram
votos somente em Piracicaba. Des-
tes, pouco mais de 20 destinaram
algum tipo de recurso à cidade, atra-
vés das emendas parlamentares ou
com atuação política defendendo
os interesses locais e regionais.

CRÍTICAS
Uma decisão do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) de 2021 diz,
de maneira clara, que “não se ex-
trai impedimento para que um ar-
tista manifeste seu posicionamen-
to político em seus shows ou em
suas apresentações”. Portanto, o
despacho do ministro Raul Arau-
jo, do TSE, que vetou a manifesta-
ção de apoio a pré-candidatos no
Lollapalooza, não tem validade.
Araujo acha que seria configurar
propaganda eleitoral antecipada.

REGISTRO
Só para registro: o Tribunal

Regional Federal da 2ª Região ex-
tinguiu, por unanimidade, ação
popular movida contra a ex-presi-
dente Dilma Rousseff (PT) em
2016, pedindo que ela reembol-
sasse aos cofres públicos pelos
prejuízos causados por pedala-
das fiscais. É que não houve pe-
dalada alguma, nem mesmo de
bicicletas comuns (...). Foi golpe!

VERDADE?
Este Capiau não quer acredi-

tar. É verdade que o (ex-)ministro
da Educação, Milton Ribeiro —
que é pastor presbiteriano —, au-
torizou distribuição de Bíblias Sa-
gradas com imagem sua e de sua
esposa? E foram distribuídas num
evento do MEC em Salinópolis, no
Pará. Este Capiau não acha que
isso seja verdade, mas a fonte é o
jornal O Estado de São Paulo.

PEDIDO
O pastor Milton Ribeiro, ago-

ra ex-ministro da Educação, pe-
diu exoneração ontem, 28, escre-
vendo uma bela carta de fideli-
dade ao presidente da Repúbli-
ca, Jair Messias Bolsonaro (PL).
Deu a entender que voltará de-
pois que provar sua inocência em
relação à distribuição de verbas
a municípios indicados por um
grupo de dirigentes evangélicos.

BRITO
O presidente do Avante, José

Edvaldo Brito, marcou entrevista
coletiva para hoje, 29, às 10h, para
falar dos detalhes sobre a presen-
ça do já ex-ministro Milton Ribei-
ro em ações de evangélicos. Brito
defende a seriedade de Ribeiro,
que é ministro do Evangelho da
Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB).
Brito afirma que estará disponí-
vel só nesse momento, depois so-
mente para depoimento à Justiça.

Na CPI, ex-servidor confirma
perda de dados no Semae

Em mais uma oitiva da comissão de inquérito, na manhã de ontem, ex-chefe
de divisão destacou perda de informações, ocorrida em meados de 2006

O ex-servidor do Semae
Francisco Carlos da Silva con-
firmou, em depoimento à CPI na
Câmara, na manhã de ontem,
28, a perda de dados durante
procedimento para troca de ser-
vidor, ocorrido em meados de
2006. “Havia todo tipo de infor-

Aos 28 anos, Natália Ferra-
ri festeja sua estreia nas novelas
em “Reis”, da Record, na pele de
Sâmila, uma jovem israelita que
perdeu o pai ainda jovem e vai
passar por injustiças na trama.
Natural de Piracicaba, ela come-
çou a estudar interpretação aos
12 anos. Em seu currículo cons-
tam três curtas-metragens, uma
websérie e três peças. Natália
Ferrari também estudou dubla-
gem e canto e tem formação uni-
versitária em Relações Públicas
e Publicidade. Paralela à carrei-
ra artística, Natália Ferrari já fez
trabalhos voluntários, como o de
coordenadora do Projeto Velejar
(ONG que oferece cursos comple-
mentares para meninas de 7 a 13
anos), cuidadora do Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba e partici-
pação na ONG Vira-Lata Vira-
Vira em feiras de adoção. Natália
é neta da cronista Aracy Ferrari,
colaboradora de A Tribuna.

COMUNICADO À POPULAÇÃO E À
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, AUTARQUIAS,

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA/SP

O SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE PIRACICABA,
SÃO PEDRO, ÁGUAS DE SÃO PEDRO, SALTINHO E REGIÃO, entidade
sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 56.980.220/0001-
83, em cumprimento ao estatuto e a legislação, comunica que estará em
greve, definida pela assembleia geral específica da categoria dos Servido-
res Públicos Municipais de Piracicaba a deliberação sobre a paralisação
coletiva da prestação de serviços, a partir de 01 de abril de 2022, tendo em
vista a não aplicação da revisão anual dos vencimentos dos servidores pelo
município, com as negociações frustradas pela ação do Governo. Informa
ainda que serão mantidos os serviços essenciais definidos pela lei 7.783/89.

Natália Ferrari
estreia em “Reis”,
da Record

Divulgação

NO PINTADO
O presidente da Associação
dos Oficiais de Justiça do Esta-
do de São Paulo, Mário Medei-
ros Neto — que preside o PSB
em Piracicaba —, esteve em
almoço no Restaurante Pinta-
do na Brasa, sendo recebido
pelo proprietário, Reginaldo
Costa (ao centro), e acompa-
nhado pelo diretor de A Tribuna,
Evaldo Vicente (à direita). Mário

Neto, como é conhecido, está
em amplo trabalho político-elei-
toral, já que é pré-candidato a
deputado estadual pelo Partido
Socialista Brasileiro (PSB). No
Estado, o líder da legenda é o
ex-governador Mário França,
reforçado de vez com o ex-go-
vernador Geraldo Alckmin,
pré-candidato a vice na cha-
pa do ex-presidente Lula (PT).

Com o objetivo de protestar
e pressionar os deputados da
base governista para que des-
membrem o PLC 3/2022, que tra-
mita na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, a Apeo-
esp realiza assembleia hoje, às 29,
às 14 horas, em frente do parla-
mento paulista. A categoria pede
reajuste salarial aos professores e
a retirada da proposta da chama-
da “nova carreira” da pauta de
discussão. A Apeoesp informa que
os professores podem deflagra gre-
ve para que as reivindicações da
categoria sejam atendidas. A7

mações neste HD, então não sei
informar se eram dados sobre
devedores ou se causaram al-
gum tipo de prejuízo à autar-
quia”, acrescentou. Contratado
como servidor comissionado no
Semae, em 2005, Silva atuou
como chefe de setor informáti-

ca até 2007 e, depois, assumiu
como chefe de divisão de infor-
mática. Durante este período,
trabalhou em torno da aplica-
ção de novas tecnologias na au-
tarquia, como um projeto para
melhorar a agilidade de leitura
de hidrômetros. O depoimento de

Francisco Silva foi acompanha-
do pelos integrantes da CPI – ve-
readora Rai de Almeida (PT),
presidente; Anilton Rissato (Pa-
triota), relator; e Thiago Ribeiro
(PSC), membro – e também pelo
vereador Cássio Luiz Barbosa,
Cássio “Fala Pira” (PL). A6

Apeoesp faz
assembleia
contra o
projeto para a
“nova carreira”
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Divulgação

O presidente e o vice do Conespi reunidos
com diretores do Sindicato dos Servidores Mu-

nicipais, visando uma conciliação para, talvez,
evitar a greve dos funcionários públicos. A5

DIA DO MARCO
DA PAZ
O Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Piracicaba, que
completa 55 anos de fun-
dação em agosto, é um
dos apoiadores locais do
“Abraço da Paz”, que ocor-
rerá amanhã, dia 30, a par-
tir das 8h30. Na foto, Val-
diza Capranico recebe
Amir Massis e Luigi Bran-
cati, representantes do Ins-
tituto Marco da Paz. A7

CONESPI PARA CONCILIAR

Divulgação
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O “Sobrenatural de Almeida”
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

de Besteiras que As-
sola Piracicaba). E,
por besteira, enten-
da-se o “besteirol”,
definido pelo Hou-
aiss como: “gênero de
espetáculo leve humo-
rístico”. E que “extrai
sua comicidade do
absurdo, do ridículo,
do grotesco, da tro-
ça e da crítica social,

sem compromissos com teses.”

“Ocupar” o Engenho Central
é besteirol pelo que carrega de
absurdo e de ridículo. E transfe-
rir a Pinacoteca para o nada é
besteirol ao quadrado. E não
para aí. Nessa hora amarga de
sofrimento, de doenças, de fome,
de miséria, de multidões moran-
do nas ruas – uma vereadora de
Piracicaba decide criar um “so-
larium” para aquecer os cachor-
rinhos. Vida de cão, pois, está
melhor do que vidas humanas.

Ora, de teatro, algo enten-
do. Como autor, tive, pelo me-
nos, um prêmio de dramatur-
gia. No entanto, não suporto a
chanchada, essa peça sem qual-
quer valor. E, por outro lado,
admiro a farsa teatral, comédia
com poucos atores e em um só
ato. O problema, em Piracicaba,
é que estamos diante de chan-
chadas e, quando se pensa em
farsa, ela está longa demais e
com personagens demais. Seria
malvadeza do “Sobrenatural de
Almeida”? Basta atentar-se
para o Condepac para consta-
tar a chanchada de mau gosto.

Ódios políticos, cidade para-
lisada, lixo nas ruas, famílias
desabrigadas, petulância ofensi-
va, despreparo, idas e vindas. É
o Sobrenatural de Almeida em
plena atuação. Ou não é tolice do
“Sobrenatural de Almeida” abri-
gar a Polícia Federal – ora ve-
jam! – na Morada das Musas?

Há que se fazer reza brava
para o Sobrenatural de Almei-
da ir-se embora. Como aguen-
tar, por mais tempo, azar e bes-
teira em tal dimensão? Axé!

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

Cecílio Elias Netto

Muitos não sa-
bem, outros
 fingem não

saber, alguns esque-
cem e há quem, ain-
da, renegue. No en-
tanto, também no
Brasil – e cá, em Pi-
racicaba – a impren-
sa tem sido parte vi-
tal de lutas, enfrentamentos,
conquistas sociais. E muitos jor-
nalistas contribuíram para a li-
berdade que, apesar de agora
ameaçada, ainda desfrutamos.

Há, entre eles, alguns me-
moráveis, esses que ficam na
memória do povo.  Tivemos –
no terreno da crítica social, do
humor – duas personalida-
des especiais: Nelson Rodri-
gues e o “Stanislaw Ponte
Preta”, o Sérgio Porto. Suas
crônicas eram apaixonada-
mente aguardadas pelos leitores.

Nelson Rodrigues criou o
“Sobrenatural de Almeida”, per-
sonagem que, com o tempo, se
tornou figura nacional. Nelson
era fanático por seu clube de fu-
tebol, o Fluminense. E passou
a responsabilizar o “Sobrenatu-
ral de Almeida” – sua inven-
ção – por tudo o que de ruim,
de azarado, de prejudicial acon-
tecia ao seu time querido. Se per-
deu, se o juiz roubou – culpa do
“Sobrenatural de Almeida”.

 E eis, então, que o “Sobre-
natural de Almeida” passou a
ser reconhecido em diversas ci-
dades do Brasil. Acreditava-se
que a trêfega figura trazia azar
às cidades. Conturbava as co-
munidades. Em Piracicaba, o
“Sobrenatural de Almeida” foi
responsabilizado por tragédias.
Pois – ao final dos 1960 e início
dos 1970 – grandes lideranças
políticas desapareceram. Mor-
reram, um após o outro, os
prefeitos Luciano Guidotti,
Cássio Padovani, os políticos

Guerino Trevisan e Jorge
Antônio Ângeli. E a ditadura
cassou o mandato do também
prefeito Salgot Castillon. Nos
bares, botecos, nos terreiros,
tentou-se exorcizar a presença
do “Sobrenatural de Almeida”.
Esperava-se que ele nunca
mais voltasse. Mas voltou...

Quanto ao “Stanislaw”, ele
criou e manteve o impagável
FEBEAPÁ (Festival de Bestei-
ras que Assola o País). Estives-
se entre nós, ele criaria – e com
delícia – o FEBEAPI (Festival

Há que se fazerHá que se fazerHá que se fazerHá que se fazerHá que se fazer
reza brava parareza brava parareza brava parareza brava parareza brava para
o Sobrenaturalo Sobrenaturalo Sobrenaturalo Sobrenaturalo Sobrenatural
de Almeidade Almeidade Almeidade Almeidade Almeida
ir-se emborair-se emborair-se emborair-se emborair-se embora

Adelino F.
de Oliveira

Avida é também
encontros! Co-
 nheci o profes-

sor Elder Santis no
ano de 2000, quando
passei a integrar a
equipe de professores
dos Colégios Salesia-
nos Dom Bosco, tanto na unida-
de do Cidade Alta quanto no As-
sunção. Eu estava assumindo as
disciplinas de ensino religioso e
filosofia. Fomos formalmente
apresentados nos encontros de
planejamento pedagógico daque-
le ano. Professor Elder ministra-
va as aulas de português e reda-
ção para as turmas do ensino mé-
dio. O planejamento foi também
uma oportunidade para conver-
sarmos muito, dando início a uma
forte e duradoura amizade.

 Grande entusiasta da
educação, professor Elder
nunca passava despercebido
em uma reunião pedagógica,
com suas considerações e pon-
derações sempre muito bem
fundamentadas e decisivas.
Como leitor assíduo e estudio-
so atento, professor Elder co-
nhecia como ninguém as teo-
rias no campo da educação.
Sem dúvida Elder, com suas
contribuições sempre relevan-
tes e assertivas, dava o tom
daquelas reuniões pedagógicas,
muito antes de se tornar o gran-
de coordenador no colégio Dom
Bosco Cidade Alta. Entendo que
nossa amizade teve início tam-
bém por afinidade pedagógica.

Elder foi um professor in-
cansável, criativo, ousado, dedi-
cado, com uma didática envol-
vente e sempre aberto às inova-
ções pedagógicas. Confesso que
faltam adjetivos para definir sua
presença marcante no universo
dos colégios Dom Bosco e nos
demais espaços que atuou como
docente. Professor Elder foi um
educador em tempo integral. Ele

Tributo ao Professor Elder Santis
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não tinha uma carreira
no magistério, tinha uma
vida voltada para for-
mar os jovens estudan-
tes e educar pessoas.

Lembro-me que
nos reuníamos com
certa frequência, Elder,
Marcos Scopinho e eu,
para construirmos pro-
jetos interdisciplina-

res, lá na chácara do professor
Marcos, em Ipeúna. Marcos De-
san Scopinho era o professor de
história, também com formação
em filosofia. Por um período for-
mávamos um trio inseparável,
sempre formulando projetos, en-
tendendo, na prática, que o pro-
cesso de ensino-aprendizagem ti-
nha que contemplar uma dinâ-
mica complexa, na interdiscipli-
naridade dos saberes. Tempo de
profunda amizade, intensa con-
vivência e muito aprendizado.

Recordo-me com muito afe-
to que certa vez, em minha casa,
contemplando meus livros, pro-
fessor Elder comentou: quando
eu me aposentar quero ficar ape-
nas em companhia dos livros,
lendo, estudando e aprendendo.
Com uma vida marcada pelas exi-
gências do trabalho, com intensa
carga-horária de aulas e muitas
tarefas, professor Elder sempre
buscava mais tempo para suas
leituras e estudos. Celebrou mui-
to ao ingressar no mestrado em
educação, quando pode aprofun-
dar suas leituras e reflexões so-
bre o pensamento complexo no

campo da educação. Elder foi
mesmo um educador completo
e complexo, que amava pro-
fundamente aprender e ensinar.

Elder era portador de uma
certa alegria sarcástica, talvez um
humor inglês, capaz de dizer sim à
vida, mesmo diante das situações
mais tensas e difíceis. Nossa ami-
zade se estreitou tanto, que esco-
lhemos Elder e sua companheira
Adriana para serem os padrinhos
de nossa filha, Laila. Então nos
tornamos compadres, como en-
sina a bela tradição Católica.

Como grande educador que
era, Elder foi também um perito
em se reinventar. Entregou-se
de corpo e alma quando estava
no Dom Bosco. Semelhante a um
amor platônico não correspon-
dido, revelando um grande equí-
voco de gestão por parte dos pa-
dres salesianos, foi inexplicavel-
mente demitido. Situação que
lhe impôs grande sofrimento.
Sem abandonar a área da edu-
cação, Elder passou a se envol-
ver com a atividade de marce-
naria, criando objetos, encantan-
do com sua criatividade, uma
performance que contemplava
muitos talentos e predileções.

É com o coração entristecido

e com o mais profundo sentimen-
to de pesar que recebemos a no-
tícia da repentina partida do nos-
so querido amigo e compadre
professor Elder Santis, que dei-
xa um belo, precioso e inestimá-
vel legado na educação em Pira-
cicaba e nos Colégios Salesianos
de Dom Bosco em particular.  A
partida do professor Elder abre
um vazio em nossos corações.
Beijos, querido amigo e compa-
nheiro de tantos projetos edu-
cacionais. Nosso abraço cheio
de amizade à querida comadre
Adriana e em seus filhos ama-
dos Ana Júlia, Cassiano e Elder-
zinho. Que o bom Deus seja
sempre nossa força e esperan-
ça! Guardo a esperança de ain-
da nos encontrarmos em no-
vas jornadas, novos projetos,
na transcendência da vida!

———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor no
Instituto Federal,
campus Piracicaba.
Doutor em Filosofia e
Mestre em Ciências
da Religião. E-mail:
adelino.oliveira@ifsp.
edu.br. Mídias soci-
ais: @Prof_Adelino_

Betty Milan é imortal paulista
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José Renato Nalini

Na sucessão do
historiador Cé-
lio Salomão De-

bes, a Academia Pau-
lista de Letras elegeu
para a Cadeira 4 a es-
critora Betty Milan.
Foi uma vitória es-
trondosa, pois entre 39
votantes, houve uma
abstenção, um voto em branco e
um voto para a concorrente. Trin-
ta e seis acadêmicos da Casa de
Cultura por excelência de São
Paulo, votaram em Betty Milan.

E acertaram! Pou-cas escri-
toras brasileiras conseguiram o
que Elizabeth Milan Mangin ob-
teve com sua dinâmica e criativa
produtividade. É autora de ro-
mances, ensaios, crônicas e pe-
ças de teatro, publicadas também
na França, Argentina e China.

Sempre esteve nos jornais,
como articulista da Folha e da Veja.
Sempre interessada em promover
o nome do Brasil na literatura,
atuou ativamente para viabilizar o
Parlamento Internacional dos Es-
critores, com sede em Estrasburgo.
Nos anos 1988 e 2015 foi convida-
da de honra no Salão do Livro em
Paris, cujo tema era o Brasil.

Formada em Medicina pela
USP, especializou-se em psicanáli-
se na França com Jacques Lacan.
Sua origem é o Líbano, o que tal-
vez explique sua predileção pela
França, onde passou a residir e
onde permanece boa parte do ano.
Ali tomou contato não só com a
obra, mas também tornou-se ami-
ga de nomes como Gerard Lebrun,
Michel Serres e Michel Foucault.

Sua especialização em psi-
quiatria contou com estágios
em colônias psiquiátricas como
a de Franco da Rocha e tam-
bém na Escócia, na comunida-

de terapêutica dirigida
por Maxwell Jones.

Sempre em busca
de aprimoramento, es-
tuda psicodrama e psi-
canálise e exerce ambas
as práticas. Ao encon-
trar Zerka Moreno em
Buenos Aires, durante
um Congresso de Psico-
drama, interessa-se por
aperfeiçoar-se e estuda

no Moreno Institut, em Beacon,
NY. Com Zerka, atua no Public
Theater of New York. Retorna ao
Brasil e escreve “O jogo do es-
conderijo”, obra de questiona-
mento do psicodrama, pelo que
pode nele existir de voluntarismo.

Doutora-se pela USP em Psi-
quiatria aos vinte e nove anos e
parte para a França, para se ana-
lisar com Jacques Lacan, de quem
se torna tradutora e assistente na
Universidade de Paris VIII. Desse
convívio resultou o livro “O Papa-
gaio e o Doutor”, traduzido para o
francês e espanhol e que impactou
a crítica literária em vários países,
além do Brasil: Portugal, França,
Bélgica, Líbano, Argentina.

Sua vida literária tem conti-
nuidade com o romance “O se-
xophuro”, bem recebido pela crí-
tica. No Brasil, concilia a forma-
ção de psicanalistas com a clíni-
ca e mergulha na cultura popu-
lar. Faz pesquisa sobre o Carna-
val, ensina no Colégio Freudia-
no do Rio de Janeiro, que fun-
dou em 1975 com o também psi-
canalista Magno Machado Dias
e que é marco no Brasil na difu-
são da psicanálise lacaniana.

Escreve “Os bastidores do Car-
naval”, que leva a sério o trabalho
dos produtores dessa grande festa
brasileira e, do contato e convívio
com Joãozinho Trinta, passa a pro-
clamar a cultura do brinca e disse-
mina a ideia de quão importante é

brincar para o brasileiro, alto com-
parável ao “humour” britânico.

Para Betty Milan, brincar é
um recurso civilizatório na cul-
tura brasileira. No ensaio que es-
creve sobre o amor, distingue a
paixão do amor, à maneira de
Tristão e Isolda, e a paixão do
brincar, singularidade do amor à
brasileira, bem retratado no “Ma-
cunaíma” de Mário de Andrade.’

Sua concepção de amor é o
volume “O que é o amor na coleção
“Primeiros Passos” da Editora Bra-
siliense, texto que causou polêmi-
ca. Um capítulo converteu-se na
peça teatral “Paixão”, interpreta-
da por Nathalia Thimberg e com
grande sucesso em todo o Brasil.

Escreveu ainda “O país da
bola”, “A paixão de Lia”, “Paris
não acaba nunca”, “A força da
palavra”. Este livro reúne entre-
vistas que Betty Milan fez com per-
sonalidades em Paris, como Na-
thalie Sarraute, Octavio Paz, Mi-

chel Serres, Jacques Derrida e
Françoise Sagan, dentre outros.

Com dez entrevistas sobre o
século XX e suas vicissitudes, pu-
blica o livro “O século”, publicado
pela Record e ganhador do prêmio
da APCA em 1999. Como convida-
da de honra no Salão do Livro em
Paris, vê traduzidos os seus livros
“Rio, dans les coulisses du
carnaval”e “Le pays du ballon
rond”, pela Éditions de l”Aube, que
já publicara “Le Perroquet et le
Docteur”. Depois escreve “O Cla-
rão”, romance de sabedoria sobre
amizade e morte, “A cartilha do
amigo”, para o público escolar. “A
paixão de Lia” é interpretado por
Giulia Gam, sob direção de José Cel-
so Martinez Correa. E continuou sua
rota produtiva, lançando em 2021
“Adieu Lacan”, que virou filme.

Sua chegada à Academia
Paulista de Letras, praticamente
por unanimidade, reflete a espe-
rança da Casa do Arouche de
contar com Betty Milan para di-
namizá-la e difundi-la, pois gar-
ra e audácia não lhe faltam.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Sem limites

Amorte do em-
presário Car-
 los Alberto Ca-

margo, de 47 anos,
dono de um restau-
rante famoso na ci-
dade de Piracicaba,
trás um debate im-
portante que precisa
ser aprofundado.

Ele foi morto a
facadas por um funcionário
dentro do estabelecimento co-
mercial, de maneira injustifi-
cável e covarde, a polícia pren-
deu o churrasqueiro do res-
taurante, de 45 anos, pelo cri-
me, que foi contido pelos colegas
após o ataque. Carlinhos estava
no caixa do restaurante, quan-
do foi surpreendido pelo funci-
onário, que chegou por trás e
deu três facadas no patrão.

Até aqui temos mais um
caso de violência e dor, mas como
aprofundar ainda mais a análi-
se dessa violência? Fácil! Inven-
tam mentiras para justificar:
"Parece que ele estuprou a filha
do funcionário há 10 anos atrás",
"Ele tentou estuprar a esposa e
filha do funcionário", "Ele trata-
va grosseiramente a todos".

Todas as afirmações falsas
acima foram exaustivamente
compartilhadas no Facebook,
Instagram e demais redes,
para justificar o ocorrido.

A era da "Pós Verdade"
levanta essas situações, infla-
madas pelo bolsonarismo que
vive de Fake News: não exis-
tem mais mentiras, agora é
opinião! "Na minha opinião,
ele mereceu", comentários co-
vardes como esse são reflexos

do país do ódio que
Bolsonaro criou.

"Bem-aventura-
dos os que têm fome e
sede de justiça, por-
que eles serão fartos."
Justiça não é mentir,
caluniar, aumentar a
dor da família enluta-
da com covardes ata-
ques à vítima que per-

deu a vida! Nada Justifica!

O mesmo sentimento do
bolsonarismo dá coragem ao ve-
reador Fabrício Polezi para su-
postamente ameaçar uma mu-
lher, diga-se de passagem, Fa-
brício representa bem o bolso-
narismo: covarde, fraco, neófi-
to e polêmico. "Mas os perver-
sos serão lançados fora como
espinhos, que não se ajuntam
com as mãos." (2 Samuel 23:6)

Essa rede de ódio há de
ser desmantelada, através
da Justiça, trazendo esses
mentirosos ao Judiciário. A
semente do bolsonarismo é
semelhante ao nazismo; não
se enganem, não batam pal-
mas para maluco dançar.

———
Francys Almeida, ad-
vogado

A semente doA semente doA semente doA semente doA semente do
bolsonarismo ébolsonarismo ébolsonarismo ébolsonarismo ébolsonarismo é
semelhante aosemelhante aosemelhante aosemelhante aosemelhante ao
nazismo; não senazismo; não senazismo; não senazismo; não senazismo; não se
enganem, nãoenganem, nãoenganem, nãoenganem, nãoenganem, não
batam palmasbatam palmasbatam palmasbatam palmasbatam palmas
para malucopara malucopara malucopara malucopara maluco
dançardançardançardançardançar

INCONFORMISMO — A Tribuna
Piracicabana — no seu tradici-
onal Caldeirão Político —  cos-
tumeiramente cede este espa-
ço para o uso democrático das
ideias e pensamentos de per-
sonagens das mais diversas
matizes políticas. Dois tópicos
chamam a atenção na edição
de quinta (24), envolvendo cita-
ções relativas ao ex-governador
de São Paulo Geraldo Alckmin
e a Aluísio Nunes Ferreira, ex-
senador pelo PSDB. Ambos se
dizem agentes políticos contrá-
rios ao presidente Bolsonaro e
fazem inclusive críticas contun-
dentes ao atual governo. A críti-
ca é livre, mas não podemos
deixar de ter o conhecimento
que Alckmin saiu pelas portas
do fundo do PSDB, que assinou

a filiação ao PSB e teceu ras-
gados elogios à Lula, seu de-
safeto por anos a fio. Pois bem,
agora o PSDB diz que foi uma
"canalhice" o que o ex-gover-
nador fez. Traiu o partido em
outras linhas. Já o ex-senador
Aluísio Nunes Ferreira, outro-
ra Secretário  Estadual  do go-
vernador Doria, saiu pelas
portas do fundo do Palácio
dos Bandeirantes e foi exone-
rado do cargo devido falcatru-
as. Bem, esses são algumas
das personagens que dese-
jam uma frente ampla contra
a reeleição do presidente Jair
Bolsonaro. Será que ambos
tem credibilidade pelo seu pas-
sado político para atuar na opo-
sição à Bolsonaro? (Carlos Ro-
berto Rodrigues, ex-tucano)

atendimento@atribunapiracicabana.com.br



SEGURO
AGROPECUÁRIO
Ajunta diretiva da Associ-

ação Latino-Americana para o
Desenvolvimento do Seguro
Agropecuário (Alasa) divulgou
dia (24), na Cidade do México,
a escolha do Brasil como sede
em 2024 do próximo Congres-
so Internacional da entidade,
que ocorre a cada dois anos. A
escolha pelo Brasil ocorreu com
a apresentação dos principais
apoiadores do evento, como o
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento
(Mapa), a Federação Nacional
de Seguros Gerais (FenSeg) e a
Federação Nacional das Empre-
sas de Resseguros (Fenaber).

AQUICULTURA
O Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e o Ministério das Re-
lações Exteriores (MRE) reali-
zaram, no Palácio do Itamara-
ty, Seminário sobre Aquicultu-
ra Sustentável no Brasil e no
Paraguai. O evento reuniu au-
toridades dos dois países, es-
pecialistas e produtores. Na
abertura do evento, a ministra
Tereza Cristina destacou que,
nos últimos anos, o Mapa e de-
mais órgãos federais alteraram
e ajustaram normas que garan-
tem segurança jurídica para
que os aquicultores possam
produzir em águas da União.

VISITA
Ranil Jayawardena, minis-

tro de Comércio Internacional do
Reino Unido, viu de perto os re-
sultados que a pesquisa científi-
ca brasileira tem gerado para a
agropecuária. Em visita à Uni-
dade de Referência Tecnológica
de Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta (ILPF), implantada
na Embrapa Cerrados (DF) há
14 anos, o ministro pôde verifi-
car o potencial dessa tecnologia.

COOPERAÇÃO
O Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e o Ministério da Econo-
mia (ME) assinaram um Termo
de Cooperação com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimen-
to (BID) para o estabelecimento
de uma linha de crédito no valor
de US$ 1,2 bilhão. Os recursos
serão destinados prioritariamen-
te para projetos de desenvolvi-
mento sustentável das cadeias
produtivas agropecuárias.

HOMENAGEM
Membros da Frente Parla-

mentar da Agropecuária (FPA)
receberam, a ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, para
um balanço da gestão frente ao
MAPA, nos últimos três anos.
Além de lembrarem as melho-
rias realizadas, os presentes
enalteceram a perseverança da

ministra como fator fundamen-
tal para o desenvolvimento do
agro e do Brasil. Para o presi-
dente da FPA, deputado fede-
ral Sérgio Souza (MDB-PR), to-
dos os avanços consolidados no
setor agropecuário brasileiro
possuem a participação efetiva
da ministra Tereza Cristina.

MILHO
O vice-presidente da Socie-

dade Rural Brasileira, Sérgio
Bortolozzo, vai permanecer à
frente da Câmara Setorial do
Milho e Sorgo, ligada ao Minis-
tério da Agricultura (Mapa),
responsável pelas principais dis-
cussões e políticas voltadas a
estas cadeias produtivas. O
mandato de Bortolozzo como
presidente da Câmara foi reno-
vado até 20 de janeiro de 2024.

FORUM
O 1º Fórum “O Vale” de De-

mocracia, realizado em São José
dos Campos, foi acompanhado
pelo Secretário de Agricultura
e Abastecimento de SP, Itamar
Borges, e pelo Secretário Exe-
cutivo, Francisco Matturro,
além de lideranças e políticos
locais, como os deputados fe-
derais Milton Vieira e Eduar-
do Cury. Realizado pelo jornal
OVALE, o Fórum reuniu per-
sonalidades para debater ideias
e programas para pensar o futu-
ro do país e da democracia.

BANCO MUNDIAL
O secretário de Agricultu-

ra e Abastecimento do Estado
de São Paulo, Itamar Borges,
o secretário-executivo, Fran-
cisco Matturro, e diretores da
Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral (CATI) par-
ticiparam de uma reunião vir-
tual com membros do Banco
Mundial. No encontro, a SAA
apresentou à instituição fi-
nanceira internacional o Pro-
jeto de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável – Microbacias
III –, pleiteando financiamen-
to para uma nova fase do pro-
grama que promove o desen-
volvimento rural sustentável
no Estado de São Paulo.

UNICA
Representando o Secretário

de Agricultura e Abastecimen-
to de São Paulo, Itamar Bor-
ges, o Secretário Executivo,
Francisco Matturro, esteve, na
sede da UNICA (União da In-
dústria de Cana-de-Açúcar),
em reunião com representantes
da ASAZGUA (Associação de
Açucareiros da Guatemala) e
da UNALA (União da Indús-
tria de Açúcar da América La-
tina). O Ditetor-Presidente da
UNICA, Evandro Gussi, e a Di-
retora Geral do Instituto Bioló-
gico (IB-SAA), Ana Eugênia Car-
valho, estiveram na ocasião.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Desmotivação ou Incapacidade?
Douglas S. Nogueira

Muitas vezes um
funcionário
 dentro de uma

empresa se mostra im-
produtivo, mas por
quê? Qual a causa prin-
cipal? Seria uma des-
motivação ou real-
mente incapacidade?

É de se pensar e afirmar
que uma pessoa quando está
desmotivada, apresenta-se com
uma imagem de alguém inca-
paz para aquele trabalho, o am-
biente no qual ela está inserida
a faz anular sua vontade, seu
ânimo e consequentemente es-
conder a sua real capacidade.

Existem ambientes de tra-
balho que em diversos casos são
humildes e sem estrutura algu-
ma, porém tais locais impulsio-
nam o funcionário até mesmo
tido com uma capacidade inte-
lectual baixa, a pensar, racioci-
nar, dar ideias e ser pró-ativo
(pessoa que age com rapidez e
se oferece na solução de proble-
mas). Mas o que teria nesses lo-
cais de tão motivador assim?
Seria o sistema de trabalho?

O dinheiro como já compro-
vado por estudos de grandes psi-
cólogos e psiquiatras, não tem o

poder de suprir todas
as necessidades interi-
ores do ser humano, é
claro que os desejos
matérias ele supri fa-
cilmente, no entanto
aquilo que tanto aflige
o indivíduo, seus de-
sencontros psicológi-
cos por exemplo, as
notas de dez, cinquen-

ta ou cem nada conseguem fazer
para amenizar tais aflições.

Analise, existem dois tipos de
empresas, aquelas que transfor-
mam o funcionário em uma pes-
soa de fases e outras que trans-
formam seus colaboradores em
profissionais realmente voltados
ao profissionalismo e a produtivi-
dade, ou seja, no primeiro tipo não
se tem como avaliar o funcionário
e sua capacidade real de trabalho,
já que a organização ora motiva,
ora desmotiva o indivíduo, por
outro lado no segundo tipo o cola-
borador recebe da empresa aquilo
que tanto deseja como ser huma-
no, o sentimento de que é impor-
tante e assim logicamente o mes-
mo bomba de motivação e a orga-
nização facilmente o avalia.

Empresas que possuem essa
política negativa na qual em diver-
sos momentos desmotivam seus
colaboradores, devem repensarem

Não existeNão existeNão existeNão existeNão existe
trabalhadortrabalhadortrabalhadortrabalhadortrabalhador
incapaz e simincapaz e simincapaz e simincapaz e simincapaz e sim
uma pessoauma pessoauma pessoauma pessoauma pessoa
desmotivada edesmotivada edesmotivada edesmotivada edesmotivada e
carente docarente docarente docarente docarente do
sentimento desentimento desentimento desentimento desentimento de
importânciaimportânciaimportânciaimportânciaimportância

e lembrarem-se de que tais traba-
lhadores são dotados de potencia-
lidades que muitas vezes ficam es-
condidas por motivo real da falta
de impulso vinda da própria em-
presa, além do que carregam den-
tro de si sentimentos e um orgu-
lho próprio que se fere facilmente.

Quantos e quantos trabalha-
dores tidos em empresas anterio-
res nas quais trabalharam como
incapazes ou grosseiramente di-
zendo “ruins de serviço”, se trans-
formaram incrivelmente na atu-
al organização que trabalham
como funcionários padrões?

Realmente dá para se tirar por
aí, a conclusão de que as maiores
responsáveis pela demonstração de
incapacidade e desinteresse de
muitos trabalhadores são as pró-
prias empresas, aquelas que ofe-
recem ambientes e sistemas de
trabalho contrários aos princí-
pios humanos, princípios esses

que nada mais requisitam do que
o grande pedido da alma das pes-
soas “faça-nos importantes”.

O ser humano é um ser raci-
onal, inteligente e principalmente
versátil, isto é, se adapta fácil às
mudanças que são exigidas. Com
tudo isso basta algumas empre-
sas se darem conta desses deta-
lhes e investirem nos mesmos.
Retirar de um funcionário a sua
potencialidade escondida é algo
mais simples do que parece, basta
fazê-lo importante, dando-lhe a
certeza de que é um ser humano.

Ninguém deixa o conforto de
seu lar ou da onde quer que seja
para trabalhar, simplesmente por-
que gosta ou por capricho, as
pessoas fazem isso por necessi-
dade de sobrevivência e princi-
palmente para sentirem-se úteis
em algo, adquirirem o sentimento
interno de que são importantes.

Dessa forma conclui-se que não
existe trabalhador incapaz e sim
uma pessoa desmotivada e caren-
te do sentimento de importância.

———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planeja-
mento  da  Manuten-
ção; e-mail: douglas_s
nogueira@yahoo.com.
br; Blog: www.douglass
nogueira.blogspot.com
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Campanha sorteia mais
de 190 prêmios em 2022
Iniciativa visa fomentar as vendas no comércio e prestigiar associados
e seus consumidores; primeiro sorteio do ano será em 12 de maio

Sucesso em 2021 e consoli-
dada em termos de participação
e aceitação, a campanha Acipi
Presente sorteará mais de 190
prêmios, ao longo dos seis sor-
teios que serão realizados em
2022. Entre os itens estão um
carro e motos zero quilômetro. O
primeiro sorteio será em 12 de
maio, referente ao Dia das Mães.
O período de adesão está aberto
para as empresas interessadas.

Novamente com o slogan
“Acipi Presente – com você e
para você!”, a campanha de
prêmios contará ainda com os
sorteios de Dia dos Namora-
dos, Dia dos Pais, Dia das Cri-
anças, Copa de Prêmios – di-
ferencial deste ano – e Natal.

Além de carro e motos, serão
sorteados eletroeletrônicos (inclu-
indo smartphones e computado-
res), eletrodomésticos, utensílios
de casa, videogame, motos elétri-

cas, vales-compra e muito mais.
As empresas participantes con-
correrão a notebooks e os vende-
dores a vales-compras em cada
uma das datas comemorativas.

Os sorteios têm validação
da Secap (Secretaria de Avalia-
ção, Planejamento, Energia e Lo-
teria) – ligada ao Ministério da
Economia, portanto, o empresá-
rio não precisa se preocupar com
o certificado de autorização.

“Para nós é uma satisfação
poder proporcionar uma campa-
nha como esta aos nossos asso-
ciados. É uma forma de auxiliá-
los a estimular as vendas em
seus estabelecimentos e também
de prestigiar os consumidores
que fomentam a economia da ci-
dade, comprando no comércio
local. Porém, a campanha con-
templa não só o comércio, mas
também os setores da indústria
e serviços, que podem também

aderir à ação”, destaca o presiden-
te da Acipi, Marcelo Cançado.

O vice-presidente da área de
promoções, Rodrigo Santos, lem-
brou que o formato do último ano
foi mantido, exatamente para
que todos os segmentos e portes
de empresas possam participar.
“Temos, novamente, a adesão
por pacotes, assim, cada um en-
tra com o que é possível dentro
da sua realidade. Procuramos
ainda manter os valores extre-
mamente acessíveis, para que
todos tenham a possibilidade e
chance de participar”, afirma.

Em 2021, a campanha ba-
teu recorde e atingiu quase 300
mil seladinhas cadastradas, o
que demonstra a aceitação dos
participantes. “Isso também in-
centiva as empresas a participa-
rem. Além disso, voltaremos
com os sorteios presenciais, nos
quais quem estiver presente con-

correrá a prêmios, sorteados e
entregues no local. Aguardamos
o maior número de associados
participantes neste ano”, ressal-
ta o diretor de promoções da en-
tidade, Luis Gustavo Berto.

PACOTES — As empresas
poderão realizar a adesão por
pacotes - P, M, G, GG e EGG,
com valores diferenciados que
variam de R$ 69,90 a R$
269,90, todos preparados focan-
do cada modelo de negócio. Os
pacotes incluem kits de visual
merchandising personalizados
para decorar os pontos de venda
em cada data comemorativa.

SERVIÇO
Empresas interessadas po-
dem contatar o Departamen-
to Comercial para as ade-
sões pelo telefone (19) 3417-
1766, e-mail comercial@
acipi.com.br ou (19) 99964-9719.
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Caipirandando reúne 180 participantes na 4ª edição
Foi realizada no último sába-

do, 26, a quarta edição do Caipi-
randando, iniciativa realizada pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam). O
evento, que é gratuito e aberto ao
público acima de 18 anos de ida-
de, começou às 5h30 com a con-
centração no Centro Comunitário
do Campestre. No local, a profes-
sora Ariane Pizzol foi a responsá-
vel por comandar o aquecimento
para o percurso, que teve a largada
dada às 6h e reuniu o total de 180
pessoas. Com aproximadamente 21
km de caminhada, o Caipirandan-
do passou pelos bairros Pau Quei-
mado e Monjolinho, com o térmi-
no novamente no Campestre.

"O grupo estava muito anima-
do e adorou o percurso. Nós pre-
paramos a rota com o objetivo de
proporcionar uma experiência
além do exercício físico, ou seja,
uma caminhada que pode trazer
benefícios também para os aspec-
tos mental e social. Novamente,

tivemos o privilégio de caminhar
por paisagens muito bonitas", des-
tacou o chefe do setor de Eventos
da Selam, Alexandre Nascimento.

Assim como nas edições an-
teriores, o Caipirandando teve
uma pausa de 30 minutos para hi-
dratação e encerramento recepci-
onado com a venda de alimentos e
bebidas. A Secretaria Municipal de
Saúde colaborou com a iniciativa

e cedeu kits de primeiros socor-
ros. Segundo Nascimento, o pró-
ximo Caipirandando já tem data
definida: será no dia 23 de abril,
sábado. O ponto de partida, possi-
velmente o clube Cristóvão Colom-
bo, e o percurso ainda estão sen-
do estudados pela secretaria, mas
o destino final será o Horto Flo-
restal de Tupi. O local foi escolhi-
do a pedido dos participantes.

"Nós já realizamos enque-
tes com o público e o Horto de
Tupi sempre foi o destino mais
sugerido. Antes, o espaço es-
tava fechado devido à pande-
mia e ao aumento no número
de casos de Covid-19. Agora,
com a liberação, teremos a
oportunidade de levar o Cai-
pirandando até lá", disse o che-
fe do setor de eventos da Selam.

Divulgação

Evento de caminhada contou com percurso de 21 km
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Uso do celular no trabalho

AJustiça do Trabalho tem
admitido a demissão, por
 justa causa, de trabalha-

dor que descumpre regra da
empresa que proíbe ou limita o
uso do celular, em serviço.

Já existem decisões de 2ª
Instância e do Tribunal Superi-
or do Trabalho (TST), que levam
em consideração o fato de o em-
pregado direcionar o seu tempo
para atividade diversa daquela
para a qual foi contratado.

A situação é preocupante e
cada vez mais advogados têm
recebido consultas de empresas,
para regulamentar o tema e sua
prática interna, em razão do nú-
mero, cada vez crescente, de
funcionários nessa prática.

O Brasil está perto da mé-
dia global de 4 horas de uso
diário, certo que, entre nós,
o uso do celular, no ambien-
te de trabalho, não é previsto
em lei, cabendo ao emprega-
dor criar regras para proibir
ou restringir o uso do celular.

Essa questão já está sen-
do discutida, em cerca de 47
mil processos trabalhistas,
segundo  levantamento rea-
lizado pela Data Lawyear.

Proposta para regulamentar
a questão chegou a tramitar, no
Congresso Nacional, mas foi re-
tirada pelo deputado autor.

No TRT de São Paulo, por
unanimidade, os juízes mantive-
ram a demissão, por justa cau-
sa, de um segurança, por des-
cumprir normas da empresa, que
proibiam o uso do celular, du-
rante o horário de trabalho.

No TRT do Paraná, a re-
latora do caso considerou lí-
cita a proibição do uso de ce-
lular privado, no ambiente de
trabalho, com fundamento
no poder diretivo do empre-
gador, comprovado caso de
insubordinação e indisciplina.

A jurisprudência é favo-
rável às empresas, devendo
o empregador deixar claro,
desde o primeiro dia de tra-
balho, de forma expressa,
quais as regras para o uso
do celular no trabalho.

Devem as empresas, ain-
da, levar em consideração as
novas regras da LGPD – Lei
Geral de Proteção de Dados.
O uso do celular, em serviço,
deve ser regulamentado, pela
empresa, de forma expressa.

———
F r e d e r i c o  A l b e r t o
Blaauw é mestre em
Direito Empresari-
al,  advogado e con-
sultor de empresas,
professor de Direi-
to Empresarial

Em assembleia ordinária de
associados, no último sábado,
26, no Sindicato dos Bancários,
o Ipedd (Instituto Piracicabano
de Estudos e Defesa da Demo-
cracia) aprovou as prioridades
para a sua atuação neste ano,
entre as quais está a mobilização
da sociedade em defesa da demo-
cracia e dos direitos humanos.

Os associados manifestaram
preocupação em relação ao qua-
dro político do país, sobretudo
com o avanço do fascismo, do ‘bol-
sonarismo’ e das fake news, que
acabam se convertendo em formas
de ataque à democracia. Para
avaliar e intervir nesse quadro, o
Ipedd deverá promover debates
públicos que tenham como centro
os ataques à democracia e tam-
bém o processo eleitoral de 2022.

O instituto também definiu
como prioridades a criação de um
centro de memória e documenta-
ção, voltado ao resgate dos movi-
mentos democráticos na cidade de
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Combate a ações antidemocráticas
será prioridade da entidade

A assembleia foi realizada no Sindicato dos Bancários
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Piracicaba, a criação de um fórum
da democracia e a produção e difu-
são de conteúdo de qualidade sobre
democracia e temas conexos, como
fake news, cultura antirracista,
opressão de gênero, entre outros.

Em termos organizativos, o
instituto ainda busca concluir o
seu processo de institucionaliza-
ção, assim como reforçar sua pre-
sença na Internet, por meio da
implantação de um site e contas
nas redes sociais Instagram e
Youtube. Outros desafios são
ampliar o número de associados
e estimular a participação volun-
tária nas suas ações e projetos.

A assembleia também apro-
vou moção de apoio à mobiliza-
ção dos servidores municipais
de Piracicaba, que reivindicam
reajuste salarial e melhores con-
dições de trabalho, e manifesta-
ção de protesto frente a compor-
tamentos de desrespeito às mu-
lheres no âmbito da Câmara de
Vereadores de Piracicaba.

Divulgação

CLÍNICA ESTÉTICA VIRTUOSA
A Clinica Estética Virtuosa,
gerenciada há 03 meses
por Irani Lopes em Piraci-
caba — mas com 12 anos
no mercado —, é a mais
nova patrocinadora Master
do Jornal A Tribuna Piraci-

cabana. "Ofereceremos tra-
tamentos estéticos com re-
sultados, elevando a auto
est ima dos nossos cl ien-
tes, proporcionando a me-
lhor  qual idade de v ida e
bem-estar”, comenta Irani.

DDDDDIAIAIAIAIA M M M M MUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPALALALALAL

Aula sobre comunidades indígenas,
linguagem e arte celebra legislação
Aula aberta celebrará pela primeira vez, nesta terça-feira, dia 29
de março, às 19h30, o Dia da Comunidade Indígena de Piracicaba

Inserido no calendário ofi-
cial do município de Piracicaba
pela primeira vez – por meio da
elaboração e aprovação pela Câ-
mara Municipal, de projeto de lei
260/2021, da vereadora Rai de
Almeida (PT) e criado a partir
de proposta apresentada pelo
professor Noedi Monteiro, o dia
da Comunidade Indígena de Pi-
racicaba será celebrado hoje, 29,
às 19h30, por meio de uma aula-
aberta, que acontecerá no audi-
tório B-22, do Instituto Federal,
campus Piracicaba. Entrada
Franca, avenida Diácono Jair de
Oliveira, 1005 - Santa Rosa.

Programada para acontecer
inicialmente na Câmara, a ati-
vidade foi generosamente aco-
lhida, em parceria, pelo Institu-
to Federal – uma vez que as ati-
vidades presenciais que contam
com a presença de público ain-
da estão suspensas na Casa de
Leis por conta da pandemia.

Com o tema “Comunidades
Indígenas, Linguagem e Arte”,
a aula aberta que celebra a data
será ministrada pelo professor
Noedi Monteiro, que abordará
justamente a história da presen-
ça das comunidades indígenas
em Piracicaba. O evento também
terá a participação da professo-
ra Cristina Fargetti (da Unesp
de Araraquara) – que tratará,
de maneira geral, dos aspectos

culturais dos povos indígenas
do Brasil, suas línguas e arte.

A vereadora Rai de Almeida
mediará o evento. O menino xavan-
te Davi - primeira criança a ser va-
cina contra a Covid-19 no Brasil,
também estará presente e, se será
homenageado. A atividade, que
acontece em parceria com o Insti-
tuto Federal contará ainda com a
participação dos alunos e alunas do
curso de pós-graduação em Direi-
tos Humanos, coordenado pelo
professor Adelino de Oliveira.

TRADIÇÃO - Recordando
a tradição dos povos originários
que habitaram Piracicaba, a ati-
vidade tem importância funda-
mental para que a história de nos-
sa cidade e de sua cultura – mes-
mo a mais longínqua – seja res-
gatada, debatida e fixada. Além
disso, a proposta – que objetiva
igualmente marcar data tão sin-
gular e agora oficial – quer recu-
perar também o contato com in-
dígenas e seus descendentes pró-
ximos. O evento possibilitará ain-
da um diálogo dos professores
com as pessoas presentes e reser-
vará um espaço para uma home-
nagem especial a alguns repre-
sentantes dessas comunidades.

NOEDI MONTEIRO - Li-
cenciado em geografia e história
pelo Instituto Superior de Ciên-
cias Aplicadas ISCA, mestrado
em educação pelo Centro Univer-

O xavante Davi, primeira criança a ser vacina contra Covid-19 no Brasil
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sitário Salesiano de São Paulo
(UNISAL), com ênfase em rela-
ções etnicorraciais e antirracis-
mo. Organizador do Projeto Ne-
gro Arquivo & História, organi-
zador do Centro de Documenta-
ção, Cultura e Política Negra de
Piracicaba (1992), criador do
Comitê de Jornalistas Negros de
São Paulo (hoje Cojira) do Sindi-
cato dos Jornalistas Profissionais
no Estado de São Paulo em 2000.
Patrono da criação do Conselho
de Desenvolvimento e Participa-
ção da Comunidade Negra de
Piracicaba CMPDCN (2012).

CRISTINA FARGETTI -
Graduada em Letras Bacharela-
do e Licenciatura em Língua Por-

tuguesa (1988) pela Universida-
de Estadual de Campinas (UNI-
CAMP). Possui mestrado (1992)
e doutorado (2001) em Linguísti-
ca pela mesma universidade, e li-
vre docência pela UNESP (2015).
Atualmente é na Universidade Es-
tadual Paulista - Júlio de Mes-
quita Filho (UNESP-Araraquara).
É líder do LINBRA - Grupo de Pes-
quisa de Línguas Indígenas Bra-
sileiras, do CNPq. Tem experiên-
cia na área de Linguística (com
ênfase em Línguas Indígenas
Brasileiras), atuando nos temas:
fonética, fonologia, morfossinta-
xe, lexicologia, lexicografia, termi-
nologia, ensino bilíngue, sistemas
de escrita, produção textual.

A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma), o Instituto de Pesquisas Am-
bientais (IPA) e a Fundação Flo-
restal (FF) retomaram as ativida-
des de educação ambiental na Es-
tação Experimental de Tupi (Hor-
to de Tupi) com as escolas e comu-
nidade. Voltam a ser realizados no
local os programas Vem pro Hor-
to, PJ Tupi, Bacia Caipira e Edu-
caTrilha na Escola. A primeira ati-
vidade prevista, do programa
EducaTrilha na Escola, acontece
no dia 31/03, das 8h às 11h.

O EducaTrilha na Escola é
um programa de educação ambi-
ental e cultural que abrange esco-
las municipais, estaduais e parti-
culares e é desenvolvido por meio
de um processo formativo e um
concurso de projetos educativos
que incluem visitas ao Horto de
Tupi. O prêmio para as escolas ven-
cedoras é uma viagem pedagógica
com representantes das escolas a
uma área protegida. As inscrições
das escolas municipais, estaduais
e particulares para o Educa Trilha
na Escola já podem ser feitas por
meio do envio do termo de com-
promisso, disponível em: https://
hortodetupi.wixsite.com/educatri-
lhanaescola/inscricao, para
educatrilhanaescola@gmail.com.
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Horto de Tupi retoma atividades educativas

A edição de 2022 do Educa-
Trilha na Escola tem o patrocínio
da OJI Papéis e apoio da Secreta-
ria Municipal de Educação
(SME), da Secretaria Municipal
da Ação Cultural (Semac), da Di-
retoria de Ensino da Região de
Piracicaba, da Esalq (Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de Quei-
roz/USP), por meio do Laborató-
rio de Educação e Política Ambi-
ental (OCA), Grupo de Estudos

Desafios da Prática Educativa
(GED) e Programa Ponte (PE),
Grupo Multidisciplinar de Educa-
ção Ambiental (GMEA) e Piracica-
ba Realizando o Futuro (Pira21).

OUTROS PROGRAMAS
– O Vem pro Horto tem a finali-
dade de aproximar a comunida-
de do Horto e tornar o local um
espaço ainda mais voltado à edu-
cação sustentável. O PJ Tupi:
educação integral e ambiental é

desenvolvido com a Escola Esta-
dual Pedro de Mello com forma-
ção de professores e visitas dos
alunos. O Bacia Caipira é um pro-
grama realizado com grupos da
terceira idade de Piracicaba e San-
ta Bárbara d’Oeste, que nesse ano
abordará o tema Água, áreas na-
turais e saúde: é dando que se
recebe. O Horto Florestal de Tupi
está localizado na Rodovia Luiz
de Queiroz, Km 149 – SP304.

Divulgação/CCS

Com vocação para a sustentabilidade, Horto recebe escolas e comunidade
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Instituto faz análise de paredes do Museu Prudente de Moraes
Técnicos do Instituto de Pes-

quisas Tecnológicas (IPT) da Uni-
versidade de São Paulo (USP) co-
letaram amostras das paredes do
Museu Prudente de Moraes. O
objetivo é, por meio da análise das
amostras da argamassa do pré-
dio, datado de 1870, manter ao
máximo suas características ori-
ginais na obra de reforma do es-
paço, que deve começar em junho.
A análise foi um pedido do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan).

Além do Iphan, a reforma do
prédio de mais de 150 anos tam-
bém foi aprovada pelo Condepha-
at (Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico) e do Code-
pac (Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Cultural de Piracicaba).

As obras serão realizadas por
meio de convênio com o Governo
Federal, que disponibilizará R$

238.856,59, com contrapartida da
Prefeitura no valor de R$
155.256,20. Assim, o valor total
previsto para investimento é de R$
394.112,79. A reforma consiste na
reinstalação do sistema elétrico e
implantação de sistema de segu-
rança. O edital para abertura da
licitação foi publicado na última
quinta-feira, 24, no Diário Oficial.

“ A reforma do Museu possibi-
litará promover as melhorias neces-
sárias da estrutura na edificação do
patrimônio histórico e cultural, com
o objetivo de preservar sua identi-
dade original", disse a diretora do
espaço, Érica Stocco Frasson.

O Museu Prudente de Mo-
raes está localizado na rua San-
to Antonio, 641, e foi residência
de Prudente José de Moraes Bar-
ros, primeiro presidente civil do
Brasil. É mantido pela Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural (Semac).

A reforma do prédio do Museu Prudente de Moraes de mais
de 150 anos foi aprovada pelo Condephaat e pelo Iphan

Assessoria Parlamentar
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Instituto propõe arbitrar
conciliação extrajudicial

O presidente do Instituto Co-
nespi (Conselho das Entidades
Sindicais de Piracicaba), Wagner
da Silveira, o Juca, encaminhou
ofício ao prefeito de Piracicaba,
Luciano Almeida, colocando-se à
disposição para arbitrar uma con-
ciliação extrajudicial visando re-
solver o impasse nas negociações
salariais dos servidores municipais
de Piracicaba. Para isso, o Institu-
to Conespi propõe uma mesa de
negociação presidida pela entida-
de envolvendo a Prefeitura e o Sin-
dicato dos Servidores Municipais
de Piracicaba para às 14 horas des-
ta terça-feira, 29 de março, na Sede
do Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Piracicaba, loca-
lizada na rua Prudente de Mora-
es, 914. Documento neste sentido
também foi encaminhado ao pre-
sidente da Câmara de Vereadores
de Piracicaba, Gilmar Rotta.

De acordo com o presidente
do Instituto Conespi, a instituição
fez esta solicitação de mesa redon-
da ao prefeito Luciano Almeida
atendendo a pedido recebido do

presidente do Sindicato dos Servi-
dores Municipais, Valdir Sgrignei-
ro, que encaminhou documento à
entidade neste sentido.  “A nossa
intenção é de reabrir as negocia-
ções, visando assegurar que se
chegue a um acordo e se evite a
deflagração de greve dos servido-
res municipais, conforme foi deli-
berado na assembleia da última
sexta-feira, a partir do próximo dia
primeiro de abril”, explica.

O vice-presidente do Institu-
to Conespi, José Antonio Fernan-
des Paiva, que também vem acom-
panhando de perto toda campa-
nha salarial dos servidores muni-
cipais, diz que “a arbitragem está
garantida na Lei 7783, de 28 de
junho de 1989, que trata exclusi-
vamente da deflagração de greve
e, portanto, o Instituto Conespi,
uma entidade com uma história
de quase 40 anos de comprometi-
mento com os trabalhadores e Pi-
racicaba se coloca à disposição
para tentar intermediar um acor-
do entre a Prefeitura e o Sindicato
dos Servidores Municipais”.
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‘Carta Compromisso’ foi
entregue pelo PCdoB
ao ex-presidente Lula
É Lula para florescer esperança em nossa gente; restaurar a democracia,
retomar o desenvolvimento, garantir vida digna ao povo, afirma o documento

As eleições presidenciais de
outubro, no ano do bicentenário
de nossa independência, repre-
sentam um momento decisivo na
luta dos brasileiros e brasileiras.
Ou o Brasil se reencontra com a
democracia, retoma os caminhos
do desenvolvimento soberano, do
progresso social ou seguirá em
processo de destruição de sua
base econômica, de regressão ci-
vilizacional que torna a vida do
povo uma verdadeira tragédia.

O objetivo central do PCdoB é
derrotar o projeto Bolsonaro, de-
fender a democracia, a vida e os
direitos do povo. É preciso tirar o
país da crise e abrir um novo ciclo
de prosperidade e desenvolvimen-
to. Consideramos que o caminho
para trilharmos este objetivo é a
constituição de uma ampla frente,
que envolva forças democráticas,
populares e patrióticas, um movi-
mento que seja capaz de florescer
a esperança da nossa gente!

Uma ampla aliança em tor-
no de um pacto nacional pelo
desenvolvimento, pela democra-
cia e pela superação da desigual-
dade social e erradicação da po-
breza, para a elevação do padrão
de vida dos brasileiros e brasi-
leiras, rumo a um novo projeto
nacional desenvolvimentista.

O nosso desafio deve ser o de
constituir uma nova maioria po-
lítica no país para a governabili-
dade democrática, com a consti-
tuição de largo arco de apoio po-
lítico desde o primeiro turno elei-
toral, para vencer as eleições e al-
cançar forte representação no
Congresso Nacional e governar.

O tempo é de Reconstrução
Nacional, por meio da reforma
e soerguimento do Estado naci-
onal, democratizando-o e mo-
dernizando-o, com base no Es-
tado de direito democrático, e
pela recuperação dos direitos
sociais conquistados e consoli-
dados na Constituição de 1988.

Neste sentido, é que mani-
festamos apoio a pré-candida-
tura de Luís Inácio Lula da Sil-
va, por avaliarmos que ela é a
melhor expressão destes ansei-

os, e é capaz de liderar este mo-
vimento ao longo de todo o país.

Com vistas a contribuir com
ideias ao programa de governo
que será debatido nos próximos
meses, o PCdoB apresenta um
conjunto de propostas emana-
das do documento Diretrizes
para uma Plataforma Emergen-
cial de Reconstrução Nacional.

O eixo estruturante é o de pro-
moção do desenvolvimento sobe-
rano, com o protagonismo do Es-
tado nacional, revertendo a priva-
tização de empresas estratégicas,
como a Eletrobras. Este eixo tem
como alavancas o investimento
público, a valorização do trabalho,
emprego e renda dos brasileiros, a
reindustrialização e elevação da
produtividade econômica com
base em tecnologia avançada, a
inserção autônoma nas cadeias
globais de valor, a prioridade ao
mercado interno, e a superação
das desigualdades regionais. Tam-
bém são parte deste projeto o for-
talecimento da educação pública e
da cultura brasileira, e uma políti-
ca ambiental que coíba a explora-
ção predatória da natureza e im-
pulsione o desenvolvimento susten-
tável e estratégico da Amazonia.

As diretrizes principais
nesse caminho são:

1. Adoção de uma política
industrial para o país, que pro-
mova a reindustrialização da
economia nacional com autono-
mia e soberania tecnológica.
Priorizar as atividades produ-
tivas com maior valor agregado
que implicam maior complexida-
de tecnológica e alto nível de
educação e salários elevados.

2. É preciso resgatar o papel
do trabalho e do emprego no cen-
tro do processo desenvolvimen-
tista. Adotar uma política arroja-
da de aumento real crescente do
salário-mínimo, garantia de sa-
lário igual para trabalho igual
(com a aprovação do PL nº 130/
2011), redução da jornada de tra-
balho. Implementar programa
nacional de frentes de trabalho
em serviços de infraestrutura e
retomada de obras paralisadas.

3. Revogação da Reforma
Trabalhista, nas medidas que
destruíram direitos e desregula-
mentaram as relações trabalhis-
tas. Promover e proteger os di-
reitos dos/as trabalhadores/as
das plataformas de transporte e
aplicativos. Recompor o sistema
tripartite de negociações e resga-
tando e fortalecendo o papel dos
sindicatos, bem como a recrian-
do o Ministério do Trabalho.

4. Revogar o teto de gastos do
orçamento e alterar a política ma-
croeconômica são tarefas centrais.
Reduzir estruturalmente a taxa
real de juros, defender a moeda e
administrar o câmbio em prol do
interesse desenvolvimentista naci-
onal. Fortalecer os bancos públi-
cos em sua missão de fomento ao
desenvolvimento nacional e na
oferta de crédito a longo prazo,
assim como garantir o comando
do Estado sobre o Banco Central

5. Promover uma reforma
tributária emergencial, taxando
os mais ricos, as grandes fortu-
nas, a distribuição de lucros e di-
videndos, a remessa de lucros,
reduzindo a tributação sobre o
consumo. Elevar substancial-
mente a progressividade da ta-
xação do Imposto de Renda.

6. Fortalecer imediatamen-
te o caráter público e universal
do SUS, robustecer seu financi-
amento, elevando os repasses
dos entes federados e investir
em CT & I no complexo indus-
trial da saúde, garantindo vaci-
nação contra a Covid-19 no Pro-
grama Nacional de Imunização.

7. Instituir um Programa de
Renda Mínima permanente e Ação
Nacional Contra a Carestia e pela
segurança alimentar, erradicando
a fome; amplo programa de res-
taurantes populares; renegociação
de dívidas das famílias de baixa
renda junto ao sistema bancário.

8. Revogar a atual política de
preços da Petrobras (PPI), e esta-
belecer uma política de preços que
leve em conta os custos domésti-
cos de produção e uma taxa de
rentabilidade adequada às empre-
sas que atuam no setor. Taxar a

exportação de petróleo e criar uma
“Contribuição Temporária sobre
a renda petrolífera” como meio
para financiar um fundo de esta-
bilização dos preços dos combus-
tíveis e do GLP (gás de cozinha).

9. Retomar os princípios fun-
damentais da Política Externa
orientada pelos interesses de um
projeto nacional de desenvolvi-
mento soberano. Impulsionar a
política de integração regional
com o Mercosul e Unasul e a coo-
peração entre os países em desen-
volvimento por meio dos BRICS.

10. Impulsionar fortemente
as políticas sociais universais, com-
binadas com políticas de ações afir-
mativas que enfrentem as múlti-
plas formas de discriminação ra-
cial e promovam a integração e
mobilidade social de todos os que
são discriminados e subalterniza-
dos. Assegurar os direitos dos po-
vos indígenas, a liberdade religio-
sa, o combate à discriminação ra-
cial, de gênero e a LGBTQIA+fobia.
É tarefa urgente estimular o pro-
tagonismo das mulheres em to-
das as áreas da vida social, bus-
cando a equidade de gênero e ét-
nico-racial em nosso país e pro-
mover mais mulheres na política e
nos espaços de poder de decisão. É
preciso abrir veredas, construir
caminhos para superarmos a gra-
ve crise que o Brasil atravessa.

Estas são contribuições ini-
ciais que o PCdoB apresenta no
ano de seu centenário à pré-can-
didatura presidencial de Luís Iná-
cio Lula da Silva. Estamos con-
vencidos de que com amplitude
política e forte mobilização popu-
lar, elegeremos Lula presidente.

Alcançada esta vitória histó-
rica, apoiada em amplas forças e
com o protagonismo da esquerda,
vamos restaurar a democracia,
retomar o desenvolvimento e
garantir vida digna para o nos-
so povo, fazendo assim flores-
cer a esperança em nossa gente.

Niterói, 25 de março de 2022

Comitê Central do Partido
Comunista do Brasil –

PCdoB
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Fórum debaterá política
de mudanças climáticas

O Fórum Permanente de Ges-
tão e Planejamento Territorial Sus-
tentável debaterá, amanhã, a par-
tir das 14h, a construção da Polí-
tica Municipal de Enfrentamento
às Mudanças Climáticas. O even-
to será na plataforma Zoom, no
link https://bityli.com/aCpgd, e
está sendo organizado pela vere-
adora Silvia Morales, do manda-
to coletivo “A Cidade É Sua", do
vereador Josef Borges (Solidari-
edade) e da Comissão Municipal
de Mudanças Climáticas.

O fórum tem a finalidade de
incentivar a conexão dos segmen-
tos e setores públicos, privado,
de pesquisa, terceiro setor, po-
pulação, setores patronais e de
trabalhadores, e demais interes-
sados, com o intuito de propor e
monitorar metas que tenham em
vista o planejamento territorial
com sustentabilidade econômica,
ambiental, social e cultural.

Em relação às mudanças do
clima, alguns cenários são proje-
tados, os quais apontam para pos-
síveis impactos como o aumento
e a intensificação de eventos cli-
máticos extremos como tempes-
tades, inundações, secas, estiagens
e ondas de calor, entre outros.

Neste sentido, a proposta é
em torno do engajamento da so-
ciedade para se preparar e con-
seguir lidar com estes impactos,

reduzindo danos e prejuízos,
caso venham a ser confirmados.
É relevante o comprometimento
dos setores econômicos para me-
tas e ações para diminuição das
emissões de gases que contribu-
em para as mudanças climáticas.

O encontro específico em
questão tem o objetivo de apre-
sentar a versão preliminar da Po-
lítica Climática de Piracicaba, de-
bater com os atores sociais envol-
vidos, bem como receber contribui-
ções e recomendações no momen-
to de concepção desta política.

A programação contará com
relato das experiências de duas
jovens que participaram da As-
sembleia Comunitária pertinen-
te à Crise Climática e Ecológica,
realizada em 13 de novembro de
2021, na Câmara Municipal;
contexto histórico da agenda cli-
mática local; política climática de
Piracicaba – introdução e apro-
fundamento das discussões em
grupos;  e debate na plenária –
apresentação dos resultados pe-
los representantes dos grupos.

As inscrições devem ser con-
firmadas até hoje, 29, no e-mail
do mandato coletivo (mandato
coletivo@camarapiracicaba.sp.gov.br),
fornecendo o nome completo, ins-
tituição que representa (se for o
caso) e contatos (endereço de e-
mail e número de whatsapp).
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Sincop realiza segundo
encontro de capacitação

O Sincop – Sindicato dos Con-
tabilistas de Piracicaba realiza,
amanhã, 30, o segundo encontro
da série de palestras voltadas à
atualização e capacitação por meio
de parcerias com a OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) Regio-
nal Piracicaba e o Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia
de São Paulo (Crea). O primeiro
encontro na última quarta-fei-
ra foi apresentado pela equipe
The Wall Investimentos (escri-
tório credenciado a XP Investi-
mentos) sobre ferramentas para
cálculo de imposto de renda va-
riável, Bolsa de Valores, tipos de
investimentos e cenário macro.

Amanhã, 30, o tema será aber-
tura de empresas de engenharia,

registro no Crea, tributação da cons-
trução, tributação do engenheiro e
desoneração será apresentado por
equipe do Crea e Sincop. O último
encontro, dia 6 de abril, terá como
tema tributação de advogado, su-
cumbência, abertura de escritório
de advocacia e livro caixa, apre-
sentados por equipe da OAB e Sin-
cop. A Quarta da Integração é
oferecida gratuitamente para os
associados do Sincop, OAB e Crea.

Para os demais interessados
o custo é de R$35,00 podendo as-
sistir todas as palestras. Os encon-
tros acontecem das 19h30 às 21
horas, no auditório do Sincop
(Rua Paschoal Guerrini, 55) e para
participar é preciso fazer inscrição
pelo e-mail sincop@sincop.com.br.

Mais de 40 pessoas participaram do evento no auditório do Sincop

Divulgação

O campo de futebol da área
de lazer do trabalhador “Antonio
Geraldin” foi palco para a entrega
da moção de aplausos à atleta Ka-
roline Furoni, a Giga, por sua con-
vocação para compor a seleção
brasileira feminina de Flag Foot-
bal que disputou o campeonato
mundial de 2021, em Israel, e do
voto de congratulações ao artista
Felipe Malagueta, pelo trabalho
artístico de destaque que tem rea-
lizado na cidade. Na ocasião, além
da vereadora Silvia Morales PV)
e, integrantes do Mandato Coleti-
vo A Cidade É Sua,  e dos convida-
dos de ambos os homenageados,
também estiveram presentes os ve-
readores Gustavo Pompeu (Avan-
te) e Paulo Campos (Podemos).

Além da entrega das home-
nagens,  a  programação do
evento contou com “aula ofici-
na” de flag footbal e partida
amistosa com os presentes, in-
teressados em experimentar essa
modalidade esportiva. “Não bas-
ta homenagear, tem que partici-
par”, disse a vereadora Silvia.

“Eu quero agradecer o
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Homenagens agitam campo da
área de lazer do trabalhador
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Karoline Furoni (Giga) e Felipe Malaguetta receberam as
homenagens da vereadora Silvia Morales (PV), do Mandato Coletivo

Mandato Coletivo pelo reconhe-
cimento do nosso trabalho. É
uma modalidade esportiva rela-
tivamente nova, e por isso é di-
fícil conseguir apoio. Mas, está
se encaminhando para se tornar
esporte olímpico, daí vai ganhar
mais adeptos e mais possibilida-
des de patrocínio”, revelou Giga.

Já o jovem artista Felipe Ma-
lagueta dedico o prêmio aos pais e
aos amigos presentes. “Fico muito
feliz em ver vocês aqui nesta tar-
de. Receber essa homenagem do
Mandato Coletivo é um momento
muito importante para mim; é o
reconhecimento de um trabalho
que faço sem grandes pretensões,
mas com muita dedicação. Obri-
gado mesmo”, agradeceu Felipe.

A vereadora Silvia destacou
que “além fiscalizar e propor leis,
o vereador também tem esse papel
importante de destacar o trabalho
dos cidadãos que contribuem
para a cidade ter uma vida mais
leve e mais digna, seja através das
artes, dos esportes, dos trabalhos
sociais, pois eles ajudam a cui-
dar do nosso município”, disse.
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Evento destaca conferência
municipal de educação

O Conselho Municipal de
Educação, com apoio da Secre-
taria Municipal de Educação e
Diretoria Regional de Ensino, re-
alizou nesta sexta-feira e sába-
do, a VI Conferência Municipal
de Educação de Piracicaba.

Com o tema Inclusão, Equi-
dade e Qualidade: Compromis-
so para o Futuro da Educação
Brasileira, o evento contou com
a presença do presidente da Câ-
mara Gilmar Rotta (Cidadania),
prefeito Luciano Almeida (União
Brasil), secretário municipal
de Educação, Bruno Roza e o
presidente do Conselho Muni-
cipal de Educação, Nivaldo
Guidolin de Lima Filho.

O objetivo geral é o de ava-
liar e analisar as ações na pers-
pectiva de melhoria da qualida-
de educacional local, mais es-
pecificamente, analisar a execu-
ção das metas e notas técnicas

do MPE (Plano Municipal de
Educação) e PNE (Plano Naci-
onal de Educação) de acordo
com cada eixo proposto; pro-
mover intercâmbio entre a so-
ciedade civil e os profissionais
de educação e fornecer contri-
buições para a elaboração do
Plano Municipal de Educação
para o decênio subsequente.

Durante a conferência o
presidente da Câmara, Gilmar
Rotta destacou a importância em
realizar este encontro: “É no mu-
nicípio que se constrói um país, e
é por isso que precisamos ser for-
tes politicamente, para que nos-
sa voz seja ouvida além do
muro", disse o parlamentar, que
ainda reforçou que em novem-
bro deste ano, irá acontecer a
Conferência Nacional, e para que
a realidade do município chegue
até o Governo Federal é preci-
so passar por esse momento.
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Em depoimento à CPI, ex-servidor
confirma perda de dados no Semae
Ex-chefe de divisão de informática não soube especificar quais informações
foram extraviadas durante procedimento para troca de servidor público

Davi Negri

Novas oitivas da CPI do Semae aconteceram na segunda-feira (28)

Durante mais uma oitiva da
CPI do Semae, na manhã desta
segunda-feira (28), o ex-servidor
da autarquia, Francisco Carlos
da Silva, confirmou a perda de
dados durante procedimento
para troca de servidor, ocorrido
em meados de 2006. “Havia todo
tipo de informações neste HD,
então não sei informar se eram
dados sobre devedores ou se cau-
saram algum tipo de prejuízo à
autarquia”, acrescentou.

Ele recorda que, na época, o
Semae havia adquirido alguns ser-
vidores de dados e, como manti-
nha um contrato com uma empre-
sa para o serviço, recebeu um téc-
nico para efetuar a transação. No
entanto, durante o procedimento,
Silva conta que percebeu “inexpe-
riência e incompetência” do pro-
fissional que havia sido designa-
do para realizar o serviço.

“Vendo a situação, tomei a li-
berdade de interromper o serviço,
porque verifiquei o alto risco de
perda de dados”, lembra, ao in-
formar que o procedimento foi re-
alizado a partir das 22h, momen-
to em que não há demanda de
usuários no servidor. Diante da

necessidade de reabilitar o HD,
o ex-servidor contatou uma ou-
tra empresa em São Paulo para
recuperar os dados perdidos,
“que foi cerca de 20 a 30% do que
estava sendo transferido”, disse.

Contratado como servidor
comissionado no Semae, em
2005, Silva atuou como chefe de
setor informática até 2007 e, de-
pois, assumiu como chefe de di-
visão de informática. Durante
este período, trabalhou em tor-
no da aplicação de novas tecno-
logias na autarquia, como um
projeto para melhorar a agilida-
de de leitura de hidrômetros.

O depoimento de Francisco
Silva foi acompanhado pelos inte-
grantes da CPI – vereadora Rai de
Almeida (PT), presidente; Anilton
Rissato (Patriota), relator; e Thia-
go Ribeiro (PSC), membro – e tam-
bém pelo vereador Cássio Luiz Bar-
bosa, Cássio “Fala Pira” (PL).

Na mesma oitiva, também
foi colhido o depoimento do ex-
servidor de carreira Nelson Luis
Cancelieri, que, também atuava
na área de informática da autar-
quia, e apenas alguns meses após
o ex-presidente do Semae, Vla-

mir Schiavuzzo, assumir o car-
go, em 2005, deixou de ter aces-
so à rede e ao servidor principal.
“Foi uma escolha dele, que, de-
pois criou um outro grupo para
trabalhar no plantão em caso de
necessidade”, informou.

Para a presidente da CPI, os
depoimentos da manhã desta
segunda-feira indicam a neces-
sidade de busca de mais infor-
mações. “Vamos elaborar um re-
querimento para obter o relatório

técnico elaborado após a perda
dos dados e também queremos
saber se, em 2006, não havia
um sistema de back up para sal-
var estas informações”, disse.

A vereadora também infor-
mou que deverá convocar o ser-
vidor José Chitolina Júnior e
convidar o ex-chefe de setor Cel-
so Prates, ambos citados pelos
depoentes e que podem contri-
buir com mais informações a
respeito da perda de dados.

Os vereadores Thiago Ribeiro
(PSC) e Cássio “Fala Pira” (PL) vi-
sitaram, na quarta-feira (23), as
escolas municipais Francisco Cé-
lio Betiol, em Santa Teresinha, e
a Professor Hélio Casale Pado-
vani, no Água Branca, acompa-
nhados do secretário municipal
de Educação, Bruno Cezar Rosa, e
da engenheira da secretaria mu-
nicipal de Obras, Ana Cabana.

Durante as visitas, foram
apontados, na Francisco Betiol, a
interdição imediata do muro que
se encontra com risco de queda nos
fundos da escola. A engenheira
Ana Cabana comunicou que as
obras deverão ocorrer em breve e
que a área ficará interditada.
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Em visita a escolas, parlamentares
verificam merenda e obra em muro

Vereadores visitaram unidades, acompanhados pelo secretário de
Educação, Bruno Cezar, e por Ana Cabana, da secretaria de Obras
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A Sedema (secretaria munici-
pal de Defesa do Meio Ambiente)
foi acionada para a remoção ime-
diata de árvores da espécie “leuce-
na”, considerada uma praga de
origem não nativa e que está for-
çando a estrutura do muro. Ou-
tras questões estruturais foram
levantadas pela engenheira e pelo
secretário, que já comunicaram
que as obras ocorrerão no local.

Já na escola Hélio Casale Pa-
dovani, os vereadores e o secre-
tário de Educação conferiram a
merenda escolar, observando a
qualidade dos produtos, como
carne e frutas. E também percor-
reram a unidade escolar para ve-
rificar a estrutura do prédio.

O Colégio de Líderes, instru-
mento criado pelo Regimento In-
terno da Câmara Municipal de
Piracicaba para reunir as lide-
ranças de bancadas, promoveu
a primeira reunião do ano nesta
segunda-feira (28). O colegiado
é presidido pelo vice-presidente
da Mesa Diretora da Casa, vere-
ador Acácio Godoy (PP), e tem o
objetivo de antecipar e amadu-
recer as discussões que vão a ple-
nário, através de interlocuções
entre os representantes dos gru-
pos partidários dos vereadores.

Além do presidente do colegi-
ado, a reunião contou com a pre-
sença dos vereadores Aldisa Mar-
ques, o Paraná (Cidadania), e Gus-
tavo Pompeo (Avante), que solici-
tou o encontro, além da chefe do
Departamento Legislativo, Mari-
ane Pereira, e do assessor especial
da Presidência, Fábio Dionísio.

“Senti a necessidade de ter um
alinhamento dos líderes para dis-
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Colégio de Líderes realiza primeira reunião do ano
Fabrice Desmonts

Colégio reúne lideranças de bancadas para discussão de projetos

cutir as ações tanto internas quan-
to de projetos que estão tramitan-
do na Casa. Precisamos melhorar
a comunicação dos líderes com as
bancadas”, explicou Pompeo. “A
ideia é fortalecer as lideranças com
os departamentos e a gente ter o
acesso e o entendimento da tra-
mitação, do Regimento da Casa,
para poder orientar as bancadas.
O Colégio de Líderes tem muito a
agregar tanto para a instituição da
Câmara quanto para os manda-
tos e assessorias. É uma ferramen-
ta extremamente importante do
Regimento e tem que ser usada”.

Para o vereador Paraná, é
preciso reunir todos os líderes
para alcançar um entendimento
sobre os próximos passos do cole-
giado. Por sugestão dele, ficou de-
finido que as próximas reuniões
com os líderes serão convocadas
para meia hora antes das ses-
sões, com o objetivo de garantir
maior adesão dos participantes.

“Conseguimos propor uma
dinâmica que permita não atrapa-
lhar a rotina dos vereadores, que
não é fácil”, disse o presidente do
Colégio, Acácio Godoy. “Vamos
propor um horário anexo à reali-
zação das sessões para que todos
possam estar presentes. Sendo an-

tes da sessão, a gente vai conseguir
uma adesão maior. Trouxemos a
importância de alguns assuntos
serem debatidos pelo colégio de lí-
deres para gerar um melhor estu-
do e encaminhamento das pautas,
tornando a reunião ordinária
mais produtiva e mais dinâmica”.
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Após solicitação de vereador, avenida José Trevisan recebe melhorias
Após solicitação do verea-

dor Laercio Trevisan Jr. (PL),
a Semob (secretaria municipal
de Obras) realizou os serviços
de pavimentação asfáltica na
avenida José Trevisan, locali-
zada no bairro Sertãozinho. “A
via é muito utilizada pelos fre-
quentadores da Afesalq, Clube
AABB, centro de hipismo, além
de cerca de 30 casas, chácaras
e empresa. A avenida José Tre-
visan necessitava deste serviço
há décadas, e foi atendida pela
atual administração munici-
pal”, destaca o parlamentar.

Foram realizados os serviços
de tapa-buracos e de pavimenta-
ção asfáltica em inúmeros trechos,
garantindo assim, melhores con-

dições de trafegabilidade e maior
segurança aos moradores e mo-
toristas que por ali transitam.

Na oportunidade, Trevisan
Jr. reiterou que solicitará à Se-
muttran (secretaria municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes), a execução dos ser-
viços de sinalização viária, pin-
tura dos postes e a implantação
de uma lombada nesta avenida,
na altura do número 300.

"Agradeço o prefeito Lucia-
no Almeida (União Brasil), ao se-
cretário de Obras, Paulo Sérgio
Ferreira da Silva e à toda equipe
do setor de tapa-buracos, em
nome de Bruno Guimarães, pelo
atendimento desta importante
reinvindicação”, disse Trevisan.

A pedido de Trevisan Jr., melhoramentos requeridos há anos foram
atendidos, em serviços de tapa-buracos e pavimentação asfáltica
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Trabalho de escola municipal
do Boa Esperança é elogiado

Os servidores da Escola Mu-
nicipal "Professora Nair Libardi",
no Jardim Boa Esperança, tiveram
seu trabalho elogiado pela verea-
dora Rai de Almeida (PT). Ela vi-
sitou o estabelecimento de ensino
nesta quinta-feira (24) e, à noite,
durante a 7ª reunião ordinária, pa-
rabenizou o diretor, William Barba-
do dos Santos, e os funcionários.

"Temos servidores públicos
dedicando a vida à educação ape-
sar de todas as dificuldades en-
contradas e falta de apoio, preci-
sando dispor de seus próprios re-
cursos para se formarem, busca-
rem novos conhecimentos e aper-
feiçoarem sua bagagem intelectu-
al para servir à população", dis-
se Rai, no início de sua fala.

"Quero dar o exemplo dos
servidores da Escola Munici-
pal 'Professora Nair Libardi',
na pessoa de seu diretor, que
tem feito a gestão de forma
primorosa, acolhendo a comu-
nidade. Visitei a escola e saí de
lá com minha alma cheia com
a forma como se dedicam."

Em mensagem ao prefeito
Luciano Almeida, Rai endossou
a campanha salarial dos funcio-
nários públicos. "Peço ao prefei-
to que não só atenda às reivindi-
cações salariais, mas também
pense na elaboração de concur-
sos públicos para que a escola te-
nha profissionais para melhorar
as condições de trabalho e a ofer-
ta de novas vagas à população."
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Sema faz encontro das mulheres da agricultura
Na manhã de ontem, 28, a

Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento)
promoveu o encontro Café da
Manhã das Mulheres da Agri-
cultura, em alusão ao Dia In-
ternacional da Mulher, come-
morado neste mês de março.
Cerca de 40 mulheres estive-
ram presentes para o bate-
papo no espaço do Varejão da
Paulista, entre agricultoras,

pesquisadoras, empreendedoras
e funcionárias da Sema, todas
que atuam em áreas ligadas di-
reta ou indiretamente com a
agricultura e o abastecimento.

A agricultora Helena Chris-
tofoleti trouxe para o café da
manhã pitaya e bolo de bana-
na, feito com a colheita do pró-
prio sítio, em Piracicaba. Segun-
do ela, o encontro foi “muito
importante para fortalecer e

unir as mulheres da área da
agricultura”. Nancy Thame,
secretária da Sema, agradeceu
a presença de todas e explanou
sobre a representatividade das
mulheres nos diversos espa-
ços. “Somos tão fortes, tão lu-
tadoras. É preciso uma força
conjunta para alcançarmos
um futuro mais justo e igua-
litário para todas e todos.”

A presidente do Fussp (Fun-

do Social de Solidariedade de
Piracicaba), Andréa Almeida, e
a secretária da Smads (Secre-
taria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social), Eu-
clidia Fioravante, marcaram
presença. A vereadora Silvia
Morales, do Mandato Coletivo
A Cidade É Sua também com-
pareceu, bem como as assesso-
rias da vereadora Ana Pavão e
do vereador Gustavo Pompeo.
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Simespi oferece 11 cursos em abril
O Simespi vai oferecer 11

cursos de capacitação e duas
palestras gratuitas, em abril,
todos eles com inscrições aber-
tas. Os cursos abrangem as
mais diversas áreas, desde a fi-
nanceira e contábil, passando
pela gestão e pela produção.

“Quatro cursos serão total-
mente gratuitos para as empre-
sas associadas ao Simespi, sen-
do dois deles ministrados em
parceria com a Fumep (Funda-
ção Municipal de Ensino de Pi-
racicaba): Simbologia de Solda-
gem e Alimentador de Linha de
Produção. Os outros dois cursos
gratuitos são o MASP (Método
de Análise e Solução de Proble-
mas), realizado em parceria com
o IQA (Instituto da Qualidade
Automotiva), e Gestão de Resí-
duos Sólidos, a ser desenvolvido
pela DSK Consultoria Ambiental.
Todos os cursos são também aber-
tos a interessados”, explica San-
dra Novaes, coordenadora da
área de capacitação do Simespi.

O curso de Gestão de Esto-
que abre o mês de abril, com au-
las nos dias 4 e 11, ministradas
pelo professor Alexandre Copat-
to. Nos dias 5 e 12, acontece o
curso Análise de Balanço para
Tomada de Decisões Financei-
ras, com o professor Fernando
Taranto. O professor Carlos Aber-
to Zem dará o curso Negociação
em Operações Comerciais, que
acontece nos dias 6 e 13 de abril.

Nos dias 6, 13 e 20 de abril
acontece o curso Simbologia de
Soldagem nas dependências da
Fumep. Práticas Trabalhistas

Vigentes com Reflexos no E-So-
cial é o tema do curso que será
dado por Andréa Gentile e Elia-
na Ribeiro, no dia 12. O profes-
sor Emílio Amstalden ministra-
rá o curso Plano de Cargos e Sa-
lários, a ser realizado no dia 14.

Em 18 de abril, começam
os cursos Alimentador de Li-
nha de Produção (que vai até
11 de junho), e Excel Básico
Turma 3 (que vai até 20 de ju-
nho). Ambos serão ministra-
dos nas dependências da Fu-
mep. O IQA traz o curso MASP
(Método de Análise e Solução
de Problemas) para o Simespi,
nos dias 18 e 19 de abril. Ges-
tão de Resíduos Sólidos está
agendado para os dias 25 e 27.

Diretor de Comunicação do
Simespi, Douglas Fazanaro, que
é leader coach, máster coach e
mentor humanizado, faz pales-
tra no dia 26, com o tema Como
Preservar Nossos Talentos. O
Simespi fecha o mês de abril com
a palestra gratuita on-line, no
dia 29, sobre A reforma do Im-
posto de Renda (Projeto de Lei
2337/2021) e a Proposta de Tri-
butação da Distribuição de Lu-
cros. O tema será abordado pe-
los advogados Ademir Crivela-
ri, Júlio Higashi e Letícia Sarto.

De acordo com Sandra, os
cursos pagos são oferecidos
com descontos de 60% em mé-
dia para empresas associadas.
Toda a programação de cursos
e mais informações podem ser
acessadas na aba cursos/pales-
tras do site www.simespi.com.br
ou pelo telefone (19) 3417-8600.
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Professores podem decidir
pela deflagração de greve
Apeoesp promove assembleia, hoje, 29, em frente à Alesp, às 14 horas

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial de Ensi-
no do Estado de São Paulo) pro-
move assembleia hoje, 29, às 14
horas, em frente à Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, para pro-
testar e pressionar os deputados
da base governista para que des-
membrem o PLC 03/2022, que tra-
mita naquela Casa, garantindo
reajuste salarial aos professores e
retirando a proposta da chamada
“nova carreira” da pauta de dis-
cussão. A Apeoesp, que  reivindica
reajuste salarial de 33,24%, o que
assegura o cumprimento do piso
nacional do magistério no Esta-
do de São Paulo e a retirada da
proposta de criação da chamada
“nova carreira”, informa que os
professores podem deflagra gre-
ve para que as reivindicações da
categoria sejam atendidas.

Para isso, todos os professo-
res estão convocados para a  as-
sembleia, com paralisação da ca-
tegoria, que reunirá representan-
tes de  todas as regiões do Estado
de São Paulo. A subsede da Apeo-
esp em Piracicaba organiza uma
caravana de professores para par-
ticipar da assembleia, como forma
de engrossar o movimento para
pressionar o governo estadual.

De acordo com a presidenta

da Apeoesp, a deputada estadual
Professora Bebel (PT), o governo,
conforme estabelece o PLC 03/
2022, quer atrelar o reajuste de
10% à criação da nova carreira,
que, na realidade, é o desmonte
da nossa carreira, “porque per-
deremos quinquênios, sexta-par-
te e outros direitos. Isso é tão ver-
dade que o secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, postou
nas suas redes sociais que somen-
te é contra a aprovação da “nova
carreira” quem quer continuar a
receber “altos salários”. Com isso,
está admitindo que a tal “nova
carreira” implicará, sim, em re-
dução de salários, pois os valores
supostamente percebidos como
aumento não serão integrados ao
salário base, sendo apresentados
na forma de subsídios. Agora,
francamente, dizer que algum pro-
fessor ou professora ganha “altos
salários” é brincadeira de mau
gosto, não é?”, questiona Bebel.

Além disso, a presidenta da
Apeoesp ressalta que “passaremos
a trabalhar mais 14 horas sema-
nais dentro das escolas, sem au-
mento salarial correspondente. Já
o subsidio inicial de R$ 5 mil será
corroído pelo aumento dos des-
contos, com o professor, na prá-
tica, recebendo pouco mais de R$

Divulgação

Na Alesp, Bebel tem sido referência na luta em defesa dos professores

3.700,00, além do que o tempo
de serviço e experiência não se-
rão fatores evolutivos e os pro-
fessores levarão 28 anos para
chegar à 11ª referência, no total
de 15, fazendo provinhas e avali-
ações subjetivas. Já os professo-
res temporários (categoria O) se-
rão enquadrados compulsoria-
mente na referência 1 quando da
renovação de seus contratos e fi-
carão estagnados, sem evolução
e sem carreira, recebendo no má-

ximo pouco mais de R$ 3.700,00
e trabalhando mais”, destaca.

Por outro lado, Bebel res-
salta que não há ainda nenhu-
ma clareza sobre a evolução na
carreira. “É uma farsa que o
governo do PSDB tenta enfiar
goela abaixo do magistério pau-
lista, mas não vamos aceitar!”,
completa, ressaltando a neces-
sidade de uma ampla partici-
pação dos professores na as-
sembleia desta terça-feira.

CINCO MOTIVOS
Para apostar na Dupla de

Páscoa; prêmio está estimado em
R$30 milhões! Faltam 15 dias
para o sorteio da primeira lote-
ria especial do ano, que acontece
no dia 14 de abril. Para você não
perder essa super oportunidade
de se tornar um multimilioná-
rio, listei cinco motivos para você
apostar nesta loteria que poderá
pagar um prêmio individual
maior que a Mega da Virada

DOIS SORTEIOS
A Dupla de Páscoa é um

concurso especial da Dupla-
Sena, a única loteria que tem
dois sorteios por concurso. O
que isso significa? Que com
apenas uma aposta você tem o
dobro de chances de ganhar!

NÃO ACUMULA
Como em toda loteria es-

pecial, o prêmio da Dupla de
Páscoa também não acumula.
Ou seja, caso nenhuma apos-
ta acerte as seis dezenas sor-
teadas na primeira faixa de
premiação do primeiro sor-
teio, o valor será distribuído
entre os acertadores da se-
gunda faixa de premiação
(quina) do primeiro sorteio. No
ano passado não houve acer-
tador da faixa principal e o pre-
mio foi rateado para os acer-
tadores das cinco dezenas.

 MAIS FACIL
A Dupla de Páscoa é a segun-

da loteria especial com maior pro-
babilidade de ganhar. A probabi-
lidade de você levar o prêmio prin-
cipal da Dupla de Páscoa é de 1
em 15.890.700, 3 VEZES maior
do que ganhar na Mega da Vira-
da, por exemplo, cuja probabili-
dade de premiação na faixa prin-
cipal é de 1 em 50.063.860.

SALÁRIO DOS SONHOS
Se aplicado na poupança,

o prêmio da Dupla de Páscoa
pode render aproximadamen-
te R$ 150 mil por mês. É ou
não é o salário dos sonhos?

PAGA TERNO
Acertando três dezenas

já tem premiação.

BOLÃO
O maior prêmio já entre-

gue foi uma Dupla-Sena no
valor de R$ 12.422.876,44. Na
ocasião, um bolão de 25 cotas
levou a melhor feita na vizi-
nha cidade de Indaiatuba.

BOLÃO TURBINADO
Quer outra boa notícia?

Nosso bolão com 15 dezenas au-
mentam em até 50 MIL VEZES
as chances de você ganhar na
loteria especial. Afinal é o maior
bolão do Brasil! Tenho 10 op-
ções de combinações diferentes.

A Secretaria Municipal de
Obras realizou, na última sexta-
feira (25), a pavimentação asfálti-
ca da alça de acesso da avenida
São Paulo, no bairro Paulicéia. O
serviço foi executado após visita
ao local pelo secretário municipal
de Obras, Paulo Sérgio Ferreira da
Silva, na semana passada, por in-
termediação do presidente da Câ-
mara Municipal de Piracicaba, ve-
reador Gilmar Rotta (Cidadania).

Segundo moradores e comer-
ciantes do bairro Paulicéia que
atenderam o secretário, a obra
era necessária porque a via se en-
contrava bastante danificada e
com buracos, o que já ocasionou
danos financeiros aos que utili-
zam a alça. A realização do servi-
ço garante mais qualidade a to-
dos que trafegam pela avenida e
evita novos prejuízos financeiros.

CORTE DE MATO – Outra

reivindicação do vereador Gilmar
Rotta foi atendida pela Sema (Se-
cretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento) na semana pas-
sada. Foi promovido o corte de
mato na antiga escola “José Pia-
centini”, localizada na rodovia Sa-
muel de Castro Neves, em frente à
igreja Santo Antônio, no bairro
Pau D’Alho. O serviço havia sido
requisitado pelo parlamentar após
o encaminhamento de ofício.

Os moradores, ao procurarem
o gabinete do vereador, relataram
preocupação e insegurança pelo
fato do mato estar muito alto, o
que ocasionava o aparecimento de
animais peçonhentos e atrapalha-
va o uso da pista de caminhada. A
medida trouxe novamente tran-
quilidade aos moradores, permi-
tindo que os frequentadores do
espaço possam realizar suas ativi-
dades físicas com segurança.

Alça de acesso da avenida São Paulo recebe pavimentação asfáltica

Assessoria Parlamentar
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Alça de acesso da avenida
São Paulo recebe asfalto

O Instituto Histórico e Geográ-
fico de Piracicaba, que completa 55
anos de fundação em agosto, é um
dos apoiadores locais do “Abraço
da Paz”, que ocorrerá amanhã, dia
30, a partir das 8h30. A data tam-
bém é instituída como Dia Munici-
pal da Paz, através de lei criada em
2016 pelo então vereador Pedro
Cruz. Piracicaba será a primeira ci-
dade a realizar esta ação, servindo
de inspiração para os demais muni-
cípios que possuem o Marco da Paz.

A entidade tem sua repre-

MMMMMOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTO

IHGP apoia o Dia do Marco da Paz
sentante, a professora Valdiza
Capranico, também vice-presi-
dente do IHGP, que na última
terça-feira acompanhou a visita
a Piracicaba de Caetano Luigi
Brancati, idealizador do Marco
da Paz, e de Amir Massis, diretor
do Instituto da Paz em São Paulo.
Ele esteve na Câmara Municipal
para gravar uma entrevista sobre
o “Abraço da Paz”, que será na
área de lazer da Rua do Porto.

Brancati se diz preocupado
em prevalecer a paz mundial,

numa época de pandemia a qual
exige conscientização das pessoas,
além do conflito bélico que envol-
ve Rússia e Ucrânia. Segundo ele,
a discussão e efetivação da paz
deve ser uma atitude diária, in-
dividual e feita com “a mais pro-
funda consciência e coerência”.

A população está convidada
para o “Abraço da Paz”. O Mar-
co da Paz de Piracicaba está ins-
talado em outras 20 cidades,
além de outras nações como Mé-
xico, Argentina, Chile e Itália.

TTTTTRILHARILHARILHARILHARILHA

Cinepiano pela Pastoral acontece hoje
Há mais de 10 anos o Cine-

piano Tony Berchmans realiza
apresentações pelo Brasil e Eu-
ropa e Piracicaba sempre está na
rota do espetáculo audiovisual,
consagrado por onde passa. A
relação afetiva com a cidade se
estende também com a Pastoral
da Criança regional, apoiada pela
solidariedade do público do even-
to. Não vai ser diferente hoje, às
20 horas, quando a apresenta-
ção acontece no Teatro Munici-
pal Dr. Losso Netto. O ingresso
individual deverá ser trocado
duas horas antes da sessão na
bilheteria do teatro por três (3)
litros de leite integral de caixinha.

Todas as doações serão rever-
tidas à Pastoral, que na região de
Piracicaba foi um trabalho enca-
beçado pelo casal Bergue e Anto-
nio Canto, pais do idealizador do
Cinepiano, que saiu da cidade para
ganhar o mundo com sua música,
mas não se esquece das raízes.

Ao trocar os ingressos por lei-
te - será necessária a apresenta-
ção do comprovante de vacinação
com pelo menos duas doses con-
tra a Covid-19 -, o público do Cine-
piano colabora com o programa de
nutrição desenvolvido pela Pasto-
ral há 35 anos na região. Voltado
ao resgate da vida de crianças e
gestantes e ao fortalecimento dos
vínculos afetivos das famílias, com
ações de saúde, nutrição, educa-
ção, catequese e cidadania, além
de capacitar lideranças comuni-
tárias como agentes de transfor-
mação em suas comunidades.

ESPETÁCULO - Piracicaba
verá uma apresentação inédita do
compositor, produtor musical e
pianista Tony Berchmans, que de-
senvolverá ao vivo a trilha sono-
ra do filme O Homem Mosca (Sa-
fety Last, 1923), do diretor Ha-
rold Lloyd, considerado um dos
grandes gênios da comédia do ci-
nema mudo, à altura de Charles
Chaplin e Buster Keaton. Narra
a jornada hilária de um rapaz
apaixonado, que entra numa sé-
rie de incríveis confusões para
convencer sua noiva a se casar.

A projeção será em autênti-
ca película cinematográfica, re-
criando a atmosfera da época do
lançamento do filme, há quase
um século. O projetor e a cópia
raríssima são da produtora pi-
racicabana Cine16, que tem um
dos maiores acervos no Brasil de
filmes do início do cinema.

Consagrado com mais de 160
apresentações pelo mundo, Berch-
mans acompanha clássicos do ci-
nema com improvisações ao piano
em preciso sincronismo com os fil-
mes. A música narra as cenas com
precisão e ajuda a contar a histó-
ria, estabelecendo andamentos, cli-
mas emocionais, ambientações
dramáticas e pontuações cômicas.
A técnica particular é um impressi-
onante exercício de interpretação e
sincronismo, que proporciona ao

público uma experiência audiovisu-
al única. O concerto é um verda-
deiro tributo à música e ao cinema.

TONY E O CINEPIANO -
Especialista no estudo da música
de cinema, Tony Berchmans Can-
to é autor do livro “A Música do
Filme – Tudo o que você gostaria
de saber sobre a música de cine-
ma”. Desde 1992 atua no mercado
de produção fonográfica, coorde-
nando, compondo e produzindo
som para rádio, TV, cinema e in-
ternet em centenas de projetos. Foi
curador de eventos musicais in-
ternacionais, que trouxeram ao

Brasil nomes como Ennio Morri-
cone e Gustavo Santaolalla. Pro-
fessor de Pós-Graduação em Tri-
lha Sonora para Cinema e TV, par-
ticipa de festivais e concertos mu-
sicais de cinema nos Estados Uni-
dos, Espanha, Bélgica e Brasil, pro-
fere palestras e ministra cursos e
oficinas nas principais instituições
de ensino do País. Saiba mais:
www.tonyberchmans.com.br.

Acesse informações sobre o
Conepiano: www.cinepiano.
com.br / Youtube: https://
goo.gl/buqG5s / Facebook/ Ins-
tagram/Twitter: @cinepiano
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Campanha da Leuven arrecada
cerca de 1 tonelada de alimentos
A presidente do Fussp, Andréa Almeida, agradeceu pela iniciativa e lembrou que
o Banco de Alimentos depende de campanhas como essa para atender as famílias

A Cervejaria Leuven arreca-
dou domingo, 27, cerca de 1 tone-
lada de alimentos ao Banco de Ali-
mentos do Fussp (Fundo Social de
Solidariedade). Essa foi a 5ª cam-
panha de arrecadação realizada
pela cervejaria em prol do Fussp,
no qual os participantes doaram
1 quilo de alimento e com mais
R$ 2 (para o growler) ganharam
1 litro de chope pilsen. A campa-
nha contou ainda com a parceria
do projeto Pernas Caipiras, que vo-
luntários atuaram na arrecadação
ontem, e da Rádio Piracicaba.

A presidente do Fussp, An-
dréa Almeida, agradeceu à Cer-
vejaria Leuven pela iniciativa e
lembrou que o Banco de Alimen-
tos depende de campanhas como
essa para atender as famílias em
situação de vulnerabilidade ca-
dastradas no Cras (Centro de
Referência da Assistência Soci-
al). “Esse evento, além de movi-
mentar a cidade, é muito impor-
tante porque vemos as pessoas
doando e, em troca, até levam
para o domingo uma cervejinha.
Todo mundo fica contente. Nós,
como setor público, que estamos
recebendo os alimentos, a Leu-
ven por estar fazendo a parte
social dela e as pessoas que vêm
doar e vão embora felizes, por-
que quem doa fica feliz ajudan-
do o próximo”, afirma Andréa.

Entre os alimentos arreca-
dados estão arroz, feijão, açúcar,
pó de café, óleo, macarrão, entre
outros. Um dos participantes da

ação foi o funcionário público
Danilo Giehl, que aproveitou o
domingo para pedalar e ajudar
o Banco de Alimentos. “Essa é a
primeira vez que estou partici-
pando. Vi nas redes sociais e
achei legal porque é unir o útil
ao agradável. Gosto de tomar uma
cerveja, gosto de pedalar, então
por que não ajudar ainda as pes-
soas necessitadas?”, comenta.

A analista de e-commerce Li-
lian Arruda participou da cam-
panha pela segunda vez. Ela lem-
bra da importância de unir esfor-
ços para ajudar as famílias que
necessitam. “É uma ação solidá-

ria legal porque estamos em um
momento delicado do país, que
muitas pessoas estão precisando
de ajuda alimentar, financeira e
de outras fontes também. Então
tudo que pudermos fazer para
ajudar e mobilizar a população é
válido”, avalia. “E também por-
que adoro o chope da Leuven.
Sempre venho aqui, então por que
não trazer um alimento e ganhar
um chopinho em troca? Todo
mundo sai ganhando”, brinca.

CADASTRAMENTO – To-
das as famílias em situação de
vulnerabilidade com relação a ali-
mentos podem procurar o Cras

(Centro de Referência de Assis-
tência Social) da sua região, pre-
ferencialmente pelos telefones das
unidades. O atendimento com
cestas é de cunho emergencial e
não mensal. A fim de que seja
garantida a equidade aos muní-
cipes, os interessados passarão
por uma avaliação socioeconômi-
ca, que será realizada pelo Cras,
serviço da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads) e, então, serão en-
caminhados para retirada da ces-
ta. A lista dos CRAS pode ser aces-
sada no site: smads.piracicaba.
sp.gov.br/protecao-basica.

Ação ocorreu domingo, 27; a cada um quilo de alimento doado + R$ 2 os participantes receberam 1 litro de chope

Assessoria Parlamentar

A Secretaria Municipal de
Obras (Semob) executou a ope-
ração tapa-buraco em 86 vias,
entre ruas e avenidas, nas duas
últimas semanas, de 14 a 18/03
e de 21 a 25/03, sendo 43 vias
em cada semana. Em média 20
bairros foram atendidos por se-
mana. A população pode solici-
tar o serviço da operação Tapa-
buraco pelo SIP-156. Três equipes
executam a operação em pontos
diferentes ao mesmo tempo.

VIAS ATENDIDAS DE 14
A 18/03: Água Branca: rua San-
ta Catarina; Alemães: rua José
Pinto de Almeida; Algodoal: ro-
dovia Hermínio Petrim; Centro:
ruas do Rosário, Ipiranga e Flori-
ano Peixoto e avenidas Armando
de Salles Oliveira e Ulhoa Cintra;
Higienópolis: avenidas Comenda-
dor Luciano Guidotti e Água Bran-
ca; IAA: rua Jacob Jacob; Jardim
Gilda: rua Dona Irma Rosseto
Pexe; Jardim São Jorge: Estrada
Municipal; Kobayat Libano: rua
Dr. Miguel Vieira Ferreira; Lotea-
mento Distrito Industrial Uninor-
te: avenida Seul; Maracanã: rua
Leovigildo Correia e Silva; Mario
Dedini: ruas Salvador Pexe e Rai-
os de Sol; Monte Libano: ruas
Mário Françoso, José Colombo
Garbogini e Vitória Régia e aveni-
da Thales Castanho de Andrade;
Morumbi: rua Jorge Zohlner;
Nossa Senhora de Fátima: aveni-
da Jules Rimet e rua Ernesto Vili-
otti; Nova América: rua Prof. Hé-
lio Penteado de Castro e avenida
Prof. Alberto Vollet Sachs; Novo
Horizonte: ruas Governador Va-
ladares, Professora Laura Campos
Ferrari e Alfenas e avenida Frei
Francisco Antonio Perin; Parque
Residencial Monte Rey I: rua Dir-
ce Avalloni de Moraes; Parque Re-
sidencial Monte Rey II: ruas The-
resinha Beduschi Petineli e José
Malaguetta; Parque dos Eucalip-
tos: rua Corina Martins dos San-
tos; Santa Rosa: rua Augusto de

Lello; Santa Rosa Ipês: avenida
Hyundai; Santa Terezinha: ruas
Osasco e Adelmo Cavagioni; Ta-
quaral: rua Maringá; Unileste: rua
José Coelho Prates Junior; Vila In-
dustrial: avenida Brasília; Vila Re-
zende: avenida Dona Francisca.

VIAS ATENDIDAS DE 21
A 25/03: Artemis: avenida São
João; Campestre: estrada Sra.
Antonia Lídia de Almeida Barros,
avenida Laranjal Paulista e ruas
Samuel da Rocha e Cerquilho; Cas-
telinho: ruas Dr. Paulo Simões e
José Maurício de Sá; Centro: ave-
nida Armando de Salles Oliveira e
rua Boa Morte; Garças: ruas José
Leme de Oliveira, Joaquim José da
Silva e Areiópolis e avenida Elias
de Almeida Prado; Jaraguá: rua
Santos e avenida Dona Jane Con-
ceição; Jardim Belvedere: rua
Dona Stella; Jardim Boa Esperan-
ca: rua Valentim Tozi; Jardim Eu-
ropa: rua Dona Eugênia; Jardim
Ipanema: avenida Bruno Ferraio-
li; Jardim Planalto: rua Hercolino
Mônaco; Jupiá: Estrada José
Francisco Perez Gonzalez; Lotea-
mento São Francisco: rua Itapu-
ra; Mario Dedini: avenida Luiz
Ralf Benatti; Monte Líbano: rua
Vitória Régia e avenida Thales Cas-
tanho de Andrade; Noiva da Coli-
na: avenida Sidney Luiz Brajão;
Nova América: avenida Prof. Al-
berto Vollet Sachs e rua Padre João;
Nova Suíça: rua Clara da Costa;
Paulista: rua Dr. João Conceição e
avenida Francisco Álvares; Perdi-
zes: avenida Taubaté e rua Arami-
na; Piracicamirim: avenida Rio das
Pedras; Santa Rosa: ruas Valêncio
Bueno de Tolêdo e Carmem Ferraz
da Silva Rodrigues; Santa Rosa
Ipês: avenida Branca de Azeve-
do; São Dimas: rua Dr. Paulo
Pinto; Sol Nascente: ruas Estrela
do Oeste e Ferraz de Vasconce-
llos; Unileste: rua José Coelho
Prates Junior; Vila Industrial: ave-
nida Brasília; e Vila Pacaembu: rua
Antônio Alcântara Machado.

SSSSSEMOBEMOBEMOBEMOBEMOB

Operação tapa-buraco atendeu
86 vias em duas semanas
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

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 Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. 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 parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------

SRA. TEREZINHA DO CARMO DE
SOUZA BAGATIN faleceu ontem, nesta
cidade, contava 57 anos, filha dos fina-
dos Sr. Alcides Bagatin e da Sra. Maria
Natalia de Souza Bagatin, era casada
com o Sr. Otavio Santos; deixa os fi-
lhos: Rozangela Souza Santos, casada
com o Sr. Sebastião Romeu Felix; Ro-
berto dos Santos Cesario, casado com a
Sra. Macilia Aparecida Vicente Cesario
dos Santos; Ronaldo Souza Santos, ca-
sado com a Sra.Renata Batista de Melo
dos Santos; Ricardo Bagatin Santos;
Reginaldo Souza Santos, casado com a
Sra. Janine Stefani Ribeiro Pereira; Ro-
seli de Souza Prospero, casada com o
Sr. Luis Fernando Prospero; Reinaldo
Souza Santos, Casado com a Sra. An-
dreia Giacomelli Santos; Rodrigo de Sou-
za Santos, casado com a Sra. Gleidiane
Andrade de Souza e Renato de Souza
Santos, casado com a Sra. Mariana
Costa Clazzer. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu Sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às 16h00
da sala 02 do Velório do Cemitério Muni-
cipal da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JUIZ FEDERAL DR. MIGUEL FLORES-
TANO NETO faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 51 anos, filho do Sr. Agosti-
nho Florestano Neto e da Sra. Neide Apa-
recida Vanuchi Florestano; deixa o filho:
Rafael de Arruda Florestano. Deixa ir-
mãos, demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação será realizada
hoje, no Crematório Ecológico Metropo-
litano da cidade de Ribeirão Preto/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE SATURNO ROSSI (CO-
MURBA) faleceu dia 26 p.p., nesta ci-
dade, contava 88 anos, filho dos fina-
dos Sr. Saturno Rossi e da Sra. Rosa
Negreti, era casado com a Sra. Ernes-
tina Maria Torresan Rossi; deixa a fi-
lha: Nadia Filomena Rossi, casada com
o Sr. Jose Ricardo Ferreira. Deixa de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado dia 26 p.p., tendo
saído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 05, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARGARIDA MARIA STELLA
POLIZEL faleceu dia 26 p.p., nesta ci-
dade, contava 86 anos, filha dos fina-
dos Sr. Angelo Stella e da Sra. Elvira
Ometto, era viúva do Sr. Geraldo Poli-
zel; deixa os filhos: Paulo Edson Poli-
zel e Jose Geraldo Polizel, casado com
a Sra. Valdirene Eliana Taranto Polizel.
Deixa os netos: Rafael Taranto Polizel
e Victor Taranto Polizel, deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 10h30 do Velório da Sauda-
de, sala 05, para o Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. OSWALDO BERTO faleceu dia 26
p.p., nesta cidade, contava 62 anos, fi-
lho dos finados Sr. Antonio Berto Sobri-
nho e da Sra. Lourdes da Silva Berto,
era casado com a Sra. Elisabete Gon-
çalves Sobral Berto; deixa as filhas: Julia
Graziela Berto Colares, casada com o
Sr. Luan Lisboa Colares e Jessica Fer-
nanda Berto. Deixa o neto: Miguel So-
bral Berto Colares, deixa ainda irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais familiares

e amigos. Seu sepultamento foi realiza-
do anteontem, tendo saído o féretro às
14h00 da sala “02” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. REGINALDO TROVILHO SILVEI-
RA faleceu dia 26 p.p., nesta cidade, con-
tava 51 anos, filho do Sr. Jose Bianor da
Silveira, já falecido e da Sra. Tania Trovi-
lho Silveira, era casado com a Sra. Elidi-
oneia Marilda Barbosa; deixa os filhos:
Rafael Oliveira Silveira e Thomas Olivei-
ra Silveira. Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado anteontem, tendo saído o féretro
às 15h00 da sala “03” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Rezende para
a referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO VALTER faleceu dia 26 p.p.,
nesta cidade, contava 72 anos, filho dos
finados Sr. Antonio Campos e da Sra.
Adelina Duque, era casado com a Sra.
Maria Rosinaide de Oliveira Valter; dei-
xa os filhos: Joelson Oliveira Valter, ca-
sado com a Sra. Daniela Delaneza e
Josenaide Oliveira Valter. Deixa netos,
irmãos, cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada anteontem, ten-
do saído o féretro às 14h00 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende,
sala “01”, para o Crematório Unidas –
Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFESSORA ANA MARIA DA SIL-
VA faleceu dia 26 p.p., nesta cidade,
contava 64 anos, filha dos finados Sr.
Elidio Rufino da Silva e da Sra. Aurea
Ribeiro de Alcantara e Silva, era casa-
da com o Sr. Carlos Alberto Boldrin;
deixa a filha: Helena da Silva Boldrin.
Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ROBERTO BARBOSA DO NAS-
CIMENTO faleceu anteontem, na cida-
de de Rio Claro/SP, contava 68 anos,
filho dos finados Sr. Joaquim Barbosa
do Nascimento e da Sra. Maria Olivia
Graciano Barbosa, era viúvo da Sra.
Rosangela Maria da Silva; deixa as fi-
lhas: Vanalice de Fatima Nascimento,
casada com o Sr. Diego Cezarano e Ma-
ralice de Fatima Nascimento, casada com
o Sr. Thiago. Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado anteontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala “01” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. REVANDAVO RODRIGUES DOS
SANTOS faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 65 anos, filho dos fina-
dos Sr. Bernardino Rodrigues dos San-
tos e da Sra. Laura Maria dos Santos.
Deixa irmãos, cunhado, sobrinhos, de-
mais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento  fo i  rea l izado anteontem,  às
13h30 no Cemitério Municipal da Vila
Rezende em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ALTINO AMARO DOS SANTOS fa-
leceu anteontem, nesta cidade, contava

73 anos, filho dos finados Sr. João Amaro
dos Santos e da Sra. Luzia Maria de Je-
sus, era casado com a Sra. Dinalva Sou-
za dos Santos; deixa os filhos: Everton
Amaro de Souza; Elton Amaro de Souza
e Eder Amaro de Souza. Deixa demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada anteontem, às
14h00 no Crematório Unidas – Bom Je-
sus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AIRTON APARECIDO PASCHO-
ALINI faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 68 anos, filho dos finados
Sr. Felippe Paschoalini e da Sra. Anto-
nia Sgarbieri Paschoalini, era casado
com a Sra. Rosa Bombasaro Paschoa-
lini; deixa os filhos: Gleison Paschoali-
ni, casado com a Sra. Ariani Roberta
Barbosa e Glauce Paschoalini. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h30 do Velório do Ce-
mitério Municipal de Charqueada/SP, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VICENTE ERNANDES faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava 82 anos,
filho dos finados Sr. Francisco Ernandes
e da Sra. Maria Costa Ernandes; deixa
os filhos: Ed Wilson Ernandes; Edna Cris-
tina Ernandes; Edileni Ernandes Frois
Pereira, casada com o Sr. Adeir Frois
Pereira e Eduardo Ernandes. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 15h00 do Velório do Cemi-
tério Municipal de Anhembi/SP, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO BAPTISTA DE PAULA fale-
ceu anteontem, nesta cidade, contava 93
anos, filho dos finados Sr. Adão Francis-
co de Paula e da Sra. Margarida de Oli-
veira, era casado com a Sra. Cleri Za-
nuncio de Paula; deixa as filhas: Solange
Maria de Paula Ismael, casada com o Sr.
Julio Nagibe Ismael; Eliane Aparecida de
Paula, casada com o Sr. Jose Modualdo
Cucolo e Silvana Aparecida de Paula,
casada com o Sr. Eder Pozeebon. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CONCEIÇÃO APARECIDA DOS
SANTOS ADÃO faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 69 anos, filha dos fina-
dos Sr. Jose Pinto Pereira dos Santos e
da Sra. Apparecida Francisco dos San-
tos, era viúva do Sr. Antonio Adão; deixa
os filhos: Regina Celia dos Santos; Rena-
ta Aparecida Adão, casada com o Sr. Luis
Marcelo Muller dos Santos; Rosana Be-
nedita Adão, casada com o Sr. Andre Bra-
gança; Rodrigo Aparecido Adão, já faleci-
do e Lucilene Adão, já falecida. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 13h00 da
Igreja União Pentecostal sito a Rua: Santa
Cruz, 1765 - Bairro Alto, para o Cemitério
Municipal da Saudade em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LAURITA ALVES CORDEIRO
FERREIRA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 78 anos, filha dos finados Sr.
Argemiro Alves Cordeiro e da Sra. Olivia

Maria Tomaz, era casada com o Sr. Ailzo
Cordeiro Ferreira; deixa os filhos: Jorge
Cordeiro de Lima; Joel Cordeiro de Lima;
João Batista de Lima; Cleide Cordeiro de
Lima; Jose Cordeiro Ferreira; Valmira
Cordeiro Ferreira e Maria Helena Cordei-
ro Ferreira. Deixa netos, bisnetos, tatara-
netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala 01 do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA.  CARMEN MARTINS MACHA-
DO faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 91 anos, filha dos finados Sr. Jose
Martins e da Sra. Benida Gonçalves,
era viúva do Sr. Abraão Leite Macha-
do;  de ixa  os  f i lhos :  C laud ia ;  Jose;
Paulo Cesar; Sonia; Ruth; Dorcas; Jo-
sias; Daniel; Marcos e Raquel. Deixa
netos, bisnetos, tataraneta, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro
às 17h00 da sala 02 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Rezende para
a referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ISRAEL CASTILHO faleceu dia 26,
nesta cidade, contava 74 anos, filho dos
finados Sr. Manoel Castilho e da Sra.
Theresa Pagotto Castilho, era casado
com a Sra. Inez Granuzzio Castilho; dei-
xa as filhas: Elisabete Castilho Pentea-
do, casada com o Sr. Luis Antonio Pen-
teado e Eliane Granuzzio Castilho. Dei-
xa netos, bisneto, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
dia 26, tendo saído o féretro às 11h00
da sala “B” do Velór io do Cemitér io
Parque da Ressurreição para a referi-
da necrópole em jaz igo da famí l ia .
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. BLASIA PORTILLO faleceu dia
26, nesta cidade, contava 86 anos, fi-
lha dos finados Sr. Santiago Portillo e
da Sra. Carlota Guppy de Portillo. Dei-
xa irmã, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 26
às 16h00 no Cemitério Municipal da
Vi la Rezende, em jazigo da famíl ia.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. SIGUECA NAGATA faleceu dia 26,
nesta cidade, contava 72 anos, filha do
Sr. Masanore Nagata e da Sra. Miko
Acashi Nagata, já falecida; deixa a filha:
Livia Bardi da Cruz Passaro, casada com
o Sr. Carlos Eduardo Codo Passaro. Dei-
xa neto, demais famil iares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 27,
saindo o féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSINALVA CORREA RIBEIRO
PAZ faleceu dia 26, na cidade de Saltinho
– SP, contava 54 anos, filha dos finados
Sr. Lourenço Correa e da Sra. Ovidia
Concheta Quartarolo Correa, era viúva
do Sr. Olandir Ribeiro Paz, deixa os fi-
lhos: Juliana Paz Di Berti, casada com o
Sr. Sigmar Di Berti Souza; Jean Ribeiro
Paz, casado com a Sra. Adriele Moreira e
Janaina Ribeiro Paz. Deixa netos, irmãos,
demais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado dia 26, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala “01” do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JASON DE OLIVEIRA ALICRIM
faleceu dia 24 pp na cidade de Piracica-
ba, aos 39 anos de idade era casado com
a Sra. Franciele Teresinha de Araújo Ali-
crim. Era filho do Sr. Claudio de Oliveira
Alicrim e da Sra. Ana Lúcia Alves Ali-
crim. Deixa os filhos: Yuri Lahuan de Ara-
újo Alicrim, Amanda Carolina de Araújo
Alicrim e Yara Laise de Araújo Alicrim.
O seu sepultamento deu-se anteontem
ás as 10:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório do Cemitério de Vila Rezen-
de – sala 01, para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. IONE MORI faleceu dia 26 pp na
cidade de Piracicaba, aos 80 anos de
idade e era filha do Sr. Danilo Mori e da
Sra. Luiza Mori, falecidos. Deixa o fi-
lho: Paulo Rogério Mori Alves. Deixa
também 02 netos e 01 bisneto. O seu
sepultamento deu-se anteontem ás as
10:30 hs saindo a urna mortuária do
Velório do Cemitério Parque da Ressur-
reição – Sala C, para a referida necrópo-
le, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LEILA ZAID BLACK BETTONI
faleceu  anteontem na cidade de Piracica-
ba, aos 72 anos de idade e era viúva do
Sr. Jose Sidinei Bettoni. Era filha do Sr.
Dolglas Demaret Black e da Sra. Cacilda
Binotto Black, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Willy Black Bettoni casado com
Giuliana Ciola Black e Wendy Black Bet-
toni casado com Katia Regina Furlaneto.
Deixa também netos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deu-se ante-
ontem as 16:30 hs saindo a urna mortuá-
ria do Velório do Parque da Ressurrei-
ção – Sala A, para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

PROFª  HILDA ORSOLINI DIAS fale-
ceu anteontem na cidade de Piracica-
ba, aos 91 anos de idade era viúva do
Sr. Carlos de Arruda Dias. Era filha do
Sr. Palamede Orsolini e da Sra. Antonia
de Modolo Orsolini, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Carlos de Arruda Dias
Junior casado com Elizabeth Lajes Ri-
beiro e Célia Orsolini Dias de Sanglade
casada com Luis Fernando Sanglade
Mrchiori. Deixa netos, bisneta,  demais
parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 17:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório da Saudade
- Sala 03, para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. MARIA JOANNA TURCCI fale-
ceu anteontem na cidade de Piracica-
ba, aos 89 anos de idade e era viúva
do Sr. Francisco Turcci. Era fi lha do
Sr. Dionisio Nogueira e da Sra. Maria
Preter  Rodr igues,  ambos fa lec idos.
Deixa os filhos: Francisco Carlos Turc-
ci ,  Suely Aparecida Turcci  de Cam-

pos, Valter Roberto Turcci e Angela de
Fatima Turcci de Oliveira. Deixa ne-
tos, bisnetos e demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-se on-
tem as 15:00 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório Parque da Ressurreição
- Sala “A”, para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ ROBERTO SALVATICO fale-
ceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 66 anos de idade e era casado com
a Sra. Sueli Vasconcelos Salvatico. Era
filho do Sr. Santo Salvatico e da Sra.
Anna Maria Pinal Salvatico, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos: Ana Julia Salvati-
co, Thais Salvatico, Henrique Salvatico
e Pedro Salvatico. Deixa demais paren-
tes e amigos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 15:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Parque da Ressur-
reição – sala  D, para a referida necrópo-
le, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CRISTIANE CARDOSO DA SIL-
VA faleceu anteontem na cidade de Pira-
cicaba, aos 43 anos de idade e era casa-
da com o Sr. Sergio Ricardo Xavier de
Santana. Era filha do Sr. José da Silva e
da Sra. Elisabete Cardoso da Silva, am-
bos falecidos. Deixa os filhos: Júlio Ser-
gio Cardoso de Santana, Serena Cristina
Cardoso de Santana, Sofia Divina Cardo-
so de Santana, Sabrina Vitoria Cardoso
de Santana, Samuel Junior Cardoso de
Santana, Maria Elizabete Cardoso de San-
tana e Maria Aparecida Cardoso de San-
tana. O seu sepultamento deu-se on-
tem as 15:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório do Cemitério da Vila Rezende
– sala 03,  para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. OLINDA APARECIDA CARDO-
SO SEGANTIN faleceu anteontem  na ci-
dade de Piracicaba, aos 82 anos de idade
e era casada com o Sr. João Segantin.
Era filha do Sr. João Cardoso e da Sra.
Vitalina Rosa Cardoso, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Jucie Aparecido Segan-
tin, Jussara de Fatima Aparecida Segan-
tin, Jucimara de Cassia Segantin, já fale-
cida, Joceli Maria Segantin Camargo e
Jaqueline Silvana Segantin Menocheli.
Deixa ainda netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamento deu-se on-
tem as 16:00 hs, saindo a urna mortuá-
ria do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição – sala  C, seguindo em
auto fúnebre para o Cemitério da Sauda-
de, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia.  (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SABAT NADER HELAL faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 82
anos de idade e era viuva do Sr. Youssef
Mikhail Helal. Era filha do Sr. Youssef
Ibrahim Nader e da Sra. Sarah Habib He-
lal, falecidos. Deixa os filhos: Jamile Mi-

guel Helal, José Julian Helal casado com
Eliana Aparecida Correa Helal, Jussara
Miguel Helal, João Julian Helal casado
com Sandra Ap. Xavier da Silva Helal,
Jorge Miguel Helal, Jackson Mikhail Helal
casado com Adriana Nery Helal e Juliana
Mikhail Helal Carvalho casada com Ale-
xandre A. Martins Carvalho. Deixa tam-
bem 10 netos. O seu sepultamento dar-
se-á hoje às 15:00 hs, saindo da urna
mortuária do Velório da Saudade – sala
03, para o Cemitério da Saudade, onde
será  inumada em jazigo da famíl ia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOÃO DIAS CRUZ faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de
idade e era casado com Sra. Alice Rodri-
gues de Souza. Era filho do Sr. Miguel
Limeira Cruz e Sra. Maria Dias Cruz,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Katia
Dias Cruz casada com João Paulo de
Araújo Silva, Graziele Dias Cruz casada
com Euripedes Ap. de Oliveira e Keity
Dias Cruz. Deixa tambem irmãos e so-
brinhos. O seu sepultamento dar-se-á
hoje às 16:00 hs,  saindo da urna mortu-
ária do Velório Municipal da Vila Rezen-
de – Sala 01 para a referida necropole,
onde será  inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MARCOS ANTONIO GIUSTI fale-
ceu ontem  na cidade de Piracicaba,
aos 59 anos de idade e era casado com
a Sra. Maria Aparecida de Padua Gius-
ti. Era filho do Sr. Antonio Giusti, faleci-
do e da Sra. Maria Aparecida Martins
Giusti.  Deixa os f i lhos: João Marcos
Giusti e Gabriela Giusti. O sepultamen-
to dar-se-a hoje as 15:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Saudade –
Sala 04 para o Cemiterio da Saudade,
onde será inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

MENINO ARTHUR MAC FADDEN MO-
RAES faleceu dia 26 na cidade de Pira-
cicaba, aos 05 anos de idade e era filho

do Sr. Danilo Roberto de Moraes e da
Sra. Mary Ellen Mac Fadden Moraes.
Deixa irmãs, familiares e amigos.  O
seu sepultamento deu-se dia 26 as 16:00
hs saindo a urna mortuária do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição – sala
Standard, seguindo para a referida necró-
pole, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSE CARLOS DOS SANTOS fale-
ceu anteontem na cidade de São Pedro
aos 71 anos de idade e era casado com a
Sra.Helena dos Santos. Era filho da fina-
da Sra.Altamira Maria dos Santos.Deixa
os filhos: Alessandro, Eduardo, Israel e
Jefferson. Deixa netos e demais
parentes.O seu sepultamento deu se on-
tem as 16:00 h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de São Pedro seguindo
para o Cemitério da mesma localidade
onde será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR.ADOLFO LUIZ POTTEL NETO fa-
leceu anteontem na cidade de Piracica-
ba aos 47 anos de idade e era casado
com a Sra.Cristiane Basso Pottel. Era
filho dos finados Sr.Amaury Luiz Pottel
e da Sra.Rosalina Pottel. Deixa a filha:
Beatriz e demais parentes. O seu se-
pultamento dar se hoje ás 10:00 hs no
Cemitério Municipal de São Pedro onde
será inumado em jazigo da famí l ia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.ANA SOUZA SANTOS  fa leceu
ontem na cidade de São Pedro aos 64
anos de idade e era casada com o
Sr.Sergio Luis Gomes .Era filha dos fi-
nados Sr.Clemente José dos Santos e
da Sra.Regina Ribeiro de Souza .Deixa
irmãos ,demais parentes e amigos .O
seu sepultamento dar se hoje ás 10:30
h saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1 seguindo
para o Cemitério Parque São Pedro onde
será inumada em jazigo da famí l ia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
COMISSÃO MUNICIPAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS E JULGAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022, às 14h30min na Sala de Licitações - Paço
Municipal reuniu-se a Comissão Municipal de Licitações, nomeada pela Portaria Municipal nº
4.774, de 08 de março de 2022, para dar continuidade ao certame da Chamada Pública nº
02/2022, para aquisição de Leite e Iogurte da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural, durante o exercício de 2022 para a merenda escolar. Com base no parecer da
Nutricionista responsável, que realizou a verificação das amostras, DECIDE por: 1º) CLASSI-
FICAR, a empresa COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PE-
DRO. 2º) JULGÁ-LA VENCEDORA por apresentar valor compatível com o praticado no mercado
e por ter suas amostras aprovadas. A presente decisão será devidamente publicada no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, bem como serão devidamente encaminhadas às empresas
participantes. Encerrados os trabalhos, lavra-se a presente ata que vai assinada pelos mem-
bros desta Comissão de Licitações. Ana Lúcia dos Santos Castro Salvador - Presidente

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
COMISSÃO MUNICIPAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS E JULGAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022, às 14h30min na Sala de Licitações - Paço
Municipal reuniu-se a Comissão Municipal de Licitações, nomeada pela Portaria Municipal nº
4.774, de 08 de março de 2022, para dar continuidade ao certame da Chamada Pública nº
01/2022, para aquisição de hortifruti da agricultura familiar e do empreendedor famili-
ar rural, durante o exercício de 2022 para a merenda escolar. Com base no parecer da Nutri-
cionista responsável, que realizou a verificação das amostras, DECIDE por: 1º) CLASSIFI-
CAR, a empresa COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO.
2º) JULGÁ-LA VENCEDORA por apresentar valor compatível com o praticado no mercado e
por ter suas amostras aprovadas. A presente decisão será devidamente publicada no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, bem como serão devidamente encaminhadas às empresas
participantes. Encerrados os trabalhos, lavra-se a presente ata que vai assinada pelos mem-
bros desta Comissão de Licitações. Ana Lúcia dos Santos Castro Salvador - Presidente

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

     Piracicaba, 26 de março 2022

CONVOCAÇÃO

Fica convocada a assembleia Geral da Associação Presbiteria-
na de Piracicaba, para sua reunião ordinária em conformidade
com artigo 15 e 16 de seus estatutos.
Local: templo da Igreja Presbiteriana do Piracicamirim, sito a Rua
Antônio Lourenço do Canto, 169 Nova América – Piracicaba -SP
Data: 05 de abril de 2022
Horário: Primeira chamada as 19h em segunda chamada as 19h30
Com a seguinte pauta:
1. Apreciar, o relatório da Diretoria 2021,
2. Discutir e homologar as contas e o balanço contábil aprova-
dos pelo Conselho Fiscal e de Exames de 2021
3. Aprovar sobre admissão e exclusão de sócios Ativos; 
4. Estabelecer mediante proposta da Diretoria o valor da contri-
buição dos associados; 
5. Aprovar o orçamento anual 2022
6. Outros assuntos de interesse da entidade

Robson Leandro Binotto
Secretario
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