do lendário governador Antonio
Carlos, das Minas Gerais: “Política é como as nuvens, ora de um lado
de um jeito, ora de outro lado de
outro jeito”. Isso basta. Mas é possível acrescentar: “Não há amigo do
qual eu não me afaste e não há inimigo do qual eu não me aproxime”.
Afora isso, eleição vai para o ralo.
TRISTEZA
Este Capiau amanheceu, domingo — idoso e cansado —, com
as lágrimas de tristeza pela morte da brilhante Lygia Fagundes
Telles, escritora, considerada a
“dama da literatura brasileira”.
Partiu aos 98 anos, mente lúcida, elegante. Humilde, simples,
sempre atendeu a todos os amigos e leitores, escrevendo seus
próprios bilhetes e postando seus
livros, com dedicatórias impecáveis. Este Capiau esteve várias
vezes com a já saudosa escritora, que a conheceu na década de
1970, ao lado de Paulo Bomfim, o
não menos saudoso Príncipe dos
Poetas Brasileiros. As letras perdem uma figura humana extraordinária e os amigos uma senhora de exemplo em humildade.
AGRADÁVEL
Apesar das críticas à intransigência do prefeito Luciano Almeida (União Brasil) – que ainda teima em não negociar – o clima da mobilização dos servidores públicos é muito agradável.
São colegas de trabalho que, entre palavras de ordem, aproveitam para fortalecer os laços de
amizade. Ontem, 4, no gramado
do Centro Cívico, havia muitas
pessoas aproveitando para fazer
piqueniques, com café, bolo, pão
e até marmita do almoço. Não
se faz greve de barriga vazia.
MÚSICAS
Um destaque para o ambiente descontraído da manifestação
são as músicas tocadas no sistema de som. Desde as mais clássicas, que já foram tema contra a
ditadura militar, entre elas “Pra
Dizer Que Não Falei das Flores”,
de Geraldo Vandré, e “Apesar de
Você”, de Chico Buarque, também
tocou até coisas mais descontraídas, como Rita Lee, Lobão e Ivete
Sangalo. O povo está animado!
CATEGÓRICO
O diretor José Osmir Bertazzoni, do Sindicato dos Municipais, distribuiu uma nota sobre
a greve e, no final, alerta: “O
Sindicato não irá provocar o
dissídio de greve na Justiça. Deixará ao encargo da Prefeitura. Porém, o Sindicato já se prepara para
apresentar defesa consistente e
garante que os servidores não
voltarão a trabalhar diante de
qualquer injustiça”. É o recado da “voz da experiência”.
CUIDADO — I
Os mais próximos do ex-presidente Lula (PT), como o senador Randonfe Rodrigues, do
Amapa (Rede), estão alertando o
pré-candidato ao Palácio do Planalto para que tome muito cuidado em excluir companheiros que
podem ajudar. Por exemplo: o expresidente Michel Temer (MDB),
porque ajudou a derrubar a expresidente Dilma Rousseff. Em
política, principalmente em eleições, deve-se esquecer de tudo.
CIUIDADO — II
Há uma frase atribuída ao expresidente Tancredo Neves, eleito
indiretamente, mas não tomou
posse. José Sarney (ex-Arena) assumiu no lugar dele. Mas a frase é

TERCEIRA VIA
Apesar de difícil criar raízes,
a possível “terceira via” terá reuniões de dirigentes do PSDB, do
MDB e do União Brasil. Uma candidatura única? Só os passarinhos
que povoam as casas dos políticos
é que poderiam cantar uma informação. A senadora Simone Tebet é
a que mais leva vantagem, porque
é a única mulher que está como
pré-candidata ao Palácio do Planalto. Lamentável que as mulheres não tenham mais participação.

Ainda sem acordo com a Prefeitura,
greve dos servidores chega ao 5o dia
Paralisação no funcionalismo público continua em impasse, sem a abertura
de negociação sobre a reposição salarial da categoria nos últimos três anos
Divulgação/Sindicato

ESQUERDA
No Estado de São Paulo, vêse que a esquerda vai dividida de
vez: Fernando Haddad (PT) de um
alado e Márcio França (PSB) de
outro lado. E um candidato do
presidente Jair Bolsonaro (PL), o
ex-ministro Tarcisio de Freitas,
vem sozinho pela direita. Numericamente, pode levar vantagem.
Será que a esquerda brasileira precisa mesmo aprender a produzir
estratégias? Talvez o ex-prefeito
Barjas Negri (PSDB de João Dória) pode comentar alguma coisa.
RACHA?
Um membro da Assembleia
de Deus-Ministério Madureira, ao
procurar auxílio com um pastor,
para uma internação de emergência, ouviu indiretas "com gosto de
vingança". Normal do ser humano, todos pecam! Precisando da
vaga, o membro procurou o deputado estadual Alex de Madureira (PL) que, apesar de levar o
nome de Madureira, já rompeu
com a igreja faz tempo, e ainda
assim cumpriu sua função. Ótimo.

Servidores públicos municipais mantém mobilização no gramado em frente
ao Centro Cívico, em busca de reabrir negociação com a Prefeitura

Mário Castelo

Marco Brozzo

ACABADO
Segundo informações do
PCdoB Piracicaba, o pré-candidato Francys Almeida não terá
legenda nem a deputado federal e muito menos para governador. Coube ao médico Vilson
Dorneles assumir a responsabilidade. E tudo bem? Aliás, o
PCdoB do Estado embarcou na
campanha de Fernando Haddad (PT) para o Palácio dos Bandeirantes. E Francys Almeida, jovem ainda, terá muitas chances
pela frente, inclusive a de mudar
de partido, se assim desejar.
CENTENÁRIO
Mesmo com os imbróglios
recentes, o presidente Vilson
Dorneles e Sérgio Spenassato articularam a comemoração do
centenário do PCdoB em Piracicaba. Apesar de baixa participação, o sentido de comemoração
do centenário fala mais alto.
Nesse caso, vale a qualidade do
evento e não a quantidade.

NA ACADEMIA
Comitiva da Academia Piracicabana de Letras (APL) esteve na quinta (31), no Edifício Fernando Costa, em São Paulo (Largo
do Arouche), para sessão solene da Academia Paulista de Letras (APL). Na foto, da
esquerda para a direita: Evaldo Vicente,
José Renato Nalini, presidente da Acade-

mia Paulista; Vitor Pires Vencovsky, presidente da Academia Piracicabana; Aracy Ferrary, Lourdes de Lourdes Piedade Sodero
Martins, a Lourdinha, Carmen Fernandez Piloto, e o acadêmico José de Souza Martins.
Na oportunidade, a médica Bete Milan tomou posse na Academia Paulista de Letras.

Divulgação

ADRIANO
A revelação política, em meio
ao caos proporcionado pela greve, é, ou pode ser (?), o servidor
Adriano Bandeira, da área da
Saúde, com seus discursos inflamados contra a gestão do prefeito de Luciano de Almeida. Será
que haverá retaliação? Este Capiau não acredita nesse tido de
ação política por parte da Administração Municipal. Se alguém
acredita, que tenha precaução.

ENCONTRO - O experiente
advogado e sindicalista
José Osmir Bertazonni ao
lado do iniciante Francys Al-

meida no mesmo objetivo
em busca do melhor para
os servidores públicos municipais de Piracicaba.

OPINIÃO

WILSON TRINDADE
mar que será candidato a deputado estadual pelo Pros. Roberto Parillo lidera a legenda no
Estado de São Paulo e Marcos
Olanda em nível nacional. “Vamos definir as candidaturas
neste mês de abril”, informou
Wilson Trindade que, desde
1992, foi candidato cinco vezes
a prefeito e uma vez para uma
vaga na Alesp. “Importante é participar e despertar a alegria de
praticar a democracia”, resumiu.

NOVELA - Natália Ferrari é piracicabana com
futuro, desde já, brilhante nas artes cênicas. A4

Assessoria Parlamentar

SEM CONTROLE

Edição: 10 páginas
A Tribuna

O funcionário público aposentado Wilson Trindade (Pros) visitou a redação de A Tribuna,
sendo recebido pelo diretor
Evaldo Vicente (direita). “Vim
dar-lhe um abraço”, disse, emocionado, “porque venho para
falar de história em Piracicaba”.
Trindade lembrou-se com detalhes de Veneno e Dalilla, do
circo, que despertou alegria em
toda criançada nas décadas de
1960 e 1970, e veio para infor-

A greve dos servidores públicos municipais chega hoje, 5, ao
quinto dia. Deflagrada na sextafeira (1o), a mobilização é em torno da reposição salarial da categoria, que ao longo dos últimos
três anos acusa a perda de 21%. A
contraproposta da administração
municipal é pagar 14,4% em duas
parcelas nos meses de março e julho de 2022; 3,17% mais a inflação
do período em 2023 e o restante
de 3,16% mais a inflação do período para ser pago em 2024. A entidade realizou quatro assembleias
da campanha salarial da categoria, sendo a primeira no dia 23 de
fevereiro e a última no dia 22 de
março. Em todas elas, os servidores aclamaram por greve alegando que estão sendo desvalorizados
em todos os âmbitos. A entidade,
que traz consigo experiência neste
quesito (a última greve foi há 25
anos), esclareceu sobre a legalidade, sanou dúvidas sobre a paralisação e atendeu o pedido da categoria deflagrando a greve. A6
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O vereador Pedro Kawai
(PSDB) registrou um grupo de
capivaras andando livremente na Rua do Porto, principal
ponto turístico da cidade. Apesar de aparentemente inofensivas, as capivaras que habitam as margens do rio Piraci-

caba podem oferecer risco à
população e aos turistas, especialmente, porque são hospedeiras do carrapato estrela, parasita transmissor da
febre maculosa, que já causou mortes em crianças e
adultos, em Piracicaba. A5
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"In Extremis"

A Hora H da imprensa
Cecílio Elias Netto

P

ara o escrevinhador, é óbvio
não lhe caber a
narrativa sobre o surgimento da imprensa
e a sua contribuição
para a propagação da
cultura e da ciência no
mundo. O feito de Guttenberg, inventando a plana, é
uma das criações transformadoras da humanidade. No entanto,
essa mesma imprensa pode ser
usada também para manipular a
opinião pública, num verdadeiro
crime que, especialmente agora,
há que ser responsabilizado.
O jornalismo faz parte da
história da civilização, contribuindo com as transformações
do mundo. O primeiro objetivo
foi o de informar, o de socializar acontecimentos. E, ao mesmo tempo, divulgar opiniões,
opor-se a atentados contra a
comunidade. Os poderes sempre
reagiram à e contra a ação jornalística. Por outro lado, porém,
todo poder sempre foi suficientemente astuto para tentar seduzir ou para absorver os seus
oponentes. E, desgraçadamente,
parte da imprensa muitas vezes
aceitou ser aliada do poder.
Houve um momento histórico em que a imprensa –
dada a sua importância – entendeu a necessidade de abrirse às mais diferentes opiniões.
Nunca se tratou de imparcialidade, mas de honestidade e
justiça. Pois as populações não
tinham outra forma de expressão a não ser pelos jornais, a
“imprensa escrita”. Confesso
ter sido formado ainda nessa
escola, a de dar espaço ao controverso. E de emitir opinião,
de ter opinião. E de acolher opiniões diferentes, desde que
fundamentadas. Essa é a exigência: opinião com fundamento.
As conquistas tecnológicas
alteraram diversas realidades
anteriores. E alcançaram, também, o jornalismo mundial, na
necessidade de os veículos reverem-se. O proclamado “jornalismo objetivo” refere-se à notícia,
informar sem qualificar. Por
exemplo: antes, escrevia-se que
“sob um sol escaldante, o facínora, tomado de ódio, baleou o aniversário”. Agora, “um homem foi
baleado ontem, por volta das
14h.” A objetividade da notícia traz a realidade ao leitor.
A opinião, obviamente, expressa a subjetividade do redator,

sujeita, portanto, a
riscos e controvérsias.
A internet de tal
forma expandiu as
possibilidades de comunicação que – no
meu entender – a
responsabilidade da
imprensa, do jornalismo escrito, parece
ter retornado a seu
princípio: ideias, pensamento,
opinião. A notícia tornou-se
imediata, divulgada por rádio,
tevê, internet, blogs, podcasts.
O comentário, a análise, a interpretação – ou a pós-notícia –
passou a exigir do jornalista do
papel. E, mais do que em algumas outras vezes, a condição
essencial é a credibilidade.

O jornalismo faz
parte da história
da civilização,
contribuindo com
as transformações
do mundo
Acredito, pois, que o jornalismo de papel tem outro papel
no jornalismo. E é o de procurar a honestidade na análise
dos fatos após terem sido, estes, já revelados por outros veículos. Nesse sentido, vejo como
imperativo a imprensa não mais
se abrir a opiniões sem fundamentos, a teorias e teóricos
contrários aos consagrados
valores humanos. Creio ser necessária a clareza de cada jornal afirmar e revelar as suas
posições ideológicas, políticas.
Para o leitor saber, finalmente,
o que os referidos veículos pensam. Ora, dizer-se neutro ou
imparcial diante de realidades
não tem sentido. A gloriosa Atenas, quando de conflitos graves,
punia os que se diziam neutros
com a perda da cidadania.
Definir-se tornou-se exigência primordial diante da
perplexidade das populações
em todo o mundo. Selecionar,
pois, seus colaboradores nada
tem de antidemocrático. Pelo
contrário, é precaução e responsabilidade, um estar na vigilância constante. Oposição
ao erro, aos males, à agressão.
A internet abriga maravilhas mas, também, o caos. A imprensa retorna à sua “Hora H”.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

A prostituta centenária

P

rofissão das
mais antigas
da história da
humanidade, a prostituição é citada inclusive nos primórdios bíblicos, principalmente praticada
por mulheres em
vulnerabilidade.
No entanto, a
prostituição no meio político é
por motivos no mínimo antidemocráticos, um exemplo é
quem se vende por "conveniência" abrindo mão de sua essência, não há "virgem na zona
política", mas o que é inédito
até aqui é que a prostituta é
centenária. "Não se deixem enganar pelos cabelos brancos,
pois os canalhas também envelhecem”, escreveu Rui Barbosa
Além de se prostituir politicamente, muitos partidos
excluem do debate democrático quem se opõe aos desmandos hipócritas de quem
não aceita contraponto.
II Pedro 2.22 assegura:
"Confirma-se neles que é ver-

dadeiro o provérbio: "O cão volta ao
seu vômito" e,
ainda, "a porca lavada volta a revolver-se na lama".
A chegada da
Federação deu ao
cenário eleitoral
uma sobrevida a
partidos que não
têm votos, mas esse casamento por conveniência certamente ajudará a reeleição
do atual presidente. O objetivo não é a vitória da democracia; o que prostitutas gostam mesmo é de dinheiro.

"Não se deixem
enganar pelos
cabelos brancos,
pois os canalhas
também
envelhecem”
(Rui Barbosa)
———
Francys Almeida, advogado
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Greve dos Servidores Municipais e a
Defesa pelos Direitos de Cidadania
Adelino F.
de Oliveira

A

greve dos servidores públicos municipais de Piracicaba é
um movimento que
defende, sobretudo,
os direitos de cidadania da população em
geral. Além de reivindicar uma
correção salarial justa, capaz de
repor minimamente perdas acumuladas, os servidores também
denunciam o processo de sucateamento e desmonte dos aparelhos públicos da cidade. Não
é uma luta apenas por salários,
mas também pela qualidade
dos serviços públicos à população. No limite a greve dos servidores coloca em pauta a garantia de acesso aos direitos de
cidadania em Piracicaba.
A greve representa o contundente grito de insatisfação
geral em relação à política neoliberal, com a concepção de Estado mínimo, que tem dado o
direcionamento das ações da
atual gestão. A política de desmonte dos serviços públicos e a
desvalorização dos servidores já
alcançaram a um nível insuportável. A greve significa justa-

mente esse grito de basta! Por isso os servidores municipais, que
atuam nas mais diversas áreas de atendimento à população, merecem o apoio e a solidariedade de todo o
conjunto da sociedade.
A política neoliberal sempre busca favorecer a iniciativa privada, em detrimento dos investimentos públicos em prol da construção de
uma sociedade mais justa e solidária. A cidade tem grande carência de políticas públicas que
enfrentem e combatam as graves injustiças sociais. A concentração de riquezas nas mãos de
uns poucos e a expansão da pobreza são o resultado direto dessa política econômica neoliberal.
A população tem acompanhado, não sem perplexidade, o fechamento de importantes aparelhos
públicos e a tentativa de desmonte
de serviços fundamentais. É fácil
apresentar uma lista, que infelizmente só tende a crescer, dos planos de fechamento e desmonte que
estão em curso na cidade: observatório astronômico; Pinacoteca;
Biblioteca Municipal; Albergue
Noturno; Museu da Imagem e do
Som; ataque e enfraquecimento

Não é uma luta
apenas por
salários, mas
também pela
qualidade dos
serviços públicos
à população
dos Conselhos Municipais, especialmente o Conselho de Municipal
de Política Cultural (COMCULT)
etc. Soma-se a tudo isso o estarrecedor aparelhamento da rádio
educativa e da total ausência de
investimento em conservação e manutenção dos aparelhos públicos.
Sucatear serviços, arrochar
salário dos servidores, não propor
plano de carreira e formação permanente, além de outras práticas
que reforçam a perspectiva do Estado mínimo, trazem prejuízos incalculáveis à sociedade e à população, principalmente para os segmentos mais vulneráveis. A cidade constata, a duras penas, que o
programa neoliberal revela não ter
nenhum compromisso com os
princípios de direito e justiça.
Nesse momento de luta social e política, todos e todas, que
defendem uma sociedade justa e
plena em direitos, devem se colocar ao lado dos servidores mu-

nicipais. A mobilização de greve contempla a luta por justiça,
por dignidade, por cidadania.
A democracia pede que os serviços públicos sejam ampliados
e fortalecidos, não desmontados em prol dos interesses do
mercado global. A prefeitura
deve abrir diálogo com o sindicato e as lideranças dos servidores municipais, reconhecendo a legitimidade e legalidade
de suas pautas e reivindicações.
A cidade é o espaço por excelência onde as pessoas exercem a cidadania, sua capacidade de decidir e experimentar a liberdade. Politicas públicas são essenciais. Os funcionários públicos pensam e implementam ações que garantem o mínimo e reforçam o que
é fundamental no processo civilizatório: dignidade, acolhimento, proteção e inclusão!
———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor no
Instituto Federal,
campus Piracicaba.
Doutor em Filosofia e
Mestre em Ciências
da Religião. E-mail:
adelino.oliveira@ifsp.
edu.br. Mídias sociais: @Prof_Adelino_

A comunicação melhorou
Edson Rontani Jr.

I

nterior de São Paulo. Ano de 1932. Estava deflagrada
uma guerra civil que se
tornou conhecida por
Revolução Constitucionalista. O cenário era a
cidade de Campinas. O
dia 18 de setembro daquele ano. Período da manhã. Uma
importante mensagem deveria ser
entregue. Seu conteúdo estava
anotado em um pedaço de papel.
Não se sabe se escrito a mão, por
telegrama ou datilografado. A incumbência foi dada a um escoteiro, o estafeta do dia, que deveria
percorrer alguns quarteirões para
entregar a mensagem a alguém.
Eis que no trajeto, um teco-teco
sobrevoa os céus campineiros, lança uma granada e estilhaços atingem o mensageiro. Aldo Chioratto falece em seus tenros nove
anos de idade. Pertencia ao Grupo de Escoteiros que auxiliava na
Epopeia Paulista, a qual clamava por uma constituição atualizada e revista. A Constituição de
então tinha ares do império.
Uso essa premissa para
evocar G. K. Chesterton, influente intelectual britânico na vi-

rada do século retrasado, para demonstrar sua máxima de
que “não foi o mundo
que piorou; as coberturas jornalísticas é que
melhoraram muito”.
Então, um questionamento: em época de
What’s app ou Telegram, teria sido poupada a vida do pequeno Chioratto?
Ao longo do tempo, as mensagens caminharam em vários
formatos. Mensageiros andaram
longas distância a pé, no lombo
do cavalo, a bordo de naus ... criando um hiato entre o acontecimento e seu reconhecimento. Tiradentes amargou três anos na
cadeia após ser preso e julgado
esperando clemência da rainha
D. Maria I. Isso porque as mensagens iam e viam cruzando fisicamente o Oceano Atlântico.
Chesterton, portanto, tem razão ao dizer que a cobertura das
notícias melhorou. Hoje temos conhecimento quase instantâneo do
ocorrido. Algo que, num passado
não muito distante apenas rádio e
televisão possuíam. Jornais, revistas e cinema tinham a lacuna de
dias. Não muito raro era acompanhar o resultado do XV de Piraci-

Ao longo do
tempo, as
mensagens
caminharam em
vários formatos
caba dois dias após a partida disputada. A equipe jornalística tinha
de acompanhar pessoalmente o
jogo, pegar longa estrada, texto a
ser escrito, fotografia ser revelada, isso na madrugada ou no dia
seguinte da partida normalmente realizada durante a noite.
A cobertura jornalística da
Guerra do Golfo (1990/1991)
proporcionou imagens ao vivo
do Oriente Médio. Porém, os jornalistas não estavam preparados para narrar tais acontecimentos. Pensemos que temos
um padrão para a narração de
uma partida de futebol. Trinta
anos atrás não tínhamos algo
assim na CNN ou na Aljazeera no
que se tratava de uma guerra.
O atual conflito escolhido pelas mídias envolve Rússia e Ucrânia. Dezenas de outras ações militares ou civis ainda estão em curso (alguém se lembra do Afeganistão ou da Síria?). Tornou-se comum o ucraniano estar em uma
live e uma bomba explodir à sua

cabeça. E de imediato esse tipo de
informação chega ao ocidente ou
qualquer outra parte do mundo.
A reportagem é completa, com imagem e áudio, feita por pessoas que
sequer são profissionais da comunicação. Mas são pessoas que estão no “aqui agora”, real on time.
Dias atrás, um tradicional jornal
da capital paulista reportou que a
guerra da Ucrânia está ditando
novas narrativas jornalísticas, citando o aplicativo TikTok como seu
fiel mensageiro. Mídias digitais,
aliás, foram banidas na Rússia.
Isso incomoda o poder. Tempos
atrás perseguia-se a pessoa para
calá-la fisicamente. Hoje para evitar a propagação de uma mensagem é mais simples: desconecta-se o fio da tomada e ninguém
tem conhecimento de um fato.
Tempos atrás tínhamos um
deserto de informações. Os
acontecimentos ocorriam e não
sabíamos. Hoje temos um excesso de informações, que nos
chegam de forma caótica. O filtro disso é a cabeça de cada
qual. Mas que a maneira de fazer jornalismo, melhorou... isso
é fato. E salve Chesterton!
———
Edson Rontani Júnior,
jornalista

Há Lucianos e o Guidotti
Walter L. Guarda

H

á tempos não se
ouvia o nome
como Luciano.
Calma, estamos convencidos de que a história de Piracicaba já
teve uma boa gestão sob
o ex-prefeito Luciano
Guidotti, o qual se dedicou aos esforços progressistas
do final da década de 50 e início
da 60, haja vista obras sociais ao
Lar dos Velhinhos ou Lar Escola
Coração Maria de Nossa Mãe, ou
mesmo um modelo de urbanismo
ao construir avenidas importantes da cidade como Armando Salles de Oliveira, Centenário, Carlos
Botelho, Saldanha Marinho e Cassio Paschoal Padovani, além de 4
pontes e o Hotel Beira Rio.
Atualmente, há um Luciano,
não como o mesmo prestígio e engajamento político deste memorável Guidotti. Desde o início deste governo, sob a legenda do DEM,
diga-se de passagem Democratas,
partido que conforme estatuto
prega ser defensor da ética, da democracia e do exercício dos direitos humanos, há contradições a
serem vistas no atual cenário
como esvaziamento de políticas

públicas ou sucateamento da saúde pública com denúncias ao
Ministério Público por
contrato com a OSS,
além de perda dos profissionais especialistas,
sem a devida reposição.
O servidor está reivindicando a reposição inflacionária e não o aumento salarial, conforme veiculado por algumas mídias ou pessoas.
Nas tratativas do sindicato
para mediar essa ponte entre funcionários e o gestor público, a secretaria municipal decidiu revisar
a proposta de recomposição das
perdas inflacionarias, só que de
modo extenso a semelhança de
carnê de pagamento. Interessante
que, durante a pandemia, em qualquer repartição pública, o atendimento à população não fora parcelado, mas efetivo e a curto prazo, além de que houve perdas, em
todos os sentidos, seja amigos,
parentes e/ou abono desempenho.
Outro fator, como gestor, em
carta aberta aos servidores públicos municipais (com emblema da
prefeitura e não assinada pelo gestor público) data de 28/03/2022
“é que todos os serviços públicos
tem natureza essencial”, realmen-

Atualmente, há
um Luciano, não
como o mesmo
prestígio e
engajamento
político deste
memorável
Guidotti
te é essencial, no atendimento à
população piracicabana, mas pra
efetivo dessa essencialidade, há o
servidor público que acorda cedo
e vai para o posto de serviço, usa
do transporte público ou condução própria com todos os gastos
inflacionários embutidos, além da
manutenção da própria residência com os gastos domésticos.
Em outro artigo, publicado
na Tribuna Piracicabana de 31/
02/2022, há o questionamento
sobre a greve “Então se não é culpa da sociedade, dos funcionários e da atual gestão, de quem é? É
de quem a decretou. O Sindicato.
Tenham a hombridade de, no
mínimo, assumir os seus próprios
atos”. Cabe uma consideração pela
LEI Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO
DE 1989. O Art. 1º: É assegurado
o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por
meio dele defender; mais adiante o Art. 4º Caberá à entidade
sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva
da prestação de serviços. A greve
fora decidida coletivamente, e o
direito de participar é individual.
Na mesma carta aberta,
mencionada acima, há ameaças
implícitas das perdas salariais e
o jogo de apelo moral ao citar
“nossas crianças demasiadamente prejudicadas”, as mesmas, filhos, netos ou sobrinhos
também de algum servidor público. No primeiro dia da greve,
dia 1 de Abril de 2022, culturalmente, o dia da mentira, podemos
ver o quanto deste governo “democrata” não fora participar do
diálogo com seus servidores, que
os funcionários de bem, conforme
citação do senhor, puderam se
aglomerar pacificamente, sem precisar recorrer ao interdito proibitório, garantido pela Justiça.
———
Walter Leandro Guarda,
servidor público, estudante de História da Unisa
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Um novo coronelismo?
Gaudêncio Torquato

N
TRATORES
O decreto nº 11.014 que cria
o Registro Nacional de Tratores
e Máquinas Agrícolas (Renagro)
foi assinado e entra em vigor a
partir de outubro deste ano. A
determinação que torna obrigatório, em todo território nacional, o registro de tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar
maquinaria agrícola, ou a executar trabalhos agrícolas sempre
foi uma bandeira da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).
DESPEDIDA 1
Em cerimônia no Palácio
do Planalto, Tereza Cristina se
despediu do cargo de ministra
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, o qual assumiu
em 2019. A cerimônia reuniu o
presidente da República, Jair
Bolsonaro, ministros que deixam os cargos para concorrerem nas eleições de outubro de
2022 e os novos ministros que
assumem as pastas. O presidente agradeceu o trabalho dos
ministros que deixam o governo e desejou sucesso aos novos
ocupantes dos Ministérios.
CARAVANA
Foi anunciada a programação da Caravana Embrapa FertBrasil, que percorrerá 48 polos
produtivos a partir de abril. As
datas serão definidas pela coordenação da Caravana, e seguirão as épocas de plantio de cada
polo e a logística de deslocamento dos pesquisadores que farão
as palestras para técnicos e lideranças rurais. A apresentação
teve a presença da agora ex-ministra da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), Tereza
Cristina, e do presidente da Embrapa, Celso Moretti.
COP-26
O presidente da COP-26,
Alok Sharma, esteve no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, em Brasília,
para participar de uma mesa redonda sobre a transformação
do setor agrícola. O ministro do
Mapa, Marcos Montes, reafirmou o compromisso do governo brasileiro, por intermédio
do Mapa, de continuar trabalhando pelo fortalecimento da
sustentabilidade das cadeias
produtivas agropecuárias.
INVESTIMENTO
Com recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico (FNDCT), a Embrapa investirá nos próximos
dois anos R$ 23 milhões no desenvolvimento de tecnologias
para atender a duas encomendas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), voltadas

ao desenvolvimento do agro
nacional. As encomendas da
FINEP, num total de quatro,
foram anunciadas em solenidade realizada no Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI), no dia 28 de março.
AJUDA
Em um ano marcado por
incertezas econômicas internacionais, ainda reflexo dos efeitos
da pandemia da COVID-19, a
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) distribuiu mais
de 1,78 milhões de cestas de alimentos para comunidades em
situação de insegurança alimentar. Além disso, a Conab pagou
R$ 19,9 milhões em subvenção a
extrativistas; adquiriu R$ 25
milhões em produtos da agricultura familiar; comercializou
mais de 96,2 mil toneladas de
milho para pequenos criadores.
DESPEDIDA 2
Entregas, inaugurações e
lançamentos para fortalecer o
Agro Paulista! Marcando um
período iniciado há 10 meses sob
gestão do Secretário de Agricultura e Abastecimento de São
Paulo, Itamar Borges, evento da
SAA realizado, dia 31, contou
com entregas, lançamentos, assinaturas e inaugurações. Foram realizados vários atos e
lembrança e citação de projetos e
ações criadas sob a coordenação
e liderança de Itamar Borges.
CONGRESSO
A 64º edição do Congresso
Estadual de Municípios (CEM),
realizada em Campos do Jordão,
pela Associação Paulista de Municípios (APM), contou com painel sobre o Agro Paulista apresentado pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento de São
Paulo, Itamar Borges, e pelo Secretário Executivo, Francisco
Matturro. O painel contou com
comentários do ex-Secretário
de Agricultura, o deputado federal Arnaldo Jardim, e as presenças da prefeita de São João
da Boa Vista, Teresinha, em
mesa comandada pelo presidente da APM, Fred Guidoni.
CÉU ABERTO
Um complexo científico e
cultural a céu aberto em plena
Vila Mariana, em São Paulo. Este
será o Planeta Agro, um projeto
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e que nasceu da necessidade
de aumentar a conexão entre o
campo e a cidade. Ele foi apresentado pelo secretário de Agricultura do Estado Itamar Borges na
Secretaria de Agricultura. (Com
informações de assessorias)
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o Brasil, o passado é sempre
revisitado. E
com direito a reviver
hábitos, mesmo os
pérfidos. É o caso do
coronelismo dos anos
30, do ciclo agrícola,
que castigava o livre
exercício dos direitos políticos.
Os velhos coronéis da Primeira
República (1889-1930) consideravam os eleitores como súditos, não como cidadãos. Criavam feudos dentro do Estado.
A autoridade constituída esbarrava na porteira das fazendas. Agora, neste País urbano,
principalmente em alguns recantos, as autoridades precisam pedir licença para subir morros. O
império coronelista do princípio
do século passado finca raízes no
roçado do Rio de Janeiro. O próprio ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, que acaba de
deixar o Ministério para se habilitar a ser vice na chapa de Bolsonaro, já chefiou tropas no RJ
com o fito de dominar o império
miliciano. Pouco conseguiu. entra um, sai outro, e os grupos
“donos de votos de cabresto” estão sempre agindo. Nesse ano, a
polarização política deve incrementar essa modalidade eleitoral.
As denúncias afloram: comunidades de muitas cidades do
segundo maior colégio eleitoral
do País chegam a ser dominadas por milícias, quadrilhas co-

mandadas por policiais que ameaçam pessoas que não elegem
seus candidatos. E por
mais que forças policiais entrem em ação,
milicianos posam com
seus fuzis e desafiam
o poder constituído. O
assassinato da vereadora Marielle Franco
continua coberto de mistérios.
Em plena segunda década do
século XXI, vivemos tempos de um
novo coronelismo. Desta feita, até
parece que os nossos governantes
aprovam a corrente neocoronelista. Para recordar, o voto de cabresto, prática fraudulenta dos
tempos da velha República, transfere-se ao domínio de comandantes de milícias, personagens da
urbe violenta que se valem da insegurança para implantar o medo.
Os currais eleitorais são comunidades miseráveis, comprimidas em
morros, favelas e bairros degradados, onde o poder bandido
monta formidável aparato.
A mudança da identidade
nacional pouco tem contribuído
para a alteração do mapa político. Nos últimos 70 anos, a população urbana cresceu, no País, de
30% para 80%, agigantando cidades, expandindo demandas, e
propiciando a continuação de vícios, dentre eles o voto por encomenda. É verdade que mudanças
sociais e políticas, a partir das
décadas de 30 e 40, contribuíram
para melhorar a participação do
povo no processo eleitoral. Mas

A mudança da
identidade
nacional pouco
tem contribuído
para a alteração
do mapa político
não se pode negar a imensa distância, hoje muito perceptível,
entre a fortaleza econômica e a
nossa frágil estrutura política.
O biólogo francês Louis Couty dizia, em 1881, que “o Brasil não
tem povo”. Seu argumento era que,
dos 12 milhões de habitantes da
época, poucos eram os eleitores
capazes de impor ao governo uma
direção definida. Uma razão para
explicar nossa incultura política é
a equação que soma componentes
como pobreza educacional das
massas, perversa disparidade de
renda entre classes, sistema político resistente às mudanças, sistema de governo - hiper-presidencialismo de cunho imperial e patrocínio de mazelas históricas,
entre as quais reinam o patrimonialismo e o assistencialismo.
A concentração de forças permanece sob a égide do Estado todopoderoso, bem duro na função de
cobrador de impostos, eixo repressor, distribuidor de favores e com
poder de definir os destinos da
sociedade. O corolário deste modelo se expressa no conceito de “estadania” em contraposição à “cidadania”, cultura orientada para
o Estado e não para a representação política. O brasileiro continua
a ser um “cidadão menor” e, sob

esta perspectiva, podemos compreender as causas para o ressurgimento de novos coronéis da política, como os quadrilheiros urbanos.
Esse “cidadão precário” integra o maior contingente nacional,
sendo a grande maioria dos 150
milhões de eleitores apta a votar.
São os aglomerados que se aboletam nas periferias congestionadas
do Sudeste, região que abriga
quase 50% da população, e os bolsões carentes do Nordeste, onde
vivem 27% dos brasileiros. A vassalagem de ontem muda de patrão,
mas não de atitude. O drible moral continua a dar as cartas.
Ontem, o coronel rural entregava o voto fechado no envelope para o súdito depositar na
urna, sem lhe dar o direito de
saber em quem estava votando:
“O voto é secreto” Hoje, o coronel miliciano e o chefe da gangue prometem conferir votos
dados a seus candidatos. Pior: o
comandante em chefe da Nação
questiona a urna eletrônica, enxergando nela motivos de fraude.
Não será de admirar se
uma nova prática for adotada
nas eleições de outubro: o roubo de urnas eletrônicas para
driblar o processo eleitoral.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor,
professor titular da
USP e consultor político
Twitter@gaudtorquato;
acesse o blog www.
observatoriopolitico.org

Sem negociação, os servidores entram em greve
Lilian Lacerda

S

ervidores municipais entraram em
greve no dia 1 de
abril. A paralisação
ocorreu após várias
tentativas de negociação do reajuste com o
executivo. Sem acordo
quanto ao parcelamento do reajuste, a categoria rejeitou
a proposta de 10,56% em março e
3,17% em julho, o restante a ser parcelado em 2023: reposição inflacionária e mais 3,17% e 2024: reposição inflacionária e mais 3,16%.
O primeiro dia de paralisação
foi marcado pela intransigência do
executivo a ver pela liminar que
concede o Interdito Proibitório invocado sob a alegação de garantir
os direitos aos não grevistas e salvaguardar a integridade dos prédios públicos - sob pena de multa
de R$ 50 mil por dia em caso de
descumprimento. O primeiro argumento se apresenta como uma
tentativa de apoio aos servidores
que não aderiram à greve. Já o
segundo, é perverso. Coloca os
servidores como arruaceiros,
baderneiros, desordeiros quando, na verdade são trabalhadores que labutam arduamente e
estão a reivindicar seus direitos.
O ato ocorreu nas mediações
da prefeitura e contou com a cobertura de vários veículos de co-

municação que deram
visibilidade a greve,
além do apoio recebido
de entidades, outros
sindicatos e vereadores.
Foi um dia com
bastante movimentação, principalmente na
parte da manhã: cartazes, panelas, crianças e
até quem trouxe consigo cadeira para passar o dia.
Ainda pela manhã, a comissão de negociação realizou
uma nova tentativa de negociação, mas não foi atendida.
Alguns pontos importantes se
destacaram durante a manifestação, como o número de denúncias
de servidores com ameaças, intimidação e irregularidades nas
unidades de trabalho. Na educação, a ausência de servidores gratificados e comissionados foi evidente; a falta de comunicação
com as famílias é outro ponto que
merece destaque: as escolas não
divulgaram a eminencia da greve
para os pais se organizarem; houve greve branca em muitas unidades e até crianças sendo dispensadas; houve atraso e falha
no fornecimento de merenda.
É preciso destacar a adesão dos servidores. Segundo o
jornal Gazeta de Piracicaba, a
adesão foi de mais de 70% dos
servidores e classificou a paralisação como “robusta”.

O Executivo não
tem demonstrado
flexibilidade nem
sensibilidade às
demandas
apresentadas
pelos servidores
Os cartazes portavam as
reivindicações salariais, a falta
de estrutura nas unidades de
trabalho, a falta de insumos e
materiais e, principalmente, a
valorização da categoria.
Após as 13 horas, o atendimento na prefeitura foi interrompido e justificado pela falta de funcionários que aderiram a greve.
A Câmara considera legítima
a greve e apoia as reivindicações
dos servidores. O sindicato tem
procurado garantir que tudo ocorra dentro da legalidade. Foram
inúmeras as denúncias relatadas
ao sindicato, já no primeiro dia de
paralisação, desde abusos, assédios até escolas dispensando crianças e falta de merenda dentre outras práticas antissindicalistas.
O Executivo não tem demonstrado flexibilidade nem
sensibilidade às demandas apresentadas pelos servidores. Não
faz sentido manter esse tom tendo em vista a defasagem de profissionais atuando no município.
É preciso que haja bom senso

e disposição para resolver o mais
breve possível a situação para que
os servidores retomem suas atividades. Todavia, as declarações do
executivo demonstram o despreparo e a falta de bom senso ao atacar o sindicato e ironizar os servidores. É inconcebível e infeliz as
declarações que expõe e ofendem
os servidores com uso de adjetivos e termos pejorativos, além
das críticas e acusações direcionadas à atuação do sindicato.
Tom de ameaça, tentativas
de colocar o servidor contra a população fazem parte das medidas impopulares que marcam
este governo. Ademais, o posicionamento fechado ao diálogo, a
ausência e as declarações arcaicas só aumenta a insatisfação e o
desgosto popular. Isso engrossa
o caldo da mobilização que culmina num evento histórico para
a luta por valorização, respeito e
dignidade ao servidor público.
Para finalizar, essa é a maior greve das últimas décadas
no município. Nem aos munícipes, nem aos servidores interessam que a greve se estenda e
tudo pode ser resolvido desde
que o executivo atenda a demanda da categoria e pare de tratar
os servidores como inimigos.
———
Lilian Lacerda, doutora pela PUC-SP, psicanalista e pesquisadora

O dia da mentira na política brasileira
Dirceu Cardoso

R

elativamente aos meus tempos de criança e jovem, o 1º
de abril, tido como o “dia
da mentira”, perdeu muito de sua
força popular. Herdado dos povos
europeus que, antes da adoção
do calendário gregoriano (1564),
comemoravam o ano novo de 25
de março a 1º de abril, o hábito
de pregar peças nos amigos fez,
durante muitos anos a diversão
(e até a irritação) de muita gente. A data começou a ser comemorada no Brasil em 1º de abril
de 1828, quando um jornalzinho
denominado “A Mentira” que
circulou em Minas Gerais e teve
vida curto, noticiou a morte do
imperador Pedro I, que só perderia a vida em setembro de 1834,
já como Pedro IV, de Portugal.
Atualmente as brincadeiras
não têm o mesmo significado.
A coincidência, no entanto,
nos levou a vivenciar acontecimentos marcantes no dia da mentira, ou perto dele. A Revolução de
1964, fixada no calendário como
ocorrida em 31 de março, teria se
consolidado a 1 de abril, mas seus
executores escolheram o dia anterior para manter a seriedade naquele momento de dificuldade po-

lítica. Os que a fizeram batizaramna Revolução e os adversários,
depois que os militares devolveram
o poder aos civis, em 1985, rebatizaram-na como Golpe e isso foi até
para a nomenclatura oficial. O consenso jamais existirá. Agora mesmo, o ex-ministro da Defesa, Braga Neto divulgou ordem do dia
(lida nos quartéis) em que exalta o
movimento. Os opositores ao regime de então torceram o nariz. Deveriam ambos os lados compreender as razões de momento e deixar a rusga para a história, que já
&e acute; quase sexagenária.
Também por coincidência,
pois decorre do calendário eleitoral, termina nesta sexta-feira (1º
de abril), a janela partidária, período de um mês em que deputados
podem mudar de partido sem o
risco de perder o mantado. Até a
manhã – quando preparava este
artigo – 102 dos 513 deputados
federais já haviam mudado de
endereço partidário e não dava
para prever o número do final do
dia. O mesmo ocorre com os deputados estaduais, todos buscando
melhor acomodação para as eleições de outubro. O governador de
São Paulo, João Dória, deixou o
governo para se candidatar à presidência da República, mesmo ten-

Se vvocê,
ocê, leit
or
leitor
or,,
procurar na
história, talvez
encontre outras
coincidências do
dia da mentira
com a política
do números inexpressivos nas pesquisas eleitorais, além da denunciada tentativa de golpe dentro do
PSDB, onde Eduardo Leite, o perdedor da pr&ea cute;via partidária estaria articulando sair candidato. Tanto que Leite também deixou o governo do Rio Grande do
Sul. Já o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro não teve olhar tão firme
em direção do Palácio do Planalto
e preferiu trocar a candidatura a
presidente pela de deputado federal, mudando de partido e, inclusive, de Estado (do Paraná para
São Paulo). Bolsonaro e Lula seguem como favoritos diante de
uma legião de nanicos que não
conseguem montar a sonhada
terceira via para enfrentá-los.
Com as acomodações partidárias – inclusive a saída de dez ministros do governo federal, que
serão candidatos em outubro – se
estabelece uma nova relação de

forças na política brasileira. Os
pré=candidatos movimentam-se
em busca de apoio e logo teremos
os horários eleitorais de rádio e TV,
a campanha que for permitida nas
redes sociais e até os comícios. É
de se esperar que a montagem ou
pelo menos o anúncio dos esquemas no “dia da mentira” nada tenham a ver com a tradicional celebração popular. Que os candidatos tenham a consciência de que a
verdade é o único caminho para o
encontro de melhores dias e, por
isso, jamais digam mentiras ao
povo. Nem de brincadeira. E que
até os desacreditados institutos de
pesquisas tenham como provar ao
grande p& uacute;blico sua competência e lisiura ao divulgar suas
pesquisas e prévias eleitorais.
Se você, leitor, procurar na
história, talvez encontre outras
coincidências do dia da mentira com a política, mas certamente verá que, até tardiamente, a
verdade sempre prevaleceu...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo)
aspomilpm@terra.com.br
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Natália Ferrari, de Piracicaba,
destaca-se na Record, em Reis
Elegante, alegre, estudou no Colégio Luiz de Queiroz, o CLQ, e também
em Londres; a atriz Natália Ferrari é poliglota e será Sâmila, em Reis
Marco Brozzo

A atriz Natália Ferrari se prepara-se para viver seu primeiro
trabalho na TV. A piracicabana,
que estudou no CLQ, dará vida à
personagem Sâmila em Reis, prevista para estrear em breve na TV
Record. Bonita, alegre, mas de sorriso tímido, Sâmila é um tanto ingênua. Jovem recatada e obediente à mãe. Seu pai era levita e morreu quando ela era ainda adolescente, o que fez com que ela e sua
mãe vivessem na dependência do
tabernáculo e da bondade do juiz
Eli (José Rubens Chachá). Neta
entrevista, Natália dá alguns detalhes sobre o seu trabalho no Rio
de Janeiro e o que faz, quando
visita Piracicaba. “Eu amo o Teatro do Engenho: adoraria algum
dia me apresentar lá”, afirma.
P — Você está estreando nas novelas. Como tem
sido ver seu trabalho?
R — Inacreditável! Meu coração bate mais forte toda vez
que me vejo na TV. Passa um
filme pela minha cabeça de todas as aulas que fiz, teatros que
apresentei, todas as dificuldades
e conquistas desse longo caminho percorrido até chegar aqui.
Estou orgulhosa do meu trabalho e com a vontade renovada
de seguir sempre estudando e
conquistando novos espaços.
P — Fale um pouco da
sua personagem e preparação para ela.
R — Sou suspeita pra falar,
mas acho a Sâmila apaixonante! Uma mulher justa, carinhosa, resiliente. Família e fé são
grandes pilares da sua vida. Interpretá-la me proporcionou um
crescimento artístico e pessoal.
As situações pelas quais ela passa, como o abuso e outras que
ainda estão por vir, representaram um desafio enorme e inédito pra mim como atriz. Trabalhei com três preparadoras de
elenco diferentes da Record.
Elas reúnem um núcleo ou uma
dupla de atores e nos ajudam a
criar conexões como personagens e a encontrar a carga emocional de cada momento com
exercícios intensos e emocionais.
É uma experiência maravilhosa!
P — Como foi sua trajetória profissional até chegar à uma novela?
R — Fiz curso profissionalizante em arte dramática no Conservatório Carlos Gomes de Campinas, aulas de canto da Escola

Natália Ferrari é piracicabana com futuro, desde já, brilhante nas artes cênicas

de Música de Piracicaba,
workshops e intensivos em São
Paulo e Curitiba, estudei teatro em
Londres, trabalhei em peças de
teatro, musicais e curtas-metragens, tudo isso enquanto fazia
também duas faculdades e cursos de línguas. A trajetória é desafiadora, longa e incerta, mas
muito gratificante. Por todo esse
tempo busquei uma grande oportunidade como a de estar em Reis,
mas sinto que ela chegou no momento certo da minha vida, pois
estava preparada para acolher e
potencializar essa chance de atuar em uma super produção.
P — Onde começou a
fazer teatro e de onde
veio o interesse pela profissão de atriz?
R — Na minha escola, o CLQ,
Curso Luiz de Queiroz. Foi lá que
tudo começou de verdade. Os melhores momentos do ano pra mim
eram as gincanas e algumas fes-

tas quando eu tinha a chance de
me apresentar pra outras pessoas, atuando ou cantando. Depois disso, eu sempre soube que
meu lugar era nas artes. No palco (ou, hoje em dia, em frente
às câmeras) é onde eu me sinto
mais realizada e cheia de vida.

avós. Gosto muito da minha cidade! De carioca, eu tenho o amor
pelo mar, pelas cachoeiras, pelo
chá mate com limão. No portamalas do meu carro sempre há
duas cadeiras de praia, um chinelo e um tênis de trilha. Você nunca sabe onde seu dia vai parar.

P — Já se apresentou em
algum teatro em Piracicaba?
R — Sim, me apresentei no
Teatro Municipal, na Empem (Escola de Música de Piracicaba)
Maestro Ernst Mahle e no CLQ.

P — Quais são seus pontos preferidos da sua cidade?
R — Caminhar pela Esalq,
comer na Rua do Porto, tomar
uma cerveja num barzinho ou
Tap House. Eu amo o Teatro
do Engenho: adoraria algum
dia me apresentar lá!

P — Você está morando
no Rio por conta das gravações. Do que você sente falta em Piracicaba? E o que
já “ganhou” de carioca?
R — Sinto falta da sensação
de conhecer quase todo mundo
do seu bairro, dos lugares que
você sempre frequenta... de andar na rua sem trânsito (rsrs).
De almoçar na casa das minhas

P — Costuma voltar pra
Piracicaba? Tem família
na cidade ainda?
R — Sim, minhas avós Aracy Duarte Ferrari e Elizabeth
Vidor moram em Pira, assim
como outros familiares. Volto
sempre que possível pra visitálas e tomar um caldo de cana!
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Sem controle da prefeitura,
capivaras oferecem risco
Divulgação

G REVE

Bebel cobra, de Luciano,
nova proposta de aumento
Parlamentar conseguiu reabrir negociações, mas sem avanço; ela disse
que o prefeito Luciano tem condições de por fim à greve do funcionalismo

Hospedeiras do carrapato estrela, as capivaras circulam livremente

Uma cena inusitada foi registrada pelo vereador Pedro Kawai
(PSDB) que, na semana passada,
percorreu a área de lazer, junto à
rua do Porto, para verificar o estado de conservação do alambrado do campo de futebol: mais de
vinte capivaras soltas, transitando livremente por um dos
pontos turísticos mais famosos
da cidade, sem qualquer controle ou fiscalização da prefeitura.
Apesar de aparentemente
inofensivas, as capivaras que habitam as margens do rio Piracicaba podem oferecer risco à população e aos turistas, especialmente, porque são hospedeiras
do carrapato estrela, parasita
transmissor da febre maculosa,
que já causou mortes em crianças e adultos, em Piracicaba.
A preocupação com a possibilidade de os carrapatos se
espalharem pelo gramado do
campo de futebol, levou o parlamentar a protocolar a indicação nº 1209/2022, que alerta
para o fechamento de buracos

existentes no alambrado, no
entorno do local. “O espaço é
frequentado por adultos, jovens
e crianças, que estão expostos
ao perigo”, observou Kawai.
O vereador classificou como
“intrigante” o fato de as capivaras estarem livres, sem qualquer
controle da prefeitura, que manteve fechado o Parque da rua do
Porto por um período de quatro
meses, supostamente para a realização de um projeto-piloto de
manejo de carrapatos. “Não entendo como a prefeitura afirma
querer reduzir a incidência da febre maculosa, deixando os animas
soltos em um dos pontos de maior
atração turística da cidade”, disse.
Kawai alertou que, não são
apenas as pessoas que correm
riscos, mas também os animais,
seja por atropelamentos ou pela
caça predatória que pode ocorrer, especialmente durante à noite. “O problema está bem diante
da sede do governo municipal,
que precisa tomar uma providência urgentemente”, concluiu.

P AULICEIA

Semae se reúne com moradores
sobre adutora Marechal-Pauliceia
Divulgação

Encontro aconteceu no sábado, 2, na Casa do Hip Hop

Servidoras do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto) se
reuniram com moradores da região da Pauliceia no sábado, 2, na
Casa do Hip Hop, para explicar
detalhes da Adutora MarechalPauliceia, obra que vai melhorar o
abastecimento de água e beneficiar cerca de 100 mil pessoas de 16
bairros. A adutora parte da Estação Elevatória e Reservatório
Marechal, localizados na rua
Marechal Deodoro, no Bairro
Alto, e segue até reservatório localizado à rua Marilice Rodrigues da Silva Pinto, na Pauliceia.
Participaram do encontro
Juliana Ferreira da Silva, engenheira civil, e as assistentes sociais Eliane Pereira da Silva e Phâmela Thaiana Souza Lopes Amaral. Elas conversaram com a comunidade sobre os benefícios

da obra e esclareceram dúvidas
sobre os serviços realizados.
A implantação está em andamento e é realizada pela empresa
Pacaembu Construtora, por meio
de contrapartida. A conclusão
deve acontecer em cinco meses. O
projeto prevê a construção de uma
adutora de 500 milímetros de ferro fundido com aproximadamente 2.813 metros de extensão. O projeto foi fornecido pelo Semae, que
cedeu 2.813 metros de tubos.
Ao final da obra serão beneficiadas cerca de 35 mil residências
e 100 mil pessoas de 16 bairros:
Pauliceia, Água Branca, Jardim
Califórnia, Chicó, Campestre,
Dona Antônia, Monte Líbano,
Vila Cristina, Jardim Itapuã,
Novo Horizonte, Kobayat Líbano,
São Jorge, Nova Suíça, Volta
Grande, Jupiá, Glebas Califórnia.
Divulgação

ZOOLÓGICO MUNICIPAL
A Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) informa que o Zoológico
Municipal teve o funcionamento normalizado no sábado, 2.
O Zoo ficou fechado nos dias
31/03 e 1º/4 para a retirada de
uma árvore de grande porte
que caiu com o temporal de

quarta, 30/03, e manutenção
do alambrado danificado por
ela. Nenhum recinto foi atingido. O Zoo fica na avenida
Marechal Castelo Branco,
426, Jardim Primavera. Horário de funcionamento: 9h às
16h, de terça-feira a domingo. Telefone: (19) 3421-3425.

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino de Piracicaba), a deputada estadual Professora Bebel (PT) fez questão de
ficar em Piracicaba, nesta segunda (4), para levar pessoalmente
sua solidariedade aos servidores
municipais que entraram no segundo dia de greve por reajuste
salarial. A Professora Bebel, inclusive, conseguiu forçar uma
rodada de negociação com um
grupo de secretários municipais,
mas diante da falta de poder para
resolver o impasse, a parlamentar
disse que somente o prefeito Luciano Almeida tem condições de pôr
fim à greve da categoria, apresentando uma nova proposta de
acordo que atenda as reivindicações do funcionalismo municipal.
Os servidores municipais, que
deflagraram greve na última sexta-feira, 01 de abril, reivindicam
15% de reajuste em março e mais
6% em maio. A Prefeitura propôs
14,04% em duas parcelas, sendo
10,56% com pagamento em março
e 3,17% a ser pago em julho, com o
restante sendo parcelado entre
2023 e 2024 da seguinte forma:
reposição inflacionária mais 3,17%
a partir de julho de 2023 e reposição inflacionária e mais 3,16% a
partir de março de 2024, o que foi
rejeitado pela categoria em assembleia. Com o impasse e a suspensão das negociações, os servidores
deflagraram greve, com ampla
adesão, inclusive de 100% em diversos setores, e têm se concentrado em frente ao prédio do
Centro Cívico. A Subsede da

Divulgação

A deputada Professora Bebel diz que os servidores só estão reivindicando
a reposição da inflação que deixaram de receber nos últimos três anos

Apeoesp em Piracicaba inclusive
forneceu café e pão com manteiga aos servidores em greve, neste segundo dia de movimento.
Ao lado do diretor do Sindicato dos Servidores Municipais,
Osmir Bertazzoni, a deputada Bebel declarou total apoio à greve dos
municipais, que é por tempo indeterminado. “Venho aqui como
companheira de vocês, professora
e presidenta da Apeoesp”, disse,
defendendo a união da categoria
para conseguir o objetivo do movimento. “Essa greve tem que ser
forte, para o prefeito Luciano Almeida se curvar diante de vocês”,
disse, criticando o autoritarismo
do prefeito em fechar a mesa de
negociação. “Estou do lado de
você, porque a reivindicação de
21% é justa. Ninguém está pedin-

do para ficar rico, mas somente
dignidade para ficar no serviço
público. Dê dignidade, salário,
salário e condições para ficar no
serviço público. Parabéns, funcionários públicos de Piracicaba pelo belo movimento. De cabeça erguida sempre, de joelhos
jamais diante de governos autoritários”, discursou a deputada Professora Bebel, arrancando aplausos dos servidores.
Em seguida, ao lado de diretores do Sindicato dos Servidores
Municipais, foi para o décimo andar do Centro Cívico, na tentativa
de um encontro com o prefeito
Luciano Almeida. No entanto, o
grupo foi recebida pelo secretário
de Governo, Carlos Beltrame; pelo
de Administração, Dorival José
Maistro, e pelo procurador geral

do município, Guilheme Mônaco
de Mello. Foram quase duas horas de conversa, sem nenhum
avanço. “O prefeito quer esticar a
reposição desta perda para 2024
e, aí, essa perda será ainda maior.
Portanto, não tem como aceitar
esta proposta ridícula, que é de
arrocho salarial. Fiquei mais triste, ainda, que eles queimaram o
dinheiro do Fundeb, devolvendo
para o governo federal, recurso
que poderia ajudar a garantir esse
reajuste. Esse é um governo sem
diálogo. Pode contar com meu
mandato e com o apoio da Apeoesp. Estão testando vocês. E em
teste, nós somos doutores”, disse, defendendo a resistência dos
servidores e lembrando a importância do funcionalismo na prestação de serviços à população.
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Sem diálogo com Prefeitura,
servidores mantêm greve

Sema finaliza manutenção na
estrada Anselmo Fornaziero
Divulgação

Paralisação do funcionalismo público municipal chega, hoje, 5, no
quinto dia e categoria busca reposição salarial dos últimos três anos
Dando continuidade à greve dos servidores municipais de
Piracicaba que se iniciou no dia
1º, a diretoria do Sindicato dos
Municipais, acompanhada pela
comissão de greve, por autoridades municipais e deputados
estiveram na secretaria de governo na manhã de ontem, 4,
tentando negociar com a administração o pagamento destes
reajustes inflacionários para serem pagos neste ano. No entanto, a reunião não obteve sucesso,
pois a prefeitura manteve a proposta do parcelamento até 2024.
A greve dos servidores municipais de Piracicaba iniciou na sexta-feira, 1º, com a presença de cerca de cinco mil funcionários da
prefeitura, pedindo que o pagamento dos reajustes inflacionários referentes a 2019, 2020 e 2021
fossem pagos ainda neste ano. A
contraproposta da administração
municipal é pagar 14,4% em duas
parcelas nos meses de março e julho de 2022; 3,17% mais a inflação do período em 2023 e o restante de 3,16% mais a inflação do
período para ser pago em 2024.
O número de servidores que
aderiram a greve tem aumentado em virtude do parcelamento
do pagamento dos reajustes inflacionários, somado aos prejuízos causados nestes últimos anos,
como a perda do abono de final
de ano dos servidores que foram
afastados por causa da Covid-19,
como também, a questão dos professores que trabalharam em
home-office usando seus próprios recursos (computador, internet etc.) sem ressarcimentos.
A entidade realizou quatro
assembleias da campanha salarial da categoria, sendo a primeira no dia 23 de fevereiro e a última no dia 22 de março. Em to-

C ARREA
TA
ARREAT

DO

Divulgação/Sindicato

Via recebeu lajão britado em toda extensão, em cerca de 1,5 km

Na manhã de ontem, 4, a comissão de negociação do sindicato chegou a se reunir
com representantes da Prefeitura, mas ainda sem avançar nas negociações

das elas, os servidores aclamaram por greve alegando que estão sendo desvalorizados em todos os âmbitos. A entidade, que
traz consigo experiência neste
quesito (a última greve foi há 25
anos), esclareceu sobre a legalidade, sanou dúvidas sobre a paralisação e atendeu o pedido da
categoria deflagrando a greve.
Lembrando que o manifesto
segue de forma pacífica e ordeira,
sem obstrução na entrada do prédio do Centro Cívico e sem ruas
bloqueadas. A diretoria do Sindicato dos Municipais segue insistindo na negociação com a prefeitura para que a solicitações dos
trabalhadores sejam atendidas.
Hoje, 5, a mobilização da categoria se iniciará às 7h e às 9h os servidores promoverão um abraço
simbólico à prefeitura em defesa

do funcionalismo público municipal, em frente ao Centro Cívico.
NÚMEROS - No final da tarde de ontem, a Prefeitura emitiu
um balanço de greve, informando
que, até 15h30 de ontem, 4, 2.509
servidores estavam em greve, afetando os setores de Educação,
Saúde, Assistência Social, Segurança e Finanças. Ainda segundo
a assessoria do Centro Cívico, a
maior parte dos grevistas é da
Educação (2184), seguindo da
Saúde (89), o que causou fechamento de unidades e farmácias
municipais, e 45 na Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o que causou
fechamento de alguns Centros de
Referência e Assistência Social. A
Secretaria de Finanças também
teve expediente prejudicado pelo
segundo dia. Com a adesão de 41

servidores, o atendimento no Térreo 2 também foi interrompido.
Após esse balanço, o sindicato emitiu uma nota pública
contestando as informações da
Prefeitura: “A nota, maliciosamente, destaca que servidores
assinaram documentos de informação que entrariam em greve. Esse documento é uma das
cautelas jurídicas estabelecidas
pelo Sindicato, porém a orientação é que esse documento deveria ser entregue em duas vias
(com protocolo) no NAA e no
sindicato. O número de comunicados nos NAA’s não corresponde à totalidade dos documentos
que foram protocolados por emails e diretamente no sindicato,
bem como cerca de 30% dos servidores levaram o requerimento
mas ainda não preencheram.”

MANTIMENT
O
ANTIMENTO

Ação arrecada alimentos para o Caphiv
O Caphiv (Centro de Apoio
a Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais) voltou a realizar no último dia 28 a sua tradicional 'Carreata do Mantimento', que visa arrecadar alimentos que são doados à entidade e ao CapVida. A equipe com
oito colaboradores e comandada por Paulo Soares, presidente
e fundador, percorreu ruas do
bairro Vila Independência.
"Esta foi a primeira carreata
de arrecadação deste ano. É maravilhoso ver como os seres humanos são generosos, percorremos apenas uma única rua e fomos extremamente contemplados
com as doações', explica Soares. O
presidente do Caphiv escolheu o
bairro porque foi neste local onde
o Caphiv iniciou suas atividades
há 10 anos e declarou a facilidades de contato com os moradores.

"Escolhemos estrategicamente esse bairro porque foi aqui que
tudo começou e, por isso, fica mais
simples realizar qualquer ação solidária. A memória afetiva da população com o Caphiv faz parte do
ingrediente solidário', conta Paulo Soares. O presidente ainda
acrescenta que a 'Carreata do
Mantimento' está programada
para ser realizada todas as semanas e a próxima será novamente
no bairro Vila Independência.
"Vamos percorrer mais ruas
deste bairro onde tudo começou.
Mas, ressalto, que todas as doações são extremamente bem-vindas e fundamentais para a manutenção do nosso trabalho. Quem
puder nos ajudar pode também
procurar a nossa sede na Tiradentes, 404 ou vamos retirar, basta
me chamar no Whatsapp (19)
99982-7663", finaliza Soares.

Objetivo é buscar doações para os projetos desenvolvidos pelo Caphiv

Fealq dialoga com poder público para apoiar ações de inovação
Divulgação

Na foto, da esquerda para direita: Fernando Andreote, Ana Flávia Guimarães,
José Luiz Guidotti, Nelson Massola, Paula Arigoni e Pedro Chamochumbi

O secretário Guidotti destacou o papel da Fundação
como apoiadora de parcerias
que geram desenvolvimento.
“Temos muita inovação e tecnologia que precisa ser fomentada, mas falta uma legislação

atualizada. Por isso a importância das parcerias que façam
com que as ações fluam.”
Chamochumbi ressaltou a
atuação da Fealq no ambiente de
inovação e a necessidade de envolvimento de toda comunidade

para a valorização do ecossistema tecnológico local. A Fundação atua como gestora da Incubadora Tecnológica Esalqtec desde 2006, marcando presença no
Parque Tecnológico de Piracicaba em diversas iniciativas.

lhos de manutenção da “ponte do
Laerte”, que fica na PIR 010/354,
em Anhumas. O assoalho da ponte será trocado, por conta do apodrecimento das vigas de cima. No
mesmo bairro, a “ponte do Plínio”, na PIR 033/260, que está
sendo reconstruída, aguarda a
chegada do restante do material
para finalização dos trabalhos.
Outra frente de trabalho da
Sema realizou nesta semana a limpeza de todos os varejões municipais, reparos no Varejão da Raposo Tavares e capinação no Varejão
do São Jorge. No depósito de máquinas e materiais da Sema, no
bairro São Jorge, foi realizada poda
de mato e retirada de leucenas.

Opressão em nome da fé
Tamires Oliveira

A

história da humanidade é
marcada por
machismo e patriarcado, por vezes o homem quer ser "dono"
da mulher e a oprime constantemente,
quando questionado
impõe versículos bíblicos desconectados do contexto.

Muitas pessoas
usam a fé para
justificar a sua
falta de caráter
Vivi na minha vida relacionamentos abusivos, onde era
submetida a diversos constrangimentos, além de ver tanta corrupção e mentiras. É dever da
mulher cristã aceitar isso?
Muitas pessoas usam a fé
para justificar a sua falta de caráter, quando são submetidos à

T

E STUDOS

A Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) recebeu na tarde de sexta-feira, 1º, a
visita do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur) de Piracicaba,
José Luiz Guidotti Jr., acompanhado do agente de inovação Pedro Chamochumbi. O objetivo foi aproximar
as instituições e discutir a interação para iniciativas ligadas ao ecossistema de inovação do Vale do Piracicaba ou “AgTech Valley”.
O professor Nelson disse estar bastante satisfeito com a aproximação e reforçou a importância do diálogo para o avanço da
parceria. Pela Fealq, também participaram da reunião o diretor
Fernando Dini Andreote e as gerentes Paula Arigoni (Produtos)
e Ana Flávia de Faria Guimarães
(Administrativo/Financeiro).

Nesta semana, a estrada Anselmo Fornaziero (PIR 190), localizada no bairro Campestre, recebeu serviços de reparos e manutenções da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), a fim de atender demandas de moradores e melhorar
a circulação de carros e pedestres.
Foi aplicado o material lajão britado em toda sua extensão, em aproximadamente 1,5 quilômetro, com o
auxílio das máquinas motoniveladora e rolo-compactador. Os serviços
tiveram início dia 23/03 e terminaram nesta quarta-feira, 30/03.
Ainda nesta semana, a equipe da Sema deu início aos traba-

colheita, ou seja, quando a mulher busca outra vida, se vitimiza e
demoniza a todos.
Contrariam a própria Bíblia Sagrada
que diz: "Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também
Cristo amou a igreja,
e a si mesmo se entregou por ela." (Efésios 5:25).
Se você não é amada e não
se satisfaz deve ficar em um relacionamento medíocre, abusivo e com mentiras e enganos?
Não é essa a proposta de
Cristo para a Igreja. Vivo uma
vida feliz, talvez sem "luxos" de
outrora, provenientes de origem
duvidosa, mas prefiro estar assim do que subjugada e refém
de quem não tem caráter!
———
Tamires
Oliveira,
evangelista da Assembleia de Deus-Ministério de Madureira

Valor do lixo

ransformar lixo em
energia é o desafio que
7 (sete) municípios paulistas têm pela frente: Santa
Bárbara D’Oeste, Hortolândia,
Nova Odessa, Capivari, Sumaré, Elias Fausto e Monte Mor.
Reunidos no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos
da Região Metropolitana de
Campinas, esse grupo de cidades
vêm se preparando para processar cerca de 240 mil toneladas
anuais de resíduos da região.
É o novo conceito com o qual
habitantes locais passarão a
conviver – o lixo tem valor.
Pode ser o fim de aterros
sanitários e de seus impactos
negativos, a expectativa é que
o lixo deixe de ser um problema e comece a ser matéria prima, como disse o secretário
do Meio Ambiente de Santa
Bárbara, um dos municípios
que integram o consórcio.
Dentre os principais pontos do projeto está a redução
do impacto de aterros, na região, e de seus passivos, uma
vez que demandam, no mínimo, 20 anos de cuidados específicos, após sua desativação.
Santa Bárbara recicla entre 6% e 7% de seu lixo, Hortolândia 4%; a média nacional é de 3,2%. Boa medida foi
a inclusão de aulas de educação ambiental, nas escolas
municipais de Santa Bárbara.
Boa notícia é que surgem

iniciativas renovadoras para lidar com a questão, aparecendo
novas tecnologias, para transformar o lixo comum doméstico, na
maior parte tecidos orgânicos, em
biomassa de alto poder calórico.
Mais do que aumentar o índice de reciclagem, o ideal é chegar ao patamar da economia circular, na qual o lixo deixa de existir. Perseguindo essa meta, o
município catarinense de São
Bento do Sul implantou, em fevereiro de 2022, a usina LIXO
ZERO. A cidade, com cerca de 80
mil habitantes, produz 40 toneladas de lixo por dia, reduzindo
à metade o volume de lixo enviado aos aterros diariamente.
Dentre os principais pontos
do projeto estão a redução do
impacto de aterros na região,
uma vez que demandam, no mínimo, 20 anos de cuidados específicos, após sua desativação.
O andamento do processo é desigual, nos municípios acima envolvidos, certo
que Santa Bárbara e Hortolândia estão avançando.
O Brasil conta com iniciativas positivas, em cidades inteligentes, eficientes,
porém desintegradas.
———
Frederico Alberto Blaauw é mestre em Direito Empresarial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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S OLIDARIEDADE

ArcelorMittal lança mais uma
edição do Projeto Ver e Viver
Divulgação

MODALIDADES

Selam divulga resultado
de chamamento público
Toque do Futuro tem proposta selecionada no vôlei feminino; projetos
do Caldeirão são escolhidos no vôlei masculino e futebol feminino

Mais de 74 mil alunos já receberam óculos gratuitos através do projeto

A ArcelorMittal lança mais
uma edição do Projeto Ver e Viver no município de Piracicaba,
em parceria com o poder público
municipal. Cerca de 100 profissionais, entre agentes de saúde,
diretores e coordenadores pedagógicos de 47 escolas municipais
de Piracicaba se reuniram no dia
18 de março para o treinamento,
online e presencialmente, do
projeto Ver e Viver ArcelorMittal, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação. O projeto, que acontece no município desde 1999, tem como objetivo diagnosticar problemas de visão em crianças das escolas públicas municipais, do ensino fundamental I.
Nesta primeira fase do projeto, os profissionais da área de educação e da saúde do escolar são
preparados para a aplicação de teste
de acuidade visual nos estudantes e, quando necessário, estes são
encaminhados para consulta oftalmológica. Os educadores recebem cartilhas educativas sobre
cuidados com a visão e demais
materiais para a realização da tri-

agem, orientada por Mag Cleto,
enfermeira do trabalho da Abertta Saúde/ ArcelorMittal. Ao final
do projeto, todos os alunos diagnosticados com problema de acuidade visual, que demandam o uso
de óculos, o recebem gratuitamente, pela Fundação ArcelorMittal.
“É imprescindível cuidar da
visão das crianças nesta primeira fase escolar, pois o diagnóstico precoce contribui para o
aprendizado e motiva a criança
a aprender cada vez mais. Nem
todos os pais têm possibilidade
de levar ao médico oftalmologista e o projeto oferece esta oportunidade sem qualquer custo”,
afirma Ana Lúcia Scagnolato,
consultora da ArcelorMittal.
A ArcelorMittal em Piracicaba foi a unidade pioneira na
realização do projeto e possibilitou a replicação em municípios
de diversos estados brasileiros,
como Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahia, dentre outros, e
já atendeu desde sua implantação mais de 74 mil crianças somente na cidade de Piracicaba.

V AREJÕES

Sema se reúne com permissionários
para manutenção das atividades
Thais Passos/Sema

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras
(Selam), anunciou ontem, 4, os
resultados preliminares dos chamamentos públicos de número 03/
2022, 05/2022 e 09/2022, que correspondem às modalidades de voleibol feminino, voleibol masculino e futebol feminino, respectivamente. A Associação Toque do
Futuro Voleibol teve a proposta
selecionada para realização de
serviços de formação e desenvolvimento esportivo no voleibol fe-

minino, enquanto os projetos
apresentados pelo Caldeirão Futebol Clube foram escolhidos
para o trabalho com voleibol
masculino e futebol feminino.
"Nós estamos cumprindo
mais uma etapa do processo de
chamamento público. Nesse sentido, é importante destacar a integridade do trabalho de seleção, que
está sendo realizado por profissionais de educação física. As análises são técnicas, montamos uma
equipe com especialistas, pessoas
capacitadas para avaliar criterio-

samente cada uma das propostas",
afirmou o secretário Hermes Balbino, que apontou o ramo das ciências aplicadas como pilar fundamental no processo seletivo.
O processo, que atende a
Lei Federal 13.019/2014, de 31
de julho de 2014, é regulamentado pelo decreto municipal nº
1.093 de 1º de junho de 2017 e
cumpre as determinações do
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.
Os termos de colaboração via
chamamento público têm três fina-

lidades principais: a formação e o
desenvolvimento esportivo (iniciação); projetos que deem continuidade à formação esportiva específica e iniciem o processo de treinamento para o alto rendimento esportivo (competição); e as manifestações voluntárias que contribuem
com a integração, educação e promoção da saúde (lazer físico-esportivo). O processo inclui ainda a montagem das equipes de rendimento
para a representação da cidade nos
eventos oficiais da Secretaria de
Esportes do Estado de São Paulo.

S INDEPRESTEM

Páscoa pode gerar 14 mil vagas de trabalhos temporários
Com a chegada da Páscoa,
cerca de 14 mil profissionais deverão ser contratados para trabalhos temporários em todo o
Brasil. Vander Morales, presidente do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a
Terceiros e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo
(Sindeprestem), destaca que a
Páscoa é o terceiro melhor período do ano para contratação de
trabalhadores temporários, depois do Natal e do Dia das Mães.
"O trabalho temporário, além
de necessário para atender ao aumento da movimentação comercial nesta época do ano, também
contribui para a diminuição do
desemprego e para a circulação de
dinheiro na economia. O quadro
de funcionários das empresas está
enxuto e, em picos sazonais de produção e venda, como acontece na
Páscoa, o trabalho temporário é a

solução para recompor esta mão de
obra e atender pedidos. A chance
de efetivação existe para aquele profissional que se destacar e, mesmo
assim, vai depender da combinação de dois fatores determinantes:
competência do trabalhador e necessidade do contratante", afirma.
O presidente do Sindeprestem
observa que, apesar do cenário econômico ainda estar afetado pelos
efeitos da pandemia do Covid-19
e, agora, da guerra entre Rússia e
Ucrânia, o apelo sentimental da
Páscoa representa um bom momento para o trabalho temporário. "Vivemos em um período de
incertezas econômicas provocado
por diversos fatores externos e
internos, mas a tradição da Páscoa é a de presentear com chocolates. O consumidor deverá até
gastar menos, mas não deixará de
realizar suas compras", avalia.
As 14 mil vagas estimadas

pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e
de Trabalho Temporário (Asserttem) deverão ser distribuídas, principalmente, na indústria de produção de ovos de chocolate e no
varejo. Na indústria, as principais
vagas são para auxiliares de produção e de expedição, motorista,
entregador, auxiliar de cozinha,
promotor de vendas, estoquista
e operador de empilhadeira. Já
no comércio, as principais vagas
são para balconista, degustador, demonstrador e repositor.
O contrato de trabalho temporário é uma contratação utilizada para suprir uma necessidade temporária do empregador,
sem que seja estabelecido um vínculo empregatício permanente.
"Nesse modelo de contratação é
necessária a presença de uma
empresa intermediadora e ou
agenciadora que servirá como

uma intermediária na contratação. Essa empresa colocará à disposição de outras empresas a mão
de obra que possui, facilitando a
seleção e admissão desses empregados", destaca Vander Morales.
Os contratos de trabalho temporário possuem natureza transitória e prazos que não poderão
exceder 180 dias, consecutivos ou
não, com prorrogação de até 90
dias, também consecutivos ou não.
Excedendo esse período, passa a
valer o contrato de natureza indeterminada. "Outra regra importante que vale esclarecer é que o
trabalhador temporário que cumprir os períodos estipulados de 180
dias e 90 dias (prorrogação) somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário,
após noventa dias do término do
contrato anterior", complementa
o presidente do Sindeprestem.

S ICREDI

Campanha incentiva hábito de poupar e distribui R$ 2,5 mi em prêmios

Reunião com permissionários aconteceu na segunda-feira (4)

Na manhã de ontem, 4, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento), reuniu os permissionários dos Varejões Municipais e feiras-livres para
discutir o funcionamento das atividades durante o período da greve.
De acordo com a secretária da
Sema, Nancy Thame, a fim de não
prejudicar a renda e a rotina dos
consumidores, todos os 23 varejões municipais e seis feiras-livres
continuarão funcionando, conforme a programação normal, que
ocorre de terça a domingo.
O grupo presente, de cerca de

60 pessoas, ajudou a escolher de
um a dois representantes de cada
varejão, que serão responsáveis
pela abertura do espaço, recolhimento dos romaneios e pela fiscalização da boa manutenção do
local durante as atividades.
Para Nancy, a união de todos
os permissionários é essencial neste
momento. “Precisamos do apoio e
colaboração de todos para reorganizarmos algumas atividades e
otimizarmos este trabalho, de forma que possamos aprimorar e reestruturar este programa tão essencial de abastecimento alimentar do nosso município”, disse.

Desenvolvida com o objetivo de despertar e incentivar nos
brasileiros o hábito de poupar,
a campanha Poupança Premiada Sicredi chega à sétima edição reforçando a importância
do planejamento financeiro e da
parceria para a realização dos
sonhos pessoais ou familiares.
A promoção, realizada pela
instituição financeira cooperativa
nos estados do Paraná, São Paulo
e Rio de Janeiro, segue até dezembro, com 200 sorteios semanais de
R$ 5.000, um prêmio especial de
R$ 500 mil, em outubro, celebrando o Dia Mundial da Poupança além do grande sorteio final de R$
1 milhão, em dezembro. Para participar é muito simples: a cada R$
100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado automaticamente um
número da sorte para o associado
concorrer nos sorteios, que são re-

alizados pela Loteria Federal. Não
é necessário se cadastrar. Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensal na conta),
as chances de ganhar são em dobro. Para verificar os números da
sorte de cada associado, nomes
dos ganhadores, regulamento
completo e outras informações,
basta acessar o site da campanha.
“A poupança é a modalidade
de investimento mais tradicional
do país, pelo baixo risco para aplicação dos recursos e também pela
facilidade. Além disso, não há incidência de impostos e taxas. Esse
pode ser o caminho para iniciar
ou aumentar uma reserva econômica e investir na realização de
metas, criando o hábito de economizar mensalmente. A segurança financeira vem da constância mês a mês e ajuda a atra-

vessar momentos mais desafiadores economicamente, além de
concretizar objetivos. E, para ajudar nesse planejamento financeiro, é sempre importante contar com um parceiro que seja especializado e conheça os objetivos
de cada poupador”, afirmou a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/
RJ, Adriana Zandoná França.
Evanildes Granemann, associada da cooperativa Sicredi Norte Sul PR/SP no município de Figueira, no interior do Paraná, conhece bem a importância da parceria para iniciar um planejamento financeiro. Ela foi a ganhadora
do prêmio especial de R$ 500 mil
em outubro de 2021 e destaca a
importância dos diferenciais do
cooperativismo de crédito para o
investimento de recursos. “Acredito que para cuidar do dinheiro

temos que escolher um lugar no
qual a gente confia. Onde as pessoas orientam você, explicam tudo
que a gente precisa saber. Por isso,
escolhi o Sicredi. É muito importante que a gente guarde pelo menos um pouquinho de dinheiro
todo mês, assim, se um dia precisar, terá esse amparo”, comentou.
Para a empresa D. Pedranjo
Neto, associada à Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ e sediada em
Santa Tereza do Oeste (PR), o
hábito de poupar rendeu o prêmio de R$ 1 milhão no fim do ano
passado. A empresa de remoção
de entulho foi a grande contemplada no sorteio final da campanha. “A ficha ainda não caiu, mas
é maravilhoso dormir e descansar
sabendo que você é uma nova milionária”, celebrou a sócia da empresa sorteada, Vanderleia Pedranjo, durante a entrega do prêmio.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

SEST SENAT PIRACICABA
REVELAÇÃO DO CARIOCA
Oriundo das categorias de
base do XV, o atacante Erison
foi eleito a Revelação do
Campeonato Carioca 2022.
Ele disputou a competição
pelo Botafogo. Erison chegou
ao XV em 2017 sem nunca ter
atuado por outro clube na
base. Foi alçado ao profissional em 2019 e participou das
campanhas da Série A2 daquele ano e também de 2020

e 2021. O jogador também
teve empréstimos para Figueirense (2020) e Brasil de
Pelotas (2021) antes de ser
negociado pelo XV e ir para o
seu atual clube. Pelo Botafogo, o atacante atuou 12 vezes
e marcou oito gols no Campeonato Carioca, ficando atrás
na artilharia apenas do atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, que marcou nove vezes.

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) visitou, na sexta-feira (1), a unidade do Sest Senat de Piracicaba para conhecer o Circuito Saúde, Bem
Estar e Movimento, que ocorrerá no dia 9 de abril nas dependências da unidade,
quando haverá atividades de
saúde e cuidados; bem estar
e beleza, esporte e recreação;
entretenimento e cultura além
das atividades de empreendedorismo e empregabilidade. Serão oferecidos serviços gratuitos como barbearia,

esmaltação de unhas, designer de sobrancelhas, oficina
de maquiagem, orientação
nutricional com cálculo de
IMC e teste de bioimpedância, teste de glicemia, aferição de pressão; orientação
fisioterápica com massagem
e avaliação postural; orientação de higiene bucal e escovação; teste rápido de Hepatite B e C; Reflexologia; Reiki;
atividades esportivas e recreação, oficina de danças e culturais, feira de economia criativa, sorteios e muito mais.

ARRASTÃO ECOLÓGICO
Neste domingo (3), o deputado Alex de Madureira participou
do primeiro Arrastão Ecológico da SOS Rio Piracicaba, associação fundada por amigos
pescadores com o intuito de
promover ações socioambientais em prol do manancial piracicabano. “Muito gratificante
participar de uma ação deste
tipo. São iniciativas como essa
que fazem com que o mundo
evolua para um sentimento coletivo mais fraternal e colaborativo”, afirmou. O arrastão, que
foi realizado nas imediações

da rampa de barcos da Rua do
Porto, teve início a partir das 9
horas da manhã e os voluntários permaneceram no local até
o meio dia, quando foram recolhidos mais de duas toneladas de lixo do rio Piracicaba.
Ao todo, mais de 110 colaboradores da associação SOS
Rio Piracicaba, voluntários e
parceiros participaram deste
primeiro arrastão da entidade
que luta pela preservação de
suas águas e pela implantação da pesca esportiva em trechos do rio Piracicaba.

A Tribuna Piracicabana
A8

Terça-feira, 5 de abril de 2022

A CIPI

E ST
ADO
STADO

Conselho da Mulher divulga
8ª Rodada de Negócios

Rodrigo Garcia inicia Governo na
Área no interior de São Paulo

Evento volta a ser presencial e ocorrerá no próximo dia 27 de
abril; poderão participar duas empresas de cada segmento
Marca tradicional do CME
(Conselho da Mulher Empresária) da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), o incentivo ao empreendedorismo feminino e networking entre as empresárias
da cidade ganha mais uma
oportunidade no próximo dia
27 de abril: a 8ª edição da Rodada de Negócios para Mulheres Empreendedoras, com patrocínio da Unimed Piracicaba e Sicoob Cocre. As inscrições estão
abertas e as vagas são limitadas.
A participação será limitada a 35 empresas, sendo que
serão aceitas adesões de apenas duas empresas do mesmo
segmento e uma empresária

por empresa. “É uma forma de
prestigiar as que se inscreveram e proporcionar um momento de troca e apresentação
dos seus negócios umas para
as outras”, ressalta a coordenadora do CME, Silvanete Neves.
O evento voltará a ocorrer
presencialmente, na sede da entidade. O credenciamento está marcado para às 14h30 e às 15h terá
início a rodada. O valor para participação é de R$ 120,00 para o
público geral e R$ 80,00 para
empresas associadas à Acipi.
A conselheira do CME, que
coordena a Rodada, Sueli Chiaranda, explica que há grande expectativa para esta edição da atividade. “Por mais que o digital

tenha garantido seu lugar no
mundo corporativo ao longo desses dois anos, o CME recebe com
muita alegria essa nova fase para
realizar suas atividades de maneira presencial. A Rodada é uma
atividade corporativa diferenciada, onde criamos um ambiente
favorável para reunir empresas
de diversos segmentos e portes,
dando a elas oportunidades
para apresentar seus produtos,
serviços, tecnologias, mas onde
é possível também estabelecer relações de parcerias”, afirma.
DINÂMICA - Ainda conforme Sueli, as empresas participantes circulam por sete mesas
diferentes onde elas têm um minuto para falar sobre seu negó-

cio, e também podem (e devem)
entregar amostras, folders, etc.
“É uma atividade que gera muita interação e está dentro do
compromisso do CME de, além
de levar conhecimento e conteúdo às empresárias, propiciar a geração de negócios e ampliação de
sua rede de contatos”, destaca.
SERVIÇO
8ª Rodada de Negócios para
Mulheres Empreendedoras
da Acipi. Quando: 27 de abril,
às 14h30, na Acipi. Inscrições
e informações: pelo telefone
(19) 3417-1766, ramal 717,
cme@acipi.com.br ou então
o link direto para inscrições:
https://bit.ly/8RodadaAcipi

O governador Rodrigo Garcia
iniciou ontem, 4, uma intensa
agenda de visitas às regiões administrativas no interior de São Paulo. A primeira cidade a receber o
Governo Na Área foi Franca. O programa irá promover 21 agendas
nas regiões administrativas do Estado. Regiões maiores, como a
Grande São Paulo, vão receber mais
de um encontro. Serão visitas às
segundas e sextas, com encontros
com prefeitos para ouvir demandas, anúncios de obras e de programas, visitas aos municípios da região e reunião com o secretariado.
Em Franca, logo às 8h, Rodrigo Garcia utilizou uma sala
da Secretaria de Educação para
conduzir a primeira reunião
com secretários de Estado, de-

putados e convidados. O encontro durou uma hora e meia.
Em seguida, Rodrigo Garcia
foi recebido em um auditório lotado, onde participou de um ato de
diversos anúncios na região, dentre eles o investimento de R$ 230
milhões para a implantação do
Hospital Regional de Franca, inaugurou creche e entregou veículos
do Nova Frota SP Não Para.
Do lado de fora do auditório, as áreas técnicas das secretarias montaram estandes para
atendimento às prefeituras. O
governador do Estado permanece em Franca durante todo o
dia desta segunda-feira e ainda faz visitas a cidades da região na manhã de terça-feira,
antes de retornar para a Capital.

CAIU DUAS VEZES
A lotérica que vendeu o premio da mega sena no último sábado, já vendeu o prêmio principal de R$ 98 milhões em 2015!
A cidade de Santos, no litoral de
São Paulo, amanheceu, neste
domingo (3), com dezenas de
novos milionários. Uma aposta
no concurso 2468 da Mega-Sena,
que teve os números sorteados,
premiou 44 pessoas em R$
2.786.981,17 cada uma. O valor
total do prêmio foi de R$ 122,6
milhões. Segundo informações
da Caixa, a aposta vencedora foi
registrada como um bolão de 44
cotas na lotérica Santo & Santo,
no bairro do Macuco, e foi feita
por volta das 12h de sábado (2),
dia do sorteio. Vários funcionários de uma empresa de logística
portuária localizada na cidade
estão entre os vencedores.

gastou R$ 17,18 para participar de dois jogos com nove
números no total. Os números
sorteados foram: 22 - 35 - 41 42 - 53 - 57. Os vencedores ainda apostaram no 06, no 13 e no
46, que acabaram não sendo
necessários para que a aposta
fosse vencedora. Com isso,
multiplicaram o valor apostado em mais de 162 mil vezes.

CHORADEIRA
Segundo um dos vencedores, que preferiu não se identificar por motivos de segurança, alguns trabalhadores da
empresa que deixaram de participar do bolão estão "aos
prantos e choram sem parar".
Na empresa, cerca de 60% dos
premiados foram homens e
40% mulheres. Cada vencedor

DUPLA DE PÁSCOA
Estamos na reta final para
este sorteio especial de R$ 30
milhões , onde o prêmio não
pode acumular. Nossos bolões
são os maiores do Brasil, com 15
dezenas! Também aqui na lotérica Copa 70, o raio já caiu 2
vezes onde vendemos premiação
máxima da Dupla Sena! Compre pelo zapp 19 994.410488.

T URISMO

Semdettur lança Centro de Informações Online
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), lançou o Centro de
Informações Turísticas Online,
para atendimento via WhatsApp
pelo telefone (19) 99697-5905. O
serviço já está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às
16h, e vai garantir o acesso facilitado de informações às pessoas
que desejam conhecer o município e seus atrativos turísticos.
Para a diretora de Turismo,
Rose Massarutto, esse é um investimento tecnológico que facilita a comunicação e vai melhorar a qualidade da visitação,
por meio do aplicativo multiplataforma, que é uma das ferramentas mais populares do Brasil.

O canal de comunicação
conta com atendentes ligados
à própria Semdetur, especialmente treinados para essa função. Além dos passeios e roteiros turísticos, o serviço também
vai oferecer informações mais
abrangentes do município.
“Por meio do serviço via whattsApp, o turista, por exemplo, poderá perguntar em quais diaso
zoológico estará aberto, seu horário de funcionamento e opções de
hospedagem, alimentação e transporte em Piracicaba”, frisou Rose.
Importante ressaltar que
nos finais de semana o atendimento ao turista continua sendo realizado de maneira presencial no Casarão do Turismo,
localizado na Rua do Porto.

Divulgação

Serviço vai atender turistas via Whatsapp

OUTRO PRÊMIO
No último dia 19 de março, outro morador do litoral de
São Paulo levou uma bolada
de R$ 94 milhões na MegaSena. O prêmio foi suficiente
para mudar a rotina da pequena cidade de Mongaguá, tanto que moradores se uniram
para tentar desvendar o 'mistério' de quem seria o mais
novo milionário do município.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE RIO DAS PEDRAS – SAAE
Aviso de Republicação de Licitação - Registro De Preços n.° 01/2022 - Edital n.° 02-2022 Pregão Presencial n.º 01/2022 – Processo n.° 586/2022 - O Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras - SAAE, faz público, realizará processo licitatório
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
o fornecimento parcelado de bombas dosadoras para serem utilizados no tratamento de água
do município de Rio das Pedras, por um período de doze meses, conforme necessidades do
SAAE, de acordo com as especificações constantes no Anexo I deste Edital. A Data do
Credenciamento e de Abertura do envelope 01 “Proposta de Preços” será dia 19/04/2022 às
09:00hrs (horário de Brasília). A data de realização da etapa de lances e abertura dos envelopes 02 “Documentos” será realizado dia 19/04/2022 às 09:30hrs (horário de Brasília), na sala
de Licitações da Autarquia localizada na Ladeira José Leite de Negreiros, n.° 10, bairro Centro,
Rio das Pedras, Estado de São Paulo, CEP: 13390-049, telefone 19-3493-9490. O edital
poderá ser retirado no site da Autarquia (http://www.saaerdp.com.br/), ou pessoalmente no
endereço supracitado, horário de atendimento das 08:00 até as 16:00 (horário de Brasília).
EMERSON RICARDO VIEIRA – Superintendente. Rio das Pedras 01/04/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO – Edital 03/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 02-2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, Processo n.° 529/2022 tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS
para o fornecimento parcelado de reagentes químicos para serem utilizados no tratamento de
água do município de Rio das Pedras, por um período de doze meses, conforme necessidades
do SAAE, de acordo com as especificações constantes no Anexo I deste Edital. Data Limite
de Protocolo dos Envelopes: Os envelopes deverão ser protocolados até 19/04/2022 às 13:00hrs
(horário de Brasília), sob pena de indeferimento da participação. A Data de Abertura do envelope de proposta será dia 19/04/2022 às 13:30hrs (horário de Brasilia). Data de inicio da Etapa
de lances 19/04/2022 às 13:30hrs (horário de Brasilia), na sala de Licitações da Autarquia
localizada na Ladeira José Leite de Negreiros, n.° 10, bairro Centro, Rio das Pedras, Estado
de São Paulo, CEP: 13390-049, telefone 19-3493-9490. O edital poderá ser retirado no site da
Autarquia (http://www.saaerdp.com.br/), horário de atendimento das 08:00 até as 16:00 (horário de Brasilia). EMERSON RICARDO VIEIRA – Superintendente. Rio das Pedras 01/04/2022.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento 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 vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
------------------------------------------

VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

SR. EDEVALDO BONI faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Jose Boni
e da Sra. Maria Silviero, era casado com a Sra.
Silvia Regina Schievano Boni; deixa os filhos:
Edevaldo Boni Junior, casado com a Sra. Ananeri
Bortolucci e Henrique Boni. Deixa os netos: Eduardo, Gustavo, Pietro, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala “04”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

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

SRA. VILMA DO CARMO SANT’ANA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Alcindo Campos Cruz e da Sra. Severina
Gaspar Cruz, era viúva do Sr. Geraldo Sant’Ana; deixa
os filhos: Jevil Antonio Luiz Sant’Ana, já falecido,
deixando viúva a Sra. Mara Sant’Ana; Angela Aparecida Sant’Ana, viúva do Sr. Luiz Gregorio; Sergio
Luiz Sant’Ana, casado com a Sra. Alzira Sant’Ana;

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------

SR. FABIO LUIS CHIEA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 48 anos, filho do Sr. Wilson Chiea,
já falecido e da Sra. Angelina Polizel Chiea; deixa
os irmãos: Debora Cristina Chiea de Angelis; Wilson
Chiea Junior; Fred Willians Chiea e Roger Chiea.
Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala 08, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM TIAGO PRADO RODRIGUES faleceu ontem, nesta cidade, contava 32 anos, filho do Sr.
Jose Francisco Rodrigues e da Sra. Rosana Cecilia do Prado; deixa os irmãos: Marcos Antonio Rodrigues; Luis Fernando Prado Rodrigues; Saiane
Cristina Rodrigues Isidoro; Lucas Prado Rodrigues
e Mateus Vinicius Prado Rodrigues. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da
sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM KELVEM MARQUES DA SILVA faleceu dia
02 p.p., nesta cidade, contava 20 anos, filho do Sr.
Jose Luiz Marques da Silva e da Sra. Liliane Chaves da Silva Marques. Deixa avós, tios, primos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00
da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. FRANCISCA MATHEUS DE OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos,
filha dos finados Sr. Juventino Matheus de Oliveira e da Sra. Julieta de Oliveira; deixa os filhos: Dioneth de Fatima Furlan; Pedro Eugenio
Furlan, casado com a Sra. Shirlei Aparecida
Perfeto Furlan e Marisa Conceição Furlan Leite,
viúva do Sr. Ataliba Pereira Leite. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala “06”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO WALLACE MARTINS faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 9 anos, filho do Sr. Lucas
Martins e da Sra. Natália Thalita Costa Martins. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Lucia Cristina Sant’Ana; Rosana Beatriz Sant’Ana
Satyro, casada com o Sr. Luiz Claudio da Rocha;
Ana Paula Sant’Ana e Marcela Marina Sant’Ana
Quintino, casada com o Sr. Sidney Rodrigo Quintino.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala ”07”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE ANTONIO GONÇALVES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos
finados Sr. Salvador Gonçalves e da Sra. Maria
Aparecida de Almeida Gonçalves. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala “08”, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DIORLANDA BARBOSA LORENZETTI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Francisco Barbosa e da Sra.
Maria Camparini, era viúva do Sr. Eugenio Lorenzetti; deixa os filhos: Diva das Graças Lorenzetti,
já falecida; Beatriz Aparecida Lorenzetti Pires, casada com o Sr. Jose Tarciso Pires; Adailton Lorenzetti, casado com a Sra. Tereza Barbosa Lorenzetti
e Maria Rosa Lorenzetti. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARLENE DE SOUZA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados
Sr. Benedito de Souza e da Sra. Benvinda Geronima de Oliveira; deixa os filhos: Edcarlos de Souza
Santos, casado com a Sra. Catia Cilene dos Santos; Everaldo de Souza Santos; Luciana de Souza
Santos; Eduardo de Souza Santos, casado com a
Sra. Katiane Arrogate dos Santos; Ana Lilian de
Souza Santos; Felipe Mateus de Souza da Silva e
Lucas Henrique de Souza. Deixa netos, bisneto,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da
sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSEMEIRE DE FATIMA BONI faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha do Sr.
Ettore Boni, já falecido e da Sra. Olinda Casini Boni,
era viúva do Sr. Jose Natalino Menegati; deixa os
filhos: Aline Mistica Menegati; Lucas Felipe Menegati; Julia Graziela Ferraz, já falecida e Leticia
Fernanda Almeida, já falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, sala “C”, para
o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DORALICE DA SILVA faleceu ontem, na cidade de São Pedro – SP, contava 50 anos, filha
dos finados Sr. Pedro José da Silva e da Sra. Maria
do Carmo Silva; deixa os filhos: Darlon da Silva,
casado com a Sra. Daiane da Silva; Rafael da
Silva, casado com a Sra. Yara da Silva; Jonatan
da Silva, casado com a Sra. Rose da Silva; Aldiceia da Silva, casada com o Sr. Gilberto Esmanhoto; Ianca da Silva; Igor Aparecido da Silva de
Souza, casado com a Sra. Rainara de Souza Cardoso e Alan da Silva. Deixa irmãos, sobrinhos,
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30

do Velório Municipal de São Pedro – SP para o
Cemitério Parque de São Pedro – SP, em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ODETE MARCELINA DOS SANTOS faleceu
ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos
finados Sr. José Marcelino dos Santos e da Sra.
Conceição Balbina dos Santos, era viúva do Sr.
Helvecio dos Santos; deixa os filhos: Albertino dos
Santos, casado com a Sra. Regiane Ap. Almeida
Santos; Maria Julia dos Santos; Maria José dos
Santos, casada com o Sr. Albino Racione; Solange
dos Santos; Osmar dos Santos, já falecido; Isabel
Cristina dos Santos, já falecida e Maria Luiza dos
Santos, já falecida. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição, sala “B” para
o Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VALDEREIZ CASADO DA SILVA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha do
Sr. João Casado da Silva e da Sra. Cecilia da
Silva, era casada com o Sr. Dioclecio Firmino de
Oliveira. Deixa filhos, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENEDITO ROMEIRA DA SILVA faleceu ontem,
na cidade de Charqueada – SP, contava 82 anos,
filho dos finados Sr. Joaquim Romeira da Silva e da
Sra. Elvira Romeira da Silva, era viúvo da Sra. Gerosina dos Santos Silva. Deixa filhos, genros, noras,
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada – SP, para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. TEREZINHA DE FATIMA FRANCISCO faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha do Sr. João Francisco, já falecido e da Sra.
Zilda Santana; deixa os filhos: Juliana Aparecida Francisco e Rogerio Antonio. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30
do Velório do Cemitério Municipal de Rio das
Pedras – SP, para o Cemitério Parque da Paz na
cidade de Rio das Pedras – SP, em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO RIBEIRO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 80 anos, filho dos finados Sr. Antonio Ribeiro e da Sra. Antonia Ruiz, era casado com a Sra.
Benvinda Maria da Silva Ribeiro; deixa os filhos:
Osmar Gomes Ribeiro, casado com a Sra. Irene da
Costa Ribeiro; Ademir Gomes Ribeiro, casado com
a Sra. Vera Cristina B. S. Ribeiro; Helena Maria Gomes Ribeiro, casada com o Sr. Denivaldo de Oliveira e Valdemir Gomes Ribeiro, casado com a Sra.
Maria Auxiliadora Ribeiro Pinho. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DONIZETE APARECIDO FERREIRA faleceu
dia 01, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos
finados Sr. Lindoufo Ferreira da Silva e da Sra.
Maria Aparecida da Silva, era casado com a Sra.
Mirian Claudino Vicente de Paulo Ferreira; deixa
os filhos: Elhen Cristina Tavares Ferreira; Tales

Henrique Ferreira, casado com a Sra. Evelin Lopes e Miguel de Paula Ferreira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 02, tendo saído o féretro às 17h00 da
sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ODIMIR DIORIO faleceu dia 01, nesta cidade,
contava 79 anos, filho dos finados Sr. Pedro Diorio e
da Sra. Narcisa Diorio, era casado com a Sra. Vanir
Soares Diorio; deixa os filhos: Sonia Regina Diorio
Nastaro, casada com o Sr. Sergio Luiz Nastaro; Itamar Antonio Diorio, casado com a Sra. Juliana Diorio; Pedro Agnelo Diorio e Odimir Diorio Junior, casado com a Sra. Luana Grolla F.C. Diorio. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 02, tendo saído o féretro às 16h00 da
sala “Standard” do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LILIANE COUTO ROCHA SAMPAIO faleceu dia 02, nesta cidade, contava 41 anos, filha
do Sr. João Campos Rocha e da Sra. Ana Maria
Couto Rocha, era casada com o Sr. Reinaldo Alves Sampaio; deixa as filhas: Carol Couto Rocha e Franciele Couto Rocha. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 02, tendo saído o féretro às 16h30 da sala
“03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OSVALDO FORTI faleceu dia 02, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Mario
Forti e da Sra. Luiza Forti, era casado com a Sra.
Maria Tereza Marques Forti; deixa os filhos: Claudinei Forti, casado com a Sra. Margarete do Amaral Freitas Forti; Maria Cristina Forti dos Santos,
casada com o Sr. Reginaldo Luis dos Santos e
Cristiane Simone Forti Vieira, casada com o Sr.
Emerson Marcelo Vieira. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 02, tendo saído o féretro às 16h00 da
sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS faleceu
dia 02, nesta cidade, contava 52 anos, filho dos finados Sr. Mario Bispo dos Santos e da Sra. Maria Cardoso, era casado com a Sra. Joana D’Arc Lima da
Costa; deixa os filhos: Jean dos Santos; Morivaldo
dos Santos; Mauricio dos Santos; Marcos dos Santos e Mauri dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia
02, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do
Cemitério do Parque da Ressurreição sala “B”, para
o Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CARLOS JOSÉ DAS NEVES POLUCENA faleceu dia 02, nesta cidade, contava 36 anos, filho do
Sr. José Nilton Polucena, já falecido e da Sra. Sebastiana Ramos das Neves Polucena, era casado
com a Sra. Josiane Dias de Souza; deixa os filhos:
João Victor Viana das Neves Polucena; Sthefany
Vitoria de Oliveira Polucena; Gabrielly de Souza
Polucena; Brenda Thaiany de Souza Polucena; Ana
Polucena; Carlos Henrique de Souza Polucena; Miguel Ricardo de Souza Polucena e Hellena de souza
Polucena. Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 03, saindo o féretro às
14h00 da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
DRA. GRAZIELA SANTIN RENCI faleceu dia 02pp
na cidade de São Paulo, aos 54 anos de idade e era
casada com Sr. Roberto Luis Renci. Era filha do finado Sr. Jose Francisco Santin e da Sra. Neuza Maria
Geraldi Santin. Deixou os filhos: Thomaz Santin
Renci e Nicholas Santin Renci. Deixa ainda demais
parentes. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento
deu-se anteontem, as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-05, seguindo para a
referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MAURICIO APARECIDO PEDROSO faleceu
dia 02pp na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de
idade e era casado com a Sra. Cleide Aparecida
Cavaeiro. Era filho do Sr. Orlaniro Pedroso e da
Sra. Antonia Carolina de M. Pedroso, ambos falecidos. Deixa o filho: João Mauricio Gimenes Pedroso. Deixa ainda demais parentes e amigos. O
seu seu sepultamento deu-se anteontem as 16:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório “A” do
Cemitério Parque da Ressurreição, seguindo para
a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. MARIA BENEDITA TANNO MERCE faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de
idade e era viúva do Sr. Antonio Benedito Merce.
Era filha do Sr. Narciso Antonio Tanno e da Sra.
Carolina Lizena Valentin, falecidos. Deixa os filhos:
Ivone Merce Romanini casada com Pedro Sergio
Romanini, Ivanilde Merce de Castro casada com
Reinaldo Ribeiro de Castro, Marina Merce de Oliveira, falecida que foi casada com Luiz Carlos de
Oliveira, falecido, Mariza Merce Flausino casada
com Wilian Pereira Flausino, José Carlos Merce
casado com Valeria Tozato Merce, Celso Merce
casado com Silvia Sendin Merce, Gerson Merce,

João Pedro Merce, falecido e Marlene Merce, falecida. Deixa também netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:30 hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. VALDIR JOSÉ APOLINÁRIO DE OLIVEIRA
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 67
anos de idade era casado com a Sra. Aparecida
Helena Mariano de Oliveira. Era filho do Sr. Octavio
de Oliveira e da Sra. Ademilde Barion de Oliveira,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Emilene Apolinário Ferreira casada com Ricardo Henrique Ferreira, Alexsandro Felipe Apolinário de Oliveira e Cristian Ricardo Apolinário de Oliveira casado com
Soraia Regina de Oliveira. Deixa ainda 5 netos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se anteontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-02, seguindo para o Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. JOAQUIM MARTIN RODRIGUEZ faleceu anteontem na cidade de São João da Boa Vista, aos
92 anos de idade e era viúvo da Sra. Teresinha
Machado Martin Rodriguez. Era filho do Sr. Joaquim Martin Castro e da Sra. da Sra. Francisca
Rodriguez Gutierrez, falecidos. Deixa os filhos:
Alberto Martin Rodriguez casado com Nadia Youssef Joma Rodriguez, Luiz Carlos Martin Rodriguez
casado com Evelen Merlo Urtado Rodriguez e Sônia Martin Rodriguez. Deixa também netos e bisneta. O corpo foi transladado em auto fúnebre para
esta cidade de Piracicaba, e o seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório, Mnicipal da Vila Rezende – sala 02
para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE CARLOS SALVADOR faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era
viúvo da Sra. Maria Ercília Avancini Salvador. Era

filho do Sr. Paulo Salvador Neto e da Sra. Tereza
Possignolo, ambos falecidos. Deixa os filhos: Fabiana Salvador Simões casada com Luiz Carlos Simões, Cassiana Salvador Lisse casada com Savio
Lisse e Jose Carlos Salvador Junior. Deixa também
4 netos e demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para a cidade de Saltinho e o seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Municipal de
Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IRACEMA LUIZA DE OLIVEIRA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de
idade e era viúva do Sr. Sebastião Ferraz. Era filha
do Sr. João Batista de Oliveira e da Sra. Fermina de
Henrique Oliveira, ambos falecidos. Deixa os filhos: Katia de Oliveira Kok Ferreira casada com
Paulo Sergio Ferreira, Elizabeth Kok, Ivan Carlos
de Oliveira Kok, falecido e André de Oliveira Kok ,
falecido. Deixa também netos, bisnetos e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 16:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal Vila Resende – sala 3, seguindo
para a mesma necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA CONCEIÇÃO FELIPE BORGES faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 90
anos de idade e era viúva do Sr. Oscarlino Borges. Era filha do Sr. Francisco Felipe e da Sra.
Alexandrina Leme, ambos falecidos. Deixa os filhos: Oscarlino Aparecido Borges casado com
Eunice Leme Borges, Manoel Francisco Borges
casado com Eliana Sataro Borges, Fabio Borges
casado com Cristiane Rosa leite Borges, Regina
Vera Alice Borges de Paula casada com Israel
Valentin de Paula, Nilza Maria Borges Leme casada
com Jose Adão Aparecido Leme e Aparecida Borges
Antonio casada com Valdelino Antonio. Deixa também 17 netos, 14 bisnetos, 1 tataraneto e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se on-

tem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade – sala 4, seguindo para o Cemitério
Parque da Ressurreição, onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA LUIZA BIANCHIN TOLOTTO faleceu dia 01 na cidade de Rio das Pedras, aos 84
anos de idade e era viúva do Sr. Antenor Tolotti.
Era filha do Sr. Federico Bianchin e da Sra. Herminia Bragato Bianchin, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Marta Claudete Tolotti Begiatto casada com
Edison Valdemir Begiatto, Orides Tolotti e Antonio
Rodival Tolotti. Deixa ainda netos, bisneto e demais parentes e amigos. O seu seu sepultamento
deu-se dia 02 as 13:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo
em auto funebre para o Cemitério da Saudade na
cidade de Piracicaba, onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. ANTENOR FERREIRA faleceu dia 01 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era filho
do Sr. Jose Sebastião Ferreira e da Sra. Purcina
Theodora, ambos falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos e demais parentes. O seu sepultamento deuse dia 02 as 13:30 hs, saindo a urna mortuária do
Velório Parque da Ressurreição sala C, seguindo
para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA EDWIGES PIRES FURLAN faleceu dia
02 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e
era viúva do Sr. Irineu Antonio Furlan. Era filha do Sr.
Jose Peres Gonçalves Filho e da Sra. Regina Detoni, ambos falecidos. Deixa os filhos: Edison Roberto
Furlan casado com Maria do Carmo Nardo Furlan e
Eliete Aparecida Furlan Gimenes casada com João
Jose Gimenes. Deixa ainda 2 netos, 1 bisneta e
demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse dia 02 as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 04, seguindo para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico – Registro de Preços - 17/2022 - Processo: 617/2022 Objeto: Aquisição de gêneros perecíveis II. – ONDE SE LÊ: “As propostas serão acolhidas com início no dia 04/04/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas
do dia 17/04/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00
horas do dia 17/04/2022”, LEIA-SE “As propostas serão acolhidas com início
no dia 04/04/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 18/04/2022. O
início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 18/04/
2022. 04 de abril de 2022 - Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 18/2022, Processo:
625/2022, que tem por objeto a Aquisição de medicamentos, conforme necessidades da
farmácia Municipal de São Pedro. As propostas serão acolhidas com início no dia 06/04/
2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 19/04/2022. O início da sessão de disputa
de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 19/04/2022. Deve ser observado o horário de
Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet, por
intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital completo
encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site:
https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br . São Pedro, 04 de
abril de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipa

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços Nº 19/2022 - Processo: 626/2022 Objeto: Aquisição de Água Mineral e botijões de gás - Início da Sessão Pública: 20/04/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua
General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se
à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 04 de
abril de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
EDITAL PARA CITAÇÃO DE: JOÃO BATISTA SERVINO, que também atendia como JOÃO BATISTA SILVINO, (PESSOA EM CUJO NOME ESTÁ
TRANSCRITO O IMÓVEL USUCAPIENDO), NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, OS TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS E SUAS MULHERES SE CASADOS FOREM,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE USUCAPIÃO, SOB Nº 100774478.2016.8.26.0451, REQUERIDO por Josefina de Lourdes de Oliveira
Salla, Benedito José Salla, Ines Sperandio Salla, Adriana Cristina Salla
Rizigo, Edilson José Rizigo, Claudia Roberta Salla dos Santos, Robenilton
Macedo dos Santos, Anderson Rodrigo Salla, Rafaela Segredo Salla,
com o prazo de 40 dias. A Dra. FABÍOLA GIOVANNA BARREA MORETTI,
Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, Piracicaba, SP. FAZ SABER: a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, mais especialmente JOÃO BATISTA SERVINO, que também atendia como JOÃO
BATISTA SILVINO e réus ausentes, incertos e desconhecidos, que tramita pela 3.ª Vara Cível a presente ação, distribuída em 09/05/2016, cujo
resumo da inicial é o seguinte: os requerentes adquiriram os imóveis
assim descritos: 1. Matrícula n.º 50.856 do 1.º CRI de Piracicaba/SP:
UMA GLEBA DE TERRAS, situada no Bairro Recreio, no município de
Charqueda, medindo doze metros de frente por trinta metros da frente
aos fundos ou sejam trezentos e sessenta metros quadrados (0,0360
h.) sem benfeitorias e confronta de um lado com o próprio comprador
João Batista Silvano, de outro lado com Guilherme Passarini, nos fundos
com quem de direito e na frente com a Rua José Salvador Segredo”. 2.
Transcrição n.º 39.989, Livro 3-AF, folhas 49, do 1.º CRI de Piracicaba/
SP: “Uma gleba de terras, no Bairro Recreio, distrito e no município de
Charqueda; desta comarca, medindo dezoito metros de frente, por trinta
metros da frente aos fundos, ou sejam 540,00 m², confrontando na
frente com a estrada que vai a Tamandupá, de uma lado com Guilherme
Passarin, de outro lado com Lazara Matilde Rodrigues e nos fundos com
Dorival Rissato”. Ambos os imóveis usucapiendo estão cadastrados na
Prefeitura Municipal de Charqueada sob n.º 0000388, quadra 09, lote 145, localizados na Rua José Salvador Segredo, n.º 160, com área de
terreno de 900,00m, através de ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE
DIREITOS POSSESSÓRIOS, lavrada no Livro 67, fls. 120, do Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do Município e Distrito de
Charqueada, Comarca de Piracicaba/SP, em data de 22 DE MAIO DE
1992, por SANTINA GUILHERME ÁTIS PANTOJA, a qual era companheira do Sr. JOÃO BATISTA SERVINO, que também atendia como JOÃO
BATISTA SILVINO e exercia os direitos possessórios sobre os imóveis
acima descritos e os cedeu e transferiu aos requerentes. Os requerentes exercem a posse mansa e pacifica a mais de 29 anos, devendo a
ação ser julgada procedente. Dá-se à presente o valor de R$ 14.612,41.
Pir.,14/10/21.(a.) Dra. Seila A. Zangirolamo. OAB/SP nº140.017. Advogada. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém
possa alegar ignorância, ordenou-se a expedição do presente edital, com
o prazo de 40 (quarenta) dias, através do qual ficam as pessoas supras
mencionadas, CITADAS para os atos e termos da presente ação, salientando que o prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze)
dias, que começará a fluir após a dilação concedida que é de 40 (quarenta) dias, tudo a contar da primeira publicação deste, sob pena de revelia,
ou seja, se não contestados os fatos articulados pelos requerentes, os
mesmos presumir-se-ão como verdadeiros, em consonância com o despacho: Fls.388 Expeça-se edital. Piracicaba, (a) Publicado e afixado na
forma da Lei e neste Cartório do 3.º Ofício Cível de Justiça, aos 18.10.21.

