
TRISTEZA
Este Capiau amanheceu, do-

mingo — idoso e cansado —, com
as lágrimas de tristeza pela mor-
te da brilhante Lygia Fagundes
Telles, escritora, considerada a
“dama da literatura brasileira”.
Partiu aos 98 anos, mente lúci-
da, elegante. Humilde, simples,
sempre atendeu a todos os ami-
gos e leitores, escrevendo seus
próprios bilhetes e postando seus
livros, com dedicatórias impecá-
veis. Este Capiau esteve várias
vezes com a já saudosa escrito-
ra, que a conheceu na década de
1970, ao lado de Paulo Bomfim, o
não menos saudoso Príncipe dos
Poetas Brasileiros. As letras per-
dem uma figura humana extra-
ordinária e os amigos uma senho-
ra de exemplo em humildade.

AGRADÁVEL
Apesar das críticas à intran-

sigência do prefeito Luciano Al-
meida (União Brasil) – que ain-
da teima em não negociar – o cli-
ma da mobilização dos servido-
res públicos é muito agradável.
São colegas de trabalho que, en-
tre palavras de ordem, aprovei-
tam 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 ambien-

te descontraído da manifestação
são as músicas tocadas no siste-
ma de som. Desde as mais clássi-
cas, 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 descontraí-
das, como Rita Lee, Lobão e Ivete
Sangalo. O povo está animado!

CATEGÓRICO
O diretor José Osmir Berta-

zzoni, do Sindicato dos Munici-
pais, distribuiu uma nota sobre
a greve e, no final, alerta: “O
Sindicato não irá provocar o
dissídio de greve na Justiça. Dei-
xará ao encargo da Prefeitura. Po-
rém, o Sindicato já se prepara para
apresentar defesa consistente e
garante que os servidores não
voltarão a trabalhar diante de
qualquer injustiça”. É o reca-
do da “voz da experiência”.

CUIDADO — I
Os mais próximos do ex-pre-

sidente Lula (PT), como o sena-
dor Randonfe Rodrigues, do
Amapa (Rede), estão alertando o
pré-candidato ao Palácio do Pla-
nalto para que tome muito cuida-
do em excluir companheiros que
podem ajudar. Por exemplo: o ex-
presidente Michel Temer (MDB),
porque ajudou a derrubar a ex-
presidente Dilma Rousseff. Em
política, principalmente em elei-
ções, deve-se esquecer de tudo.

CIUIDADO — II
Há uma frase atribuída ao ex-

presidente Tancredo Neves, eleito
indiretamente, mas não tomou
posse. José Sarney (ex-Arena) as-
sumiu no lugar dele. Mas a frase é
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do lendário governador Antonio
Carlos, das Minas Gerais: “Políti-
ca é como as nuvens, ora de um lado
de um jeito, ora de outro lado de
outro jeito”. Isso basta. Mas é possí-
vel acrescentar: “Não há amigo do
qual eu não me afaste e não há ini-
migo do qual eu não me aproxime”.
Afora isso, eleição vai para o ralo.

TERCEIRA VIA
Apesar de difícil criar raízes,

a possível “terceira via” terá reu-
niões de dirigentes do PSDB, do
MDB e do União Brasil. Uma can-
didatura única? Só os passarinhos
que povoam as casas dos políticos
é que poderiam cantar uma infor-
mação. A senadora Simone Tebet é
a que mais leva vantagem, porque
é a única mulher que está como
pré-candidata ao Palácio do Pla-
nalto. Lamentável que as mulhe-
res não tenham mais participação.

ESQUERDA
No Estado de São Paulo, vê-

se 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. Numeri-
camente, pode levar vantagem.
Será que a esquerda brasileira pre-
cisa mesmo aprender a produzir
estratégias? Talvez o ex-prefeito
Barjas Negri (PSDB de João Dó-
ria) pode comentar alguma coisa.

RACHA?
Um membro da Assembleia

de Deus-Ministério Madureira, ao
procurar auxílio com um pastor,
para uma internação de emergên-
cia, ouviu indiretas "com gosto de
vingança". Normal do ser huma-
no, todos pecam! Precisando da
vaga, o membro procurou o de-
putado estadual Alex de Madu-
reira (PL) que, apesar de levar o
nome de Madureira, já rompeu
com a igreja faz tempo, e ainda
assim cumpriu sua função. Ótimo.

ACABADO
Segundo informações do

PCdoB Piracicaba, o pré-candi-
dato Francys Almeida não terá
legenda nem a deputado fede-
ral e muito menos para gover-
nador. Coube ao médico Vilson
Dorneles assumir a responsabi-
lidade. E tudo bem? Aliás, o
PCdoB do Estado embarcou na
campanha de Fernando Had-
dad (PT) para o Palácio dos Ban-
deirantes. E Francys Almeida, jo-
vem 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 ar-
ticularam a comemoração do
centenário do PCdoB em Piraci-
caba. Apesar de baixa participa-
ção, o sentido de comemoração
do centenário fala mais alto.
Nesse caso, vale a qualidade do
evento e não a quantidade.

ADRIANO
A revelação política, em meio

ao caos proporcionado pela gre-
ve, é, ou pode ser (?), o servidor
Adriano Bandeira, da área da
Saúde, com seus discursos infla-
mados contra a gestão do prefei-
to de Luciano de Almeida. Será
que haverá retaliação? Este Ca-
piau não acredita nesse tido de
ação política por parte da Admi-
nistração Municipal. Se alguém
acredita, que tenha precaução.

A Tribuna

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

mar que será candidato a depu-
tado estadual pelo Pros. Rober-
to Parillo lidera a legenda no
Estado de São Paulo e Marcos
Olanda em nível nacional. “Va-
mos 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 par-
ticipar e despertar a alegria de
praticar a democracia”, resumiu.

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

A greve dos servidores públi-
cos municipais chega hoje, 5, ao
quinto dia. Deflagrada na sexta-
feira (1o), a mobilização é em tor-
no da reposição salarial da cate-
goria, 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 ju-
lho de 2022; 3,17% mais a inflação
do período em 2023 e o restante
de 3,16% mais a inflação do perío-
do para ser pago em 2024. A enti-
dade realizou quatro assembleias
da campanha salarial da catego-
ria, sendo a primeira no dia 23 de
fevereiro e a última no dia 22 de
março. Em todas elas, os servido-
res aclamaram por greve alegan-
do 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 legalida-
de, sanou dúvidas sobre a parali-
sação e atendeu o pedido da cate-
goria deflagrando a greve. A6

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

Divulgação/Sindicato

Mário Castelo

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

mia Paulista; Vitor Pires Vencovsky, presi-
dente da Academia Piracicabana; Aracy Fer-
rary, Lourdes de Lourdes Piedade Sodero
Martins, a Lourdinha, Carmen Fernandez Pi-
loto, e o acadêmico José de Souza Martins.
Na oportunidade, a médica Bete Milan to-
mou posse na Academia Paulista de Letras.

Marco Brozzo

NOVELA - Natália Ferra-
ri é piracicabana com
futuro, desde já, brilhan-
te nas artes cênicas. A4
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ENCONTRO - O experiente
advogado  e  s ind ica l i s ta
José Osmir Bertazonni ao
lado do iniciante Francys Al-

meida no mesmo objetivo
em busca do melhor para
os servidores públicos mu-
nicipais de Piracicaba.

SEM CONTROLE
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) registrou um grupo de
capivaras andando livremen-
te na Rua do Porto, principal
ponto turístico da cidade. Ape-
sar de aparentemente inofen-
sivas, as capivaras que habi-
tam as margens do rio Piraci-

caba podem oferecer risco à
população e aos turistas, es-
pecialmente, porque são hos-
pedeiras do carrapato estre-
la, parasita transmissor da
febre maculosa, que já cau-
sou mortes em crianças e
adultos, em Piracicaba. A5



A2
A Tribuna Piracicabana

Terça-feira, 5 de abril de 2022

Data da fundação: 01 de agosto de 1.974
(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)

Fundador e diretor: Evaldo Vicente

COMERCIALIZAÇÃO:  Gerente: Sidnei Borges
SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64

Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490
- Tel (19) 2105-8555

IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

A Hora H da imprensa
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

sujeita, portanto, a
riscos e controvérsias.

A internet de tal
forma expandiu as
possibilidades de co-
municação que – no
meu entender – a
responsabilidade da
imprensa, do jorna-
lismo 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 inter-
pretação – ou a pós-notícia –
passou a exigir do jornalista do
papel. E, mais do que em algu-
mas outras vezes, a condição
essencial é a credibilidade.

Acredito, pois, que o jorna-
lismo de papel tem outro papel
no jornalismo. E é o de procu-
rar a honestidade na análise
dos fatos após terem sido, es-
tes, já revelados por outros ve-
ículos. Nesse sentido, vejo como
imperativo a imprensa não mais
se abrir a opiniões sem funda-
mentos, a teorias e teóricos
contrários aos consagrados
valores humanos. Creio ser ne-
cessária a clareza de cada jor-
nal afirmar e revelar as suas
posições ideológicas, políticas.
Para o leitor saber, finalmente,
o que os referidos veículos pen-
sam. Ora, dizer-se neutro ou
imparcial diante de realidades
não tem sentido. A gloriosa Ate-
nas, quando de conflitos graves,
punia os que se diziam neutros
com a perda da cidadania.

Definir-se tornou-se exi-
gência primordial diante da
perplexidade das populações
em todo o mundo. Selecionar,
pois, seus colaboradores nada
tem de antidemocrático. Pelo
contrário, é precaução e res-
ponsabilidade, um estar na vi-
gilância constante. Oposição
ao erro, aos males, à agressão.

A internet abriga maravi-
lhas mas, também, o caos. A im-
prensa retorna à sua “Hora H”.

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

Cecílio Elias Netto

Para o escrevi-
nhador, é óbvio
não lhe caber a

narrativa sobre o sur-
gimento da imprensa
e a sua contribuição
para a propagação da
cultura e da ciência no
mundo. O feito de Gut-
tenberg, inventando a plana, é
uma das criações transformado-
ras 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, contri-
buindo com as transformações
do mundo. O primeiro objetivo
foi o de informar, o de sociali-
zar acontecimentos. E, ao mes-
mo tempo, divulgar opiniões,
opor-se a atentados contra a
comunidade. Os poderes sempre
reagiram à e contra a ação jor-
nalística. Por outro lado, porém,
todo poder sempre foi suficien-
temente astuto para tentar se-
duzir ou para absorver os seus
oponentes. E, desgraçadamente,
parte da imprensa muitas vezes
aceitou ser aliada do poder.

Houve um momento his-
tórico em que a imprensa –
dada a sua importância – en-
tendeu a necessidade de abrir-
se às mais diferentes opiniões.
Nunca se tratou de imparcia-
lidade, mas de honestidade e
justiça. Pois as populações não
tinham outra forma de expres-
são a não ser pelos jornais, a
“imprensa escrita”. Confesso
ter sido formado ainda nessa
escola, a de dar espaço ao con-
troverso. E de emitir opinião,
de ter opinião. E de acolher opi-
niões diferentes, desde que
fundamentadas. Essa é a exi-
gência: opinião com fundamento.

As conquistas tecnológicas
alteraram diversas realidades
anteriores. E alcançaram, tam-
bém, o jornalismo mundial, na
necessidade de os veículos reve-
rem-se. O proclamado “jornalis-
mo objetivo” refere-se à notícia,
informar sem qualificar. Por
exemplo: antes, escrevia-se que
“sob um sol escaldante, o facíno-
ra, tomado de ódio, baleou o ani-
versário”. Agora, “um homem foi
baleado ontem, por volta das
14h.” A objetividade da notí-
cia traz a realidade ao leitor.
A opinião, obviamente, expres-
sa a subjetividade do redator,
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Adelino F.
de Oliveira

Agreve dos ser-
vidores públi-
  cos munici-

pais de Piracicaba é
um movimento que
defende, sobretudo,
os direitos de cidada-
nia da população em
geral. Além de reivindicar uma
correção salarial justa, capaz de
repor minimamente perdas acu-
muladas, os servidores também
denunciam o processo de suca-
teamento e desmonte dos apa-
relhos públicos da cidade. Não
é uma luta apenas por salários,
mas também pela qualidade
dos serviços públicos à popula-
ção. No limite a greve dos ser-
vidores coloca em pauta a ga-
rantia de acesso aos direitos de
cidadania em Piracicaba.

A greve representa o con-
tundente grito de insatisfação
geral em relação à política neo-
liberal, com a concepção de Es-
tado mínimo, que tem dado o
direcionamento das ações da
atual gestão. A política de des-
monte dos serviços públicos e a
desvalorização dos servidores já
alcançaram a um nível insupor-
tável. A greve significa justa-

Greve dos Servidores Municipais e a
Defesa pelos Direitos de Cidadania
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mente esse grito de bas-
ta! Por isso os servido-
res municipais, que
atuam nas mais diver-
sas áreas de atendi-
mento à população, me-
recem o apoio e a soli-
dariedade de todo o
conjunto da sociedade.

A política neolibe-
ral sempre busca favo-

recer a iniciativa privada, em de-
trimento dos investimentos pú-
blicos em prol da construção de
uma sociedade mais justa e soli-
dária. A cidade tem grande ca-
rência de políticas públicas que
enfrentem e combatam as gra-
ves injustiças sociais. A concen-
tração de riquezas nas mãos de
uns poucos e a expansão da po-
breza são o resultado direto des-
sa política econômica neoliberal.

A população tem acompanha-
do, não sem perplexidade, o fecha-
mento de importantes aparelhos
públicos e a tentativa de desmonte
de serviços fundamentais. É fácil
apresentar uma lista, que infeliz-
mente só tende a crescer, dos pla-
nos de fechamento e desmonte que
estão em curso na cidade: obser-
vatório astronômico; Pinacoteca;
Biblioteca Municipal; Albergue
Noturno; Museu da Imagem e do
Som; ataque e enfraquecimento

dos Conselhos Municipais, especi-
almente o Conselho de Municipal
de Política Cultural (COMCULT)
etc. Soma-se a tudo isso o estarre-
cedor aparelhamento da rádio
educativa e da total ausência de
investimento em conservação e ma-
nutenção dos aparelhos públicos.

 Sucatear serviços, arrochar
salário dos servidores, não propor
plano de carreira e formação per-
manente, além de outras práticas
que reforçam a perspectiva do Es-
tado mínimo, trazem prejuízos in-
calculáveis à sociedade e à popu-
lação, principalmente para os seg-
mentos mais vulneráveis. A cida-
de constata, a duras penas, que o
programa neoliberal revela não ter
nenhum compromisso com os
princípios de direito e justiça.

Nesse momento de luta so-
cial e política, todos e todas, que
defendem uma sociedade justa e
plena em direitos, devem se co-
locar ao lado dos servidores mu-

nicipais. A mobilização de gre-
ve contempla a luta por justiça,
por dignidade, por cidadania.
A democracia pede que os ser-
viços públicos sejam ampliados
e fortalecidos, não desmonta-
dos em prol dos interesses do
mercado global. A prefeitura
deve abrir diálogo com o sindi-
cato e as lideranças dos servi-
dores municipais, reconhecen-
do a legitimidade e legalidade
de suas pautas e reivindicações.

A cidade é o espaço por ex-
celência onde as pessoas exer-
cem a cidadania, sua capaci-
dade de decidir e experimen-
tar a liberdade. Politicas pú-
blicas são essenciais. Os funci-
onários públicos pensam e im-
plementam ações que garan-
tem o mínimo e reforçam o que
é fundamental no processo ci-
vilizatório: dignidade, acolhi-
mento, 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 soci-
ais: @Prof_Adelino_

A prostituta centenária

Profissão das
mais antigas
da história da

humanidade, a pros-
tituição é citada in-
clusive nos primór-
dios bíblicos, princi-
palmente praticada
por mulheres em
vulnerabilidade.

No entanto, a
prostituição no meio político é
por motivos no mínimo anti-
democráticos, um exemplo é
quem se vende por "conveni-
ência" abrindo mão de sua es-
sência, não há "virgem na zona
política", mas o que é inédito
até aqui é que a prostituta é
centenária.  "Não se deixem en-
ganar pelos cabelos brancos,
pois os canalhas também enve-
lhecem”, escreveu Rui Barbosa

Além de se prostituir po-
liticamente, muitos partidos
excluem do debate democrá-
tico quem se opõe aos des-
mandos hipócritas de quem
não aceita contraponto.

II Pedro 2.22 assegura:
"Confirma-se neles que é ver-

dadeiro o provér-
bio: "O cão volta ao
s e u  v ô m i t o "  e ,
ainda, "a porca la-
vada volta a revol-
ver-se na lama".

A chegada da
Federação deu ao
cenár io  e le i tora l
uma sobrevida  a
partidos que não

têm votos, mas esse casa-
mento por conveniência cer-
tamente ajudará a reeleição
do atual presidente. O obje-
tivo não é a vitória da demo-
cracia; o que prostitutas gos-
tam mesmo é de dinheiro.

———
Francys Almeida, ad-
vogado
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A comunicação melhorou
Edson Rontani Jr.

Interior de São Pau-
lo. Ano de 1932. Es-
 tava deflagrada

uma guerra civil que se
tornou conhecida por
Revolução Constitucio-
nalista. O cenário era a
cidade de Campinas. O
dia 18 de setembro da-
quele 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 in-
cumbência foi dada a um escotei-
ro, 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, lan-
ça uma granada e estilhaços atin-
gem o mensageiro. Aldo Chiorat-
to falece em seus tenros nove
anos de idade. Pertencia ao Gru-
po de Escoteiros que auxiliava na
Epopeia Paulista, a qual clama-
va por uma constituição atuali-
zada e revista. A Constituição de
então tinha ares do império.

Uso essa premissa para
evocar G. K. Chesterton, influ-
ente intelectual britânico na vi-

rada do século retra-
sado, para demons-
trar sua máxima de
que “não foi o mundo
que piorou; as cober-
turas jornalísticas é que
melhoraram muito”.
Então, um questiona-
mento: em época de
What’s app ou Tele-
gram, teria sido poupa-

da a vida do pequeno Chioratto?
Ao longo do tempo, as men-

sagens caminharam em vários
formatos. Mensageiros andaram
longas distância a pé, no lombo
do cavalo, a bordo de naus ... cri-
ando um hiato entre o aconteci-
mento e seu reconhecimento. Ti-
radentes amargou três anos na
cadeia após ser preso e julgado
esperando clemência da rainha
D. Maria I. Isso porque as men-
sagens iam e viam cruzando fisi-
camente o Oceano Atlântico.

Chesterton, portanto, tem ra-
zão ao dizer que a cobertura das
notícias melhorou. Hoje temos co-
nhecimento quase instantâneo do
ocorrido. Algo que, num passado
não muito distante apenas rádio e
televisão possuíam. Jornais, revis-
tas e cinema tinham a lacuna de
dias. Não muito raro era acompa-
nhar o resultado do XV de Piraci-

Ao longo doAo longo doAo longo doAo longo doAo longo do
tempo, astempo, astempo, astempo, astempo, as
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caba dois dias após a partida dis-
putada. A equipe jornalística tinha
de acompanhar pessoalmente o
jogo, pegar longa estrada, texto a
ser escrito, fotografia ser revela-
da, isso na madrugada ou no dia
seguinte da partida normalmen-
te realizada durante a noite.

A cobertura jornalística da
Guerra do Golfo (1990/1991)
proporcionou imagens ao vivo
do Oriente Médio. Porém, os jor-
nalistas não estavam prepara-
dos para narrar tais aconteci-
mentos. 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 pe-
las mídias envolve Rússia e Ucrâ-
nia. Dezenas de outras ações mili-
tares ou civis ainda estão em cur-
so (alguém se lembra do Afeganis-
tão ou da Síria?). Tornou-se co-
mum 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 ima-
gem e áudio, feita por pessoas que
sequer são profissionais da comu-
nicação. Mas são pessoas que es-
tão 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, ci-
tando 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 evi-
tar a propagação de uma men-
sagem é mais simples: desconec-
ta-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 ex-
cesso de informações, que nos
chegam de forma caótica. O fil-
tro disso é a cabeça de cada
qual. Mas que a maneira de fa-
zer jornalismo, melhorou... isso
é fato. E salve Chesterton!

———
Edson Rontani Júnior,
jornalista
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Walter L. Guarda

Há tempos não se
ouvia o nome
como Luciano.

Calma, estamos con-
vencidos de que a his-
tória de Piracicaba já
teve uma boa gestão sob
o ex-prefeito Luciano
Guidotti, o qual se de-
dicou 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 importan-
tes da cidade como Armando Sal-
les de Oliveira, Centenário, Carlos
Botelho, Saldanha Marinho e Cas-
sio Paschoal Padovani, além de 4
pontes e o Hotel Beira Rio.

Atualmente, há um Luciano,
não como o mesmo prestígio e en-
gajamento político deste memo-
rável Guidotti. Desde o início des-
te governo, sob a legenda do DEM,
diga-se de passagem Democratas,
partido que conforme estatuto
prega ser defensor da ética, da de-
mocracia e do exercício dos direi-
tos humanos, há contradições a
serem vistas no atual cenário
como esvaziamento de políticas

públicas ou sucatea-
mento da saúde públi-
ca com denúncias ao
Ministério Público por
contrato com a OSS,
além de perda dos pro-
fissionais especialistas,
sem a devida reposição.
O servidor está reivin-
dicando a reposição in-
flacionária e não o au-

mento salarial, conforme veicula-
do por algumas mídias ou pessoas.

Nas tratativas do sindicato
para mediar essa ponte entre fun-
cionários e o gestor público, a se-
cretaria 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 qual-
quer repartição pública, o atendi-
mento à população não fora par-
celado, mas efetivo e a curto pra-
zo, 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 públi-
cos municipais (com emblema da
prefeitura e não assinada pelo ges-
tor público) data de 28/03/2022
“é que todos os serviços públicos
tem natureza essencial”, realmen-

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 condu-
ção própria com todos os gastos
inflacionários embutidos, além da
manutenção da própria residên-
cia 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 cul-
pa da sociedade, dos funcionári-
os 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 so-
bre os interesses que devam por
meio dele defender; mais adian-
te o Art. 4º Caberá à entidade
sindical correspondente convo-
car, na forma do seu estatuto, as-
sembleia geral que definirá as rei-
vindicações da categoria e delibe-
rará 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 demasiada-
mente prejudicadas”, as mes-
mas, filhos, netos ou sobrinhos
também de algum servidor pú-
blico. No primeiro dia da greve,
dia 1 de Abril de 2022, cultural-
mente, o dia da mentira, podemos
ver o quanto deste governo “de-
mocrata” não fora participar do
diálogo com seus servidores, que
os funcionários de bem, conforme
citação do senhor, puderam se
aglomerar pacificamente, sem pre-
cisar recorrer ao interdito proibi-
tório, garantido pela Justiça.

———
Walter Leandro Guarda,
servidor público, estudan-
te de História da Unisa
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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 obriga-
tório, em todo território nacio-
nal, o registro de tratores e de-
mais aparelhos automotores des-
tinados a puxar ou a arrastar
maquinaria agrícola, ou a exe-
cutar trabalhos agrícolas sempre
foi uma bandeira da Frente Par-
lamentar 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 dei-
xam os cargos para concorre-
rem nas eleições de outubro de
2022 e os novos ministros que
assumem as pastas. O presiden-
te agradeceu o trabalho dos
ministros que deixam o gover-
no e desejou sucesso aos novos
ocupantes dos Ministérios.

CARAVANA
Foi anunciada a programa-

ção da Caravana Embrapa Fert-
Brasil, que percorrerá 48 polos
produtivos a partir de abril. As
datas serão definidas pela coor-
denação da Caravana, e segui-
rão as épocas de plantio de cada
polo e a logística de deslocamen-
to dos pesquisadores que farão
as palestras para técnicos e lide-
ranças rurais. A apresentação
teve a presença da agora ex-mi-
nistra da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), Tereza
Cristina, e do presidente da Em-
brapa, Celso Moretti.

COP-26
O presidente da COP-26,

Alok Sharma, esteve no Minis-
tério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, em Brasília,
para participar de uma mesa re-
donda sobre a transformação
do setor agrícola. O ministro do
Mapa, Marcos Montes, reafir-
mou o compromisso do gover-
no brasileiro, por intermédio
do Mapa, de continuar traba-
lhando pelo fortalecimento da
sustentabilidade das cadeias
produtivas agropecuárias.

INVESTIMENTO
Com recursos do Fundo

Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico (FNDCT), a Em-
brapa investirá nos próximos
dois anos R$ 23 milhões no de-
senvolvimento de tecnologias
para atender a duas encomen-
das da Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep), voltadas

ao desenvolvimento do agro
nacional. As encomendas da
FINEP, num total de quatro,
foram anunciadas em soleni-
dade realizada no Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI), no dia 28 de março.

AJUDA
Em um ano marcado por

incertezas econômicas internaci-
onais, ainda reflexo dos efeitos
da pandemia da COVID-19, a
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) distribuiu mais
de 1,78 milhões de cestas de ali-
mentos para comunidades em
situação de insegurança alimen-
tar. Além disso, a Conab pagou
R$ 19,9 milhões em subvenção a
extrativistas; adquiriu R$ 25
milhões em produtos da agricul-
tura 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 Agricul-
tura e Abastecimento de São
Paulo, Itamar Borges, evento da
SAA realizado, dia 31, contou
com entregas, lançamentos, as-
sinaturas e inaugurações. Fo-
ram 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 Mu-
nicípios (APM), contou com pai-
nel sobre o Agro Paulista apre-
sentado pelo Secretário de Agri-
cultura e Abastecimento de São
Paulo, Itamar Borges, e pelo Se-
cretário Executivo, Francisco
Matturro. O painel contou com
comentários do ex-Secretário
de Agricultura, o deputado fe-
deral Arnaldo Jardim, e as pre-
senças da prefeita de São João
da Boa Vista, Teresinha, em
mesa comandada pelo presi-
dente 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 Tecnolo-
gia dos Agronegócios (APTA), da
Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Pau-
lo, e que nasceu da necessidade
de aumentar a conexão entre o
campo e a cidade. Ele foi apresen-
tado pelo secretário de Agricultu-
ra do Estado Itamar Borges na
Secretaria de Agricultura. (Com
informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

mandadas por polici-
ais que ameaçam pes-
soas que não elegem
seus candidatos. E por
mais que forças polici-
ais entrem em ação,
milicianos posam com
seus fuzis e desafiam
o poder constituído. O
assassinato da verea-
dora 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 neocoronelis-
ta. Para recordar, o  voto de ca-
bresto, prática fraudulenta dos
tempos da velha República, trans-
fere-se ao domínio de comandan-
tes de milícias, personagens da
urbe violenta que se valem da in-
segurança para implantar o medo.
Os currais eleitorais são comuni-
dades miseráveis, comprimidas em
morros, favelas e bairros degra-
dados, onde o poder bandido
monta formidável aparato.

 A mudança da identidade
nacional pouco tem contribuído
para a alteração do mapa políti-
co. Nos últimos 70 anos, a popu-
lação urbana cresceu, no País, de
30% para 80%, agigantando ci-
dades, expandindo demandas, e
propiciando a continuação de ví-
cios, dentre eles o voto por enco-
menda. 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

Gaudêncio Torquato

No Brasil, o pas-
sado 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) conside-
ravam os eleitores como súdi-
tos, não como cidadãos. Cria-
vam feudos dentro do Estado.

A autoridade constituída es-
barrava na porteira das fazen-
das. Agora, neste País urbano,
principalmente em alguns recan-
tos, as autoridades precisam pe-
dir licença para subir morros. O
império coronelista do princípio
do século passado finca raízes no
roçado do Rio de Janeiro. O pró-
prio ex-ministro da Defesa, ge-
neral Braga Netto, que acaba de
deixar o Ministério para se habi-
litar a ser vice na chapa de Bol-
sonaro, já chefiou tropas no RJ
com o fito de dominar o império
miliciano. Pouco conseguiu. en-
tra um, sai outro, e os grupos
“donos de votos de cabresto” es-
tão sempre agindo. Nesse ano, a
polarização política deve incre-
mentar essa modalidade eleitoral.

As denúncias afloram: co-
munidades de muitas cidades do
segundo maior colégio eleitoral
do País chegam a ser domina-
das por milícias, quadrilhas co-
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Um novo coronelismo?

não se pode negar a imensa dis-
tância, hoje muito perceptível,
entre a fortaleza econômica e a
nossa frágil estrutura política.

O biólogo francês Louis Cou-
ty 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 polí-
tico resistente às mudanças, sis-
tema de governo - hiper-presi-
dencialismo de cunho imperial -
e patrocínio de mazelas históricas,
entre as quais reinam o patrimo-
nialismo e o assistencialismo.

A concentração de forças per-
manece sob a égide do Estado todo-
poderoso, bem duro na função de
cobrador de impostos, eixo repres-
sor, distribuidor de favores e com
poder de definir os destinos da
sociedade. O corolário deste mo-
delo se expressa no conceito de “es-
tadania” em contraposição à “ci-
dadania”, cultura orientada para
o Estado e não para a representa-
ção política. O brasileiro continua
a ser um “cidadão menor” e, sob

esta perspectiva, podemos compre-
ender as causas para o ressurgi-
mento de novos coronéis da políti-
ca, como os quadrilheiros urba-
nos.

Esse “cidadão precário” inte-
gra o maior contingente nacional,
sendo a grande maioria dos 150
milhões de eleitores apta a votar.
São os aglomerados que se abole-
tam nas periferias congestionadas
do Sudeste, região que abriga
quase 50% da população, e os bol-
sões carentes do Nordeste, onde
vivem 27% dos brasileiros. A vas-
salagem de ontem muda de patrão,
mas não de atitude. O drible mo-
ral continua a dar as cartas.

Ontem, o coronel rural en-
tregava o voto fechado no enve-
lope para o súdito depositar na
urna, sem lhe dar o direito de
saber em quem estava votando:
“O voto é secreto” Hoje, o coro-
nel miliciano e o chefe da gan-
gue prometem conferir votos
dados a seus candidatos. Pior: o
comandante em chefe da Nação
questiona a urna eletrônica, enxer-
gando nela motivos de fraude.

Não será de admirar se
uma nova prática for adotada
nas eleições de outubro: o rou-
bo 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
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Lilian Lacerda

Servidores munici-
pais entraram em
greve no dia 1 de

abril. A paralisação
ocorreu após várias
tentativas de negocia-
ção do reajuste com o
executivo. Sem acordo
quanto ao parcelamen-
to do reajuste, a categoria rejeitou
a proposta de 10,56% em março e
3,17% em julho, o restante a ser par-
celado em 2023: reposição inflacio-
nária e mais 3,17% e 2024: reposi-
ção 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 in-
vocado sob a alegação de garantir
os direitos aos não grevistas e sal-
vaguardar a integridade dos pré-
dios públicos - sob pena de multa
de R$ 50 mil por dia em caso de
descumprimento. O primeiro ar-
gumento 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 quan-
do, na verdade são trabalhado-
res que labutam arduamente e
estão a reivindicar seus direitos.

O ato ocorreu nas mediações
da prefeitura e contou com a co-
bertura 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 movimenta-
ção, principalmente na
parte da manhã: carta-
zes, panelas, crianças e
até quem trouxe consi-

go cadeira para passar o dia.
Ainda pela manhã, a co-

missão de negociação realizou
uma nova tentativa de negoci-
ação, mas não foi atendida.

Alguns pontos importantes se
destacaram durante a manifesta-
ção, como o número de denúncias
de servidores com ameaças, inti-
midação e irregularidades nas
unidades de trabalho. Na educa-
ção, a ausência de servidores gra-
tificados e comissionados foi evi-
dente; 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; hou-
ve greve branca em muitas uni-
dades e até crianças sendo dis-
pensadas; houve atraso e falha
no fornecimento de merenda.

É preciso destacar a ade-
são dos servidores. Segundo o
jornal Gazeta de Piracicaba, a
adesão foi de mais de 70% dos
servidores e classificou a pa-
ralisação como “robusta”.

Sem negociação, os servidores entram em greve

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 atendi-
mento na prefeitura foi interrom-
pido e justificado pela falta de fun-
cionários que aderiram a greve.

A Câmara considera legítima
a greve e apoia as reivindicações
dos servidores. O sindicato tem
procurado garantir que tudo ocor-
ra dentro da legalidade. Foram
inúmeras as denúncias relatadas
ao sindicato, já no primeiro dia de
paralisação, desde abusos, assédi-
os até escolas dispensando crian-
ças e falta de merenda dentre ou-
tras práticas antissindicalistas.

O Executivo não tem de-
monstrado flexibilidade nem
sensibilidade às demandas apre-
sentadas pelos servidores. Não
faz sentido manter esse tom ten-
do em vista a defasagem de pro-
fissionais 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 ativi-
dades. Todavia, as declarações do
executivo demonstram o despre-
paro e a falta de bom senso ao ata-
car o sindicato e ironizar os servi-
dores. É inconcebível e infeliz as
declarações que expõe e ofendem
os servidores com uso de adjeti-
vos e termos pejorativos, além
das críticas e acusações direcio-
nadas à atuação do sindicato.

Tom de ameaça, tentativas
de colocar o servidor contra a po-
pulação fazem parte das medi-
das impopulares que marcam
este governo. Ademais, o posici-
onamento fechado ao diálogo, a
ausência e as declarações arcai-
cas só aumenta a insatisfação e o
desgosto popular. Isso engrossa
o caldo da mobilização que cul-
mina num evento histórico para
a luta por valorização, respeito e
dignidade ao servidor público.

Para finalizar, essa é a mai-
or greve das últimas décadas
no município. Nem aos muní-
cipes, nem aos servidores inte-
ressam que a greve se estenda e
tudo pode ser resolvido desde
que o executivo atenda a deman-
da da categoria e pare de tratar
os servidores como inimigos.

———
Lilian Lacerda,  douto-
ra pela PUC-SP, psica-
nalista e pesquisadora

Se vSe vSe vSe vSe você, leitocê, leitocê, leitocê, leitocê, leitororororor,,,,,
procurar naprocurar naprocurar naprocurar naprocurar na
história, talvezhistória, talvezhistória, talvezhistória, talvezhistória, talvez
encontre outrasencontre outrasencontre outrasencontre outrasencontre outras
coincidências docoincidências docoincidências docoincidências docoincidências do
dia da mentiradia da mentiradia da mentiradia da mentiradia da mentira
com a políticacom a políticacom a políticacom a políticacom a política

Dirceu Cardoso

Relativamente aos meus tem-
pos 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 gen-
te. A data começou a ser come-
morada 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 per-
deria 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 aconteci-
mentos marcantes no dia da men-
tira, 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 ante-
rior para manter a seriedade na-
quele momento de dificuldade po-

lítica. Os que a fizeram batizaram-
na Revolução e os adversários,
depois que os militares devolveram
o poder aos civis, em 1985, rebati-
zaram-na como Golpe e isso foi até
para a nomenclatura oficial. O con-
senso jamais existirá. Agora mes-
mo, o ex-ministro da Defesa, Bra-
ga Neto divulgou ordem do dia
(lida nos quartéis) em que exalta o
movimento. Os opositores ao regi-
me de então torceram o nariz. De-
veriam ambos os lados compreen-
der as razões de momento e dei-
xar a rusga para a história, que já
&e acute; quase sexagenária.

Também por coincidência,
pois decorre do calendário eleito-
ral, termina nesta sexta-feira (1º
de abril), a janela partidária, perí-
odo 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 depu-
tados estaduais, todos buscando
melhor acomodação para as elei-
ções de outubro. O governador de
São Paulo, João Dória, deixou o
governo para se candidatar à pre-
sidência da República, mesmo ten-

O dia da mentira na política brasileira

do números inexpressivos nas pes-
quisas eleitorais, além da denun-
ciada tentativa de golpe dentro do
PSDB, onde Eduardo Leite, o per-
dedor da pr&ea cute;via partidá-
ria estaria articulando sair candi-
dato. Tanto que Leite também dei-
xou o governo do Rio Grande do
Sul. Já o ex-juiz e ex-ministro Sér-
gio Moro não teve olhar tão firme
em direção do Palácio do Planalto
e preferiu trocar a candidatura a
presidente pela de deputado fede-
ral, mudando de partido e, inclu-
sive, de Estado (do Paraná para
São Paulo). Bolsonaro e Lula se-
guem como favoritos diante de
uma legião de nanicos que não
conseguem montar a sonhada
terceira via para enfrentá-los.

Com as acomodações partidá-
rias – inclusive a saída de dez mi-
nistros 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 esque-
mas no “dia da mentira” nada te-
nham a ver com a tradicional cele-
bração popular. Que os candida-
tos 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 com-
petência e lisiura ao divulgar suas
pesquisas e prévias eleitorais.

Se você, leitor, procurar na
história, talvez encontre outras
coincidências do dia da menti-
ra com a política, mas certamen-
te verá que, até tardiamente, a
verdade sempre prevaleceu...

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves, dirigen-
te da Aspomil (Associ-
ação de Assistência So-
cial dos Policiais Mili-
tares  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

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

Marco Brozzo

A atriz Natália Ferrari se pre-
para-se para viver seu primeiro
trabalho na TV. A piracicabana,
que estudou no CLQ, dará vida à
personagem Sâmila em Reis, pre-
vista para estrear em breve na TV
Record. Bonita, alegre, mas de sor-
riso tímido, Sâmila é um tanto in-
gênua. Jovem recatada e obedien-
te à mãe. Seu pai era levita e mor-
reu quando ela era ainda adoles-
cente, 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 de-
talhes sobre o seu trabalho no Rio
de Janeiro e o que faz, quando
visita Piracicaba. “Eu amo o Tea-
tro do Engenho: adoraria algum
dia me apresentar lá”, afirma.

P — Você está estrean-
do nas novelas.  Como tem
sido ver seu trabalho?

R — Inacreditável! Meu co-
ração bate mais forte toda vez
que me vejo na TV. Passa um
filme pela minha cabeça de to-
das as aulas que fiz, teatros que
apresentei, todas as dificuldades
e conquistas desse longo cami-
nho percorrido até chegar aqui.
Estou orgulhosa do meu traba-
lho e com a vontade renovada
de seguir sempre estudando e
conquistando novos espaços.

P — Fale um pouco da
sua personagem e prepa-
ração para ela.

R — Sou suspeita pra falar,
mas acho a Sâmila apaixonan-
te! Uma mulher justa, carinho-
sa, resiliente. Família e fé são
grandes pilares da sua vida. In-
terpretá-la me proporcionou um
crescimento artístico e pessoal.
As situações pelas quais ela pas-
sa, como o abuso e outras que
ainda estão por vir, representa-
ram um desafio enorme e inédi-
to pra mim como atriz. Traba-
lhei com três preparadoras de
elenco diferentes da Record.
Elas reúnem um núcleo ou uma
dupla de atores e nos ajudam a
criar conexões como persona-
gens e a encontrar a carga emo-
cional de cada momento com
exercícios intensos e emocionais.
É uma experiência maravilhosa!

P — Como foi sua traje-
tória profissional até che-
gar à uma novela?

R — Fiz curso profissionali-
zante em arte dramática no Con-
servatório Carlos Gomes de Cam-
pinas, aulas de canto da Escola

de Música de Piracicaba,
workshops e intensivos em São
Paulo e Curitiba, estudei teatro em
Londres, trabalhei em peças de
teatro, musicais e curtas-metra-
gens, tudo isso enquanto fazia
também duas faculdades e cur-
sos de línguas. A trajetória é de-
safiadora, longa e incerta, mas
muito gratificante. Por todo esse
tempo busquei uma grande opor-
tunidade como a de estar em Reis,
mas sinto que ela chegou no mo-
mento certo da minha vida, pois
estava preparada para acolher e
potencializar essa chance de atu-
ar em uma super produção.

P — Onde começou a
fazer  teatro  e  de  onde
veio o interesse pela pro-
fissão de atriz?

R — Na minha escola, o CLQ,
Curso Luiz de Queiroz. Foi lá que
tudo começou de verdade. Os me-
lhores momentos do ano pra mim
eram as gincanas e algumas fes-

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

P — Já se apresentou em
algum teatro em Piracicaba?

R — Sim, me apresentei no
Teatro Municipal, na Empem (Es-
cola de Música de Piracicaba)
Maestro Ernst Mahle e no CLQ.

P — Você está morando
no Rio por conta das grava-
ções. Do que você sente fal-
ta 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 an-
dar na rua sem trânsito (rsrs).
De almoçar na casa das minhas

avós. Gosto muito da minha ci-
dade! De carioca, eu tenho o amor
pelo mar, pelas cachoeiras, pelo
chá mate com limão. No porta-
malas do meu carro sempre há
duas cadeiras de praia, um chi-
nelo e um tênis de trilha. Você nun-
ca sabe onde seu dia vai parar.

P — Quais são seus pon-
tos 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 — Costuma voltar pra
Piracicaba? Tem família
na cidade ainda?

R — Sim, minhas avós Ara-
cy Duarte Ferrari e Elizabeth
Vidor moram em Pira, assim
como outros familiares. Volto
sempre que possível pra visitá-
las e tomar um caldo de cana!
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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

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino de Pira-
cicaba), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) fez questão de
ficar em Piracicaba, nesta segun-
da (4), para levar pessoalmente
sua solidariedade aos servidores
municipais que entraram no se-
gundo dia de greve por reajuste
salarial. A Professora Bebel, in-
clusive, 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 Luci-
ano Almeida tem condições de pôr
fim à greve da categoria, apresen-
tando uma nova proposta de
acordo que atenda as reivindica-
ções do funcionalismo municipal.

Os servidores municipais, que
deflagraram greve na última sex-
ta-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 reposi-
ção inflacionária e mais 3,16% a
partir de março de 2024, o que foi
rejeitado pela categoria em assem-
bleia. Com o impasse e a suspen-
são das negociações, os servidores
deflagraram greve, com ampla
adesão, inclusive de 100% em di-
versos setores, e têm se concen-
trado em frente ao prédio do
Centro Cívico. A Subsede da

Apeoesp em Piracicaba inclusive
forneceu café e pão com mantei-
ga aos servidores em greve, nes-
te segundo dia de movimento.

Ao lado do diretor do Sindi-
cato dos Servidores Municipais,
Osmir Bertazzoni, a deputada Be-
bel declarou total apoio à greve dos
municipais, que é por tempo inde-
terminado. “Venho aqui como
companheira de vocês, professora
e presidenta da Apeoesp”, disse,
defendendo a união da categoria
para conseguir o objetivo do mo-
vimento. “Essa greve tem que ser
forte, para o prefeito Luciano Al-
meida 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, fun-
cionários públicos de Piracica-
ba pelo belo movimento. De ca-
beça erguida sempre, de joelhos
jamais diante de governos au-
toritários”, discursou a deputa-
da Professora Bebel, arrancan-
do aplausos dos servidores.

Em seguida, ao lado de dire-
tores do Sindicato dos Servidores
Municipais, foi para o décimo an-
dar 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 ho-
ras 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 tris-
te, 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 Apeo-
esp. Estão testando vocês. E em
teste, nós somos doutores”, dis-
se, defendendo a resistência dos
servidores e lembrando a impor-
tância do funcionalismo na pres-
tação de serviços à população.

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

Divulgação
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Sem controle da prefeitura,
capivaras oferecem risco

Divulgação

Hospedeiras do carrapato estrela, as capivaras circulam livremente

Uma cena inusitada foi regis-
trada pelo vereador Pedro Kawai
(PSDB) que, na semana passada,
percorreu a área de lazer, junto à
rua do Porto, para verificar o es-
tado de conservação do alambra-
do do campo de futebol: mais de
vinte capivaras soltas, transi-
tando livremente por um dos
pontos turísticos mais famosos
da cidade, sem qualquer contro-
le ou fiscalização da prefeitura.

Apesar de aparentemente
inofensivas, as capivaras que ha-
bitam as margens do rio Piraci-
caba podem oferecer risco à po-
pulação e aos turistas, especial-
mente, porque são hospedeiras
do carrapato estrela, parasita
transmissor da febre maculosa,
que já causou mortes em crian-
ças e adultos, em Piracicaba.

A preocupação com a pos-
sibilidade de os carrapatos se
espalharem pelo gramado do
campo de futebol, levou o par-
lamentar a protocolar a indica-
ção 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 capiva-
ras estarem livres, sem qualquer
controle da prefeitura, que man-
teve fechado o Parque da rua do
Porto por um período de quatro
meses, supostamente para a rea-
lização de um projeto-piloto de
manejo de carrapatos. “Não en-
tendo como a prefeitura afirma
querer reduzir a incidência da fe-
bre 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 ocor-
rer, especialmente durante à noi-
te. “O problema está bem diante
da sede do governo municipal,
que precisa tomar uma providên-
cia urgentemente”, concluiu.
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Semae se reúne com moradores
sobre adutora Marechal-Pauliceia

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

Divulgação

Servidoras do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto) se
reuniram com moradores da re-
gião da Pauliceia no sábado, 2, na
Casa do Hip Hop, para explicar
detalhes da Adutora Marechal-
Pauliceia, obra que vai melhorar o
abastecimento de água e benefici-
ar cerca de 100 mil pessoas de 16
bairros. A adutora parte da Es-
tação Elevatória e Reservatório
Marechal, localizados na rua
Marechal Deodoro, no Bairro
Alto, e segue até reservatório lo-
calizado à rua Marilice Rodri-
gues da Silva Pinto, na Pauliceia.

Participaram do encontro
Juliana Ferreira da Silva, enge-
nheira civil, e as assistentes soci-
ais Eliane Pereira da Silva e Phâ-
mela Thaiana Souza Lopes Ama-
ral. Elas conversaram com a co-
munidade sobre os benefícios

da obra e esclareceram dúvidas
sobre os serviços realizados.

A implantação está em anda-
mento 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 fer-
ro fundido com aproximadamen-
te 2.813 metros de extensão. O pro-
jeto foi fornecido pelo Semae, que
cedeu 2.813 metros de tubos.

Ao final da obra serão benefi-
ciadas 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 De-
fesa do Meio Ambiente (Sede-
ma) informa que o Zoológico
Municipal teve o funcionamen-
to 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 atin-
gido. O Zoo fica na avenida
Marechal Castelo Branco,
426, Jardim Primavera. Horá-
rio de funcionamento: 9h às
16h, de terça-feira a domin-
go. Telefone: (19) 3421-3425.
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Valor do lixo

Transformar l ixo  em
energia é o desafio que
7 (sete) municípios pau-

listas têm pela frente: Santa
Bárbara D’Oeste, Hortolândia,
Nova Odessa, Capivari, Suma-
ré, Elias Fausto e Monte Mor.

Reunidos no Consórcio In-
termunicipal de Resíduos Sólidos
da Região Metropolitana de
Campinas, esse grupo de cidades
vêm se preparando para proces-
sar 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 proble-
ma e comece a ser matéria pri-
ma, como disse o secretário
do Meio Ambiente de Santa
Bárbara, um dos municípios
que integram o consórcio.

Dentre os principais pon-
tos do projeto está a redução
do impacto de aterros, na re-
gião, e de seus passivos, uma
vez que demandam, no míni-
mo, 20 anos de cuidados espe-
cíficos, após sua desativação.

Santa Bárbara recicla en-
tre 6% e 7% de seu lixo, Hor-
tolândia 4%; a média nacio-
nal é de 3,2%. Boa medida foi
a inclusão de aulas de educa-
ção ambiental, nas escolas
municipais de Santa Bárbara.

Boa notícia é que surgem

iniciativas renovadoras para li-
dar com a questão, aparecendo
novas tecnologias, para transfor-
mar o lixo comum doméstico, na
maior parte tecidos orgânicos, em
biomassa de alto poder calórico.

Mais do que aumentar o ín-
dice de reciclagem, o ideal é che-
gar ao patamar da economia cir-
cular, na qual o lixo deixa de exis-
tir. Perseguindo essa meta, o
município catarinense de São
Bento do Sul implantou, em fe-
vereiro de 2022, a usina LIXO
ZERO. A cidade, com cerca de 80
mil habitantes, produz 40 tone-
ladas de lixo por dia, reduzindo
à metade o volume de lixo envi-
ado aos aterros diariamente.

Dentre os principais pontos
do projeto estão a redução do
impacto de aterros na região,
uma vez que demandam, no mí-
nimo, 20 anos de cuidados espe-
cíficos, após sua desativação.

O andamento do proces-
so é desigual, nos municípi-
os acima envolvidos, certo
que Santa Bárbara e Horto-
lândia estão avançando.

O Brasil conta com ini-
ciativas positivas, em cida-
des inteligentes, eficientes,
porém desintegradas.

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

Opressão em nome da fé
Tamires Oliveira

Ahistória da hu-
manidade é
 marcada por

machismo e patriar-
cado, por vezes o ho-
mem quer ser "dono"
da mulher e a opri-
me constantemente,
quando questionado
impõe versículos bíblicos des-
conectados do contexto.

Vivi na minha vida relacio-
namentos abusivos, onde era
submetida a diversos constran-
gimentos, além de ver tanta cor-
rupção e mentiras. É dever da
mulher cristã aceitar isso?

Muitas pessoas usam a fé
para justificar a sua falta de ca-
ráter, quando são submetidos à

colheita, ou seja, quan-
do a mulher busca ou-
tra vida, se vitimiza e
demoniza a todos.

Contrariam a pró-
pria Bíblia Sagrada
que diz: "Vós, mari-
dos, amai vossas mu-
lheres, como também
Cristo amou a igreja,
e a si mesmo se entre-

gou por ela." (Efésios 5:25).
Se você não é amada e não

se satisfaz deve ficar em um re-
lacionamento medíocre, abusi-
vo 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 as-
sim do que subjugada e refém
de quem não tem caráter!

———
T a m i r e s  O l i v e i r a ,
evangelista da Assem-
bleia de Deus-Minis-
tério de Madureira

Muitas pessoasMuitas pessoasMuitas pessoasMuitas pessoasMuitas pessoas
usam a fé parausam a fé parausam a fé parausam a fé parausam a fé para
justificar a suajustificar a suajustificar a suajustificar a suajustificar a sua
falta de caráterfalta de caráterfalta de caráterfalta de caráterfalta de caráter
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Sem diálogo com Prefeitura,
servidores mantêm greve
Paralisação do funcionalismo público municipal chega, hoje, 5, no
quinto dia e categoria busca reposição salarial dos últimos três anos

Dando continuidade à gre-
ve dos servidores municipais de
Piracicaba que se iniciou no dia
1º, a diretoria do Sindicato dos
Municipais, acompanhada pela
comissão de greve, por autori-
dades municipais e deputados
estiveram na secretaria de go-
verno na manhã de ontem, 4,
tentando negociar com a admi-
nistração o pagamento destes
reajustes inflacionários para se-
rem pagos neste ano. No entan-
to, a reunião não obteve sucesso,
pois a prefeitura manteve a pro-
posta do parcelamento até 2024.

A greve dos servidores muni-
cipais de Piracicaba iniciou na sex-
ta-feira, 1º, com a presença de cer-
ca de cinco mil funcionários da
prefeitura, pedindo que o paga-
mento dos reajustes inflacionári-
os 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 ju-
lho de 2022; 3,17% mais a infla-
ção do período em 2023 e o res-
tante de 3,16% mais a inflação do
período para ser pago em 2024.

O número de servidores que
aderiram a greve tem aumenta-
do em virtude do parcelamento
do pagamento dos reajustes in-
flacionários, somado aos prejuí-
zos 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 pro-
fessores que trabalharam em
home-office usando seus própri-
os recursos (computador, inter-
net etc.) sem ressarcimentos.

A entidade realizou quatro
assembleias da campanha sala-
rial da categoria, sendo a primei-
ra no dia 23 de fevereiro e a últi-
ma no dia 22 de março. Em to-

das elas, os servidores aclama-
ram por greve alegando que es-
tão sendo desvalorizados em to-
dos os âmbitos. A entidade, que
traz consigo experiência neste
quesito (a última greve foi há 25
anos), esclareceu sobre a legali-
dade, sanou dúvidas sobre a pa-
ralisação e atendeu o pedido da
categoria deflagrando a greve.

Lembrando que o manifesto
segue de forma pacífica e ordeira,
sem obstrução na entrada do pré-
dio do Centro Cívico e sem ruas
bloqueadas. A diretoria do Sindi-
cato dos Municipais segue insis-
tindo na negociação com a prefei-
tura para que a solicitações dos
trabalhadores sejam atendidas.
Hoje, 5, a mobilização da catego-
ria se iniciará às 7h e às 9h os ser-
vidores promoverão um abraço
simbólico à prefeitura em defesa

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

Divulgação/Sindicato

do funcionalismo público munici-
pal, em frente ao Centro Cívico.

NÚMEROS - No final da tar-
de de ontem, a Prefeitura emitiu
um balanço de greve, informando
que, até 15h30 de ontem, 4, 2.509
servidores estavam em greve, afe-
tando os setores de Educação,
Saúde, Assistência Social, Segu-
rança 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  fecha-
mento de unidades e farmácias
municipais, e 45 na Secretaria
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento 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 Tér-
reo 2 também foi interrompido.

Após esse balanço, o sindi-
cato emitiu uma nota pública
contestando as informações da
Prefeitura: “A nota, maliciosa-
mente, destaca que servidores
assinaram documentos de in-
formação que entrariam em gre-
ve. Esse documento é uma das
cautelas jurídicas estabelecidas
pelo Sindicato, porém a orienta-
ção é que esse documento deve-
ria ser entregue em duas vias
(com protocolo) no NAA e no
sindicato. O número de comuni-
cados nos NAA’s não correspon-
de à totalidade dos documentos
que foram protocolados por e-
mails e diretamente no sindicato,
bem como cerca de 30% dos ser-
vidores levaram o requerimento
mas ainda não preencheram.”
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Sema finaliza manutenção na
estrada Anselmo Fornaziero

Nesta semana, a estrada An-
selmo Fornaziero (PIR 190), loca-
lizada no bairro Campestre, rece-
beu serviços de reparos e manu-
tenções da Prefeitura de Piracica-
ba, por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), a fim de atender de-
mandas de moradores e melhorar
a circulação de carros e pedestres.

Foi aplicado o material lajão bri-
tado em toda sua extensão, em apro-
ximadamente 1,5 quilômetro, com o
auxílio das máquinas motonivelado-
ra e rolo-compactador. Os serviços
tiveram início dia 23/03 e termina-
ram nesta quarta-feira, 30/03.

Ainda nesta semana, a equi-
pe da Sema deu início aos traba-

lhos de manutenção da “ponte do
Laerte”, que fica na PIR 010/354,
em Anhumas. O assoalho da pon-
te será trocado, por conta do apo-
drecimento das vigas de cima. No
mesmo bairro, a “ponte do Plí-
nio”, 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 lim-
peza de todos os varejões munici-
pais, reparos no Varejão da Rapo-
so Tavares e capinação no Varejão
do São Jorge. No depósito de má-
quinas e materiais da Sema, no
bairro São Jorge, foi realizada poda
de mato e retirada de leucenas.

Via recebeu lajão britado em toda extensão, em cerca de 1,5 km
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Ação arrecada alimentos para o Caphiv
O Caphiv (Centro de Apoio

a Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais) voltou a rea-
lizar no último dia 28 a sua tra-
dicional 'Carreata do Manti-
mento', que visa arrecadar ali-
mentos que são doados à enti-
dade e ao CapVida. A equipe com
oito colaboradores e comanda-
da por Paulo Soares, presidente
e fundador, percorreu ruas do
bairro Vila Independência.

"Esta foi a primeira carreata
de arrecadação deste ano. É ma-
ravilhoso ver como os seres hu-
manos são generosos, percorre-
mos apenas uma única rua e fo-
mos 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 facilida-
des de contato com os moradores.

"Escolhemos estrategicamen-
te esse bairro porque foi aqui que
tudo começou e, por isso, fica mais
simples realizar qualquer ação so-
lidária. A memória afetiva da po-
pulação com o Caphiv faz parte do
ingrediente solidário', conta Pau-
lo Soares. O presidente ainda
acrescenta que a 'Carreata do
Mantimento' está programada
para ser realizada todas as sema-
nas e a próxima será novamente
no bairro Vila Independência.

"Vamos percorrer mais ruas
deste bairro onde tudo começou.
Mas, ressalto, que todas as doa-
ções são extremamente bem-vin-
das e fundamentais para a manu-
tenção do nosso trabalho. Quem
puder nos ajudar pode também
procurar a nossa sede na Tiraden-
tes, 404 ou vamos retirar, basta
me chamar no Whatsapp (19)
99982-7663", finaliza Soares. Objetivo é buscar doações para os projetos desenvolvidos pelo Caphiv
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Fealq dialoga com poder público para apoiar ações de inovação
A Fundação de Estudos Agrá-

rios Luiz de Queiroz (Fealq) rece-
beu na tarde de sexta-feira, 1º, a
visita do secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur) de Piracicaba,
José Luiz Guidotti Jr., acompanha-
do do agente de inovação Pedro Cha-
mochumbi. O objetivo foi aproximar
as instituições e discutir a intera-
ção para iniciativas ligadas ao ecos-
sistema de inovação do Vale do Pi-
racicaba ou “AgTech Valley”.

O professor Nelson disse es-
tar bastante satisfeito com a apro-
ximação e reforçou a importân-
cia do diálogo para o avanço da
parceria. Pela Fealq, também par-
ticiparam da reunião o diretor
Fernando Dini Andreote e as ge-
rentes Paula Arigoni (Produtos)
e Ana Flávia de Faria Guimarães
(Administrativo/Financeiro).

O secretário Guidotti des-
tacou o papel da Fundação
como apoiadora de parcerias
que geram desenvolvimento.
“Temos muita inovação e tec-
nologia que precisa ser fomen-
tada, mas falta uma legislação
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Na foto, da esquerda para direita: Fernando Andreote, Ana Flávia Guimarães,
José Luiz Guidotti, Nelson Massola, Paula Arigoni e Pedro Chamochumbi

atualizada. Por isso a impor-
tância das parcerias que façam
com que as ações fluam.”

Chamochumbi ressaltou a
atuação da Fealq no ambiente de
inovação e a necessidade de en-
volvimento de toda comunidade

para a valorização do ecossiste-
ma tecnológico local. A Funda-
ção atua como gestora da Incu-
badora Tecnológica Esalqtec des-
de 2006, marcando presença no
Parque Tecnológico de Piraci-
caba em diversas iniciativas.
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ArcelorMittal lança mais uma
edição do Projeto Ver e Viver

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

Divulgação

A ArcelorMittal lança mais
uma edição do Projeto Ver e Vi-
ver no município de Piracicaba,
em parceria com o poder público
municipal. Cerca de 100 profis-
sionais, entre agentes de saúde,
diretores e coordenadores peda-
gógicos de 47 escolas municipais
de Piracicaba se reuniram no dia
18 de março para o treinamento,
online e presencialmente,  do
projeto Ver e Viver ArcelorMit-
tal, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação. O proje-
to, que acontece no município des-
de 1999, tem como objetivo diag-
nosticar problemas de visão em cri-
anças das escolas públicas munici-
pais, do ensino fundamental I.

Nesta primeira fase do proje-
to, os profissionais da área de edu-
cação e da saúde do escolar são
preparados para a aplicação de teste
de acuidade visual nos estudan-
tes e, quando necessário, estes são
encaminhados para consulta of-
talmológica. Os educadores rece-
bem cartilhas educativas sobre
cuidados com a visão e demais
materiais para a realização da tri-

agem,  orientada por Mag Cleto,
enfermeira do trabalho da Abert-
ta Saúde/ ArcelorMittal. Ao final
do projeto, todos os alunos diag-
nosticados com problema de acui-
dade visual, que demandam o uso
de óculos, o recebem gratuitamen-
te, pela Fundação ArcelorMittal.

“É imprescindível cuidar da
visão das crianças nesta primei-
ra fase escolar, pois o diagnós-
tico precoce contribui para o
aprendizado e motiva a criança
a aprender cada vez mais. Nem
todos os pais têm possibilidade
de levar ao médico oftalmologis-
ta e o projeto oferece esta opor-
tunidade sem qualquer custo”,
afirma Ana Lúcia Scagnolato,
consultora da ArcelorMittal.

A ArcelorMittal em Piraci-
caba foi a unidade pioneira na
realização do projeto e possibili-
tou a replicação em  municípios
de diversos estados brasileiros,
como Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahia, dentre outros, e
já atendeu desde sua implanta-
ção mais de 74 mil crianças so-
mente na cidade de Piracicaba.
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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 profissi-
onal em 2019 e participou das
campanhas da Série A2 da-
quele ano e também de 2020

e 2021. O jogador também
teve empréstimos para Fi-
gueirense (2020) e Brasil de
Pelotas (2021) antes de ser
negociado pelo XV e ir para o
seu atual clube. Pelo Botafo-
go, o atacante atuou 12 vezes
e marcou oito gols no Cam-
peonato Carioca, ficando atrás
na artilharia apenas do atacan-
te Gabriel Barbosa, do Flamen-
go, que marcou nove vezes.

Na manhã de ontem, 4, a Pre-
feitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento), reu-
niu os permissionários dos Vare-
jões Municipais e feiras-livres para
discutir o funcionamento das ativi-
dades 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 vare-
jões municipais e seis feiras-livres
continuarão funcionando, confor-
me a programação normal, que
ocorre de terça a domingo.

O grupo presente, de cerca de
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Sema se reúne com permissionários
para manutenção das atividades

Reunião com permissionários aconteceu na segunda-feira (4)

Thais Passos/Sema

60 pessoas, ajudou a escolher de
um a dois representantes de cada
varejão, que serão responsáveis
pela abertura do espaço, recolhi-
mento dos romaneios e pela fis-
calização 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 reorga-
nizarmos algumas atividades e
otimizarmos este trabalho, de for-
ma que possamos aprimorar e re-
estruturar este programa tão es-
sencial de abastecimento alimen-
tar do nosso município”, disse.
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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

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Atividades Motoras
(Selam), anunciou ontem, 4, os
resultados preliminares dos cha-
mamentos públicos de número 03/
2022, 05/2022 e 09/2022, que cor-
respondem às modalidades de vo-
leibol feminino, voleibol masculi-
no e futebol feminino, respectiva-
mente. A Associação Toque do
Futuro Voleibol teve a proposta
selecionada para realização de
serviços de formação e desenvol-
vimento esportivo no voleibol fe-

minino, enquanto os projetos
apresentados pelo Caldeirão Fu-
tebol Clube foram escolhidos
para o trabalho com voleibol
masculino e futebol feminino.

"Nós estamos cumprindo
mais uma etapa do processo de
chamamento público. Nesse sen-
tido, é importante destacar a inte-
gridade do trabalho de seleção, que
está sendo realizado por profissi-
onais de educação física. As análi-
ses são técnicas, montamos uma
equipe com especialistas, pessoas
capacitadas para avaliar criterio-

samente cada uma das propostas",
afirmou o secretário Hermes Bal-
bino, que apontou o ramo das ci-
ências aplicadas como pilar fun-
damental no processo seletivo.

O processo, que atende a
Lei Federal 13.019/2014, de 31
de julho de 2014, é regulamen-
tado pelo decreto municipal nº
1.093 de 1º de junho de 2017 e
cumpre as determinações do
Marco Regulatório das Organi-
zações da Sociedade Civil.

Os termos de colaboração via
chamamento público têm três fina-

lidades principais: a formação e o
desenvolvimento esportivo (inicia-
ção); projetos que deem continui-
dade à formação esportiva especí-
fica e iniciem o processo de treina-
mento para o alto rendimento es-
portivo (competição); e as manifes-
tações voluntárias que contribuem
com a integração, educação e pro-
moção da saúde (lazer físico-espor-
tivo). O processo inclui ainda a mon-
tagem das equipes de rendimento
para a representação da cidade nos
eventos oficiais da Secretaria de
Esportes do Estado de São Paulo.
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Páscoa pode gerar 14 mil vagas de trabalhos temporários
Com a chegada da Páscoa,

cerca de 14 mil profissionais de-
verão ser contratados para tra-
balhos temporários em todo o
Brasil. Vander Morales, presi-
dente do Sindicato das Empre-
sas de Prestação de Serviços a
Terceiros e de Trabalho Tempo-
rário do Estado de São Paulo
(Sindeprestem), destaca que a
Páscoa é o terceiro melhor perío-
do do ano para contratação de
trabalhadores temporários, de-
pois do Natal e do Dia das Mães.

"O trabalho temporário, além
de necessário para atender ao au-
mento da movimentação comerci-
al 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 pro-
dução 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 pro-
fissional que se destacar e, mesmo
assim, vai depender da combina-
ção de dois fatores determinantes:
competência do trabalhador e ne-
cessidade do contratante", afirma.

O presidente do Sindeprestem
observa que, apesar do cenário eco-
nômico 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 mo-
mento para o trabalho temporá-
rio. "Vivemos em um período de
incertezas econômicas provocado
por diversos fatores externos e
internos, mas a tradição da Pás-
coa é a de presentear com choco-
lates. O consumidor deverá até
gastar menos, mas não deixará de
realizar suas compras", avalia.

 As 14 mil vagas estimadas

pela Associação Brasileira das Em-
presas de Serviços Terceirizáveis e
de Trabalho Temporário (Assert-
tem) deverão ser distribuídas, prin-
cipalmente, na indústria de pro-
dução de ovos de chocolate e no
varejo. Na indústria, as principais
vagas são para auxiliares de pro-
dução 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, degusta-
dor, demonstrador e repositor.

O contrato de trabalho tem-
porário é uma contratação utili-
zada para suprir uma necessida-
de temporária do empregador,
sem que seja estabelecido um vín-
culo empregatício permanente.
"Nesse modelo de contratação é
necessária a presença de uma
empresa intermediadora e ou
agenciadora que servirá como

uma intermediária na contrata-
ção. Essa empresa colocará à dis-
posição de outras empresas a mão
de obra que possui, facilitando a
seleção e admissão desses empre-
gados", destaca Vander Morales.

Os contratos de trabalho tem-
porário possuem natureza transi-
tória 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 inde-
terminada. "Outra regra impor-
tante que vale esclarecer é que o
trabalhador temporário que cum-
prir os períodos estipulados de 180
dias e 90 dias (prorrogação) somen-
te poderá ser colocado à disposi-
ção da mesma tomadora de servi-
ços em novo contrato temporário,
após noventa dias do término do
contrato anterior", complementa
o presidente do Sindeprestem.
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Campanha incentiva hábito de poupar e distribui R$ 2,5 mi em prêmios
Desenvolvida com o objeti-

vo de despertar e incentivar nos
brasileiros o hábito de poupar,
a campanha Poupança Premia-
da Sicredi chega à sétima edi-
ção 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 dezem-
bro, com 200 sorteios semanais de
R$ 5.000, um prêmio especial de
R$ 500 mil, em outubro, celebran-
do o Dia Mundial da Poupança -
além do grande sorteio final de R$
1 milhão, em dezembro. Para par-
ticipar é muito simples: a cada R$
100 aplicados na poupança do Si-
credi 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 apli-
cações forem na modalidade pro-
gramada (quando o poupador au-
toriza o débito mensal na conta),
as chances de ganhar são em do-
bro. 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 apli-
cação dos recursos e também pela
facilidade. Além disso, não há in-
cidência de impostos e taxas. Esse
pode ser o caminho para iniciar
ou aumentar uma reserva econô-
mica e investir na realização de
metas, criando o hábito de eco-
nomizar mensalmente. A segu-
rança financeira vem da cons-
tância mês a mês e ajuda a atra-

vessar momentos mais desafia-
dores economicamente, além de
concretizar objetivos. E, para aju-
dar nesse planejamento finan-
ceiro, é sempre importante con-
tar com um parceiro que seja es-
pecializado e conheça os objetivos
de cada poupador”, afirmou a ge-
rente de Desenvolvimento de Ne-
gócios da Central Sicredi PR/SP/
RJ, Adriana Zandoná França.

Evanildes Granemann, asso-
ciada da cooperativa Sicredi Nor-
te Sul PR/SP no município de Fi-
gueira, no interior do Paraná, co-
nhece bem a importância da par-
ceria para iniciar um planejamen-
to 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. “Acre-
dito que para cuidar do dinheiro

temos que escolher um lugar no
qual a gente confia. Onde as pes-
soas orientam você, explicam tudo
que a gente precisa saber. Por isso,
escolhi o Sicredi. É muito impor-
tante que a gente guarde pelo me-
nos um pouquinho de dinheiro
todo mês, assim, se um dia preci-
sar, terá esse amparo”, comentou.

Para a empresa D. Pedranjo
Neto, associada à Sicredi Van-
guarda PR/SP/RJ e sediada em
Santa Tereza do Oeste (PR), o
hábito de poupar rendeu o prê-
mio de R$ 1 milhão no fim do ano
passado. A empresa de remoção
de entulho foi a grande contem-
plada no sorteio final da campa-
nha. “A ficha ainda não caiu, mas
é maravilhoso dormir e descansar
sabendo que você é uma nova mili-
onária”, celebrou a sócia da em-
presa sorteada, Vanderleia Pedran-
jo, durante a entrega do prêmio.

Divulgação

SEST SENAT PIRACICABA
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) visitou, na sexta-fei-
ra (1), a unidade do Sest Se-
nat de Piracicaba para conhe-
cer o Circuito Saúde, Bem
Estar e Movimento, que ocor-
rerá no dia 9 de abril nas de-
pendências da unidade,
quando haverá atividades de
saúde e cuidados; bem estar
e beleza, esporte e recreação;
entretenimento e cultura além
das atividades de empreen-
dedorismo e empregabilida-
de. Serão oferecidos servi-
ços gratuitos como barbearia,

esmaltação de unhas, desig-
ner de sobrancelhas, oficina
de maquiagem, orientação
nutricional com cálculo de
IMC e teste de bioimpedân-
cia, teste de glicemia, aferi-
ção de pressão; orientação
fisioterápica com massagem
e avaliação postural; orienta-
ção de higiene bucal e esco-
vação; teste rápido de Hepa-
tite B e C; Reflexologia; Reiki;
atividades esportivas e recre-
ação, oficina de danças e cul-
turais, feira de economia cri-
ativa, sorteios e muito mais.

Divulgação

ARRASTÃO ECOLÓGICO
Neste domingo (3), o deputa-
do Alex de Madureira participou
do primeiro Arrastão Ecológi-
co da SOS Rio Piracicaba, as-
sociação fundada por amigos
pescadores com o intuito de
promover ações socioambien-
tais em prol do manancial pi-
racicabano. “Muito gratificante
participar de uma ação deste
tipo. São iniciativas como essa
que fazem com que o mundo
evolua para um sentimento co-
letivo mais fraternal e colabo-
rativo”, 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 voluntá-
rios permaneceram no local até
o meio dia, quando foram re-
colhidos mais de duas tonela-
das de lixo do rio Piracicaba.
Ao todo, mais de 110 colabo-
radores da associação SOS
Rio Piracicaba, voluntários e
parceiros participaram deste
primeiro arrastão da entidade
que luta pela preservação de
suas águas e pela implanta-
ção da pesca esportiva em tre-
chos do rio Piracicaba.
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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 Autô-
nomo 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 envelo-
pes 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 PRE-
SENCIAL 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 envelo-
pe 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 (horá-
rio de Brasilia). EMERSON RICARDO VIEIRA – Superintendente. Rio das Pedras 01/04/2022.

Esta publicação custou R$ 702,00 aos cofres públicos

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Conselho da Mulher divulga
8ª Rodada de Negócios
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 Empresá-
ria) da Acipi (Associação Co-
mercial e Industrial de Piraci-
caba), o incentivo ao empreen-
dedorismo feminino e  ne-
tworking entre as empresárias
da cidade ganha mais uma
oportunidade no próximo dia
27 de abril: a 8ª edição da Ro-
dada de Negócios para Mulhe-
res Empreendedoras, com patro-
cínio da Unimed Piracicaba e Si-
coob Cocre. As inscrições estão
abertas e as vagas são limitadas.

A participação será limita-
da a 35 empresas, sendo que
serão aceitas adesões de ape-
nas duas empresas do mesmo
segmento e uma empresária

por empresa. “É uma forma de
prestigiar as que se inscreve-
ram e proporcionar um mo-
mento de troca e apresentação
dos seus negócios umas para
as outras”, ressalta a coorde-
nadora do CME, Silvanete Neves.

O evento voltará a ocorrer
presencialmente, na sede da enti-
dade. O credenciamento está mar-
cado para às 14h30 e às 15h terá
início a rodada. O valor para par-
ticipação 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 Chia-
randa, explica que há grande ex-
pectativa para esta edição da ati-
vidade. “Por mais que o digital

tenha garantido seu lugar no
mundo corporativo ao longo des-
ses dois anos, o CME recebe com
muita alegria essa nova fase para
realizar suas atividades de ma-
neira presencial. A Rodada é uma
atividade corporativa diferenci-
ada, 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 re-
lações de parcerias”, afirma.

DINÂMICA - Ainda con-
forme Sueli, as empresas partici-
pantes circulam por sete mesas
diferentes onde elas têm um mi-
nuto para falar sobre seu negó-

cio, e também podem (e devem)
entregar amostras, folders, etc.
“É uma atividade que gera mui-
ta interação e está dentro do
compromisso do CME de, além
de levar conhecimento e conteú-
do às empresárias, propiciar a ge-
ração 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

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria 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 se-
gunda a sexta-feira, das 9h às
16h, e vai garantir o acesso faci-
litado de informações às pessoas
que desejam conhecer o municí-
pio e seus atrativos turísticos.

Para a diretora de Turismo,
Rose Massarutto, esse é um in-
vestimento tecnológico que fa-
cilita a comunicação e vai me-
lhorar a qualidade da visitação,
por meio do aplicativo multipla-
taforma, que é uma das ferramen-
tas mais populares do Brasil.

TTTTTURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO

Semdettur lança Centro de Informações Online

Serviço vai atender turistas via Whatsapp

Divulgação

O canal de comunicação
conta com atendentes ligados
à própria Semdetur, especial-
mente treinados para essa fun-
ção. Além dos passeios e rotei-
ros turísticos, o serviço também
vai oferecer informações mais
abrangentes do município.

“Por meio do serviço via what-
tsApp, o turista, por exemplo, po-
derá perguntar em quais diaso
zoológico estará aberto, seu horá-
rio de funcionamento e opções de
hospedagem, alimentação e trans-
porte em Piracicaba”, frisou Rose.

Importante ressaltar que
nos finais de semana o atendi-
mento ao turista continua sen-
do realizado de maneira pre-
sencial no Casarão do Turismo,
localizado na Rua do Porto.

CAIU DUAS VEZES
A lotérica que vendeu o pre-

mio da mega sena no último sá-
bado, já vendeu o prêmio princi-
pal 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 funcioná-
rios de uma empresa de logística
portuária localizada na cidade
estão entre os vencedores.

CHORADEIRA
 Segundo um dos vencedo-

res, que preferiu não se identi-
ficar por motivos de seguran-
ça, alguns trabalhadores da
empresa que deixaram de par-
ticipar do bolão estão "aos
prantos e choram sem parar".
Na empresa, cerca de 60% dos
premiados foram homens e
40% mulheres. Cada vencedor

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

OUTRO PRÊMIO
No último dia 19 de mar-

ço, outro morador do litoral de
São Paulo levou uma bolada
de R$ 94 milhões na Mega-
Sena. O prêmio foi suficiente
para mudar a rotina da peque-
na cidade de Mongaguá, tan-
to que moradores se uniram
para tentar desvendar o 'mis-
tério' de quem seria o mais
novo milionário do município.

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 loté-
rica Copa 70, o raio já caiu 2
vezes onde vendemos premiação
máxima da Dupla Sena! Com-
pre pelo zapp 19 994.410488.

EEEEESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO

Rodrigo Garcia inicia Governo na
Área no interior de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia
iniciou ontem, 4, uma intensa
agenda de visitas às regiões admi-
nistrativas no interior de São Pau-
lo. A primeira cidade a receber o
Governo Na Área foi Franca. O pro-
grama irá promover 21 agendas
nas regiões administrativas do Es-
tado. 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 deman-
das, anúncios de obras e de progra-
mas, visitas aos municípios da re-
gião e reunião com o secretariado.

Em Franca, logo às 8h, Ro-
drigo Garcia utilizou uma sala
da Secretaria de Educação para
conduzir a primeira reunião
com secretários de Estado, de-

putados e convidados. O en-
contro durou uma hora e meia.

Em seguida, Rodrigo Garcia
foi recebido em um auditório lota-
do, onde participou de um ato de
diversos anúncios na região, den-
tre eles o investimento de R$ 230
milhões para a implantação do
Hospital Regional de Franca, inau-
gurou creche e entregou veículos
do Nova Frota SP Não Para.

Do lado de fora do auditó-
rio, as áreas técnicas das secre-
tarias montaram estandes para
atendimento às prefeituras. O
governador do Estado perma-
nece em Franca durante todo o
dia desta segunda-feira e ain-
da faz visitas a cidades da re-
gião na manhã de terça-feira,
antes de retornar para a Capital.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------

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

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022
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 Valen-
tim 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

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO

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 Pú-
blica: 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

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 se-
rão 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

SR. EDEVALDO BONI faleceu ontem, nesta cida-
de, 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: Eduar-
do, Gustavo, Pietro, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o fé-
retro às 10h30 do Velório da Saudade, sala “04”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

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 fé-
retro às 17h00 do Velório da Saudade, sala 08, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da fa-
mília. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM TIAGO PRADO RODRIGUES faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 32 anos, filho do Sr.
Jose Francisco Rodrigues e da Sra. Rosana Ceci-
lia do Prado; deixa os irmãos: Marcos Antonio Ro-
drigues; Luis Fernando Prado Rodrigues; Saiane
Cristina Rodrigues Isidoro; Lucas Prado Rodrigues
e Mateus Vinicius Prado Rodrigues. Deixa sobri-
nhos, 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 Cha-
ves 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 fa-
leceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos,
filha dos finados Sr. Juventino Matheus de Oli-
veira e da Sra. Julieta de Oliveira; deixa os fi-
lhos: 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 sepul-
tamento 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. Dei-
xa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. VILMA DO CARMO SANT’ANA faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos fina-
dos 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 Apare-
cida Sant’Ana, viúva do Sr. Luiz Gregorio; Sergio
Luiz Sant’Ana, casado com a Sra. Alzira Sant’Ana;

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 ante-
ontem, 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 fale-
ceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, fi-
lha dos finados Sr. Francisco Barbosa e da Sra.
Maria Camparini, era viúva do Sr. Eugenio Loren-
zetti; deixa os filhos: Diva das Graças Lorenzetti,
já falecida; Beatriz Aparecida Lorenzetti Pires, ca-
sada com o Sr. Jose Tarciso Pires; Adailton Loren-
zetti, casado com a Sra. Tereza Barbosa Lorenzetti
e Maria Rosa Lorenzetti. Deixa netos, bisnetos, tata-
ranetos, demais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARLENE DE SOUZA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados
Sr. Benedito de Souza e da Sra. Benvinda Geroni-
ma de Oliveira; deixa os filhos: Edcarlos de Souza
Santos, casado com a Sra. Catia Cilene dos San-
tos; 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 on-
tem, 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 Mene-
gati; Julia Graziela Ferraz, já falecida e Leticia
Fernanda Almeida, já falecida. Deixa demais fami-
liares 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 ci-
dade 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; Aldi-
ceia da Silva, casada com o Sr. Gilberto Esma-
nhoto; Ianca da Silva; Igor Aparecido da Silva de
Souza, casado com a Sra. Rainara de Souza Car-
doso e Alan da Silva. Deixa irmãos, sobrinhos,
netos, demais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento 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 realiza-
do 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 fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi realiza-
do 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. Gero-
sina dos Santos Silva. Deixa filhos, genros, noras,
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Char-
queada – SP, para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. TEREZINHA DE FATIMA FRANCISCO fa-
leceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, fi-
lha do Sr. João Francisco, já falecido e da Sra.
Zilda Santana; deixa os filhos: Juliana Apareci-
da 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 Ribei-
ro 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 Go-
mes Ribeiro, casada com o Sr. Denivaldo de Olivei-
ra e Valdemir Gomes Ribeiro, casado com a Sra.
Maria Auxiliadora Ribeiro Pinho. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos. Seu sepulta-
mento 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 Lo-
pes e Miguel de Paula Ferreira. Deixa netos, de-
mais 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; Ita-
mar Antonio Diorio, casado com a Sra. Juliana Dio-
rio; Pedro Agnelo Diorio e Odimir Diorio Junior, casa-
do 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 fale-
ceu 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 Al-
ves Sampaio; deixa as filhas: Carol Couto Ro-
cha e Franciele Couto Rocha. Deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi realiza-
do 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 cida-
de, 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: Clau-
dinei Forti, casado com a Sra. Margarete do Ama-
ral 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 fina-
dos Sr. Mario Bispo dos Santos e da Sra. Maria Car-
doso, 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 San-
tos e Mauri dos Santos. Deixa netos, demais famili-
ares 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 fale-
ceu dia 02, nesta cidade, contava 36 anos, filho do
Sr. José Nilton Polucena, já falecido e da Sra. Se-
bastiana 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; Mi-
guel 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

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 fina-
do 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 fúne-
bre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento
deu-se anteontem, as 15:00hs, saindo a urna mortu-
ária 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 fale-
cidos. Deixa o filho: João Mauricio Gimenes Pe-
droso. 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 Oli-
veira, 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, faleci-
da. Deixa também netos e bisnetos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 16:30 hs saindo a urna mor-
tuária 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 Apoli-
nário Ferreira casada com Ricardo Henrique Ferrei-
ra, Alexsandro Felipe Apolinário de Oliveira e Cris-
tian Ricardo Apolinário de Oliveira casado com
Soraia Regina de Oliveira. Deixa ainda 5 netos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ante-
ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade sala-02, seguindo para o Cemité-
rio da Saudade, onde foi inumado em jazigo da fa-
mília.  (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. JOAQUIM MARTIN RODRIGUEZ faleceu an-
teontem 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. Joa-
quim Martin Castro e da Sra. da Sra. Francisca
Rodriguez Gutierrez, falecidos. Deixa os filhos:
Alberto Martin Rodriguez casado com Nadia Yous-
sef Joma Rodriguez, Luiz Carlos Martin Rodriguez
casado com Evelen Merlo Urtado Rodriguez e Sô-
nia Martin Rodriguez. Deixa também netos e bisne-
ta. 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 ja-
zigo 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: Fabi-
ana Salvador Simões casada com Luiz Carlos Si-
mões, 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 Salti-
nho 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 na-
quela localidade, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. IRACEMA LUIZA DE OLIVEIRA faleceu ante-
ontem 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 fi-
lhos: 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 Ve-
lório Municipal Vila Resende – sala 3, seguindo
para a mesma necrópole, onde foi inumada em jazi-
go da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA CONCEIÇÃO FELIPE BORGES  fa-
leceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 90
anos de idade e era viúva do Sr. Oscarlino Bor-
ges. Era filha do Sr. Francisco Felipe e da Sra.
Alexandrina Leme, ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: 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 tam-
bém 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 fale-
ceu 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. Hermi-
nia 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 de-
mais 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 cida-
de de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era filho
do Sr. Jose Sebastião Ferreira e da Sra. Purcina
Theodora, ambos falecidos.   Deixa irmãos, sobri-
nhos e demais parentes. O seu sepultamento deu-
se 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 ja-
zigo 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 Deto-
ni, 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 deu-
se dia 02 as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 04, seguindo para o Cemi-
tério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da
família.  (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE: JOÃO BATISTA SERVINO, que também aten-
dia como JOÃO BATISTA SILVINO, (PESSOA EM CUJO NOME ESTÁ
TRANSCRITO O IMÓVEL USUCAPIENDO), NA PESSOA DE SEU REPRE-
SENTANTE LEGAL, OS TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCER-
TOS E DESCONHECIDOS E SUAS MULHERES SE CASADOS FOREM,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE USUCAPIÃO, SOB Nº 1007744-
78.2016.8.26.0451, 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 es-
pecialmente JOÃO BATISTA SERVINO, que também atendia como JOÃO
BATISTA SILVINO e réus ausentes, incertos e desconhecidos, que tra-
mita 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 14-
5, 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 compa-
nheira 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 requeren-
tes 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. Advoga-
da. 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, salien-
tando que o prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze)
dias, que começará a fluir após a dilação concedida que é de 40 (quaren-
ta) 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 des-
pacho: 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.

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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


