ralizou e está sendo vista como
uma piada nas mídias sociais. “A
gente ganha mal, mas se diverte”,
escreveu Morais. Bom humor.

PAIXÃO
Este Capiau, idoso e cansado,
parabeniza a Associação Teatral
Guarantã por mais uma edição do
excelente espetáculo “A Paixão de
Cristo”. Dois anos depois, a encenação voltou a ser presencial, com
público de 8.500 pessoas no Engenho Central durante os quatro
dias de apresentação. A direção
exprimiu, com sabedoria, as críticas de Jesus a quem é “vendilhão
da fé”, rejeitando qualquer uso da
fé para chegar ao poder. Amém!
VIRALIZOU
O desespero do jornalista Gregory Prudenciano que, seu perfil
no Twitter (@gregprudenciano)
relatou o que a motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL) causou a ele e sua família. “Estamos
tentando adiar o enterro do meu
avô porque vários parentes – eu
incluso – estão tentando sair de
São Paulo e o trânsito não anda.
É isso, motocada do Bolsonaro
conseguiu afetar o enterro do
meu avô. Em plena Páscoa.”
“CHÊRALDO”
O escritor Fernando Morais,
um dos mais relevantes da esquerda brasileira, divulgou imagem em
que o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) se funde à imagem
do guerrilheiro comunista Ernesto “Che” Guevara, que ao lado de
Fidel Castro realizou a revolução
cubana. A foto de “Chêraldo” viEdição: 12 páginas

TRABALHISTAS – I
Defensora ferrenha do précandidato a Presidência, Ciro
Gomes, e principal articuladora da retomada do PDT em Piracicaba, a ex-candidata a prefeita Carolina Angeleli anuncia
que se desfiliou da legenda fundada pelos trabalhistas egressos
do então PTB de Getúlio Vargas. “Creio que o Trabalhismo
é muito maior que apenas um
partido. Por isso, a leitura histórica me fez tomar coragem de
expandir”, escreveu Carolina.
TRABALHISTAS – II
A decisão de Carolina pegou
muita gente de surpresa, mas
não aos trabalhistas filiados ao
PDT de Piracicaba. Na mesma
carta, ela informa que a decisão
foi compartilhada e aprovada
previamente com todos os membros do diretório municipal e
demais correligionários. Quem
assume a presidente do partido é o
advogado Max Pavanello. “Fizemos uma transição tranquila e
responsável”, salienta Carolina.
Perguntar não ofende: de socialista para capitalista? Ou este Capiau não entende de nada mesmo.
DIEESE
Carlos Calcinha, ou Carlos
DIEESE, insiste em apresentar os
dados de Março de 2019 a Março
de 2022: o Salário Mínimo Necessário, de acordo com o DIEESE, subiu 49,51%, nesta percepção, a reposição inflacionária deveria ser então de 49,51%, aos servidores públicos. Ironizado por
uma parte de servidores, Carlos
Calcinha é, na verdade, um dos
poucos que tecnicamente apresenta dados e argumentos com
base em documentos oficiais.

VacinaPira libera novas
doses contra a Covid-19
Secretaria Municipal de Saúde lembra que podem tomar a vacina contra
a gripe (Influenza) idosos com 60 anos ou mais e profissionais da área
Divulgação/CCS

VISITA
O prefeito Luciano Almeida e
o presidente do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), Maurício Marques de
Oliveira, receberam ontem
(18) o prefeito de Porto Alegre,
Sebastião Melo, durante visita para troca de experiências
entre os municípios. Os desafios da administração pública
acabam sendo parecidos,
cada um em sua proporcionalidade. Assuntos como transporte público, saneamento,
coleta de lixo são sempre pauta dos municípios que estão
se desenvolvendo e precisam

José Luiz
Guidotti Junior

N
side as Assembleias de Deus
Ministério de Madureira e está
a frente do PSD de Gilberto
Kassab, o contato se deu através do primeiro suplente de vereador Edilson de Madureira.

Morre Júnia, fã número um
de Sílvio Santos e do MDB
Faleceu domingo, e foi sepultada ontem, a funcionária pública aposentada Júnia Gaardenal
Detoni (ver nota de falecimento
na página A11), considerada entre as principais participantes do
Fã Clube Sílvio Santos (com o
apresentador na foto), assim
como integrante do MDB (Movimento Democrático Brasileiro),
desde 1972, sempre ao lado do exprefeito Adilson Maluf, de cuja família era amiga especial. A Tribuna
Piracicabana — cujo diretor Evaldo Vicente é seu sobrinho — registra esta homenagem, sintetizandoa com uma tarja de luto no alto da
primeira página. E que Deus conforte a todos nós, familiares e amigos. A vereadora Ana Pavão (PL),
na reunião ordinária de ontem,
pediu um minuto de silêncio pela

Arquivo

morte da emedebista histórica,
constando em ata, por cujo ato a
família agradece, assim como ao
vereador Pedro Kawai (PSDB),
pela referência à “tia Júnia”.
O Grupo Guarantã, pelas redes
sociais, homenageou Junia como
integrante da apresentação Paixão
de Cristo, em Piracicaba (A11).
Divulgação

a, segunda-feira, 18 de abril,
o Aeroporto
Municipal Pedro
Morganti completou
80 anos, e temos muito a comemorar. Com
a presença dos ilustres Dr. Salgado Filho, ministro da Aeronáutica,
do príncipe D. Luiz de Orleans e
Bragança, e do patrono da
Campanha Nacional da Aviação, Assis Chateaubriand, foi
inaugurado o Aeroporto Municipal de Piracicaba Comendador Pedro Morganti, em terras
doadas pela família Morganti.
Mas a história do Aeroporto Municipal começa 22 anos
antes, em 16/08/1920, quando
a Câmara Municipal, presidida
pelo Dr. João Sampaio, autoriza a Prefeitura a instalar um
“campo de aviação” e, em 16/
08/1922, foi denominado de
Aeródromo Santos Dumont,
localizado na rua Edu Chaves,
“partindo o campo de aviação
em demanda do caminho do
asilo de velhice e mendicidade”,
ou seja, o primeiro aeroporto
municipal se localizava no bairro São Dimas, em rua paralela
à avenida Centenário.
Após a inauguração do atual aeroporto, veio das mãos do
prefeito comendador Luciano
Guidotti, com a visão progressista que lhe era peculiar, o grande salto de desenvolvimento da
infraestrutura e movimentação
comercial, já que em 17/05/1956
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ENCONTRO COM SINDICALISTAS
A deputada estadual professora Bebel e o deputado federal Vicente Paulo da Silva,
o Vicentinho, ambos PT, reafirmaram ontem (18), em encontro com lideranças do movimento sindical e sociais de
Piracicaba e região, a importância de eleger Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) novamente
presidente do país, para garantir a manutenção da demo-

cracia e devolver, ao povo brasileiro, o direito de voltar a ter
emprego, comida na mesa e
cidadania. O evento contou
com a participação de dirigentes de 16 sindicatos de
trabalhadores, além de diversas lideranças de movimentos sociais, tanto de Piracicaba como de Charqueada, Rio das Pedras, Águas
de São Pedro e São Pedro. A6

menos, quatro meses. 4ª DOSE
- Podem agendar a 4ª dose (2ª
dose adicional) as pessoas com
60 anos ou mais que tomaram
a 3ª dose (1ª dose adicional)
há, pelo menos, quatro meses.
DOCUMENTOS – Para
se vacinar contra a Covid-19,
é necessário apresentar documento de identificação (crianças não precisa ter foto neste
documento), CPF e comprovante de residência em Piracicaba. Para as 2ª, 3ª e 4ª doses, é necessário apresentar ainda comprovante de vacinação
com as 1ª, 2ª e/ou 3ª doses.
GRIPE - A SMS lembra ainda que podem tomar a vacina
contra a gripe (Influenza) idosos
com 60 anos ou mais e profissionais da saúde. Esse imunizante é
aplicado sem agendamento em
todas as unidades de saúde. É
preciso apresentar documento de
identificação. Os profissionais da
saúde devem ainda levar a carteirinha de vacinação para análise da vacina contra o sarampo.

Aeroporto: 80 anos

Divulgação

PSD
A pré-candidata Carolina
Angelelli esteve com o Presidente do PSD Dilmo dos Santos e com a diretoria do seu
novo partido em Piracicaba. O
Pastor Dilmo dos Santos, pre-

também desenvolver políticas
que contribuam para que os
serviços sejam prestados da
melhor maneira para a população. Sebastião Melo está
em viagem por municípios de
São Paulo e Rio de Janeiro
para dialogar sobre projetos
de concessão que atendam o
Marco Regulatório do Saneamento, e veio a Piracicaba
acompanhado pelo presidente do Departamento de Águas
e Esgoto (Dmae), de Alexandre Garcia, e de Ana Pellini e
Jorge Melo, da Secretaria de
Parcerias da capital gaúcha.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) liberou novas vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19 de diversos
grupos. Para agendar, basta
acessar o site VacinaPira (https:/
/vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/). Confira
abaixo as vagas disponíveis: 1ª
DOSE - Podem agendar a 1ª dose
crianças de seis a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais. 2ª
DOSE - Podem agendar a 2ª
dose as pessoas que tomaram a
1ª dose da vacina CoronaVac/
Butantan até 23/03; da Pfizer
(pessoas com 18 anos ou mais)
até 30/03; da Pfizer (adolescentes de 12 a 17 anos) até 23/02 e
da Pfizer pediátrica até 22/02.
A D I C I O N A L - Podem
agendar a dose adicional as
pessoas que tomaram a dose
única da Janssen até 17/02. 3ª
DOSE - Podem agendar a 3ª
dose (1ª dose adicional) as pessoas com 18 anos ou mais que
tomaram a 2ª dose há, pelo
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transferiu o aeroporto
para o comando da 4ª
Zona Aérea Sudeste do
Ministério da Aeronáutica e, em 1981,
transferido para o DAESP - Departamento
Aeronário do Estado de
São Paulo, período em
que ocorreu a pavimentação da pista de 1.250
metros por 30 metros
de largura, considerada uma das
melhores do interior de São Paulo, bem como a instalação dos hangares para guarda de aeronaves.
Visão inversa teve o ex-prefeito Barjas Negri, ao tirar do Estado e ter municipalizado a gestão, em 28/12/2012. Além de não
fazer nenhum investimento nestes quase 10 anos, entregou o
mesmo em estado de abandono
e falência, com problemas de manutenção sérios como prédios
administrativos sem qualquer
manutenção há muitos anos, falta de sinalização no pátio de manobras, farol rotativo, lâmpadas
de balizamento e gerador de energia queimados, várias pendências apontadas pela ANAC jamais
cumpridas e o pior, falta de controle das Receitas, onde, pasmem, no ano de 2020 foi contabilizada a receita total de pousos
e decolagens no importe de R$
6.189,00 ante a R$ 321.678,00
no primeiro ano da nossa gestão, em 2021. E não há que se
falar em pandemia, pois a comparação são dos dois anos que a
enfrentamos. Mas o maior prejuízo ocasionado pela malfadada municipalização não foram só
os problemas acima apontados,

Visão inversa teve
o ex-prefeito
Barjas Negri, ao
tirar do Estado e
ter municipalizado
a gestão (…)
mas o fato de perdermos a oportunidade de entrar no lote de 22
aeroportos administrados pelo
DAESP, concedido à iniciativa
privada pelo Governo do Estado
por meio de leilão, em julho de
2021, que terá R$ 447 milhões
em investimentos diretos, melhorando e modernizando a capacidade dos aeroportos e impactando significativamente no desenvolvimento econômico dos municípios, com geração de postos
de trabalho e receitas públicas.
Mas graças ao trabalho de
gestão eficiente implantado pelo
governo do prefeito Luciano Almeida, nós da Semdettur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo), por meio da diretoria
do Aeroporto, sob a responsabilidade do diretor Marcelo Kraide Soffner, estamos trabalhando intensamente para recuperar
o tempo perdido. Visualmente é
nítida a melhoria dos prédios administrativos, iluminação de pátio e estacionamentos, manutenção de árvores e gramados, restabelecimento da interlocução
com os permissionários de hangares e rígido controle de Receitas e Despesas, que somente neste primeiro ano, revertemos um
déficit no ano de 2020 de – (R$
233.371,00) para um superávit

de R$ 129.668,00, com projeção
de entregarmos em 2024 com
resultado positivo anual de
aproximadamente R$ 450 mil.
Nossos maiores desafios
serão a conclusão do acordo
com a Esalq para cessão de
área para o prolongamento
de mais 300 metros de pista,
tão necessários para o maior
desenvolvimento do Aeroporto, além de obtenção dos recursos para executar o recape da pista, de extrema importância diante do estado
em que se deixou chegar.
Em breve, abriremos a
concessão de novos lotes para
a instalação de hangares, algo
que nunca foi feito desde a
Municipalização, em que pese
a alta demanda do mercado de
aviação comercial executiva.
Além de muito trabalho,
comemoramos 80 anos com
uma reunião com o secretário
de Transporte do Estado de
São Paulo, que acontece nesta
terça-feira, 19/04, levando
nossas demandas para obtenção dos recursos para as melhorias mencionadas e, em
agosto próximo, no mês de
aniversário de Piracicaba, estamos programando uma festa aviatória, com a participação da Esquadrilha da Fumaça, do Campeonato Brasileiro de Paraquedismo, 3ª etapa do Show Aéreo Nacional.
———
José Luiz Guidotti Junior é secretário de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo de Piracicaba
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"In Extremis"

A essencial arte
da hipocrisia
Cecílio Elias Netto

O

s gregos chamavam-nos
de “hypocrytès”. Eram atores que,
nos palcos, representavam personagens
dizendo falas que não
eram deles mesmos.
Atores, apenas simulavam, desempenhavam papéis. Logo, eram hipócritas. E parece terem, eles, antecipado o que – mesmo criando outras civilizações – seria uma das
garantias da humanidade: a hipocrisia. Pois, sem exercê-la, o
caos já teria acontecido. Imagine
se cada pessoa dissesse, com franqueza, o que pensa da outra!
Quando Jesus – isso, obviamente, é o que imagino – nos
orientou para “sermos mansos
como as pombas e espertos como
as serpentes”, essa nos foi uma
lição de sobrevivência. Ele sabia
o que nos esperava: “Eis que vos
envio como ovelhas no meio de
lobos....” Ora, serpente é símbolo de sabedoria. Logo, o hipócrita tem muito de sábio. Pois
sabe o que fazer e dizer, quando, onde e como. Enfim, hipocrisia e diplomacia são parentes
muito próximos. Não por acaso,
ambas são essenciais no exercício da chamada ciência política.
Um dos mestres nessa arte
fundamental na função política foi, reconhecidamente, o mineiro José Maria Alkmin, alçado à vice-presidência da República, no governo Castelo Branco. Está no folclore político o
episódio em que ele teria perguntado, ao eleitor, como passava o
seu pai. O homem respondeu:
“Meu pai morreu faz tempo.” E
Alkmin: “Morreu para você, filho ingrato, pois ele continua
vivo em meu coração.” Um mestre, pois, na arte da hipocrisia.
Aliás, em se tratando de sabedoria, aqueles três macaquinhos
japoneses resumem o necessário para não se complicar a vida:
“Não falo, não ouço, não vejo”.
Trata-se, obviamente, de
uma grande mentira. Pois, na
realidade, os macaquinhos apenas fingem terem-se ausentado
da vida. Eles – ainda que budistas ou xintoístas – sugerem um
preceito também judaico-cristão
que nos propõe a “prudência e a
sabedoria”. Ora, o que há de
mais imprudente e tolo do que
revelar o que se pensa do próximo? A serpente sempre se mostrou, portanto, prudente e sábia. Logo, hipócrita, atriz.
Em mim, tornou-se-me um

mantra o apelo ao Senhor do Mistério:
“dai-me prudência e
sabedoria”. Especialmente, quando escrevo na condição de jornalista. Trata-se, em
resumindo, de simples
questão de esperteza.
Pois, o que seria de
mim se revelasse tudo
o que penso ou o que
desejo escrever sobre o sr. Bolsonaro ou a respeito da gestão do
sr. preboste? Seria, no mínimo,
incivilizado. Hei, pois, que usar
de subterfúgios, de imagens, de
recursos de linguagem. Dizer
sem dizer, a grande arte da hipocrisia e, portanto, a sobrevivência. Mas que é dolorido, garanto
que o seja. A civilização, na realidade, cobra o preço de a hipocrisia causar úlceras estomacais,
ansiedade, depressão, males de
nosso tempo. Fingir, desempenhar papéis, ser civilizado rouba-nos os terapêuticos bem e o
bom da verdade. Por exemplo: é feio, grosseiro, tosco, até
mesmo delituoso xingar a genitora de uma autoridade constituída. Mas como seria bom
poder fazê-lo sem ser julgado!

O que seria de
mim se revelasse
tudo o que penso
ou o que desejo
escrever sobre
o sr
o
sr.. Bolsonar
Bolsonaro
ou a respeito
da gestão do
sr
e?
sr.. prebost
preboste?
O chato de tudo – depois de
tanto tempo viajando no trem da
existência – está, acredito, na
falta de imaginação, de criatividade do sem número de gerações que se repetem. Renovamse apenas os atores. O enredo
continua o mesmo. Ocorre, porém, que pouco percebemos ser,
a civilização, fonte tanto do bem
como do mal. Pois, civilizar é,
também, educar. E educar é conduzir. Logo, sempre haverá condutores e conduzidos. Eis, então,
que está posto o eterno conflito.
Ora, quem e como são os condutores do Brasil, de Piracicaba?
E os conduzidos, em que
nos tornamos?
Eis a questão. Mais uma.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Cresce o nível de litígios

T

ributaristas têm alertado que o nível de litígios, no Brasil, cresce sem
paralelo, no mundo, aumentando a insegurança jurídica, a inibir investimentos.
Com a reforma tributária
sempre postergada, o Brasil segue entre campeões, em complexidade tributária, o que faz aumentar o estoque de processos,
entre fisco e contribuintes.
O contencioso tributárioadministrativo-judicial brasileiro é de R$5,4 trilhões, segundo estimativa no fim de 2020.
Há ações que se arrastam por
mais de 20 (vinte) anos, nas esferas administrativa e judicial.
Não há situação no mundo, em que o contencioso ultrapassou a metade do PIB.
Segundo Everardo Maciel,
ex-secretário da Receita Federal, há cerca de 80 milhões
de processos em tramitação.
A morosidade do Judiciário cria insegurança jurídica e
afasta investidores. O investidor espera um mínimo de segurança e regras estáveis, segundo pesquisa do INSPER.
Caso mais recente de contencioso, que se arrastou por mais
de 20 anos, é o da exclusão do
ICMS da base de cálculo da
contribuição do PIS/COFINS.

Pesquisa demonstra, para
a economia, um sistema tributário incerto e complexo, quando, na realidade, necessitamos
de uma melhoria no ambiente
como um todo, não só do Judiciário, mas em todos os passos
entre fisco e contribuinte.
O relatório Diagnóstico do
Contencioso Judicial Tributário, do INSPER, identificou
contencioso elevado e moroso.
Na relação Fisco vs. Contribuinte há falta de clareza na interpretação da legislação.
O estudo defende a necessidade da melhoria do ambiente tributário, para reduzir
sua complexidade.
Everardo Maciel, secretário da Receita Federal, defende a melhoria do ambiente entre fisco e contribuintes, julgamentos ágeis e alternativas
pelo Judiciário, como a modernização do sistema tributário,
que ocorreu na Espanha.
O nível de litígio, sem paralelo, aumenta a insegurança jurídica e inibe investimentos.
———
Frederico Alberto Blaauw é mestre em Direito Empresarial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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Representatividade e Pensamento
Decolonial na Paixão de Cristo do Guarantã
Adelino F.
de Oliveira

F

inalmente, o tão
esperado espetáculo Paixão de
Cristo, da Associação
Cultural e Teatral
Guarantã, pode retornar às apresentações
presenciais. Já são 32
anos de apresentações e releituras cênicas dos eventos que
marcaram a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Sob inspiração dos relatos dos Evangelhos,
que narram a impactante trajetória de Jesus de Nazaré, o grupo Guarantã tem revisitado a
história que marcou tão profundamente a humanidade a ponto de inaugurar uma nova sociabilidade, em um tempo sonhado de plena justiça e direito.
Com direção artística de
Marcos Thadeus, assistência de
direção de Edvaldo Oliveira e
Simone Rosa, produção cultural de Anelisa Ferraz e figurinos de Carlos ABC, o espetáculo Paixão de Cristo novamente
consegue empolgar, entreter e
envolver a plateia, com um roteiro teologicamente provocan-

te, contemporâneo e
profundamente ousado. A arte do Guarantã desponta como um
convite ao despertar,
colocando em debate a
temática dos muitos
preconceitos – racismo, machismo, misoginia, intolerâncias etc.
Rompendo com
estereótipos já consagrados e
padronizados, na Paixão de
Cristo do Guarantã, a imagem
de Jesus surpreende em originalidade e representatividade,
por meio do talento de Wellington Camargo, Ricardo Alves,
Diego Borges e Rafael Correa.
Jesus é negro! Tal escolha cênica, estratégica e política já revela muito sobre a montagem e
mensagem do espetáculo. Em
tempos de racismo estrutural e
institucional, que ainda definem
o lugar das relações no Brasil, o
diretor Marcos Thadeus tem a
coragem de apresentar e compor
a perspectiva do Jesus Negro.
A Paixão de Cristo do Guarantã, atenta a toda profundidade teológica, propõe uma interpretação contemporâneo sobre os últimos dias de Jesus, su-

Já são 32 anos
de apresentações
e releituras
cênicas dos
eventos que
marcaram
o evento
perando a histórica visão colonizada. A sagrada família é negra. E as mulheres desfrutam de
um protagonismo fundamental
no movimento de Jesus. Sem
falso moralismo, Jesus discursa contra toda forma de hipocrisia, não se silenciando diante de situações de opressão,
abandono e múltiplas violações.
Pensamento decolonial; representatividade e lugar de fala;
rompimento com a perspectiva
do patriarcado e do machismo
estrutural; reconhecimento do
protagonismo feminino no seio
do movimento de Jesus; denúncia corajosa de um sistema que
gera opressão e exploração. Temáticas religiosas, éticas e também políticas que desfilam no
decurso da encenação da Paixão
de Cristo, sob a ótica da direção
e da Associação Guarantã.
Com sua já tradicional Pai-

xão de Cristo, o grupo Guarantã, com liberdade artística
e rara criatividade, convida a
sociedade a dialogar sobre
seus valores, enfatizando a
atualidade da mensagem de
amor, justiça e comunhão, animada pelo amoroso caminho
percorrido por Jesus de Nazaré. Por meio de cenas e fortes
falas de Jesus, o espetáculo
revela-se atento e sensível aos
dramas do contemporâneo. Ao
término da apresentação, o sentimento que se eleva é o de esperança. Apesar de uma sociedade combalida e confusa, mergulhada em ódio, indiferença e
ressentimentos, as forças criativas da arte ainda podem promover redenção, em um movimento de reconciliação com a
essência da mensagem cristã.
———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor no
Instituto Federal,
campus Piracicaba.
Doutor em Filosofia e
Mestre em Ciências
da Religião. E-mail:
adelino.oliveira@ifsp.
edu.br. Mídias sociais: @Prof_Adelino_

Desmonte da Rede Cegonha
Alexandre Padilha

E

m 2011, quando
Ministro da Saúde, lançamos o
programa Rede Cegonha para assistência
obstétrica à mulher no
pré-natal, parto, puerpério e ao seu bebê até
dois anos de idade. A
implantação dessa importante política pública auxiliou na redução
da mortalidade materna, neonatal e infantil, o incentivo ao parto
humanizado e intensificou a atenção integral à saúde da mulher,
oferecendo mais autonomia.
O acompanhamento da Rede
Cegonha começa no planejamento
reprodutivo, passa pela confirmação da gravidez, pré-natal, parto,
pós-parto, até o segundo ano de
vida da criança. O programa investiu na qualificação do cuidado
à gestante e ao desenvolvimento
de seus bebês nos serviços da atenção primária em saúde com o
acompanhamento das equipes do
programa Estratégia da Saúde,
em equipamentos especializados
na ampliação e qualificação dos
leitos de UTI adulto e UTI neo-

natal, leitos de gestação de alto risco, novas
maternidades e Centros de Parto Normal.
De 2011 a 2016, a
Rede Cegonha estava
presente em municípios
de todos os estados do
país, prestando assistência a milhares de
mulheres e crianças. É
considerada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Conselhos Regionais de Enfermagem
a mais bem-sucedida política pública de assistência ao pré-natal,
parto e puerpério no Brasil.
Apesar disso, assim como é de
costume com toda política pública
que dá direitos aos cidadãos, o
governo Bolsonaro apresentou
portaria que desmonta a Rede Cegonha e institui a Rede de Atenção Materna e Infantil (Rami),
sem discutir e muito menos pactuar a nova estratégia de atendimento com estados e municípios.
Essa portaria altera a lógica do
cuidado e traz novamente a figura
do médico obstetra como assistência integral, acaba com os Centros
de Parto Normal e com papel das
enfermeiras obstetrizes na condu-

A enfermagem
brasileira deve ser
respeitada: a
categoria foi
heroína no
atendimento
à pandemia
ção do parto, também deixando
de lado o importante acompanhamento de outros profissionais
médicos no pré-natal, estimula a
indústria da cesárea no país, não
incentiva a promoção da alimentação saudável, entre outros absurdos que só retrocedem a dignidade da saúde integral da mulher.
O Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de Enfermagem após a
divulgação da portaria, publicaram nota de repúdio ao anúncio
afirmando que a “Portaria 715/
2022 ignora avaliação técnica e
dispositivos legais para impor o
fim de política pública bem sucedida” e destacaram o reconhecimento da Enfermagem Obstétrica que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
na atuação multidisciplinar e com
especialistas na retaguarda.

Apresentei um Projeto de Decreto Legislativo que pede a sustação dos efeitos dessa portaria o
quanto antes. Não podemos permitir que mulheres e suas crianças sofram pelo descompromisso
assistencial de um governo que
mostra não se preocupar com
atendimento integral em saúde
em um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher.
Não vamos permitir que o trabalho das enfermeiras obstetrizes
seja desvalorizado, também é por
elas que estamos nessa luta.
A enfermagem brasileira
deve ser respeitada. A categoria foi heroína no atendimento
à pandemia da Covid-19 e o melhor agradecimento que o Congresso Nacional pode dar a esses profissionais é na aprovação do piso salarial da enfermagem. Também estamos na
luta para que ele seja votado o
quanto antes. Não vamos permitir que faltem com respeito aos
trabalhadores da enfermagem.
———
Alexandre Padilha,
médico, professor
universitário e deputado federal (PT-SP)

Um lugar de fala
Márcia Scarpari
De Giacomo

M

uito se tem falado ultimamente por conta da greve dos servidores públicos de Piracicaba. Vemos as mídias se dividirem entre os que se opõem
veementemente às manifestações grevistas e outras que
abrem seus espaços às palavras
das categorias reivindicantes,
em balanças desiguais. Os ambientes virtuais também se conectam e desconectam dos demais, formando polos divergentes. Todos têm opiniões a partilhar ou a refutar, nunca em uníssono, pois também aqueles que
concordam, entram em conflito
de ideias por vezes. Há urgências
a se discutir, a se debater, a se
decidir – é a sociedade de novo se
movendo e se recuperando do torpor em que esteve mergulhada.
Procuro aqui situar e apresentar o lugar em que estou assentada, o chão da escola da
rede pública, para pensar uma

conexão: neste universo tão relevante da
escola, todos os dias é
possível também vivenciar conflitos, ansiedades, inseguranças, intolerâncias e desajustes de comunicação entre as crianças.
Afinal, reproduzem
aquilo que observam
todos os dias, seja em seus lares, através de mídias jornalísticas ou por redes sociais de
acesso. Além disso, bem previsível que as crianças e adolescentes, diante da exposição irremediável ao panorama da pandemia, afetadas por perdas irreparáveis de familiares e por prejuízos emocionais decorrentes de
um isolamento social prolongado,
ao retornarem ao convívio nas escolas se sentissem deslocadas, ansiosas ou desmotivadas.
Neste grande caldeirão de
questões prementes para seu futuro ao invés de encontrar um lugar de segurança, de apoio e ludicidade, se depararam com situações poucos resolvidas, titubeantes, desestruturadas e há muito

Todos têm opiniões
a partilhar ou a
refutar
refutar,, nunca em
uníssono, pois
também aqueles
que concordam,
entram em
conflito de ideias
por vezes
tempo ainda em “manutenção”,
parecendo ainda depender somente dos esforços das “formiguinhas”
(equipe escolar) para sua sustentação. Seria de se esperar apoios
vindos de profissionais especializados em psicologia e psicopedagogia para compor o quadro escolar, com intuito de dar suporte
com dinâmicas específicas e atendimentos individualizados às crianças traumatizadas, pelo menos
nos primeiros meses letivos.
Entretanto, para “as formiguinhas” que se comprometeram a encaminhar os dois anos
letivos precedentes com seus
próprios recursos e estruturas,
sobrou apenas o discurso em
Rádio de nosso gestor munici-

pal – de que pouco trabalharam.
E, em meio ao embate de palavras que tais acontecimentos
suscitam e as poucas ações de
nossos administradores públicos
a fim de solucionar problemas de
reajuste da inflação nos salários
de seus funcionários (apesar do
superávit de impostos arrecadados), ficamos ainda a espera de
um planejamento e incremento
efetivo para apoio às comunidades escolares, às famílias cidadãs e aos servidores públicos.
Queira que o bom senso, ou
melhor – a iluminação divina –
possa tocar nas mentes e nos corações desses governantes para
que juntos enquanto sociedade
unida possamos promover a
confiabilidade e o desenvolvimento pleno de nossas crianças!
Por enquanto, ainda só nos resta lamentar o tempo perdido e o
tanto do capital humano desperdiçado por mesquinharias.
———
Márcia Scarpari De Giacomo, professora do Ensino Fundamental 1,
Mestre em Educação
(Unesp de Rio Claro)
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EXPORTAÇÕES MARÇO
As exportações do agronegócio atingiram o valor recorde de US$ 14,53 bilhões para
meses de março, em 2022, cifra 29,4% superior na comparação com mesmo mês do ano
passado. O aumento foi motivado pela elevação de 27,6%
nos preços dos produtos exportados pelo agronegócio. De
acordo com a Secretaria de Comércio de Relações Internacionais do Mapa, o volume exportado cresceu 1,4% no período.
REGULARIZAÇÃO
Foi realizado ato, no Estádio José Carlos Romero, no município de João Pinheiro (MG),
para marcar a entrega de documentos da regularização fundiária. Desde 2019, 8.225 famílias mineiras receberam títulos
de propriedade rural emitidos
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
vinculado ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), sendo 1.885
nos primeiros meses de 2022.
ANATER
O novo presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica Extensão Rural (Anater)
tomou posse, no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). José Ferreira
da Costa Neto foi empossado
pelo ministro Marcos Montes,
que desejou sucesso ao novo
gestor na missão de levar conhecimento e capacitação aos
produtores rurais brasileiros.
CUSTOS
Membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA)
receberam, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, que
tratou de pautas convergentes
entre o governo federal e a bancada no Congresso para que o
custo de produção no país possa diminuir. Os parlamentares
também debateram a importância dos Projetos sobre
questões indígenas, direito de
propriedade e a mineração.
PESCADO
A Semana Santa é um momento importante para muitos
povos que celebram a superação
e o renascimento. Nessa época, é
comum que as famílias se reúnam para degustar pratos à base
de peixes, mariscos e frutos do
mar. Esse hábito geralmente é
bastante incentivado pelos órgãos voltados à produção e a segurança alimentar, como a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado São Paulo.
SOROCABA
O secretário em exercício de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, Francisco
Matturro, participou, da quarta
edição do Programa Governo na

Área. O governador Rodrigo
Garcia levou ao Parque Ecológico de Sorocaba a reunião do
secretariado e realizou entregas do Nova Frota, que conta
com 34 máquinas para a agricultura a 22 municípios da região.
CONSERVAÇÃO
DO SOLO
Instituído no dia 13 de novembro de 1989, por meio do
Decreto de Lei do Ministério da
Agricultura, o Dia Nacional da
Conservação do Solo, comemorado no dia 15 de abril, é uma data
ainda pouco lembrada por grande parte da população brasileira,
porém, de extrema importância
para sua qualidade de vida.
ABICAB
O secretário de Agricultura
e Abastecimento do Estado de
São Paulo em exercício, Francisco Matturro, se reuniu, nesta
quarta-feira, dia 13, com o presidente da Abicab - Associação
Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, Ubiracy Fonsêca e a gestora institucional, Maria Luiza Camargo, na
sede da SAA. A Abicab trabalha
para promover os interesses das
indústrias de chocolates, balas &
gomas e amendoim.
ANUFOOD BRAZIL 2022
O Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo em exercício,
Francisco Matturro, participou
da abertura da Anufood Brazil, principal feira geradora de
negócios e a mais completa vitrine de lançamentos de produtos nacionais e internacionais
para o varejo de alimentos. O
evento traz a oportunidade
para empresários do ramo de
avaliarem novos fornecedores.
MARÍLIA
O secretário de Agricultura e Abastecimento em exercício do Estado de São Paulo,
Francisco Matturro, participou, da terceira edição do Programa Governo na Área. Ao
lado do governador Rodrigo
Garcia, o secretariado estadual
esteve na Unimar, em Marília,
realizando a entrega de 50 máquinas para a agricultura do programa Nova Frota às cidades da
região centro-oeste do estado.
AKIMATSURI 2022
O evento, apoiado pelo Sistema FAESP/SENAR-SP e Sindicato Rural de Mogi das Cruzes,
conta com um estande que exibe
produtos agropecuários produzidos por sete cooperativas da
região, também exposições diversificadas de produtores rurais locais, ações da FAESP, Sebrae-SP
com informações sobre empreendedorismo, serviços e cursos do
SENAR-SP, realizados no município através do Sindicato. (Com
informações de assessorias)

Educação realiza contrato
emergencial para retorno
dos serviços de zeladoria
Ação foi necessária já que a antiga empresa paralisou todos os contratos com
a Prefeitura de Piracicaba; contrato terá o custo total de R$4.071.600,00
Com o objetivo de garantir a
continuidade dos serviços de zeladoria, conservação e segurança
das escolas municipais e demais
unidades administrativas, a Secretaria Municipal de Educação de
Piracicaba (SME) realizou contratação emergencial, por meio de
pregão, da empresa SS Fort Administrativo e Tecnológico – Eireli.
No último dia 6, a nova empresa contratada realizou uma
reunião com os antigos colaboradores da BRU Serv Serviços Eireli,
que paralisou os contratos com a
Prefeitura, no auditório da SME a
fim de apresentar a proposta, bem
como já efetuar a coleta de documentos e efetivar a contratação
para o início dos trabalhos, previsto para reiniciar desde ontem, 18.
A proposta da SS Fort foi a
menor apresentada, sendo compatível com os demais valores praticados pelo mercado. O contrato

MÊS

DA

firmado terá a vigência de seis
meses, tendo seu custo total de
R$4.071.600,00, com a contratação de 174 zeladores, vagas essas
ocupadas, principalmente, por
antigos colaboradores da BRU.
“Com a contratação desta
nova empresa vamos conseguir
normalizar a prestação dos serviços de zeladoria e assegurar
as condições de conservação e
segurança das nossas unidades
da Rede Municipal de Educação,
bem como das estruturas administrativas, colaborando
com a garantia do bem-estar
das comunidades escolares”,
observa o secretário Bruno Roza.
ENTENDA O CASO - A realização da contratação emergencial foi necessária, tendo em vista
que a empresa BRU Serv Serviços
Eireli, que realizava os serviços
para a secretaria e em outras estruturas da Prefeitura de Piraci-
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Contrato com a SS Fort Administrativo é válido por seis meses

caba, abandonou o contrato. Por
orientação da Procuradoria Geral, a Prefeitura suspendeu o pagamento à empresa dos serviços
prestados no mês de março de
2022, após constatar irregulari-

dades na documentação da empresa. Os demais pagamentos à
empresa pela Prefeitura estão em
dia e o pagamento referente ao
mês de março será efetivado mediante nova análise jurídica.

MULHER

Munícipe recebe homenagem na Câmara
Em virtude das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a vereadora Ana Pavão (PL)
e o deputado estadual Alex de
Madureira (PL-SP) realizaram, na
segunda-feira (4), uma cerimônia
em homenagem à senhora Margarida Pereira, conhecida como
“Dona Margô”, atuante de políticas públicas no município.
De acordo com Ana Pavão,
dona Margô é muito conhecida
pelo seu carisma e compaixão que
possui pelas pessoas, lutando sempre em prol das pessoas de sua região, mas quem a vê não imagina
o que passou para ser a mulher admirada por todos. “Ela viveu uma
vida cheia de desafios”, disse.
Margarida Pereira nasceu no
dia 28 de abril de 1936 no sítio dos
avós, no bairro Monte Alegre. Aos
14 anos, mudou-se para a cidade
de São Paulo, morando no Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe,
onde aprendeu a ler e escrever e foi
criada pela irmã, a artista plástica
Carmela Pereira até os 18 anos. Aos
21 anos, Margarida se casou e teve
três filhas e, aos 32, ficou viúva.

Nos anos de 1960, a homenageada voltou para a cidade
natal e trabalhou em várias áreas como faxineira, babá e acompanhante. Mesmo com dificuldades, Margarida Pereira nunca
deixou de ajudar os vizinhos e de
buscar melhorias para o bairro.
Rosangela Pereira, filha da
homenageada, destaca que valoriza a história da mãe. "Imaginem mãe solo no final dos
anos 60, preta, pobre, empregada doméstica. Eu me orgulho
demais dessa guerreira”, disse.
Hoje, Dona Margô é formada em Arte Culinária, cozinheira de forno e fogão e participou
da Universidade Aberta à Terceira Idade na Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba).
Destacou-se na região, transformando a praça perto de sua
residência em um lugar arborizado, iluminado, adquirindo bancos e mesas para o local, deixando um ambiente de lazer e descanso para quem gosta de natureza, agradável a todos da região.
Recentemente, Dona Margô

Assessoria Parlamentar

Margarida Pereira, conhecida como “Dona Margô”, foi
homenageada por iniciativa da vereadora Ana Pavão (PL)

instalou no local uma geladeira,
grafitada pelo famoso Peixe Pichado, denominada como "Geladoteca Dona Margô”, com objetivo de incentivar a leitura, introduzindo o mundo além do
real, um mundo onde as crianças conseguem entrar facilmente
com imaginação e criatividade.
“Uma mulher que nos ins-

pira pela sua garra, enfrentando as dificuldades e encontrando nelas motivações para
proporcionar um mundo melhor”, comentou Ana Pavão.
“É muito gratificante encontrar pessoas que nos inspiram e
mostram como pequenas atitudes
podem mudar o mundo ao nosso
redor", relatou Alex de Madureira.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com
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Comerciantes pedem intervenção Secretário visita a unidade
na avenida Carlos Botelho
escolar do Pau Queimado
Assessoria Parlamentar

Comunicação/SME

Grupo de moradores e comerciantes apresentou propostas a Kawai

A Secretaria de Educação irá realizar reparos na escola visando o
melhor ambiente para trabalho e garantir a segurança dos alunos.

No final da semana passada, um grupo de moradores e
comerciantes da região da avenida Carlos Botelho, no bairro
São Dimas, procurou o vereador
Pedro Kawai (PSDB) para apresentar sugestões de melhoria
para aumentar a segurança, reduzir o trânsito intenso e, consequentemente os riscos de acidentes e atropelamentos no local.
A proposta apresentada pelos solicitantes sugere a instalação de semáforos em dois
cruzamentos da avenida: um
com a rua Dona Eugênia e outro com a rua Samuel Neves.
Além desses dispositivos, a ideia

é que a Semuttran (Secretaria de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes) realize um estudo
de viabilidade técnica para o
fechamento de alguns pontos
de cruzamento da avenida.
O vereador Pedro Kawai disse que a equipe da Semuttran é altamente qualificada e, com certeza, dará uma atenção especial ao
pedido, transformado nas indicações 1336, 1337 e 1338/2022. “A
Carlos Botelho já possui controle
de velocidade e tem boa sinalização, mas todo reforço ajuda a melhorar a segurança das pessoas,
afinal, trata-se de uma avenida
de tráfego intenso”, concluiu.

Na manhã de ontem, 18, o
secretário municipal de Educação,
Bruno Roza, visitou a Escola Municipal Professor Manoel Rodrigues Lourenço, localizada no bairro Pau Queimado, Zona Rural de
Piracicaba. Acompanhado da
equipe técnica da secretaria, o secretário vistoriou as dependências da unidade, colhendo as demandas da comunidade escolar,
com a solicitação de manutenções e obras. O encontro foi solicitado pelo vereador Josef Borges.
A diretora Danila Leme de
Souza Canale apresentou ao secretário as principais deficiências na
estrutura da escola, que atende

atualmente 219 alunos de 5 a 10
anos. Segundo a gestora, há a necessidade de obras em salas de
aula, cozinha, refeitório e quadras,
além de uma manutenção urgente na rede elétrica da unidade.
Bruno Roza se comprometeu
a realizar intervenções pontuais
para garantir a segurança da escola. “Vamos trabalhar para viabilizar as melhorias na unidade. Como
já divulgamos, faremos um grande
programa de revitalização em grande parte das nossas escolas, dando
a estrutura e a segurança necessárias para o pleno funcionamento.
No que estiver ao nosso alcance,
assim faremos”, frisa o secretário.
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“ WORLD CREA
TIVIT
Y DAY”
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Piracicaba participa do Dia da Criatividade
Com mais de 25 inspiradores, evento tem programação gratuita e ocorre em plataforma on-line entre amanhã, 20, e sexta-feira, 22

Piracicaba será uma das 130
cidades do planeta a integrar a
quinta edição do World Creativity Day ou Dia Mundial da Criatividade. A programação de
2022 ocorre nesta semana, nos
dias 20, 21 e 22 de abril, com atividades gratuitas e on-line. Do
município, serão 20 ações promovidas por mais de 25 inspiradores: artistas, empreendedores,
professores e agentes sociais e
culturais locais. A inscrição poderá ser realizada no site www.
worldcreativityday.com/brazil.
O Dia Mundial da Criatividade é o maior festival colaborativo
sobre o tema do mundo. No Brasil, o evento reúne lideranças em
100 cidades de todas as regiões
do país. Em Piracicaba, a organização local é feita pela líder Taís
Helena Martins Lacerda, coordenadora do @cáxaraLab. São embaixadores do município nesta
edição, o grupo de música e teatro Rádio Comida, formada por
Fernando Kudder, Rafael Almeida e Alexandre Franklin.
“Esse é o terceiro ano que
participo como líder. Como esta
edição tem como o propósito ‘Celebrar a Vida’, pensei em pesso-

as criativas para representar
nossa cidade nesse movimento
que fomenta a criatividade. Os
inspiradores nos oferecem suas
histórias, ideias, conteúdos,
projetos, iniciativas, pesquisas,
trajetórias e experiências relevantes”, afirmou Tais Lacerda.
Idealizador do Dia Mundial
da Criatividade, líder global da
World Creativity Organization, o
brasileiro Lucas Foster comentou
que a programação deste ano busca resgatar uma visão otimista
para o futuro. “Após dois anos de
profundas mudanças econômicas,
sociais, culturais e comportamentais influenciadas pela necessidade de proteger as pessoas de um
vírus letal, percebemos que o principal papel da criatividade em 2022
é ajudar as pessoas a resgatarem
o prazer pela vida. Com tantas pessoas vacinadas e protegidas, agora é a hora das pessoas valorizarem sua potência criativa e resgatarem a capacidade de viver com
alegria, mesmo depois de tantos
meses de dor e luto”. Por isso, o
tema que norteia a programação
deste ano é “celebrar a vida”.
PROGRAMAÇÃO – A programação de Piracicaba reúne

propostas de compartilhamento
de projetos locais, troca de experiências, diálogos sobre temas
atuais, oficinas e apresentações
culturais. Entre os assuntos estão mobilidade, burnout, direito, meio ambiente e inovação.
A cidade integra o Dia Mundial da Criatividade com: Um porquê no seu viver te ajuda a criar
para prosperar, com Lorena Mangabeira; Burnout e o impacto em
celebrar a vida, com Fabiana Zani;
Resultados do Projeto Dignas, com
Heliane Berlato e Aline dos Santos
Barbosa; Formação de professores, escolas sustentáveis e ciência
aberta, com Marilena Rosalen e
Everton Viesba; Desafio de Ideias
2022, com Ophir Figueiredo Júnior e Débora de Moura Luciano;
Indústria Criativa e o novo mundo do trabalho, com João Carlos
Goia; Cidade Circular: cidadania
em movimento, com Rafael Gonzaga; Escola do Legislativo Totó Danelon: Experiências de ações voltadas a cidadania, com Mandato
Coletivo A Cidade é Sua; Oficina de
impressão botânica em papel, com
Thaís Silvestre Sanches Antichera;
Caminhos Erico Verissimo, com
Gloria Bonilha Cavaggioni e Wan-

derley Garcia; espetáculo de dança: Outras Margens do Rio, com
Carolina Moya e Julia Corrêa Giannetti; Bordados em folhas secas,
com Viviane Gatti Braga Aranha;
Bordados como Terapia, com Renata Gomes de Oliveira; Pirarazzi,
vitrine cultural de Piracicaba, com
Elson Ferreira Viana; Aprender
fazendo, com André de Lima; Vamos pensar como Futuristas, com
Romulo Barbieri Tagliassachi;
Como compor música sem saber
música!, com Vitor Savazzi Moreira; HUM Museu (Museu Colaborativo de Educação Humanitária
e Criativa), com Ingrid Boer Benetti; NeoExplica - Neocert entrando no CLIMA!, com Daniele Rua;
e Fotografia e Filmagem Aérea,
com Vanderlei Aparecido Galvão.
SOBRE – O World Creativity Day é uma iniciativa global
da World Creativity Organization. A instituição tem como
base para a programação do evento a data 21 de abril, estabelecida pelas Nações Unidas como
Dia Mundial da Criatividade.
O propósito da World Creativity Organization é aumentar
a conscientização de indivíduos,
organizações e governos sobre o
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A organização local é feita pela líder Taís Lacerda, do cáxaraLab

valor da criatividade para a inovação, solução de problemas e,
por extensão, o desenvolvimento social, tecnológico e econômico de maneira sustentável.
Para isso, reúne educadores, empreendedores criativos,
líderes empresariais, tecnólogos,
formuladores de políticas públicas, pesquisadores e outros

agentes de mudança para promover e conectar iniciativas.
SERVIÇO
Piracicaba no Dia Mundial da
Criatividade 2022. Dias 20,
21 e 22 de abril. Inscrições
gratuitas e informações:
www.worldcreativityday.com/
brazil e @caxaralab.

SANT
A T ERESINHA
ANTA

5º Caipirandando leva participantes ao Horto Vereador aponta demandas
Realizado pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), o Caipirandando chega à quinta edição na modalidade caminhada
no dia 23/04. A atividade começa às 5h30, com a concentração
e o aquecimento na Área de Lazer do Piracicamirim, sob a orientação dos professores da Pasta. A saída está programada,
pontualmente, para as 6h. O ponto final do trajeto, que terá aproximadamente 20 km no total, é o
Horto Florestal de Tupi, destino
que foi escolhido pelos participantes no início do ano, em enquete
realizada nas redes sociais.
"A visita ao Horto de Tupi,
que estava fechado devido à pandemia, já vinha gerando uma expectativa entre os participantes.
A data escolhida levou em consideração o calendário de atividades do Horto, mas a intenção é
que mais edições do Caipirandando também passem por lá",
falou Alexandre Nascimento,
chefe do setor de eventos da Selam. As orientações para a caminhada são as seguintes: calçar
tênis confortáveis e macios, trajar roupas leves, usar protetor
solar, levar frutas ou barras de
cereais para alimentação e garrafas de água para hidratação.

Divulgação

para reforço de trânsito

Divulgação/CCS

Anilton Rissato elenca melhorias na rodovia Geraldo de Barros, o
que impactará a região do distrito, em mais segurança à população
A quinta edição do Caipirandando será no próximo dia 23

Interessados em participar
podem se inscrever e obter mais
informações pelos telefones (19)
3422-0233 ou (19) 3403-2648. A
iniciativa terá o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que fornecerá kits de primeiros socorros,
e Secretaria de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema). A organização do Caipirandando sugere aos
participantes a doação de um litro
de leite Longa Vida, que será des-

tinado ao Banco de Alimentos para
repasse a instituições sociais.
PERCURSO - Após a largada na Área de Lazer do Piracicamirim, a quinta edição da caminhada segue em direção ao bairro
Morumbi, passa pela avenida Dois
Córregos e acessa a estrada vicinal em direção à igreja São Jorge,
no bairro Conceição, totalizando
8,3 km. No local, será realizada a
primeira parada para hidratação

e uso de sanitários de aproximadamente 30 minutos. A rota continua por mais 7 km em direção ao
Horto Florestal de Tupi, onde será
feita a segunda pausa nas proximidades do lago central. Na sequência, os participantes cruzam
a Fazenda Morro Grande e encerram o percurso de 20 km na
Churrascaria Pampeiro's Grill,
onde serão recepcionados com a
venda de alimentos e bebidas.

A BERTURA

O vereador Anilton Rissato (Patriota) esteve na última sexta-feira
(8), na rotatória da rodovia Geraldo de Barros (SP 304, altura do KM
170). O parlamentar argumenta que
devido ao grande crescimento de
toda região, o fluxo de veículos está
se tornando intenso e perigoso a
cada ano, com muitos acidentes.
Rissato lembra que em 2021,
elaborou a indicação 481/2021,
com pedido de providência urgente para melhoria da rodovia. E
também elaborou a moção de

apelo 76/2021, ao governo do Estado e à Câmara dos deputados
(Alesp) para reforçar o pedido.
O vereador acredita que, com
trabalho e apoio do deputado estadual Alex de Madureira (PL) e
com o empenho do Executivo Municipal, muito em breve teremos as
reivindicações atendidas. "A melhoria neste local é um pedido da
população e de usuários há muito
tempo e sua execução trará segurança a todos que utilizam essa
rodovia", reitera o parlamentar.

E SALQ

Educação publica edital para 89 vagas em concurso público Docente ministrou curso sobre
genética quantitativa na França
A Secretaria Municipal de
Divulgação

Educação (SME) abriu concurso
público para a ocupação de 89
vagas em sua estrutura, em cargos de professor, secretário, escriturário, orientador e auxiliar
de ação educativa. As provas são
de responsabilidade da Fundação para Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio
Mesquita Filho – Vunesp.
De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Município, no dia 12/04, serão contemplados sete cargos, sendo divididos em: professor de Ensino Fundamental (30 vagas), professor de
Ensino Infantil (10 vagas), professor de Educação Física (5 vagas),
secretário de escola (1 vaga), escriturário (10 vagas), orientador
de alunos (13 vagas) e auxiliar de
ação educativa (20 vagas).
As inscrições para disputar as vagas do processo podem ser realizadas a partir das
10h do dia 25/04, até às 23h59
do dia 30/05, exclusivamente
no site www.vunesp.com.br.
O custo da inscrição varia de
acordo com o grau de escolaridade dos candidatos. Para as funções que exigem Ensino Fundamental a taxa é de R$ 45, já para
Ensino Médio o valor é R$ 57 e,
para Ensino Superior, R$ 83, de-

Vagas também são para professores e inscrições iniciam dia 25

vendo ser pagas até o dia 31/05.
Àqueles que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que possuem renda familiar mensal igual
ou inferior a três salários mínimos
ou per capita de até meio salário
mínimo mensal pode requerer a
isenção entre os dias 25 e 26/04.
A remuneração para as funções varia de R$ 1.962,45 a R$
3.316,98, com cargas horárias
de 33 horas semanais – para os
cargos de professores, e de 40
horas para os demais cargos.
As provas objetivas e de reda-

ção – para os cargos de professor,
serão aplicadas em 03/07, em local a ser definido, divididos entre
o período da manhã e tarde.
“Desde a minha nomeação
como secretário de Educação
de Piracicaba venho escutando a Rede e realizando visitas
rotineiras às nossas escolas, e,
a maior demanda apresentada
é o déficit de funcionários.
Com esse concurso buscaremos
a solução dessa grande reivindicação”, frisa Bruno Roza.
Mais informações sobre o con-

curso e a consulta do edital
podem ser realizadas nos sites da Fundação Vunesp –
www.vunesp.com.br, bem como da
Prefeitura Municipal de Piracicaba – www.piracicaba.sp.gov.br.
ERRATA – No edital publicado no Diário Oficial, no dia
12/04, o número de vagas está
incorreto. A publicação traz 90
vagas, mas o correto são 89 vagas. O edital será corrigido e
nova publicação será feita pela
Fundação Vunesp e pela Prefeitura Municipal de Piracicaba

No início de abril deste ano,
ocorreu mais um capítulo da importante interação entre a Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP) e
as universidades francesas.
Durante uma semana, o professor do departamento de Genética, Antonio Augusto Franco
Garcia, ministrou a disciplina
“Genética Quantitativa” para os
alunos de mestrado do programa de pós-graduação em Melhoramento de Plantas do Instituto Politécnico UniLaSalle Terre
& Sciences (Beauvais, França).
“O programa integra o renomado programa European Master
in Plant Breeding, da Erasmus
Mundus Foundation”, conta o
docente, que já havia oferecido este
curso entre outras seis oportunidades, sendo que em 2020 e 2021
isso ocorreu de forma remota.
Em 2022, o curso teve a participação de 14 alunos de diversos países, incluindo França,
México, Turquia, Taiwan, Indonésia, Nigéria e Etiópia. “O curso apresenta a fundamentação
científica do melhoramento genético dos caracteres quantitativos, que são os mais importan-

tes do ponto de vista agronômico, uma vez que estão associados à produtividade, resistência
a estresses bióticos e abióticos
etc”, comenta Franco Garcia.
Segundo o docente, a experiência é bastante interessante e enriquecedora do ponto de vista profissional e pessoal. “Os alunos têm
diferentes níveis de formação e
conhecimentos prévios, e é muito
interessante observar as diferenças de abordagem nos diversos
países. Como os alunos do programa francês precisam necessariamente fazer estágio externo
em outra instituição (normalmente empresas de melhoramento europeias), mantenho-me atualizado sobre as principais pesquisas, atualizando a disciplina
e também minhas atividades de
pesquisa”, aponta o docente.
A atividade faz parte do programa de dupla diplomação que
a Esalq mantém com as escolas
francesas. Desde 2005, a Esalq
já recebeu 257 estudantes franceses e enviou 173 estudantes.
Aproveitando a oportunidade, o
professor apresentou também
um seminário sobre as oportunidades de dupla diplomação.
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C ORAL

Canto Alegre finaliza encontros
com apresentação musical
Divulgação

M OARP

1ª Mostra Artística Piracicabana
busca reforçar potencial artístico
Apresentações acontecem dia 21 de abril e serão gratuitas; inscrições
de artistas e grupos interessados em participar estão abertas

Encerramento das atividades será amanhã, 20, aberto e gratuito

Depois de cinco meses de encontros, desenvolvimento e
transformações, o Coral Canto
Alegre encerra suas atividades
com confraternização, música e
uma apresentação especial aberta e gratuita ao público. Para
marcar o final dessa etapa, os
coralistas coordenados pela regente Tania Pacca Perticarrari
convidam a todos a conferir o resultado do trabalho no dia 20 de
abril, às 19h30, no Centro Comunitário do bairro Monte Alegre.
Formado por cerca de 30
homens e mulheres de diferentes idades, acompanhados pela
pianista Francine Rigitano, o
coral reúne-se semanalmente no
bairro Monte Alegre. No final
do ano passado, o grupo realizou apresentações natalinas em
diferentes espaços da cidade.
Não há dúvidas de que a
música é uma das expressões artísticas mais acolhedoras, capaz de
transformar o estado de espírito
das pessoas. É nesse sentido que o
Coral Canto Alegre acerta na tarefa de promover mudanças, uma
sensação confirmada por todos os
participantes, como a atleta e arquiteta Luise Marta Bauch, 70
anos. “O esporte é razão, ação, mas
o coral me traz a beleza da emoção.
Quando comecei a praticar esportes, tinha vergonha até de subir ao
pódio e o coral me ajudou na conquista dessa liberdade, no contato
com o público. Hoje eu mesma recebo minhas medalhas”, conta
Luise, que é coralista há muitos
anos, tendo participado de projetos anteriores da mesma regente.

A funcionária pública Patrícia Gonsales Siqueira, 50, é tímida e introspectiva, mas sente-se liberta quando canta no
coral. “É como se eu abrisse a
janela da minha vida e olhasse
para fora. O canto é tão belo e
explorar esse contato com a arte
só traz bem-estar”, confirma.
Essa abertura para se expor
e sentir-se livre é um dos benefícios propostos pelo projeto,
como reforça a regente e idealizadora do coral, Tania Pacca
Perticarrari. Ela destaca a importância de mais essa etapa do
projeto, que retornou ao presencial depois de ter sido online no
ano passado. “A vontade de
participar, os encontros, fazem
toda a diferença, pois propiciam
o melhor desenvolvimento das
pessoas a partir dos contatos.
Para cantar é preciso ouvir, um
processo lento de percepção de si
e também do coletivo”, explica.
O coral Canto Alegre começou
a ser desenvolvido pela regente em
2018, sempre patrocinado pela
empresa Oji Papéis Especiais, localizada no bairro Monte Alegre.
O projeto conta com apoio da Lei
de Incentivo à Cultura e realização da Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.
SERVIÇO
Apresentação do Coral Canto
Alegre, da regente Tania Pacca Perticarrari. Dia 20 de abril,
às 19h30, no Centro Comunitário Monte Alegre (av. Comendador Pedro Morganti,
155, Bairro Monte Alegre, Piracicaba-SP). Entrada gratuita.

“C OTIDIANO ”

Reinaldo Diniz estreia novo
programa no Portal Nova 15
Lucas Martini

“Cotidiano” estreia hoje e terá notícias, entrevistas, música e interação

O jornalista, apresentador,
influenciador e colunista social de
A Tribuna Piracicabana, Reinaldo
Diniz, estreia, hoje, 19, “Cotidiano”, o mais novo programa do
Portal Nova 15. Com transmissão
ao vivo, a atração irá ao ar às terças-feiras, das 20h30 às 22h, pelo
site www.nova15.com.br, pela página da emissora no Facebook e
pelo aplicativo Rádios Net.
O programa será dividido
em blocos e contará com notícias, entrevistas com pessoas ou
grupos que desenvolvem trabalhos sociais, culturais, políticos,
educacionais e ambientais, interações com o público e uma variada programação musical.
“A nossa proposta é levar múltiplos conteúdos para os ouvintes e
internautas, baseando em cinco pilares essenciais: educação, cultura,
informação, conhecimento e entretenimento, com foco no incentivo
ao debate de ideias, liberdade de
expressão e formação de opinião”,
explica Diniz. O apresentador garante que todos os conteúdos serão sustentados pela qualidade e
originalidade. “O Portal Nova 15 é
emissora que abre para o diálogo e
com ações e programações para todos os públicos”, diz o jornalista.

PRIMEIRA EDIÇÃO Logo na primeira edição, serão discutidas as diferentes formas de
fomento para o melhor desenvolvimento sustentável e qualidade de vida dos piracicabanos.
O apresentador recebe o doutor em Educação, pela Universidade Metodista de Piracicaba, Josué Adam Lazier, que também
exerce o cargo de secretário-executivo da Oscip Pira21, entidade
responsável pela Agenda 2030 de
Piracicaba, lançada na semana
passada, e que proporciona um
novo direcionamento para os desafios desta década e o que é prioritário executar nos próximos
anos para assegurarmos a igualdade entre as pessoas, oferecer
uma vida digna, próspera e em
harmonia com o meio ambiente,
promover a paz e justiça e proteger os recursos naturais e o clima
para as futuras gerações. A publicação da Agenda 2030 de Piracicaba coloca o município dentro da rede global de parcerias e
representa um novo marco na jornada pelo desenvolvimento sustentável iniciada em 2001 pela
Oscip Pira21 em conjunto com
sociedade civil, as organizações
privadas e a gestão pública.

A união das artes cênicas,
da música e da dança como formas de valorização do fazer artístico, somam esforços em mais
de 10 atrações culturais que contemplam Piracicaba. É a 1ª Mostra Artística Piracicabana (Moarp), que acontece no dia 21 de
abril, às 19 horas, na Sala 2 do
Teatro Municipal Dr. Losso Netto, aberta ao público. As inscrições
dos grupos e artistas interessados
em participar estão abertas.
Em sua proposta, a Moarp
desenvolve um conceito curatorial a partir das diversas linguagens artísticas e da participação
de grupos convidados e selecionados por meio de inscrições. Os
envolvidos deverão apresentar
proposta de afirmação da identidade de um povo por meio das
artes. “Esse envolvimento é uma
alternativa para a reconstrução
e valorização da história e também da cultura da comunidade
piracicabana”, comenta o ator e
diretor teatral Antônio Chapéu,
da comissão organizadora.
O projeto, realizado pelo Movimento Liberdade Liberdade e
pelo Apite (Associação Piracicabana de Teatro), com apoio da Secretaria Municipal de Ação Cultural (Semac) e Prefeitura Municipal de Piracicaba, surgiu da necessidade de reafirmar a cidade
no cenário artístico paulista, levando em conta a vocação artística de Piracicaba, com mais de
250 anos de tradições culturais.
Voltadas a artistas, estudantes e público em geral, as
atividades do Moarp deverão
envolver cerca de 100 atuantes. Para inscrever-se, os gru-

P AIXÃO

DE

Divulgação

Inscrições para artistas estão abertas e mostra será nesta quinta-feira, 21

pos devem enviar e-mail para
apiteatro@gmail.com com nome
da proposta e tempo necessário. A participação é gratuita.
POLO CULTURAL - A
eterna “Noiva da Colina” é cortejada pelo majestoso rio que lhe
dá o nome e, deste enlace, nasce
a alma do povo piracicabano, recheada de cultura, tradição e
religiosidade. Pelo valor da arte
produzida na cidade, piracicabanos como Miguel Dutra, Erothides de Campos, Thales de Andrade, Fabiano Lozano, Benedito Dutra Teixeira, Lison Gaster,
Almeida Júnior, José Maria Ferreira, Caçulinha, Nhô Serra, Parafuso, Pedro Chiquito, Maestro
Cantoni, Nhô Chico, Elias Rocha,
Cobrinha seresteiro, Craveiro e
Cravinho, Carmela Pereira, maestro Ernst Mahle, Cidinha

Mahle e tantos outros, são prova de sua potência cultural.
Destaque também para a
forte presença das tradições
afro-brasileiras, como o Tambu
(Batuque de Umbigada), Capoeira, Samba de Lenço, sendo Piracicaba, inclusive, apontada por
historiadores como um dos berços do samba paulista. A vertente religiosa popular se mantém
viva ainda nas festividades do
Divino Espírito Santo, no Pouso
do Divino, na centenária procissão com os fiéis deitados em mortalhas, nos encontros da Irmandade do Divino em barcos e batelão, na Congada e no Cururu.
Piracicabano, nascido ou
acolhido por essa terra, costuma ter orgulho de sua Cultura
Caipira, incluindo o sotaque, patrimônio imaterial. Piracicaba

sempre foi um polo cultural importante do interior do Estado,
de tal forma que nos anos 1920
tornou-se conhecida como Ateneu, por suas escolas, ou Atenas Paulista, além de ter sido
chamada, por sua cultura artística, de Florença Brasileira. Um
caldo cultural que fez da cidade
um solo fértil para as artes.
SERVIÇO
1ª Moarp - Mostra Artística Piracicabana. Dia 21 de abril,
às 19 horas, na Sala 2 do
Teatro Municipal Dr. Losso
Netto. Entrada gratuita. Inscrições de artistas e grupos
interessados em participar
são gratuitas e devem ser
feitas através do e-mail:
apiteatro@gmail.com. Informações: (19) 981572968 com Wellington.

C RISTO

Espetáculo foi visto por 8.500 pessoas em 5 apresentações
As cinco apresentações da 32ª
edição da Paixão de Cristo de Piracicaba, encenada entre os dias
14 e 17 de abril no Engenho Central, foi assistido por cerca de
8.500 pessoas, número que ficou
dentro das expectativas da Associação Cultural e Teatral Guarantã, realizadora do espetáculo. Na sexta-feira santa, como já
se tornou tradicional, houve
uma sessão extra às 17 horas.
“Foi muito especial para todos os atores e produtores envolvidos na montagem voltar a
ter contato com o público depois
de um período tão difícil como
tem sido essa pandemia, principalmente para a classe artística.
Estamos de alma lavada com
tudo o que aconteceu de bom
para que o espetáculo tivesse
esse sucesso que estamos aqui
comemorando”, afirmou Rosangela Pereira, presidente da Associação Cultural e Teatral Guarantã, ao final da última apresentação na noite de domingo.
A produção do espetáculo foi
custeada com recursos advindos
da Lei de Incentivo à Cultura,

Ministério do Turismo através
da Secretaria Especial da Cultura e Secretaria Municipal da Ação
Cultural e contou ainda com patrocínio máster da Magazine
Luiza e Caterpillar Brasil. Patrocínio da Pirasa e apoio da Bom
Peixe e Indústrias Marrucci.
Dos 8.500 expectadores,
1800 foram contemplados com
ingressos gratuitos, que foram distribuídos uma semana antes do
espetáculo, durante os ensaios no
Engenho Central. Além dessa,
houveram várias entidades que
receberam as cortesias. Na encenação do sábado (16), o evento
teve acessibilidade oferecida a
portadores de deficiência auditiva e visual, que puderam prestigiar o espetáculo através de audiodescrição e intérprete de libras.
Com o valor arrecadado na
bilheteria, o Grupo Guarantã custeará a manutenção de sua sede,
instalada no Bairro Areão, atual
local de ensaios e apresentações de
diversos grupos teatrais da cidade,
além das despesas administrativas
como contador, telefone, energia
elétrica, funcionários e impostos.

Tiago Rochetto

Com um elenco de 125 atores em um cenário de oito mil metros
quadrados, a peça transcorreu em 47 cenas simultâneas

Com um elenco de 125 atores em um cenário de oito mil
metros quadrados, a peça
transcorreu em 47 cenas simultâneas, especialmente projetadas para permitir uma completa visibilidade de toda a encenação, que acontece ao ar livre.
Já o diretor Marcos Thadeus acredita ter cumprido a
missão de criar um espetáculo

que emocionasse a plateia. “O
sentimento é o de dever cumprido e, pelos aplausos do público
que, ao final de cada apresentação, ovacionou o espetáculo,
pudemos sentir que superamos
nossas expectativas”, afirmou o
diretor que dirigiu a Paixão de
Cristo de Piracicaba pelo segundo ano presencial, após um ano
adaptado para audiovisual.

E DUCAÇÃO

Fabrício Polezi se reúne com o secretário Bruno Roza
O vereador Fabrício Polezi
(Patriota) participou na quarta-feira (13), de uma reunião com o secretário municipal da Educação,
Bruno Rosa. A reunião também
contou com a participação da secretária de gabinete, Josi Spadote.
O objetivo do encontro foi estreitar o caminho entre Legislativo e Executivo, a fim de promover a união de ambas as casas e através dessa união poderem juntos dar o suporte necessário para o bom funcionamento do ensino público municipal.
O secretário explicou ao vereador as dificuldades encontradas
na secretaria e que tem trabalhado forte para corrigir falhas internas que já perduram de gestões
passadas, em contratos e licitações
e que o intuito é sanar todos os

problemas e dificuldades encontrados à frente da secretaria.
“Existem diversas oportunidades de melhorias e um grande
número de reformas e manutenção de escolas e prédios a serem
executados, mas com interesse e
seriedade, aos poucos esses problemas serão sanados e revertidos em melhorias para as crianças, alunos, professores e funcionários de toda a rede municipal
de ensino” disse o secretário.
O vereador apresentou ao
secretário as demandas levantadas nas quatro (4) escolas que
visitou no dia anterior à reunião
e, se colocou à disposição para
juntos construírem uma educação de excelência e qualidade
para os alunos piracicabanos.
“Sempre que o trabalho é fei-

Assessoria Parlamentar

Vereador esteve com o secretário para discutir melhorias no ensino

to em equipe o resultado é alcançado, muito mais rápido e as
vitórias permanecem por mais
tempo", disse o vereador ao se

colocar à disposição para auxiliar no que for possível no intuito de melhorar cada vez mais o
setor educacional de Piracicaba.
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C ASE

Mais de 400 crianças participam
de atividades alusivas à Páscoa
Divulgação/CCS

Teve caça aos ovos, jogos, contação de histórias nas
unidades do Algodoal, Bosques do Lenheiro, Jaraguá,
Jardim Itapuã, Jardim Oriente e Parque dos Sabiás

A deputada estadual Professora Bebel durante o encontro falou da sua luta contra toda e qualquer tipo de injustiça. 2- No encontro, os
deputados Professora Bebel e Vicentinho falaram do seu compromisso com Piracicaba e região. 3- Presidente da Associação dos
Aposentados Metalúgicos de Piracicaba, Juraci Goes (Magal), entrega documento aos deputados Bebel e Vicentinho. 4- Encontro com
os deputados Bebel e Vicentinho foi prestigiado por lideranças sindicais e de movimentos sociais de Piracicaba e região. A deputada
Bebel fala observada por lideranças sindicais e de movimentos sociais em encontro no Sindicato dos Bancários de Piracicaba.

E NCONTRO

Deputada Bebel e Vicentinho
se reúnem com sindicalistas

Caça aos ovos, jogos, contação de histórias e outras atividades reuniram hoje, 14/04, mais
de 400 crianças e adolescentes
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Case,
nas unidades Algodoal, Bosques
do Lenheiro, Jaraguá, Jardim
Itapuã, Jardim Oriente e Parque
dos Sabiás. As ações foram realizadas em alusão à Páscoa.
Nas unidades Itapuã, Jardim
Oriente e Sabiás a caça ao chocolate agitou os educandos. Lá, os
orientadores socioeducativos desenvolveram atividades em celebração à Páscoa, com contação de
histórias e a busca pelas sacolinhas decoradas com coelhos e
cheia de bombons, além da pintura facial nos educandos. “Eu
procurei a surpresa que o coelho
deixou no Case e ainda ajudei meus
amigos a procurarem também”,
contou Raul Cruz Rodrigues, 07
anos, do Case Parque dos Sabiás.
Gabriela Santos, 13 anos,
também participou da atividade e
falou sobre a diversão que trouxe
um despertar a respeito do trabalho em grupo. “Foi muito legal.
Várias crianças puderam perceber
que para chegar ao objetivo de encontrar os chocolates, foi preciso
trabalhar em conjunto. Nem sempre temos essa oportunidade, ainda mais, ganhando recompensa”.
No Algodoal, Jaraguá e Bos-

M OÇÃO

Aluno medalhista em olimpíada de
matemática recebe homenagem

Parlamentares confirmam dobrada nas eleições deste ano e
pediram “união” para eleger Lula como presidente do País
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino de Piracicaba), a
deputada estadual professora Bebel e o deputado federal Vicente
Paulo da Silva, o Vicentinho, ambos PT, reafirmaram nesta manhã
de segunda-feira, 18 de abril, em
encontro com lideranças do movimento sindical e sociais de Piracicaba e região, a importância de eleger Luiz Inácio Lula da Silva novamente presidente do país, para
garantir a manutenção da democracia e devolver ao povo brasileiro o direito de voltar a ter emprego, comida na mesa e direito à
cidadania. O encontro, de mais
de duas horas, foi realizado no
Sindicato dos Bancários de Piracicaba, e coordenado pelo presidente da entidade, José Antonio
Fernandes Paiva, que foi vereador em dois mandatos pelo PT.
O evento contou com a participação de dirigentes sindicais de
16 sindicatos de trabalhadores,
além de diversas lideranças de

movimentos sociais, tanto de Piracicaba como de Charqueada,
Rio das Pedras, Águas de São
Pedro e São Pedro. A deputada
Bebel ressaltou a importância de
uma grande união tanto no movimento sindical como populares
para eleger Lula presidente do
País. Um dos instrumentos para
isso, de acordo com ela, é a criação de comitês populares na cidade, para envolver a sociedade nesta discussão. “Inclusive, convido
o Paiva para organizar um comitê
popular em Piracicaba”, disse.
O encontro foi aberto com um
vídeo ressaltando toda garra e luta
da deputada Bebel, tanto na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, como à frente da Apeoesp, na defesa dos professores e
da educação pública de qualidade. “Meu mandato está à disposição de todos, e tanto no combate à
injustiça como na luta permanente em defesa da democracia”, disse, ressaltando a iniciativa que teve
de transferir para a frente do Sin-

dicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo do Campo uma assembleia dos professores, quando o
então presidente Lula foi condenado à prisão, no dia seis de abril
de 2018, por ser injusta. “Toda minha solidariedade também ao Osmir Bertazzoni (diretor do Sindicato dos Municipais de Piracicaba) que esteve à frente na luta
em defesa dos servidores municipais na greve que foi única e
exclusivamente por reposição das
perdas salariais dos últimos três
anos, mas que não teve a sensibilidade do prefeito Luciano Almeida, que não atendeu a reivindicação da categoria”, criticou.
O deputado federal Vicentinho também falou do seu trabalho na Câmara Federal, já por cinco mandatos consecutivos, na defesa dos trabalhadores e que a pedido da deputada Bebel já destinou neste atual mandato mais de
R$ 1 milhão para a cidade de Piracicaba, através de emendas parlamentares. Na campanha que se

aproxima, “preciso do apoio de
vocês para continuar atuando em
defesa dos trabalhadores e para
garantir que a reforma trabalhista seja revogada”, falou, garantindo que a deputada Bebel será a sua
única dobrada em toda região.
Durante o evento, o presidente da Associação dos Aposentados
Metalúrgicos de Piracicaba e vicepresidente da Federação Estadual
de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo, Juraci
Goes (Magal) entregou documento
à deputada Bebel pedindo a retomada da gratuidade do transporte
público aos idosos a partir dos 60
anos, que foi cortado em diversos
municípios, inclusive na cidade de
São Paulo, enquanto que para o deputado Vicentinho foi solicitado
apoio para revogação do parágrafo 6º do artigo 115 da Lei Federal
8.213, de 1991, que proíbe o desconto em folha da contribuição
de aposentados à Confederação
Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP).

T REM I NTERCIDADES

Rodrigo Garcia assina convênios com prefeituras da região de Campinas
O governador Rodrigo Garcia assinou ontem, 18, os convênios entre o Governo de São
Paulo e os municípios de Campinas, Franco da Rocha, Louveira, Francisco Morato, Várzea
Paulista e Vinhedo para viabilizar a primeira etapa do Trem Intercidades. Os convênios darão
garantias e condições jurídicas,
financeiras e técnicas para a implantação do Eixo Norte do projeto. O prazo é de cinco anos, com
prorrogação se necessário.
“O Trem Intercidades é um

projeto desafiador porque aproveita a linha 7 da CPTM até Jundiaí e
reativa a malha ferroviária para
chegar até Campinas. Vamos ter
muitos investimentos em obras de
correção de curvas e novos trens.
O esforço do Governo de São Paulo é tirar o Trem Intercidades do
papel, um projeto que soma mais
de R$ 10 bilhões e temos disposição e capacidade para fazer o investimento”, afirmou Rodrigo.
Com estimativa de investimentos de R$ 10,2 bilhões, o
Trem Intercidades terá 100 km

de extensão, com serviço expresso entre Campinas, Jundiaí e São
Paulo e um sistema com paradas entre Campinas e Francisco
Morato, atendendo às cidades de
Louveira, Valinhos e Vinhedo.
Ambos devem atender até
60 mil passageiros por dia. O
projeto compreende também a
operação, manutenção e obras,
com melhoria do desempenho e
da qualidade do serviço da linha 7-Rubi da CPTM. O Governo de São Paulo aguarda a formalização de convênio com o Mi-

nistério da Infraestrutura para
uso da malha férrea e a renovação da atual concessão pelo Tribunal de Contas da União até
maio, permitindo a publicação
do edital de licitação do projeto.
O anúncio foi feito durante
a quinta edição do programa
Governo Na Área, que visa intensificar relações institucionais
entre autoridades do Governo
do Estado, prefeituras e câmaras municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

ques do Lenheiro, as crianças também participaram da caçada aos
ovos e aprenderam sobre o trabalho em equipe e a importância da
ajuda mútua. “Em roda de conversa, trabalhamos com os educandos os valores da solidariedade, respeito e partilha”, explicaram
Mariana Venturini, coordenadora do Jaraguá e Bruna Gomes,
coordenadora do Jardim Oriente.
O Serviço de Convivência e
Fortalecimentos de Vínculos
para crianças e adolescentes de
06 a 14 anos é desenvolvido pela
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Smads), em parceria com Associação
Atlética Educando pelo Esporte.
O trabalho visa a promoção
da socialização e aprofundamento dos relacionamentos, oferecendo aos participantes a vivência de
espaços coletivos de diálogo, respeito à opinião e a valores do outro. No atendimento são trabalhados temas que contribuem para
o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos.
As atividades são desenvolvidas nas unidades dos Centros de Atendimento Socioeducativo (Case), localizadas nos
bairros Algodoal, Bosques do
Lenheiro, Jaraguá, Jardim Itapuã, Jardim Oriente, Parque
dos Sabiás e Parque Orlanda.

Guilherme Leite

Gabriel Cazzini Cardoso recebeu a medalha de ouro na 16ª OBMEP

O estudante Gabriel Cazzini
Cardoso, da Escola Técnica Estadual Coronel Fernando Febeliano da Costa, recebeu nesta
quarta-feira (13), a moção de
aplausos 4/2022 pela conquista
da medalha de ouro na 16ª edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas). A propositura é de autoria do vereador Thiago Ribeiro
(PSC). Também estiveram presentes os pais do homenageado Darcy Cardoso e Andréa Cazzini.
“Para mim é um motivo de
alegria e satisfação estar aqui entregando essa honraria para um
jovem piracicabano que representa o nosso futuro. O Gabriel recebe a homenagem, mas quem fica
agradecido de verdade somos nós,
por toda a dedicação que ele demonstrou”, disse o parlamentar.
O homenageado destacou que
seu bom desempenho na OBMEP
foi o resultado da sua dedicação e
determinação em alcançar seu objetivo, que era de estar entre os
primeiros colocados. “É uma grande honra para mim estar aqui hoje
recebendo essa moção, algo que eu
nunca imaginei. Desde que comecei no ensino médio eu participo
dessa olimpíada, me esforçando

todos os anos e hoje, finalmente,
consegui a medalha”, ressaltou.
A olimpíada é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo IMPA (Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada), com o apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), e promovida com recursos
do Ministério da Educação.
Foi criada em 2005 para estimular o estudo da matemática
e identificar talentos na área e,
além disso, tem como objetivo estimular e promover o estudo da
matemática, contribuindo para a
melhoria da qualidade da educação básica e possibilitando que
um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade.
É também a maior competição científica do país. Os alunos
das ETECS (Escolas Técnicas Estaduais) conseguiram um saldo
de três medalhas de ouro, 17 de
prata e 39 de bronze, totalizando
56 medalhas. Todos os medalhistas serão convidados a participar
do PIC JR (Programa de Iniciação Científica) como incentivo e
promoção do desenvolvimento
acadêmico dos participantes.
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Reunião discute projeto odontológico
para pessoas com Síndrome de Down
Assessoria Parlamentar

Criança Feliz promove
atividades sobre Páscoa
Proposta é incentivar o cuidado por meio de atividades, conforme cada faixa
etária; programa é desenvolvido pela Smads em parceria com o Cesac

Para tratar sobre o tema, vereadora Ana Pavão se reuniu
com integrantes da Unicamp e do Espaço Pipa

No primeiro trimestre deste
ano, a vereadora Ana Pavão (PL)
participou de reuniões com os representantes da FOP - Unicamp
(Faculdade Odontológica de Piracicaba) e da Associação Síndrome
de Down - Espaço Pipa para estreitar parcerias entre as duas
instituições, com intuito de criar
um projeto odontológico para
pessoas com Síndrome de Down.
Na quinta-feira (7), a assessoria da parlamentar participou do
lançamento do projeto, em um
encontro na associação Espaço
Pipa juntamente com a equipe da
FOP - integrada pela Mirlena
Mansur, Márcio Ajudarte Lopes,
Rogério de Andrade Elias, Maria Lucia P. Andrade Elias e a
aluna pós-graduanda Tamiris
Christensen - e pais para conhecer a novidade no atendimento.
No dia, os pais com interesse
em incluir seus filhos no projeto
preencheram um formulário expressando o interesse. Logo, os

integrantes da FOP realizarão
uma entrevista para ver a real dificuldade odontológica dos filhos e que
tipo de tratamento os pacientes necessitam. Futuramente, os idealizadores pretendem estender esse atendimento aos irmãos destes pacientes com Síndrome de Down.
No encontro, Márcio Ajudarte comentou sobre a importância do projeto de lei de autoria da vereadora Ana Pavão, que
visa à comunicação imediata dos
recém-nascidos com deficiência
às instituições, destacando que
o acompanhamento imediato
auxilia os pais a não ficarem perdidos quando recebem a notícia.
O projeto de lei 78/2021,
aprovado em sessão ordinária
no último ano, obriga o registro
e a comunicação imediata de recém-nascidos com deficiência
pelos hospitais públicos e privados, no âmbito do município,
para que assim realizem um
acompanhamento necessário.

I NF
ANTIL
NFANTIL

Escola realiza atividades
pelo Dia Nacional do Livro
Comunicação/CCS

A Páscoa, celebrada no mês
de abril, tem sido tema para a realização de atividades com mais de
650 crianças atendidas pelo Criança Feliz, programa federal executado pela Smads (Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social), em parceria
com o Cesac (Centro Social de Assistência e Cultura São José). Até
o dia 30 de abril, os visitadores
levarão aos domicílios, brincadeiras e ações para estímulo das capacidades e habilidades das crianças, junto aos seus cuidadores.
A programação tem o objetivo de fortalecer a relação familiar nos cuidados e responsabilidades, por meio da interação
e a construção de memórias. O
Criança Feliz atende crianças de
zero a 03 anos e também crianças de até 06 anos, que recebem
o BPC (Benefício de Prestação
Continuada), além de gestantes.

Ana Paula Paulino, mãe de
Isaías, de 02 anos, fala sobre a
importância do atendimento
para o desenvolvimento integral na primeira infância. “Comecei a fazer parte do programa ainda gestante, e a partir
do nascimento do meu filho,
entendi o quanto as atividades e
orientações que recebo dos visitadores fazem a diferença para
nós. Por meio desse serviço, consegui acessar outros da rede pública e me tornei uma mãe ainda
mais presente na vida dele e do
meu filho mais velho”, disse.
Gabriela Pimentel, visitadora, explicou que as atividades
realizadas este mês trazem o coelhinho da Páscoa como referência para o estímulo dos pequenos. “Além das atividades que
desenvolvemos com eles, trabalhamos a relação familiar, visando o impacto na sua trajetó-

Divulgação/CCS

650 crianças atendidas pelo Criança Feliz

ria de vida, por meio da socioafetividade, coordenação motora
e o vínculo cuidador-criança”.
O programa Criança Feliz
atende gestantes e crianças dos

territórios dos Cras (Centros de
Referência de Assistência Social),
unidades Jardim São Paulo, Mário Dedini, Piracicamirim, Novo
Horizonte, São José e Vila Sônia.

C ICLÍSTICO

Vereador destaca passeio de combate à pedofolia
O 1º passeio de ciclismo de
combate à Pedofilia aconteceu
domingo, 17, com largada às
9hs na avenida Renato Wagner, atrás do Lar dos Velhinhos,
tendo a participação de mais de
400 ciclistas e cerca de 50 staf
na organização do evento.
O evento teve a organização da Federação Paulista de
Ciclismo, com parceria do vereador Paulo Henrique (Republicanos), do deputado federal,
Marcos Pereira (REP/EX), do
deputado estadual, Sebastião
Santos (REP/SP) e das empresas Bike Hotel e Ecossistema Set.
O parlamentar considera
que apesar do evento ser realizado em um domingo de páscoa,

os organizadores e parceiros se
surpreenderam com a participação dos ciclistas e amantes do
esporte, em que todos puderam
receber os kits contendo material da campanha de combate à
Pedofilia, Squeeze e bolsa sacola.
O evento pôde contar com o
apoio da equipe de agentes da Semuttan (Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes), dos guardas civis e
polícia militar na segurança dos
participantes durante o percurso
e trajeto do passeio, com aproximadamente 4 km de percurso.
PERCURSO - a saída foi
da Avenida Renato Wagner, seguindo as margens do Rio Piracicaba, pela Rua do Porto, até

A PLAUSOS

Assessoria Parlamentar

Paulo Henrique destaca a relevância do evento, que reuniu mais de
400 participantes e contou com a presença de dois deputados

a ponte do Morato, seguindo
pelo caminho de terra, dentro
a mata ciliar e entrando no
Engenho Central, seguindo pela

avenida. Dr. Maurice Allain,
passagem pela Ponte do Mirante e chegada pela avenida Renato Wagner, local da largada.

S EMUTTRAN

Moção destaca os cinco anos Oito avenidas receberam serviços de
de empresa do setor protetivo revitalização na sinalização viária
Toda equipe em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil

Nessa segunda (18), teve um
gostinho diferente na Escola Municipal Professor Francisco de Almeida Kronka, no bairro Eldorado. Pelas comemorações do Dia
Nacional do Livro Infantil e de
Monteiro Lobato, os personagens
da obra mais famosa do escritor, o
Sítio do Picapau Amarelo, e de outras tantas obras da literatura, ganharam vida com a ajuda dos professores e funcionários da unidade.
A tradicional cozinheira Tia
Nastácia, vivida por uma das colaboradoras da escola, trouxe
duas surpresas aos alunos: a contação de uma história do Sítio e
um dos seus quitutes para adoçar
o dia literário: uma broa de fubá.
As atividades envolveram
toda a equipe da unidade. Profes-

sores, gestores, orientadores e
funcionários engajados para trazer o incentivo à leitura para todos os 465 alunos da unidade,
matriculados no 1º ao 5º ano.
“Essa é uma atividade que
realizamos todos os anos e retomamos com as aulas presenciais,
visando incentivar o hábito da leitura e disseminar a literatura de
Monteiro Lobato. O sorriso no rosto dos alunos e vê-los envolvidos
pelas histórias é realmente gratificante”, comentou a coordenadora
Mariana de Campos. Os trabalhos
pelo Dia Nacional do Livro Infantil na unidade escolar seguem
também nesta terça (19), com a
realização da encenação e contação da história da Dona Baratinha, na entrada dos alunos.

Assessoria Parlamentar

Justino Lucente

Armazém do EPI - Equipamentos de Proteção Individual ganha o
reconhecimento da Câmara, conforme iniciativa da vereadora Ana Pavão

A Câmara Municipal de Piracicaba, por iniciativa da vereadora Ana Pavão (PL), na moção de aplausos 266/2021, homenageia o Armazém do EPI Equipamentos de Proteção Individual, pelos 5 anos de atuação,
contribuindo para o desenvolvimento de nosso município. A
entrega da comenda contemplou
a pessoa de seu proprietário,
Michel de Queiroz Seregatto.
A empresa está localizada no
bairro Caxambú, rua José Vicente
Pedreira, 1560, se constituindo
numa sociedade limitada, que se
constituiu após o desejo de Michel
de Queiroz Seregatto, de colocar
em prática a experiência que adquiriu em anos de trabalho nesse
segmento, que há partir de 2016
decidiu implementar um sonho e
constitui o Armazém do EPI, que a
princípio era sediado em um cômodo da casa em que residia, enfrentando grandes dificuldades e aceitando o desafio de empreender algo
que queimava em seu coração.
No teor da moção, a vereadora Ana Pavão enfatiza que

com o árduo trabalho e muita
determinação Michel enfrentou
de cabeça erguida todas as dificuldades e essas não foram poucas, sendo que por muitos meses trabalhou sozinho, sem nenhum ganho. "Neste momento,
sua esposa, Bruna Diane Melega Seregatto assumiu toda a responsabilidade do lar, em meio a
crises financeiras, por algumas
vezes pensava em parar, mas o
sonho era muito maior do que
qualquer dificuldade", relata.
A parlamentar também observa que após um ano, sua esposa se desligou da empresa em
que trabalhava e foram trabalhar juntos, estruturando e crescendo, sempre estudando os
materiais e o mercado para crescimento e ampliação. E, em meio
à pandemia, acreditou no mercado online e aumentou suas
vendas por meio do e-commerce, fazendo de um momento de
grande desgaste emocional e perdas financeiras, num momento de
crescimento, com fé em Deus, onde
buscam forças a todo tempo.

A avenida Armando de Salles de Oliveira recebeu reforço na sinalização

As avenidas 31 de Março,
Luciano Guidotti, Brasília, Campos Salles, Independência, Dois
Córregos, Dr. Paulo de Moraes
e Armando de Salles Oliveira,
além das ruas Argentina e do
Rosário, receberam serviços de
revitalização viária, como reforço na sinalização horizontal. A
ação realizada pela Prefeitura,
por meio Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran),
ocorreu entre os dias 4 e 16/04.
A ação faz parte da estratégia
da Semuttran que realiza sistematicamente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinalização de trânsito horizontal e vertical em ruas e avenidas da cidade, com objetivo de garantir mais
segurança para pedestres, ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços são realizados
principalmente no período noturno, para garantir mais segurança das equipes, devido ao intenso fluxo de veículos durante

o dia, e incluem também faixa
de pedestre, lombada, faixa elevada, eixo de rua, pare, zebrado, faixa de canalização e desaceleração, Linha de Redução de
Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran, a tinta especial utilizada
na sinalização horizontal contém microesferas de vidro, que
permite melhor visualização por
refletir a luz dos veículos. Quando necessário, os serviços também incluem a instalação de tachão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 34011110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens,
acidentes etc.) e 156 para
serviços gerais (solicitações
de sinalizações horizontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc).
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INUSITADO
As pessoas sonham com números da loteria, fazem cálculos,
rezam e buscam sinais em placas, números de telefone ou palpites em biscoitos chineses para
ganhar o grande prêmio na loteria. Mas a sorte sorriu para a
norte-americana LaQuedra
Edwards de uma forma completamente inusitada. A moradora
da Califórnia também resolveu
tentar a sorte com todo o dinheiro que tinha nas loterias do tipo
raspadinha. Ela pretendia dividir seus US$ 40 (R$ 190) em
vários jogos mais baratos, para
ter mais chance, mas na hora de
comprar o bilhete na máquina
automática um homem embarrou e ela acabou apertando o
botão errado e gastando todo
dinheiro em um único bilhete.
RICA
Ela entrou no carro contrariada e quando chegou em
casa foi raspar o único jogo que
havia conseguido comprar.
Para sua surpresa, ela ganhou
US$ 10 milhões (R$ 47 milhões).
Imediatamente ela correu para a
loteria. “Eu realmente não acreditei no começo, mas entrei
na 405 Freeway (rodovia),
continuei olhando para o bilhete e quase bati meu carro.”

“Ainda estou em choque.
Escaneei o bilhete com o aplicativa da loteria e fiquei pensando que
não estava certo”. Por fim, quando teve certeza de ter ficado milionária, gritou: ”Estou rica!”
VAZIO
Um fato incomum chamou a atenção do empresário
Éder Vieira dos Santos, 52, na
última segunda-feira (4). Mesmo já durante o horário de almoço, ainda sobravam mesas
desocupadas no restaurante
em que é proprietário no bairro
do Macuco, em Santos, no litoral paulista. O local é o principal comércio procurado por
funcionários da Marimex, empresa que presta serviços de
terminal alfandegário para
contêineres no porto e que teve
a sua rotina modificada desde
o último sábado (2) quando 44
funcionários ganharam o prêmio principal da Mega-Sena
com um bolão aposta em formato de cotas? no concurso 2468.
"Conhecemos vários dos vencedores, com alguns tomamos até
cerveja juntos, mas ficou claro
que com o vazamento da lista
[de ganhadores] ficaram com
receio. Ficamos felizes, também,
pois há pessoas simples que conhecemos que ganharam."
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA/SP, torna pública a Classificação Final do Processo Seletivo nº 1/2022. A
versão integral do EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E ANEXO I, estão disponíveis para consulta no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Mombuca e nos sites www.
publiconsult.com.br e www.mombuca.sp.gov.br. Mombuca, 18
de abril de 2022. – Rogério Aparecido Alcalde - Prefeito

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ
AVISO DE LICITAÇÃO
COLETA DE PREÇOS Nº 04/2022
Comunicamos que está aberta a Licitação (Coleta de Preços:
nº 04/2022) pelo tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico de
barramento na confluência dos rios Passa Cinco e Cabeça, na
bacia hidrográfica do Rio Corumbataí. Prazo para entrega dos
envelopes: até às 09h00 (nove horas) do dia 06/05/2022, na
sala 604, sessão de protocolos, e abertura às 09h30 (nove
horas e trinta minutos) do mesmo dia, na sala 803, ambas
localizadas no Edifício Rácz Center, na Rua Alfredo Guedes,
1949, Higienópolis, Piracicaba, SP. O Edital completo encontra-se à disposição na sala 604 da Fundação Agência das Bacias PCJ, no site www.agencia.baciaspcj.org.br e no site
www.comitespcj.org.br. Eduardo Massuh Cury – Coordenador
Administrativo. Sergio Razera – Diretora-Presidente.

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00

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

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

- 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
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
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FALECIMENTOS
SRA. JUNIA GARDENAL DETONI
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 78 anos, filha dos finados
Sr. Adamo Gardenal e da Sra. Anunciata Mateuci Gardenal, era viúva
do Sr. Agenor Detoni; deixa as filhas: Jaqueline Angelica Detoni, casada com o Sr. Gerson Luiz Reame e Ana Karina Detoni Malagueta. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 15h00 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. SUELY DE JESUS FERNANDES SILVA DE SOUZA faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos,
filha dos finados Sr. Geraldo Fernandes da Silva e da Sra. Ana Pereira da Silva, era viúva do Sr. Manoel Serafim de Souza. Deixa filhos, genros, netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h30 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUCIA BENEDITA LEITE DA
SILVA faleceu dia 16 p.p., nesta
cidade, contava 54 anos, filha dos
finados Sr. Osorio Leite da Silva e
da Sra. Alcinda da Silva; deixa os
filhos: Thiago Alexandre; Michelli
de Fatima Alexandre Bonilha, casada com o Sr. Fernando Aparecido Bonilha e Jose Roberto Alexandre Junior. Deixa netos, demais fa-

miliares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 10h30 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DOROTHY AMALIA FAGANELLO faleceu dia 16 p.p., nesta
cidade, contava 95 anos, filha dos
finados Sr. Americo Faganello e da
Sra. Angelina Nosella, era viúva do
Sr. Luiz Guarda; deixa os filhos:
Jose Luadir; Edvaldo, já falecido;
Claudemir e Melissandra. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade,
sala 04, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PATROCINIO PEREIRA DE
SOUZA faleceu dia 16 p.p., nesta
cidade, contava 64 anos, filho dos
finados Sr. Otavio Evangelista de
Souza e da Sra. Sebastiana Pereira de Souza; deixa os filhos: Roberto Cesar Pereira de Souza; Renato Pereira de Souza; Genilson
Pereira de Souza e Vanessa Pereira de Souza. Deixa, genro, noras, netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 13h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. SUELI APARECIDA MELLE-

GA GUINDO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Alfredo Mellega
e da Sra. Lourdes Correa Mellega,
era casada com o Sr. Mario Sergio
Guindo; deixa os filhos: Fernando
Guindo, casado com a Sra. Thalita
Pezzato Gonçalves Guindo; Andre
Matheus Guindo, casado com a
Sra. Nely Juliana de Fatima Belini
Urbano Guindo e Priscila Cristina
Guindo, casada com o Sr. Rafael
Henrique Andreeta. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação foi realizada anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala
“Standard”, para o Crematório Unidas - Bom Jesus de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM GABRIEL HENRIQUE
NASCIMENTO DOS SANTOS faleceu anteontem nesta cidade,
contava 20 anos, filho do Sr. Leandro Aparecido dos Santos e da
Sra. Joseane Martins do Nascimento; deixa os irmãos: Pedro
Henrique Nascimento da Cruz e
Geovana Gonçalves dos Santos.
Deixa, avós, tios, primos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala
“01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DENIZE RODRIGUES DE
LIMA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 44 anos, filha do
Sr. Arlindo dos Santos Rodrigues

e da Sra. Josefa Olivia dos Santos Rodrigues, já falecida, era casada com o Sr. Claudenilton Costa
de Lima; deixa o filho: Ysaac Rodrigues de Lima. Deixa irmãos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 16h00 da sala
“02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IZAURA PAULO DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 92 anos, filha dos finados
Sr. Francisco Paulo da Silva e da
Sra. Maria Senhora dos Santos, era
viúva do Sr. Luiz Pinto de Oliveira;
deixa os filhos: Manoel Pinto de Oliveira, casado com a Sra. Liliane de
Oliveira; Francisco Pinto de Oliveira, casado com a Sra. Angela de
Oliveira; Francisco Pinto Filho, casado com a Sra. Edna Nakagawa e
Maria Silvana de Oliveira Alves, casada com o Sr. Sergio Antonio Alves. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 13h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. HELENA BORTOLETTO MODOLO faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. João Bortoletto e da Sra.
Domingas Villis, era viúva do Sr.
Jose Modolo; deixa os filhos: Sandra Mara Modolo Gandra, casada
com o Sr. Roberto Ferreira Gandra, Lucia Helena Modolo Zunini,
casada com o Sr. Orlando Zunini;
João Jose Modolo; Edson Roberto
Modolo e Renata Fernanda Modolo Santin, casada com o Sr. Jose
Carlos Santin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório da Saudade, sala
03, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANGELO APARECIDO BRAGAGNOLO DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos,
filho dos finados Sr. Vicente Gomes da Silva e da Sra. Thereza
Luzia B. da Silva; deixa os filhos:
Guilherme Henrique da Silva e João
Vitor da Silva. Deixa irmão, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30
do Velório Memorial São Pedro/SP,
sala 01, para o Cemitério Municipal
da Saudade na cidade de São Pedro/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARCIA TAVARES faleceu
dia 16,nesta cidade, contava 67
anos, filha do Sr. Ruy Tavares e da
Sra. Marlene Baroncini Tavares, já
falecida. Deixa a irmã Maisa Baroncini Tavares de Moraes, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 17,
saindo o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Congonhas de
São Paulo – SP, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANTONIA BARBOSA faleceu
dia 14 p.p., nesta cidade, contava
81 anos, filha dos finados Sr. Be-

nedito Barbosa e da Sra. Sebastiana de Oliveira Barbosa; deixa a
filha: Marcia Camolesi, casada
com o Sr. Reginaldo Jose dos
Reis. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 15, tendo saído o féretro
às 15h00 do Velório da Saudade,
sala 03 para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LOURDES DE OLIVEIRA
SANTOS faleceu dia 14 p.p., nesta
cidade, contava 62 anos, filha dos
finados Sr. Camilo de Oliveira Santos e da Sra. Maria Francisca Teixeira; deixa o filho: Wanderlei, já
falecido. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 15, tendo saído o
féretro às 10h00 da sala “B” do
Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. YOLANDA QUIRINO DO
PRADO VASSELO faleceu dia 14
p.p., na cidade de São Pedro/SP,
contava 75 anos, filha dos finados Sr. Luiz Quirino do Prado e da
Sra. Maria Aparecida de Sousa
Prado, era casada com o Sr. Santo Vasselo; deixa os filhos: Edson
Luis Vasselo, casado com a Sra.
Maria Janete Macedo de Araujo;
Edenilson Carlos Vasselo; Edenilse Solange Vasselo, casada com
o Sr. Benedito Rodrigues Bueno e
Edilson Luis Vasselo, casado com
a Sra. Nilma Celia Nunes Vasselo.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 15, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Memorial
de São Pedro/SP para o Cemitério
Municipal da Saudade de São Pedro/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. APARECIDA DE FATIMA
CAMPOLIM ALVES faleceu dia
14 p.p., nesta cidade, contava 66
anos, filha dos finados Sr. Pedro
Campolim de Almeida e da Sra. Cecilia Torteli Campolim, era viúva do
Sr. Anisio Alves Filho; deixa os filhos: Fernanda Ferreira Nogueira,
já falecida; Fabiana Campolim Nogueira dos Santos, casada com o
Sr. Robson Lourenço dos Santos;
Anisio Alves Neto, já falecido e Fabio Edvaldo do Amaral Alves. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 15, tendo saído o
féretro às 15h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MEIRE DE SOUZA PEREIRA
faleceu dia 14 p.p., nesta cidade,
contava 64 anos, filha dos finados Sr. Ernesto Martins Pereira e
da Sra. Luzia de Souza. Deixa
irmã, cunhado, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 15, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Mairinque/SP, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NALZIRA PREZZUTTO ZOLIN faleceu dia 15, nesta cidade,
contava 86 anos, filha dos finados
Sr. Domingos Prezzutto e da Sra.
Maria Baroni, era viúva do Sr. An-

tonio Zolin; deixa os filhos: Leila Regina Zolin Nasato, casada com o
Sr. Marco Aurelio Nasato; Luiz Alberto Zolin, casado com a Sra. Elisabeth de Fatima Gonzalez Zolin;
Lilian Aparecida Zolin Siviero, casada com o Sr. Claudio Ednilson Siviero e Livandir Antonio Zolin, casado com a Sra. Adriana Aparecida Mellega Zolin. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
16, tendo saído o féretro às 13h00
do Velório da Saudade, sala “01”,
para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LAURO PINHEIRO DE CAMARGO faleceu dia 15, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos
finados Sr. Calixto Pinheiro de
Camargo e da Sra. Vicentina Antunes de Camargo; deixa a filha:
Tatiana Millanez de Camargo Machado, casada com o Sr. Ederson Kerches Machado. Deixa
neto, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
dia 16, tendo saído o féretro às
10h30 da sala “01” do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JACIRA PINSON CAPETTI
faleceu dia 15, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados
Sr. Carlos Pinson e da Sra. Henriqueta Tangui Pinson, era viúva do
Sr. Jose Capetti; deixa os filhos:
Edson Antonio Capetti, casado
com a Sra. Silvana Regina F. Capetti; Valeria Capetti Nunes, casada com o Sr. Jose Pedroso Nunes
e Marcio Jose Capetti. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
16, tendo saído o féretro às 14h00
do Velório da Saudade, sala “03”,
para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JORGE ELIAS MOREIRA DA
ROCHA faleceu dia 15, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos
finados Sr. Jose Moreira da Rocha e da Sra. Maria Julia Peixoto
de Carvalho Rocha, era casado
com a Sra. Leonice Aparecida Antonio. Deixa familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
16, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório da Saudade, sala “07”,
para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA faleceu dia 16, nesta cidade,
contava 75 anos, filho dos finados Sr. João de Oliveira e da Sra.
Antonia Germano de Oliveira, era
casado com a Sra. Helena Nalesso de Oliveira, deixa os filhos:
Getulio Jesus de Oliveira; Maria
Claudia de Oliveira Zanelatto, casada com o Sr. Claudemir Luciano Zanelatto; Marcia Aparecida
de Oliveira; Ana Amelia Oliveira
Polo, casada com o Sr. Giusivan
Antonio Polo e Fabio de Oliveira,
já falecido. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 16, tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOSÉ ALVES faleceu dia 16pp
na cidade de Rio das Pedras, aos
72 anos de idade e era casado com
a Sra. Adelir Dutra Alves. Era filho
do Sr. Euclides Alves e da Sra. Maria Cordeiro, ambos falecidos. Deixa os filhos: Jair Dutra, Odair José
Alves, Vanderlei Alves e Maria Elisangela Alves. Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal
naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ALCEU BATISTA TONELLI faleceu dia 16pp na cidade de Rio
das Pedras aos 61 anos de idade e
era filho do Sr. Nelson Tonelli, já falecido e da Sra. Luiza Murbach Tonelli. Deixa os filhos: João Pedro
Tonelli, já falecido e Jessica Carolina Tonelli. Deixa demais parentes e
amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade
de Piracicaba e o seu sepultamento deu-se anteontem as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Parque da Ressurreição - Sala “C”,
para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
MENINO ANTHONY SANTOS DE
CARVALHO faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba e era filho do Sr. Vitor Henrique de Carvalho Silva e da Sra. Amanda
Santos de Lima. O seu sepultamento deu-se ontem as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – sala
01, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ADILSON MACHADO PACHECO faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 81 anos de idade e
era filho do Sr. Antonio Jose Pacheco e da Sra. Sabina Machado Pacheco, ambos falecidos. Deixa o filho:

Carlos Eduardo Ferreira Pacheco casado com Sabina da Rocha. Deixa 2
netos, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade - Sala 04,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

ti. Deixa ainda netos, bisneto, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem ás 16:00
hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras
seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANEZIA TEIXEIRA ALBIGESI faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e
era viúva do Sr. Sebastião Albigesi. Era filha do Sr. João Teixeira
Filho e da Sra. Joana de Souza
Teixeira, falecidos. Deixa os filhos: Sueli Albigesi Barbosa casada com Renato Barbosa, Nazira Albigesi, Sonia Albigesi casada com Gilberto J. de Moraes e
Sandra Albigesi Nogueira. Deixa
netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 01, para o
Cemiterio da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. GUERINO BOMBO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos
89 anos de idade e era casado com
o Sra. Antonia Bortolin Bombo. Era
filho de Arthur Bombo e Benedicta
Chiquito, falecidos. Deixa filhos:
Sérgio Valdir Bombo, Elisabete de
Fátima Bombo, Laisa Augusta Bombo, Carlos Alberto Bombo, Benedita Bombo, Maria Cristina Bombo,
Claudemir Artur Bombo, André Cristiano Bombo, Luiz Alexandre Bombo, Marcos Aparecido Bombo, José
Antonio Bombo, falecido e Sueli
Edite Bombo, falecida. Deixa genros, noras, netos e bisnetos. O seu
sepultamento dar-se-á hoje às
09:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal da Vila Rezende - Sala 01, seguindo para o
Cemiterio da Saudade, onde será
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PLINIO SACCHI faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Ester Munhoz Sacchi. Era filho do Sr. Tiberio Sacchi
e da Sra. Paschoalina Ciaramello
Sacchi, falecidos. Deixa as filhas:
Raquel Cristina Sacchi, Eunice Regina Sacchi e Elaine Camila Sacchi.
O seu sepultamento deu-se ontem
às 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 02,
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LOURDES TOLOTTI DA ROCHA LIMA faleceu ontem na cidade de Rio das Pedras, aos 96 anos
de idade e era viúva do Sr. Luiz da
Rocha Lima. Era filha do Sr. Antonio Tolotti e da Sra. Antonia Tonon,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Luiz Antonio Rocha Lima e Maria
Aparecida Rocha Lima Scarassa-

SRA. TERESA RAMOS DE GODOY
faleceu dia 15 na cidade de Piracicaba aos 82 anos de idade e era
viúva do Sr. Benedito Bueno de
Godoy. Era filha do Sr. Lazaro Martins Ramos e da Sra. Eufrosina Rubia, falecidos. Deixa os filhos: Aparecido Benedito Bueno de Godoy;
Mario Antonio Bueno de Godoy; Ezildo Edison Bueno de Godoy; Arlindo
Amancio Bueno de Godoy; Maria
Aparecida Bueno de Godoy Ferreira; Iara Isabel de Godoy Trevisan.
Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento
deu-se dia 15 as 16:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório “A” do Cemitério Parque da Ressurreição, seguindo para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

SRA. IOLANDA FUZARO PATROCINIO faleceu dia 14pp na cidade
de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Decio Patrocinio. Era filha do Sr. Adholfo Fuzaro e da Sra. Amalia Belomo, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Carlos Alberto Patrocinio casado
com Lourdes F. de Andrade, Antonio Carlos Patrocinio casado com
Katia M. Patrocinio e Sonia Regina
Patrocinio Nogueira da Silva casada com Ivanildo N. da Silva. Deixa também netos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se dia 15 as 14:00 hs, saindo
a urna mortuária Municipal de Vila
Rezende sala 01 seguindo para a
referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. CARLOS ALBERTO PIRES
CORRÊA faleceu dia 15 na cidade
de Piracicaba, aos 38 anos de idade e era filho do Sr. Antônio Corrêa Filho e da Sra. Sebastiana Luzia Pires Corrêa. Deixa também irmãos, sobrinhos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento

deu-se dia 15 as 13:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. BENEDITA MARCELLO faleceu dia 15 na cidade de Piracicaba
aos 73 anos de idade e era casada
com o Sr. Dirceu Marcello. Era filha
do Sr. Antonio Seno e da Sra. Tereza Bento Seno, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Angela Cristina Marcello, Jose Fernando Marcello, Maria Luciana Marcello Silva e Tatiane
Tereza Marcello Benatto. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento deuse dia 15 as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Parque
da Ressurreição sala C, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ALCEU BATISTA TONELLI faleceu dia 16 na cidade de Rio das
Pedras aos 61 anos de idade e era
filho do Sr. Nelson Tonelli, já faleci-

do e da Sra. Luiza Murbach Tonelli.
Deixa os filhos: João Pedro Tonelli,
já falecido e Jessica Carolina Tonelli. Deixa demais parentes e amigos.
O seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Piracicaba onde o seu sepultamento deuse dia 17 as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Parque
da Ressurreição sala C, seguindo
para a referida necrópole, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. NELSON VALERIANO LEME
faleceu dia 15 na cidade de Águas
De São Pedro aos 45 anos de
idade.Era filho do Sr.Nelson Bento Leme e da Sra.Selma de Oliveira Leme. Deixa a filha: Heloisy
.Deixa irmão ,demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro
e o seu sepultamento deu se dia
16 ás 16:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para o
Cemitério Parque São Pedro onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

A Tribuna Piracicabana
A12

Terça-feira, 19 de abril de 2022

