
EMPOSSADO
O governador Rodrigo Garcia

empossou, ontem, 25, o economis-
ta e mestre em Administração Pú-
blica e Governo, Felipe Scudeler
Salto, como novo secretário da
Fazenda e Planejamento do Es-
tado de São Paulo (Sefaz-SP). A
cerimônia, no Palácio Clóvis Ri-
beiro, edifício-sede da Sefaz-SP
na capital paulista, reuniu polí-
ticos, funcionários e represen-
tantes de entidades de classe.

MEIRELLES
Acompanhando a cerimônia

estavam Henrique Meirelles, que
esteve à frente da pasta até mar-
ço deste ano, e o secretário-exe-
cutivo da Sefaz-SP, Tomás Bru-
ginski. Também prestigiaram a
solenidade os ex-ministros Ma-
ílson da Nóbrega e Nelson Ma-
chado. O ex-presidente do Banco
Central do governo Lula está no
União Brasil e é cogitado a vice
na chapa do tucano Garcia.
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CARVALHOSA
Reconhecidamente alinha-

do ao presidente Jair Bolsonaro
(PL), o site Jornal Cidade Onli-
ne informou que o jurista Mo-
desto Carvalhosa, “o maior ju-
rista brasileiro vivo”, segundo
a publicação, “destruiu a espe-
rança da esquerda ao dizer que
indulto não é recorrível ao STF
(Supremo Tribunal Federal)”.
Na avaliação de Carvalhosa, a
decisão da principal corte do
País foi “uma clara manifesta-
ção de vingança”. De qualquer
forma, o Capiau – idoso e cansa-
do – tem vergonha de reprodu-
zir o que disse  Daniel Silveira a
respeito dos ministros do STF, es-
pecialmente Alexandre de Moraes.

NARRATIVA
Se existe uma palavra que en-

trou no vocábulo da política é
“narrativa”. E, de fato, ela expli-
ca muita coisa, e contribuiu para
entender qual é a estratégia do
presidente Jair Bolsonaro ao dar
indulto a Daniel Silveira. Ou seja,
estabelecer a narrativa de que o
STF é um “obstáculo” ao gover-
no. A narrativa, entre bolsonaris-
tas, já é antiga, e ganhou força
com a pandemia, quando o STF
respondeu sobre as responsabili-
dades constitucionais de cada
ente federativo – o que, aliás, não
trouxe nenhuma novidade. Mas,
para quem precisa de narrativa,
a manobra cai com uma luva.
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NO MONTE REY
Carolina Angelelli, agora no

PSD, recebeu o ex-prefeito de
Paulínia, Edson Moura, pré-
candidato a deputado federal.
O encontro aconteceu na resi-
dência de apoiadores no bairro
Monte Rey II e Carolina confir-
mou sua pré-candidatura a de-
putada estadual. “A mudança

aconteceu porque estamos uni-
dos na missão de trabalhar por
um projeto grandioso por Piraci-
caba e por nosso povo”. Na foto,
Carolina, Edson Moura, o filho
dele, Edson Moura Júnior, tam-
bém ex-prefeito de Paulínia, e o
advogado Max Pavanello, vice-
presidente do PDT de Piracicaba.
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ESQUERDINHA
Carlos Roberto Rodrigues, o

Esquerdinha, nada a ver com po-
lítica, mas com futebol dos tempos
de colégio – esteve com o pré-can-
didato a governador Tarcísio Frei-
tas, do Republicanos, alinhado ao
presidente Jair Bolsonaro (PL), de

quem foi ministro do Planejamen-
to. Para Rodrigues, seu candida-
to “está eleito, já que é pré-candi-
dato, vai passar na convenção e
ganhará as eleições”. Importante
essa animação, porque em políti-
ca tudo pode acontecer. Até nada.

Prefeitura abre concurso com
68 vagas para agente de saúde
Edital foi publicado ontem, 25, no Diário Oficial do Município e as
inscrições começam no próximo dia 4 de maio, a partir das 10h

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Saú-
de, publicou ontem, 25, no Di-
ário Oficial do Município, a
abertura de inscrições do con-
curso público para admissão de
agente comunitário de saúde
(ACS), com referência salarial
de R$ 1.778,60. De acordo com
o edital 003/2022, serão 68
vagas disponibilizadas no regi-
me CLT/40 horas. O concurso
será realizado por meio da Fun-
dação Vunesp e a taxa de ins-
crição é de R$ 57. As informa-
ções completas deste edital es-
tarão disponíveis  no s i te
www.vunesp.com.br a partir do dia
4/5, quando abrem as inscrições.

De acordo com o edital,
para se inscrever o requisito
mínimo é ter – pelo menos – 18

anos, ensino médio completo e
morar na área de abrangência
da USF em que a vaga estiver
disponível. É importante desta-
car que está assegurado aos
candidatos com deficiência e aos
afrodescendentes o direito de
inscrição, obedecido ao percen-
tual previsto na Lei Municipal
6.246 de 03 de junho de 2.008 e
suas alterações e pelo Decreto Fe-
deral 9.508/2018 e suas alterações.

A inscrição deverá ser efetua-
da das 10 horas de 4 de maio de
2022 até às 23h59 de 6 de junho
de 2022 (horário oficial de Brasí-
lia), exclusivamente pela internet,
no site www.vunesp.com.br. No
ato da inscrição o candidato deve-
rá fazer a opção pela área de
abrangência da Unidade de Saú-
de da Família em que reside. A

comprovação de residência do
candidato na área de abrangência
inscrita se dará quando da convo-
cação dos candidatos classificados
para o Curso Introdutório de
Formação Inicial e Continuada. O
candidato que deixar de compro-
var a residência na Área de Abran-
gência da USF será eliminado.

As vagas são para as seguin-
tes unidades: 1º de Maio, Astúri-
as, Algodoal, Anhumas, Artemis I
e II, Boa Esperança I e II, USF Ja-
vari, Bosques do Lenheiro I e II,
Jardim Gilda, Campestre, Costa
Rica, Chapadão I e II (Sol Nascen-
te), Eldorado I e II, Cecap, Gran
Park (Vida Nova), IAA I e II, Ibi-
turuna, Itapuã I e II, Jaraguá I e
II, São José, Jardim Oriente, Serra
Verde, Monte Feliz, Jardim Prima-
vera, Vila Fátima, Jardim Vitória,

Minas Novas (Jd. das Flores),
Monte Líbano I e II, Mário Dedini
I e II, Vila Industrial, Paineiras,
Parque Orlanda, Santa Fé, Ko-
bayat Líbano, Santa Rosa I e II,
Santana, São Francisco, Santa
Rita Avencas, Tatuapé I e II, Saú-
de em Campo (Parque São Jorge e
Monte Alegre), Tupi e Vem Viver.

As provas objetivas têm
data prevista para sua realiza-
ção em 17 de julho de 2022. A
confirmação da data e do horá-
rio e as informações sobre o lo-
cal e sala para a realização das
provas serão divulgadas em bre-
ve e deverão ser acompanhadas
pelo candidato por meio de Edi-
tal de Convocação a ser publica-
do no Diário Oficial do Municí-
pio (www.piracicaba.sp.gov.br) e
no site da Fundação Vunesp.

COM LULA EM HELIÓPOLIS
A deputada estadual Profes-
sora Bebel participou do en-
contro PT na comunidade de
Heliópolis, onde foi recebi-
da pelo ex-presidente Lula
com um forte abraço. A visita
foi na última quinta-feira, 21
de abril, e também contou
com as par t ic ipações do

professor Fernando Had-
dad, também pré-candidato
ao governo de São Paulo, e
da presidenta nacional do
PT, a deputada federal Glei-
si Hoffmann, e de diversas
lideranças da comunidade,
entre elas a presidenta da
UNAS, Cleide Alves. A9

O arquiteto, urbanista e escri-
tor Walter Naime lança, ama-
nhã, 27, a partir das 19h30, o
seu novo livro, “Antes do De-
pois”, que aconteceu na sede
da Acipi (Associação Comer-
cial e Industrial de Piracicaba),
a Rua do Rosário, 700, Cen-
tro. Nascido em São José do
Rio Preto, em 1934, mudou-
se para a Noiva da Colina já
no ano seguinte, e aqui cons-
titui família – foi casado com
Heloisa Naime, já falecida –
e teve os filhos Walter, Mar-
cel, Patrícia e Mariana. Den-
tre as realizações, foi respon-
sável pelo projeto e constru-
ção da Escola de Música de
Piracicaba, da sede do Jor-
nal de Piracicaba e da residên-
cia do maestro Ernest Mahle.
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NOVO LIVRO DE
WALTER NAIME
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O Turismo de Piracicaba
está on-line

Rose Massarutto

Outro dia reali-
 zei a leitura de
um artigo que

dizia que o turismo
mudou. É claro que
essa mudança é dese-
nhada e proporciona-
da pelo turista. O tu-
rista muda, seus in-
teresses de viagens e suas mo-
tivações mudam, e quando afir-
mamos isso, precisamos tam-
bém pensar essas mudanças
em nossos destinos turísticos.

Piracicaba, hoje é um im-
portante destino turístico da
nossa Região Metropolitana,
além de ótimo serviços de ali-
mentação, hospedagem e recep-
tivo, possuímos atrativos impor-
tantes e consolidados como a
Rua do Porto, mas também de-
senvolvemos novos roteiros e
passeios para que a população,
visitantes e turistas possam vi-
ver como experiência e ficar por
mais tempo em nossa cidade.

Um dos roteiros mais pro-
curados para realização de pas-
seios hoje na cidade é a Rota Ti-
rolesa, uma importante experi-
ência gastronômica rural, com
gostinho tirolês, com pratos tí-
picos, cultura do vinho e cerve-
ja artesanal. Também temos
como atrativo o charmoso bair-
ro do Monte Alegre. Um roteiro
gastronômico que alinha a cul-
tura e a história representada
por uma arquitetura linda
com restaurantes que proporci-
onam verdadeiras experiências
gastronômicas em nossa cida-
de. Já conheceu esses lugares?

Para realizar essa experi-
ência estamos sempre pensan-
do em políticas públicas do tu-
rismo que possam facilitar o
acesso as informações dos ser-
viços de hospedagem, alimen-
tação e mobilidade, essenciais
para o visitante e turista. O
receptivo e a comunicação dos
serviços públicos e privados é
o elo mais importante entre o
destino turístico e o turista.

Pensando nesses fatores,
analisando o mercado econômi-
co do turismo e propondo Pira-
cicaba como destino turístico
importante para região e estado,
lançamos essa semana nosso
Posto de Informações Turística
online. O serviço e o acesso fun-
cionam por meio de um aplicati-
vo de celular, através de um nú-
mero de telefone, assim nossa
população, visitantes e turistas
podem ter acesso as informações
dos serviços, passeios e funcio-
namento dos atrativos, calendá-

rio de eventos entre
outras informações.

Vale lembrar que
aos finais de semana
esse atendimento é re-
alizado no Posto de
Informações Turísti-
cas no Casarão do
Turismo, na Rua do
Porto, onde além das
referências e orienta-

ções, o visitante pode também
conhecer sobre nosso rio Piraci-
caba e as manifestações culturais
que acontece em seu entorno por
meio de uma exposição perma-
nente. No local encontramos
também uma sala de exposições
temporárias que abriga belís-
simas e criativas exposições
como o salãozinho do humor.

A comunicação com o turis-
ta e a valorização de nossos pas-
seios foi o foco de investimento
nesse último ano, da atual ges-
tão municipal para o turismo.
Investimos em comunicação ins-
titucional, por meio da monta-
gem de um site específico o
turismopiracicaba.com.br, que
possui nosso inventário turís-
tico com informações de rotei-
ros, atrativos e serviços volta-
dos para o segmento em nos-
sas redes sociais o vistePiraci-
caba, que tem levado todas as
informações sobre os equipa-
mentos turísticos, feiras e even-
tos até passeios e roteiros como
dicas para visitar Piracicaba.

Propor um receptivo que va-
lorize nossa cidade, nossos servi-
ços turísticos e o turismo local é
nosso objetivo, trazendo assim a
inovação e a tecnologia para me-
lhor cumprir essa finalidade.

Com essa proposta quere-
mos conquistar uma melhor
comunicação com nossos visi-
tantes e turistas e consolidar
essa importante atividade eco-
nômica na cidade de Piracica-
ba, valorizando nossos espaços
de uso comum e principalmente
proporcionando o crescimento
dos empresários nas áreas dos
serviços e comércio que traba-
lham direta e indiretamente
para este segmento acontecer.

———
Rose Massarutto, di-
r e t o r a  d o  T u r i s m o
de Piracicaba
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“Brasil: Nunca mais!”
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

Barros – amigo pes-
soal de Luiz Guidott-
ti. Então, Luiz foi
chamado ao telefone.
Era Adhemar. Que
justificava a sua au-
sência por motivo
grave: começara a re-
belião contra o go-
verno de João Gou-
lart. E vinha de Mi-
nas Gerais. Foi, pois,

na casa de Luiz e Diva Guidotti
que Piracicaba soube da tragé-
dia que mataria a democracia.

Parte dessa história, já a
contei no livro “Piracicaba Po-
lítica”. A democracia ruiu. E
surgiu a lei do ditador de plan-
tão. A violência espalhou-se
pelo país. Acontecera o previ-
sível: “Na ditadura, o perigo é
o guarda da esquina”. Piraci-
caba foi vítima de diversos de-
les. Os porões policiais torna-
ram-se verdadeiras masmor-
ras. As torturas a prostitutas,
drogados, pessoas indefesas
faziam até as pedras clamarem
de indignação. Denunciamos
tudo isso. E a que preço!

Não há como silenciar di-
ante dos que negam o horror
daqueles anos, querendo repe-
ti-lo. Ora, não tenho mais for-
ças para ver o retorno da mes-
ma desgraça. A verdade foi
toda escancarada principal-
mente no livro “Brasil: Nunca
Mais”, corajoso documento or-
ganizado por Dom Paulo Eva-
risto Arns e a Arquidiocese de
São Paulo. Lá estão os horro-
res acontecidos na ditadura:
tortura, mortes, desapareci-
mentos. Que cidadão decente
pode pretender, para seus filhos,
tal miséria? Lembremos, então,
aos candidatos a ditadores:
àquele Brasil, “Nunca Mais”.

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

Cecílio Elias Netto

Éinsultante, men-
tira deslavada,
negar a ditadu-

ra brasileira a partir
de 1964.  Ela existiu!
Perdurou por mais de
duas décadas. E foi,
por alguns anos, fe-
roz, sangrenta. Men-
tem vergonhosamen-
te os que a negam. Não importa
sejam civis ou militares, nem que
estejam no ou fora do poder.
Uma das muitas notáveis teste-
munhas, dissesse a verdade, po-
deria ser o conselheiro-mor do
presidente da República: o gene-
ral da reserva Augusto Heleno.
E que história ele teria a contar!

Augusto Heleno foi impor-
tante assessor do General Syl-
vio Frota, quando este era Mi-
nistro da Guerra na presidên-
cia de Ernesto Geisel. Era o iní-
cio da chamada “distensão po-
lítica”, com o propósito de en-
cerrar a ditadura. Os militares
estavam divididos em grupos
denominados “da Sorbonne” –
alinhados a Castello Branco –
e os da “linha dura”, de Costa e
Silva e Médici. O radical Sylvio
Frota – querendo manter a di-
tadura – tentou dar “um gol-
pe no golpe” e foi deposto pelo
presidente Geisel. E Augusto
Heleno também caiu fora.

O golpe de 1964 não foi inici-
ativa apenas de militares. Foi
projeto militar-civil, com partici-
pação de lideranças civis e de
políticos. Três governadores de
estado lideraram a intentona: o
mineiro Magalhães Pinto, Carlos
Lacerda (da então Guanabara) e
o paulista Adhemar de Barros.

Lembro-me de tudo e vivi
essa história ao longo dos seus
21 anos. Na noite de 31 de março
de 1964, eu estava na celebração
dos aniversários dos queridos
Luiz e Diva Guidotti.  Aos meus
ainda 23 anos de idade, eu era
diretor da “Folha de Piracicaba”,
jornal criado por um grupo em-
presarial da cidade. O José Luiz
– filho de Luiz e Diva, pai do
Júnior, atual secretário munici-
pal – e eu éramos  amigos desde
a infância. Wilson, filho de Luci-
ano Guidotti, era meu concunha-
do; Luciano e dona Amélia ti-
nham sido padrinhos de meu
casamento com Mariana.  Rela-
ções, pois, muito próximas.

Aguardava-se a presença
do governador Adhemar de

O golpe de 1964O golpe de 1964O golpe de 1964O golpe de 1964O golpe de 1964
não foi iniciativanão foi iniciativanão foi iniciativanão foi iniciativanão foi iniciativa
apenas deapenas deapenas deapenas deapenas de
militares.militares.militares.militares.militares.
Foi projetoFoi projetoFoi projetoFoi projetoFoi projeto
militar-civil, commilitar-civil, commilitar-civil, commilitar-civil, commilitar-civil, com
participação departicipação departicipação departicipação departicipação de
lideranças civislideranças civislideranças civislideranças civislideranças civis
e de políticose de políticose de políticose de políticose de políticos

A Cantora Careca – o Teatro do Absurdo e o Cotidiano
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Maria Teresa
S. M. de Carvalho

Neste mês de
abril, no Tea-
tro Erotides

de Campos, com uma
única apresentação,
chegou para a grande
plateia o Espetáculo A
Cantora Careca, texto
de Eugéne Ionesco,
sob direção e adaptação de Car-
los ABC, som de Cesar Nogueira,
Luz de Maurício Augusti.  Com
um talentoso elenco, a peça ofe-
receu ao público o hilário, inu-
sitado e pitoresco Teatro do Ab-
surdo, com imagens radiantes,
figurino ímpar e personagens
caricaturais, trazendo o cotidi-
ano e os encontros casuais.

A peça retrata um casal, se-
nhora e senhor Smith, genial-
mente interpretados por Rosan-
gela Pereira e Leonel Ferraz, que
habita na cidade de Londres,
com trejeitos e maneiras peculia-
res. O ambiente está no entorno
da realização de um jantar no
domicílio familiar, tendo como
convidados outro casal, senhora
e senhor Martin, habilmente in-
terpretados por Mayara Kristina

e Wellington Camargo,
também com comporta-
mentos ora hilários, ora
absurdos. Durante as
cenas, Mary, a emprega-
da da casa, vivida com
muita graça por Danie-
la Tonin, e a presença de
uma oficial bombeira
cheia de energia, inter-
pretada pela atriz Vivi-
ane Souza, dão o con-

torno ainda mais empolgante.
Os diálogos que compõem a

narrativa tratam de assuntos cor-
riqueiros, com conteúdo absurdo
e surreal, revelando um estado
mental de loucura num mundo
perdido e sem sentido. Apesar dos
extremos, o espetáculo resgata
muito de nosso universo cotidia-
no, com pensamentos desconexos,
falas vazias, introspecções aleató-
rias, sem densidade racional. O
público, diante de falas engraça-
das, mergulhadas no verdadeiro
escracho, encontra a crítica soci-
al: qual o sentido de nossas ações
e reflexões num mundo tomado
pela superficialidade e frivolidade?
Com muita graça, o diretor Carlos
ABC direciona a plateia para o sor-
riso, assim como para o debate
político e moral de nossas ações.

Carlos ABC foi impecável na
forma e conteúdo. O figurino e a
cenografia levam o público ao
universo onírico, o lugar parale-
lo do absurdo, com cores, atitu-
des inesperadas, rompantes dos
personagens. O comportamento
destes últimos orbita entre diva-
gações inimagináveis e expres-
sões corporais, divididas entre
passos, canto, gingados, grunhi-
dos e tic nervoso. Os atores esti-
veram impecáveis, carregando o
roteiro com diversão, dramatici-
dade e exagero estapafúrdio. Um
verdadeiro espetáculo para aque-
les que amam a arte teatral!

A peça A Cantora Careca trou-
xe muito do estado inconsciente,
algo meio instintivo e selvagem. A
plateia pode encontrar-se através
das narrativas, confrontando-se
com os sentimentos, desejos e ati-
tudes mais instigantes que confor-

mam a nossa prática social e co-
tidiana. A destreza dos atores e
atrizes, assim como a genialida-
de do diretor Carlos ABC soube-
ram impactar, encantar e direci-
onar os nossos pensamentos para
um mundo que precisamos
transformar, menos imponde-
rável, mais racional e justo. En-
contramos na narrativa a ver-
dadeira crítica social! Daí a ca-
pacidade do mestre ABC que
transita entre o local e univer-
sal, falando das paixões, da sa-
nidade e da demência humana!

Esperamos novas apresen-
tações do espetáculo A Cantora
Careca na cidade de Piracicaba,
retornando com seu humor úni-
co e seus atores e atrizes talento-
sos. Na primeira exibição, o tea-
tro esteve lotado, com um publi-
co atento, externalizando a ver-
dadeira comoção que a peça exi-
ge e desperta de maneira in-
cansável! A linguagem da arte
do absurdo revela-se inspira-
dora para reencontrarmos o
elementar, o razoável no coti-
diano das relações humanas.

———
Maria Teresa Silva Mar-
tins de Carvalho, assis-
tente social e escritora

Preconceito na seleção
do trabalhador

Tem a Justiça do Trabalho
recebido, cada vez mais,
processos que tratam, ex-

pressamente, de “gordofo-
bia”, nos locais de trabalho.

Há decisões, tanto da 1ª
Instância, quanto do Tribunal
Superior do Trabalho, para
condenar empregadores ao pa-
gamento de danos morais, em
razão de ofensas a trabalha-
dores, por causa do peso.

Segundo a Pesquisa Nacio-
nal de Saúde, de 2019, feita pelo
IBGE, cerca de 96 milhões de pes-
soas, na faixa de sobrepeso ou
da obesidade, apontam 26,8% de
brasileiros com sobrepeso.

Durante a pandemia, o
tema ganhou mais relevância,
com processos que trazem a
expressão “gordofobia”. Rela-
tora de um dos processos, no
TST, a Ministra Kátia Maga-
lhães entendeu que “a empre-
sa não zelou pelo ambiente de
trabalho, com o fim de impe-
dir que sua preposta tratasse
a Reclamante de maneira
abusiva, gerando, nas pala-
vras da Corte Regional, indes-
critível constrangimento”.

Para o Relator do caso, de-
sembargador Paulo Kim Barbo-
sa “fica muito clara a cobrança
de meta e a exigência de que os
empregados perdessem peso”.

O combate à discrimina-
ção é uma tendência mundial,
previsto na Convenção 111, da

Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e reforçada
pela Convenção 190, da qual o
Brasil ainda não é signatário.

Essa nova convenção traz
algumas recomendações, entre
elas campanhas de sensibiliza-
ção e conscientização nas em-
presas, especialmente, com
agentes multiplicadores e canal
de denúncia, procedimento efe-
tivo de apuração, com punição
ao funcionário que discrimina.

A pessoa gorda tem sofrido
discriminação, desde o proces-
so de seleção, no mundo do tra-
balho, prática que tem gerado
ações judiciais, contra quem dei-
xa de contratar, com a justifica-
tiva da aparência do candidato.

O combate à discriminação
é tendência mundial e está pre-
visto na Convenção 111 da Orga-
nização Internacional do Traba-
lho (OIT), recentemente reforça-
da com a Convenção 190, da qual
o Brasil ainda não é signatário.

O tema tem despertado
atenção e interesse, pelo fato de
6 em cada 10 brasileiros, apre-
sentarem excesso de peso, se-
gundo a Pesquisa Nacional de
Saúde, de 2019, feita pelo IBGE.

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

Sobre a proposta de Constituição Libertadora
Armando A.

dos Santos

Estará visitando
Piracicaba, no
 próximo sába-

do, dia 23 de abril, o
deputado federal Luiz
Philippe de Orleans e
Bragança (PL/SP),
autor de um notável
projeto para uma
nova constituição. Deverá fazer
uma palestra sobre esse projeto
no COC (Rua José Ferraz de Ca-
margo, 292, São Dimas), às 16
horas. A entrada é franca e gra-
tuita, mas o Círculo Monárqui-
co de Piracicaba “Barão de Re-
zende” e o Movimento Direita
Piracicaba, que convidaram o
palestrante, solicitam a doação
de um quilo de qualquer alimen-
to não perecível, para ser pos-
teriormente entregue a famíli-
as carentes de nossa região.

O deputado autor do proje-
to pertence à Família Imperial
Brasileira, sendo sobrinho do seu
atual Chefe, D. Luiz de Orleans e
Bragança, assim como dos seus
irmãos e sucessores imediatos, D.
Bertrand — que duas vezes este-
ve em nossa cidade recentemente
— e D. Antonio de Orleans e Bra-
gança. Pessoalmente, D. Luiz Phi-
lippe não é dinasta e não tem di-
reitos à sucessão imperial, pois seu
pai renunciou a seus direitos di-
násticos antes de seu nascimen-
to. O fato de não estar na linha
sucessória lhe permite uma liber-
dade de movimentos, em matéria
político-partidária, que os prín-
cipes dinastas não possuem. E
sabe usar bem dessa liberdade.
Eleito deputado federal em 2018,
destacou-se por uma atuação
parlamentar intensa, sempre de-
fendendo a liberdade individu-
al, a integridade de nosso terri-
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tório, a nossa plena so-
berania sem ingerênci-
as estrangeiras, o com-
bate contínuo à corrup-
ção, a redução dos gas-
tos governamentais e,
na medida do possível,
o enxugamento da má-
quina estatal de todos os
níveis. Igualmente pro-
pugna pelos institutos
da propriedade privada,

da livre iniciativa e da função me-
ramente subsidiária do Estado em
matérias em que por Direito Natu-
ral compete aos indivíduos e às fa-
mílias o pleno exercício de sua li-
berdade. A defesa da instituição
da família é constante na atua-
ção do parlamentar, assim como
seu empenho para a dinamização
da economia, com vistas a asse-
gurar um crescimento da prospe-
ridade em todos os níveis sociais.

Esses os princípios básicos que
inspiram sua proposta de novo tex-
to constitucional. Fiel ao seu ideá-
rio liberal, o príncipe-deputado
não o impõe, mas o propõe, apre-
sentando-o à discussão e ao deba-
te de pessoas de todas as condi-
ções e orientações políticas. Sua as-
sessoria frisou, às duas entidades
que o convidaram a vir a Piracica-
ba, que ele preferia não falar ape-
nas aos numerosos membros e
simpatizantes com que elas con-
tam em nossa cidade e região, mas
gostaria muito de que também es-
tivessem presentes pessoas de ou-
tras orientações políticas ou ideo-
lógicas. Conversando, dialogando,
com boa vontade e desejo sincero
de bem servir ao nosso país, todos
os entendimentos são possíveis.

Penso que o projeto é muito
coerente e bem articulado. Sem
dúvida, ainda é apenas um proje-
to em vias de elaboração e pode
ser muito melhorado. Mas desde
logo apresenta vantagens notóri-

as sobre a atual Constituição de
1988, que muitos juristas criticam
por seu excessivo detalhismo, por
suas numerosas ambiguidades e
até mesmo incoerências, pelas
quase 200 emendas que em pou-
cas décadas já necessitou incluir.
O texto proposto agora é muito
mais sóbrio e “enxuto”, garantin-
do ao Estado tudo quando é ne-
cessário para bem executar as ta-
refas que lhe são próprias, mas
devolve aos indivíduos e às famí-
lias uma margem muito ampla de
autonomia que a Constituição atu-
al, e a legislação infraconstitucio-
nal dela decorrente, em conside-
rável medida foram carcomendo.
Daí o nome bem adequado pro-
posto: Constituição Libertadora.

Não é nem pretende ser a cons-
tituição ideal, obviamente, para
monarquistas como eu. Mas é sem
dúvida uma constituição possível,
dentro do atual contexto republi-
cano, incomparavelmente melhor
do que a vigente. “Política é a arte
do possível”, costuma-se dizer.

Uma falta grave que notei,
no texto proposto, é a ausência
do Nome de Deus no seu preâm-
bulo. Terá sido por esquecimen-
to ou distração, e é facílimo cor-
rigir. Basta acrescentar qualquer
uma das formulações usadas
nas Constituições de 1934, de
1946, de 1967 ou de 1988. Nesta
última, assim reza o preâmbulo:
“Nós, representantes do povo bra-
sileiro, reunidos em Assembleia
Nacional Constituinte (...) promul-
gamos, sob a proteção de Deus, a

seguinte Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil.”

Não custa nada acrescentar
as palavras “sob a proteção de
Deus” no preâmbulo da Liberta-
dora. Manteria a tradição cons-
titucional brasileira desde a Cons-
tituição do Império, que foi pro-
mulgada em 1824 por D. Pedro
I, pentavô do deputado Luiz Phi-
lippe, “em nome da Santíssima
Trindade” e de quatro das seis
constituições republicanas. So-
mente optaram por um laicismo
extremado e nada condizente com
os anseios do povo brasileiro as
Constituições de 1891 (inspirada
pelo positivismo, ideologia que es-
tava então na moda) e de 1937
(imposta pelo ditador Getúlio
Vargas e inspirada nos regimes
autoritários então em voga).

Omitir o Nome de Deus no
texto de uma nova Constitui-
ção, ademais de representar
perigoso retrocesso a tempos
que não deixaram boa memó-
ria, constitui sem dúvida uma
concessão ao laicismo agressi-
vo imposto atualmente pelas
mesmas correntes ideológicas
que o excelente projeto do De-
putado Luiz Philippe oportu-
na e corajosamente combate.

É o que me parece e que
aqui deixo consignado, à gui-
sa de contribuição para o des-
cendente da Família Imperial
que nos honra com sua visita.

———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filo-
sofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da Histó-
ria e dos Institutos
Históricos e Geográfi-
cos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Decreto de graça constitucional
editado pelo Executivo é nulo
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pelo Poder Executivo é
nulo porque carece de
fundamentação consti-
tucional, pois não cum-
pre as exigências de sua
motivação e nasce de in-
teresse diverso do pre-
sente no texto da Carta
Magna; não atende a re-
quisitos do ato jurídico,
porque foge ao interes-
se público; e, por fim,

contraria a lógica do instituto da
graça, que nasce como um me-
canismo de reparação de even-
tuais injustiças e não com obje-
tivo de acomodar apoiadores e
menos ainda como meio para
desrespeito e ofensa ao princí-
pio da tripartição de poderes.

Vale ressaltar também que
não ocorreu o trânsito em julga-
do, consta expressa referência à "li-

berdade de expressão", o que indi-
ca uma crítica ao julgado, proibida
neste ato pelo princípio da triparti-
ção de poderes. Por fim, alega "co-
moção nacional", a qual não existe.

A graça deve ter uma ló-
gica humanitária coerente e
proporcional, cuja decorrên-
cia esteja presente no próprio
ato. Haverá questionamentos
e o STF decidirá a questão.

Os desdobramentos do caso
serão jurídicos e políticos. O de-
creto não tem o poder de bloquear
efeitos sobre multa e inelegibilida-
de. Como é desrespeitoso, o decre-

to possivelmente será duramente
questionado no STF. No plano po-
lítico, o presidente jogou a favor
de seus apoiadores e espera colher
resultados positivos à frente.

Em vista dos fatos apre-
sentados, apesar da aparência
travestir-se de decreto, seu
teor é uma espécie de "recur-
so" em face de uma decisão ju-
dicial, o que é proibido em qual-
quer Estado que se denomine
de democrático constitucional.

———
João Ibaixe Jr., advoga-
do criminalista e ex-de-
legado de Polícia. É espe-
cialista em Direito Penal,
pós-graduado em Filoso-
fia, Ciências Sociais e
Teoria Psicanalítica e
mestre em Filosofia do
Direito e do Estado.

João Ibaixe Jr.

O instituto da gra-
 ça concedido
pelo Poder Exe-

cutivo, ao deputado fe-
deral Daniel Silveira
(PTB-RJ), condenado
na quarta (20) a oito
anos e nove meses de
prisão pelo Supremo
Tribunal Federal por
ameaças aos ministros da Corte,
previsto na nossa Constituição
Federal de 1988 (art. 84, XII) e na
Lei de Execução Penal (art. 188 e
seguintes), é de raro uso em nossa
história constitucional-penal.

Embora seja uma prerrogati-
va do presidente da República
para extinguir a condenação de
uma pessoa, penso que o decreto
de graça constitucional editado
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ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DO
COMÉRCIO (OMC)
No dia (18), aconteceu a vi-

sita à Frente Parlamentar da
Agropecuária, a diretora-geral da
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC), Ngozi Okonjo-Iwea-
la, que confirmou a vocação bra-
sileira para alimentar o mundo.
Ngozi disse aos parlamentares
membros da bancada e a repre-
sentantes de entidades ligadas ao
Instituto Pensar Agropecuária
(IPA), temer por uma “crise de
fome sem precedentes”, provoca-
da pela guerra na Ucrânia.

OMC- 2
O fornecimento de alimen-

tos já era considerado desafia-
dor no final de 2021. Agora, o
cenário é ainda mais preocupan-
te. Com a guerra em campos
ucranianos, os impactos mais
imediatos têm sido o aumento
nos preços de alimentos, energia
e fertilizantes, dos quais a Rús-
sia e a Ucrânia são grandes for-
necedores para o mercado inter-
nacional. Para ajudar a frear a
alta global de preços e evitar o
aprofundamento da presente cri-
se alimentar, a diretora-geral da
OMC destaca que o Brasil terá pa-
pel fundamental na ampliação do
mercado mundial de alimentos,
e por consequência, na seguran-
ça alimentar da humanidade.

NGOZI OKONJO-IWEALA
“Eu sei que o mundo não

sobrevive sem a agricultura bra-
sileira. Precisamos pensar nos
desafios futuros, não só do Bra-
sil, mas do mundo todo”, disse
Ngozi, que ressaltou o potencial
produtivo e sustentável do setor
agropecuário brasileiro. “Estou
animada sobre o que o Brasil tem
a dizer sobre a área ambiental e as
tecnologias produtivas com poten-
cial de descarbonização,” comple-
tou a diretora-geral da OMC.

AGRICULTURA
FAMILIAR
O estado de São Paulo tem

até agora 599 selos da agricul-
tura familiar estampados nas
embalagens de diferentes pro-
dutos com origem nesses siste-
mas produtivos. O mais recen-
te foi entregue durante a feira
Anufood Brazil 2022, na capi-
tal paulista, aos produtores do
isotônico Kiro, de Atibaia.

SEGURO RURAL
O Ministério da Agricultura,

divulgou o relatório com o resul-
tado consolidado da execução do
Programa de Subvenção ao Prê-
mio do Seguro Rural (PSR) em
2021. Foram aplicados R$ 1,18
bilhão em subvenção ao prêmio
do seguro rural, o que permitiu
auxiliar financeiramente a contra-
tação de 217.934 apólices. O valor

total segurado representou a im-
portância de R$ 68,3 bilhões.

PLANO SAFRA
A Frente Parlamentar da

Agropecuária (FPA) recebeu, dia
(19), os ministros da Casa Civil,
Ciro Nogueira, e da Agricultura,
Marcos Montes, para tratar do
Plano Safra vigente e do próxi-
mo. O atual plano agrícola pecu-
ário está suspenso desde feverei-
ro por falta de recursos. O PLN
1/22, que abre crédito suplemen-
tar de R$2,6 bilhões para gastos
em 2022 foi aprovado na Comis-
são Mista de Orçamento (CMO)
e aguarda votação no Plenário
do Congresso Nacional. A suple-
mentação do Plano Safra 2021/
2022 foi de R$ 868,5 milhões.

APTA
A Agência Paulista de Tec-

nologia dos Agronegócios
(APTA), da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo, completou 21
anos. Responsável por coordenar
os seis institutos e 18 polos regi-
onais de pesquisa agropecuária
do estado de São Paulo, a APTA
nasceu com a missão de descen-
tralizar a pesquisa e levá-la para
mais perto dos produtores rurais,
ao mesmo tempo aproximar os
centenários institutos da Secreta-
ria, integrando seus trabalhos e po-
tencializando os seus resultados.
A instituição chega a mais de duas
décadas de atuação com injeção
de R$ 102 milhões em investi-
mentos pelo Governo do Estado
de São Paulo entre 2021 e 2022.

AGRISHOW 2022
Com uma abordagem mais

regional, o secretário de Agri-
cultura e Abastecimento em
exercício, Francisco Matturro,
foi entrevistado pela jornalista
Andrielly Ferro da rádio CBN
Ribeirão, que se concentrou
nas expetativas da Agrishow. O
secretário afirmou na oportu-
nidade que está muito conten-
te com a retomada dos eventos
presenciais. Sua expectativa
nesta edição é que haja um bom
volume de negócios e uma gran-
de troca de conhecimento.

CENTRO DE
EXCELÊNCIA DA CANA
O Sistema Federação da Agri-

cultura e Pecuária do Estado de
São Paulo / Serviço de Aprendi-
zagem Rural (Faesp/Senar-SP)
oficializará na Agrishow a implan-
tação do Centro de Excelência da
Cana-de-Açúcar. A instituição, que
propiciará o desenvolvimento de
novas tecnologias para o setor, é
uma parceria da Federação com a
Confederação Nacional da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil
(CNA) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR).
(Com informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

A trilha da insensatez
Gaudêncio Torquato

Para começo de
conversa, o per-
dão concedido

pelo presidente Jair
Bolsonaro ao deputa-
do Daniel Silveira é
um ato de natureza
política que não puxa-
rá um único voto para
o bornal do candidato à reeleição.

A hipótese parte do princípio
de que a graça ofertada ao parla-
mentar tem o condão de agradar
as bases bolsonaristas, setores dis-
persos, grupos que defendem um
regime de força, algo que soasse
como a expressão: “sou o chefe do
Estado, sou o chefe da adminis-
tração federal, sou o comandante
das Forças Armadas, portanto,
quem manda nessa joça sou eu”.

Sem adentrar o caminho das
tecnicalidades – tarefa que cabe
aos juristas – este analista enxer-
ga no ato político a índole autori-
tária do presidente e de sua famí-
lia. Lembre-se que o deputado
Eduardo Bolsonaro, tempos
atrás, já dissera que bastam um
soldado e um cabo para fechar o
Supremo Tribunal Federal, res-
posta que deu a um questionamen-
to sobre possível ação do Exército,
caso seu pai fosse impedido de as-
sumir a presidência por alguma
decisão da Corte Suprema.

O bolsonarismo oscila entre
20% a 25%, o que, convenhamos,
é um índice valioso para dar com-

petitividade a qualquer
candidato, mas insufi-
ciente para ganhar
uma eleição presiden-
cial. E não agregaria
bolsões novos porque o
perdão só é bem-visto
pelas bases do candi-
dato governista. O que
se divisa é uma toma-
da de posição pelos nú-

cleos ainda indecisos e inclina-
dos a pender para um lado mais
adiante, em agosto ou setembro.

As classes médias, como se
sabe, detêm a imagem de uma
pedra jogada no meio do lago:
ela cria pequenas ondas que cor-
rem do centro até as margens.
Até agora, mantinham-se em es-
tado de observação, olhando
para a direita, para o centro e
para a esquerda, sem abrir mui-
to o jogo. Pois bem, elas tendem
a adensar sua expressão, toman-
do partido, o que influenciará
correntes acima e abaixo da pirâ-
mide social. Por isso, o perdão pode
ser um bumerangue, a se voltar
contra o próprio presidente.

A repercussão negativa do
indulto individual também en-
cherá os balões da Opinião Pú-
blica, formando um paredão de
contrariedades. Juristas de to-
dos os calibres, mesmo admi-
tindo a prerrogativa presiden-
cial, inserem o ato numa con-
duta de afronta ao Judiciário, e
mais: é inconstitucional por que-
brar os eixos da probidade ad-

Não houveNão houveNão houveNão houveNão houve
comoção social,comoção social,comoção social,comoção social,comoção social,
como Bolsonarocomo Bolsonarocomo Bolsonarocomo Bolsonarocomo Bolsonaro
leu em seusleu em seusleu em seusleu em seusleu em seus
“considerandos”“considerandos”“considerandos”“considerandos”“considerandos”

ministrativa, a imparcialidade, a
conveniência, a oportunidade.

Não houve comoção social,
como Bolsonaro leu em seus “con-
siderandos”. O que se viu foi
uma interlocução entre partici-
pantes da base bolsonarista elo-
giando a decisão. E, como seria
previsível, a solicitação de parla-
mentares do centrão para que o
presidente da Câmara, Arthur
Lira, avoque a prerrogativa de anu-
lar a perda de mandato de Daniel
Silveira, por ser isso função do
Poder Legislativo. Significa um
enfrentamento contra o STF.

O fato é que a campanha elei-
toral, em curso, agora entra na
fase de aquecimento, com polari-
zação aguçada e querelas abertas.
Quem pode se beneficiar? O anti-
lulismo, a partir de São Paulo, é
uma realidade. Possivelmente,
Lula agregue uma cesta (pequena)
de votos, particularmente dos elei-
tores que já não temem votar no
PT. Mas as velhas teses do coman-
dante petista ainda ecoam em ou-
vidos atentos: revogação da refor-
ma trabalhista, controle dos mei-
os de comunicação, aborto livre,
revogação de teto de gastos etc.

Nesse ponto, cabe a inflexão:
o meio poderá ganhar forças,

com a entrada em cena de um
nome palatável por todas as cor-
rentes partidárias do centro (di-
reita/esquerda) do arco ideoló-
gico. Essa é a oportunidade para
a viabilização do candidato da
terceira via. A probabilidade de
ocorrência da alternativa leva em
conta o argumento de que o in-
dulto de Bolsonaro a Daniel Sil-
veira mexerá com os pilares do
edifício político. Quer dizer, abrirá
uma chance para a caminhada de
um protagonista mais central.

Pergunta recorrente: e o STF
vai se pronunciar? Claro, vai.  Será
acionado por membros do Parla-
mento. E tomará posição, convali-
dando sua prerrogativa de intér-
prete da Constituição Federal. E é
isso que Bolsonaro também quer.
Em outros termos, quanto mais
alta a fogueira, mais próxima sua
intenção de ver o circo pegar
fogo. E se o incêndio for de alto
grau, ele pode tirar do colete um
papel convocando suas forças, e
confiando que elas, as Forças
Armadas, corram ao seu encon-
tro. A trilha da insensatez foi aber-
ta. E a fervura ambiental é o am-
biente em que os insensatos, os
impuros, os desleais, os radicais
desejam, para arrebentar quem
não concordar com seu ideário.

———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, pro-
fessor titular da USP e
consultor político. Twit-
ter: @gaudtorquato.

Perdão presidencial e os limites do ato de Bolsonaro
Marcelo Aith

O Presidente da
 República, no
uso da atribui-

ção que lhe confere o
artigo 84, inciso XII, da
Constituição Federal,
tendo em vista o dis-
posto no art. 734 do
Código de Processo Pe-
nal, concedeu, a “toque de caixa”,
o benefício da graça ao deputado
federal Daniel Silveira, condena-

do, por dez votos a um,
pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), à pena de
oito anos e nove meses
de reclusão, em regime
inicialmente fechado,
além de perda do man-
dato e dos direitos polí-
ticos e ao pagamento de
multa, pela prática de
crimes contra o estado

democrático de direito e coação no
curso do processo. Afinal, o que é
graça (indulto individual)?
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Conforme lecionam João
Paulo Martinelli e Leonardo
Schmitt de Bem, a graça “confi-
gura-se como uma espécie de
perdão ofertada pelo Presiden-
te da República, beneficiando
um condenado por infração co-
mum, extinguindo sua punibili-
dade (CP, art. 107, II, 2ª parte)”.

Trata-se de ato discricioná-
rio do Presidente da República,
que pautado na conveniência e
oportunidade, pode conferir a um
condenado a extinção dos efeitos
primários da pena, ou seja, libera
o condenado de cumprir a pena
privativa de liberdade ou restri-
tiva de direitos e a eventual mul-
ta imposta. Todavia, remanes-
cem os efeitos secundários, como
a perda dos direitos políticos e,
também, o mandato eletivo.

Ao utilizar-se do poder discri-
cionário, o administrador, no caso
o Presidente da República, deve
fazer a escolha entre as alternati-
vas permitidas no ordenamento,
sob pena de agir com arbitrarie-
dade. Hely Lopes Meirelles asse-
vera que “discricionaridade é a li-
berdade de ação administrativa,
dentro dos limites permitidos em
lei”. Assim, nos casos em que o
ato discricionário é pratica com
abuso de autoridade ou fora dos
limites legais, ou ainda com fi-
nalidade diversa ao interesse pú-
blico, ele será ilegítimo e nulo.

O Presidente lançou como
motivo ensejador para a conces-
são da benesse o suposto fato de
que a “sociedade encontra-se em
legítima comoção, em vista da
condenação de parlamentar res-
guardado pela inviolabilidade de
opinião deferida pela Constitui-
ção, que somente fez uso de sua
liberdade de expressão”. Portan-
to, a conveniência e oportunida-
de para o perdão ao deputado
seria a suposta comoção nacio-
nal. Essa motivação correspon-
de a realidade? Ou houve desvio
de finalidade na espécie?

Antes de examinar se houve
desvio ou não de finalidade, não
há como esquecer da passagem
do livro 2 da República de Pla-
tão, quando Sócrates pergunta a
Polemarco o que é justiça e ele
responde: “Fazer o bem aos ami-
gos e o mal aos inimigos”. Bolso-
naro agiu como Polemarco ao
editar um decreto presidencial
concedendo o perdão ao amigo
Daniel Silveira, mesmo antes do
trânsito em julgado da sentença

penal condenatória? Parece que
o sim é inevitável na espécie.

Ademais, não se pode olvidar
que o Chefe do Poder Executivo
Federal está absolutamente ads-
trito aos princípios da adminis-
tração pública ao praticar seus
atos, independentemente da na-
tureza jurídica deles. Ou seja, ao
conceder o indulto individual ao
Deputado Daniel Silveira, o Pre-
sidente deveria estar em conso-
nância como os princípios da le-
galidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade e eficiência.

Pergunta, ao formular uma
motivação inexistente para favo-
recer um aliado político, o Presi-
dente da República está respeitan-
do, por exemplo, o princípio da im-
pessoalidade? O princípio da im-
pessoalidade estabelece o dever de
imparcialidade na defesa do inte-
resse público, impedindo discrimi-
nações e privilégios indevidamente
dispensados a particulares no exer-
cício da função administrativa.

A ministra Cármen Lúcia
Antunes Rocha arrolou quatro
possibilidades de afronta ao prin-
cípio da imparcialidade, que são:
o nepotismo, o partidarismo, a pes-
soalidade administrativa na ela-
boração normativa e a promoção
pessoal. Mesmo não tendo citado
a parcialidade como vício, ela re-
conhece esta possibilidade, pois em
sua obra afirma que quando a fi-
nalidade do ato não leva em con-
sideração o interesse público, mas
o benefício pessoal ou o prejuízo
particular, por razões subjetivas e,
portanto, parciais, o comporta-
mento do administrador (in casu
do Presidente da República) esta-
rá maculado de invalidade, pois
este não atua como agente públi-
co, mas privado, nele introduzin-
do pecado sem perdão no Direito.

O ato administrativo pratica-
do pelo Presidente da República,
ao conferir o perdão ao deputado
federal, foi um flagrante desvio de
finalidade, com o firme propósito
de beneficiar “um dos seus”, es-
tando, assim, na contramão do
espírito do estatuto da graça. Di-
ante do vício, deveria ser afastado
pelo Supremo Tribunal Federal.

———
Marcelo Aith, advoga-
do, latin legum magis-
ter (LL.M) em direito
penal econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa – IDP,
especialista em Blan-
queo de Capitales pela
Universidade de Sala-
manca, professor convi-
dado da Escola Paulista
de Direito e presidente
da Comissão Estadual
de Direito Penal Econô-
mico da ABRACRIM-SP

Bolsonaro e a fé
“Ora, a fé é o fir-

 me funda-
 mento das

coisas que se espe-
ram e a prova das
coisas que se não
vêem.” (Hebreus 11.1)

É comum ver
cristãos defenderem
o presidente Jair
Bolsonaro (PP) como
se fosse um “enviado” para de-
fender a Igreja. Mas seguem
alguns pontos de análise:

- A Igreja é de Cristo. En-
tão, ela não tem candidatos,
nem precisa de defesa.

- As lideranças religiosas apoi-
am Bolsonaro não pelo que ele é,
já que está bem visível que ele age
como um anticristo. O apoio des-
tas lideranças é por conta do que
ele pode dar, como concessões,
cargos, entre outras benesses li-
gadas à política institucional.

- Silas Malafaia apoiou
FHC, Lula, Temer e Bolsonaro.
Então, eu pergunto: qual é a sua
ideologia? Ou seja, o que ele tem
é apenas interesse político.

- O Ministério Público de-
veria averiguar as isenções
que Silas teve nesse período.
É sempre bom ressaltar, em
nome de Deus não vale tudo!

- O “evangélico médio” nun-
ca leu, de fato, a Bíblia e não sabe
distinguir o que é maniqueísmo
e manipulação realizadas a par-
tir das sagradas escrituras.

- O Cristianismo é absoluta-
mente incompatível com a ideo-
logia definida como “bolsonaris-
mo”. O Sermão da Montanha
(Mateus, capítulo 5) mostra isso.

PROFECIAS – Jair Bolsona-
ro é o cumprimento de profecias
e textos bíblicos, a saber:

- O que é o anticristo? A Bí-

blia afirma que sur-
giria o anticristo,
opondo-se à verda-
de, ou seja um men-
tiroso, e ao próprio
Cristo. O apóstolo
João declara: “Filhi-
nhos, esta é a última
hora; e, conforme
ouvistes que vem o
anticristo, já muitos

anticristos se têm levantado;
por onde conhecemos que é a
última hora” (1a João 2:18).

A palavra original em grego
para “anticristo” pode ter dois
significados. Pode significar
“contra Cristo”, no sentido de
uma pessoa ou certo poder estar
em oposição ao trabalho de Cris-
to. Ou a palavra pode significar
“em vez de Cristo”, no sentido de
uma pessoa ou certo poder “to-
mar o lugar de Cristo”, ou é uma
“imitação de Cristo”. O Anticris-
to é um mito? Ou um imitador?
Os anticristos são indivíduos que
estão pregando um evangelho,
mas que não é o verdadeiro, por
isso propagam ódio e desamor.

Em resumo, o que aproxima
os evangélicos de Bolsonaro não
é ideologia: Deus, Pátria e Famí-
lia! O que aproxima é poder e di-
nheiro. Esses mesmos, se Lula,
Ciro ou Doria for o próximo pre-
sidente do Brasil, estarão cer-
tamente junto ao governo.

A igreja é de Cristo, mas o
sistema religioso é de Mamom!

———
F r a n c y s  A l m e i d a ,
advogado

O que aproximaO que aproximaO que aproximaO que aproximaO que aproxima
os evangélicosos evangélicosos evangélicosos evangélicosos evangélicos
de Bolsonarode Bolsonarode Bolsonarode Bolsonarode Bolsonaro
não é ideologianão é ideologianão é ideologianão é ideologianão é ideologia

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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Mirante 10 anos: um legado para o futuro
Piracicaba dispõe de 24 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), 62 Estações Elevatórias de Esgoto, além de cerca de 1.400kms de redes
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Mirante completa uma década de atuação em Piracicaba

Divulgação

A Mirante completa 10 anos
em Piracicaba, no mês de junho,
com saldo extremamente positivo:
a universalização do tratamento
de esgoto. Além do benefício ao
meio ambiente e a redução na in-
cidência de doenças na população,
a Mirante colocou o município à
frente de um direito universal, ou
seja, saneamento para todos. Hoje,
Piracicaba dispõe de 24 Estações
de Tratamento de Esgoto (ETEs),
62 Estações Elevatórias de Esgoto,
além de cerca de 1.400 quilôme-
tros de redes coletoras de esgoto.

Para atingir a universali-
zação, os investimentos realiza-
dos pela concessionária no mu-
nicípio contemplam a constru-
ção de cinco estações de trata-
mento de esgoto, além de 15
estações elevatórias, que foram
inauguradas ou ampliadas.

Atualmente, são beneficiadas
pela estratégia de universalização
dos serviços aproximadamente
420 mil pessoas. Entre os ganhos
com a universalização destacam-
se a redução dos problemas de
saúde, a valorização imobiliária, a
valorização do turismo local e a
melhora da qualidade de vida.

Logo, os benefícios da Parce-
ria Público-Privado nesses 10 anos

de atuação englobam ganhos am-
bientais, econômicos e sociais ao
município e serão permanentes à
medida que a PPP trabalha, incan-
savelmente, para aprimorar seus
serviços de forma continuada.

UM OLHAR PARA O FU-
TURO - Ao observarmos os in-
vestimentos e benefícios gerados
no processo de universalização do
saneamento em Piracicaba, que
reduziram déficits históricos -
com destaque para os investimen-
tos em tratamento de esgoto, pre-
cisamos considerar o legado da
universalização para o futuro.
“São ganhos na saúde, na produ-
tividade, no turismo, no aprovei-
tamento escolar, na valorização
imobiliária e ambiental, que per-
durarão para sempre. E os inves-
timentos na área devem continu-
ar para manter a universalização.
Para tanto, são necessários inves-
timentos a fim de preservar as ins-
talações já existentes e ampliar as
redes coletoras de esgoto e Esta-
ções de Tratamento de Esgoto
(ETE’s) a fim de acompanhar,
ainda, a expansão da cidade”,
afirma a diretora presidente da
Mirante, Silvia Leticia Tesseroli.

Com o Marco Legal do Sa-
neamento aprovado em 2020, o

legado da universalização tem
prazo para acontecer em todos
os municípios brasileiros, mas
Piracicaba saiu na frente e está
entre os 10 primeiros coloca-
dos no que se refere a sanea-
mento, considerando os 100
maiores municípios brasileiros se-
gundo o Instituto Trata Brasil.

O atendimento ao Marco do
Saneamento significa o direito
universal e básico de permitir que
todo ser humano tenha acesso à
água tratada e seja servido por
coleta e tratamento de esgoto,
condição essa de preservação de
vidas, pois leva saúde para a po-
pulação e preserva o meio ambi-
ente, entre outros benefícios.

DIREITO DE TODOS - A
água é um bem de todos e, apesar
de vir da natureza, requer uma
série de investimentos e gastos
para chegar nas nossas torneiras,
entre eles os da tubulação, que faz
sair da fonte para chegar às esta-
ções de tratamento. Após trata-
da e circular por toda a rede,
chega até nossas casas. “Por
isso, preservar é a única manei-
ra de não faltar. Uma das for-
mas de preservação é a coleta e o
tratamento adequado do esgoto,
para que a água volte para a na-

tureza e as fontes não diminu-
am; além disso, é necessário o uso
consciente desse recurso tão preci-
oso para vida humana e de todas
os seres vivos”, comenta Sílvia.

“Levar saneamento básico não
é só saúde e proteção ambiental,

vai muito além disso, é levar dig-
nidade para a população e contri-
buir com o futuro dos nossos fi-
lhos, netos e dos que ainda habi-
tarão a terra. É um investimento
contínuo e de longo prazo e que
tem que ser estimulado, apoiado e

cobrado pela população para que
não fique só no discurso. Nós de
Mirante estamos trabalhando para
construir um futuro melhor e con-
tamos com o apoio da população
piracicabana para nos ajudar nes-
se propósito”, finaliza Silvia.

RRRRRECORDEECORDEECORDEECORDEECORDE

Caipirandando chega a 200 participantes
Alexandre Nascimento/Selam

A quinta edição do Caipirandando permitiu aos participantes o contato com a natureza

A quinta edição de caminha-
da do Caipirandando bateu recor-
de de inscritos no último sábado,
23, quando 200 pessoas participa-
ram do evento gratuito organiza-
do pela Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Atividades Motoras
(Selam). O número superou o re-
gistrado na quarta etapa, realiza-
da em março. Na ocasião, a ativi-
dade contou com cerca de 180 par-
ticipantes. "A quinta edição foi es-
pecial. Além do maior número de
pessoas, inclusive com a presen-
ça do Tiro de Guerra de Piraci-
caba, pela primeira vez nós tive-
mos uma chuva no caminho. Os
participantes adoraram", destacou
o chefe do setor de eventos da Se-
lam, Alexandre Nascimento.

A atividade começou às
5h30, com a concentração e o
aquecimento na Área de Lazer do
Piracicamirim. O percurso de
aproximadamente 20 km come-
çou no bairro Morumbi e teve
como primeiro destino o bairro
Conceição, totalizando 8,3 km. No
local, foi realizada a primeira pa-
rada para hidratação e uso de
sanitários. A rota continuou por
mais 7 km em direção ao Horto
Florestal de Tupi, onde foi feita a

segunda pausa nas proximidades
do lago central. No trecho final,
os participantes cruzaram a Fa-
zenda Morro Grande. A iniciativa
teve o apoio da Secretaria Munici-
pal de Saúde e Secretaria de Defe-
sa do Meio Ambiente (Sedema).

O Caipirandando, que rece-
beu elogios dos participantes,
também arrecadou com os inscri-
tos cinco caixas de leite longa
vida, que serão destinadas ao
Banco de Alimentos, do Fundo

Social de Solidariedade (Fussp),
para repasse a instituições sociais.

CALENDÁRIO - Em maio,
a Selam terá novamente duas da-
tas reservadas para o Caipiran-
dando - uma de pedal e outra de
caminhada. No próximo domin-
go, 01/05, acontece a segunda
edição para ciclistas. O percurso
escolhido é o da Gioconda, na re-
gião do bairro Vila Nova, com
cerca de 31 km e saída a partir
do bairro Santa Rosa. Já a sexta

edição da caminhada está pre-
vista para o dia 28/05. "Ainda
não definimos o local, mas será
em uma região que ainda não
visitamos. Estamos estudando o
percurso", afirmou Nascimento.

As atividades terão apoio da
Secretaria Municipal de Trans-
portes Internos (Semutri) e da Se-
cretaria Municipal de Saúde.
Mais informações sobre o Caipi-
randando pelos telefones (19)
3422-0233 ou (19) 3403-2648.

GGGGGRARARARARATUITTUITTUITTUITTUITOOOOO

Curso ensina estratégias de
comunicação para artistas

Com o objetivo de debater as
possibilidades de divulgação jun-
to à mídia, o Sesc Piracicaba reali-
za a partir de amanhã, 27, às
19h30, o curso “Comunicação para
Artistas”, que será ministrado pelo
jornalista, pesquisador e produ-
tor cultural Rafael Bitencourt,
da Tempo D Comunicação e Cul-
tura. A participação é gratuita.
Para entrar na unidade, é neces-
sário apresentar a carteira de va-
cinação contra a covid-19.

Ao todo, serão quatro en-
contros no Espaço de Tecnologi-
as e Artes do Sesc: além da pró-
xima quarta, as aulas acontecem,
ainda, nos dias 4, 11 e 18 de maio.
O intuito é abordar técnicas e dis-
cutir estratégias para a realiza-
ção de um trabalho efetivo de as-
sessoria de imprensa em busca
de otimização de resultados.

“Trabalhar a divulgação
junto à mídia, por meio das fer-
ramentas e estratégias mais ade-
quadas, é fundamental para que
os artistas consigam visibilida-
de e, assim, possam atrair o inte-
resse da mídia e, consequente-
mente, atrair público, viabilizar
projetos e tornar-se conhecido
num mercado que é cada vez mais
competitivo”, afirma Bitencourt.

O curso terá momentos expo-
sitivos e atividades práticas. Serão

Claudia Assencio

Rafael Bitencourt ministra curso de comunicação para artistas

abordadas questões como o pla-
nejamento de comunicação, pro-
dução de releases, contato com os
veículos de imprensa e redes soci-
ais. “Desenvolvemos esse curso
para que possamos dar dicas im-
portantes e discutir ações que po-
dem ser colocadas em prática por
qualquer pessoa, independente da
área de formação”, diz o professor.

QUALIFICAÇÃO E RETO-
MADA - A pandemia de covid-19
que paralisou o mundo gerou pre-
juízos para a área cultural e para
os artistas. De acordo com Bi-
tencourt, num momento de re-
tomada de ações, se preparar de-
vidamente é muito importante.

“O setor cultural começa a se
movimentar novamente após dois
anos muito complicados e algumas
mudanças começam a ser vistas
no mercado. Nesse cenário, é fun-
damental se qualificar para poder
se destacar e conseguir bons re-
sultados”, completa o profissional.

SERVIÇO
Curso “Comunicação para
Artistas”, com Rafael Biten-
court. Dias 27/4, 4/5, 11/5 e
18/5, às 19h30, no Espaço
de Tecnologia e Artes do
Sesc Piracicaba (avenida Ipi-
ranga, 155). Entrada gratui-
ta. Para mais informações, o
telefone é (19) 3437-9292.
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Conseg 1 se reúne, amanhã, 27,
para acolher demandas de bairros

O Conseg 1 (Conselho Comu-
nitário de Segurança) realiza,
amanhã, 27, às 9h, uma reunião
sobre a segurança da área da 4°
Companhia  (1°, 2° e 6° Distritos
Policiais). Os integrantes do cole-
giado se reúne de forma itineran-
te, independente do bairro. Eles
convidam os moradores dos bair-
ros que pertencem à área - Nova
América, Piracicamirim, Prezot-
to, Eldorado/Cecap, Serra Verde,
Jardim Oriente, Jardim Astúrias,
Água Branca, 1° de Maio, Sol

Nascente e Alvorada, comercian-
tes e associação de moradores.

Quem quiser, pode anotar as
demandas do bairro e apresentar
na reunião. Também é possível
enviar e-mail previamente, com
essas demandas, para tadeuali59
@gmail.com; rubenschiea@ gmail.
com; rubenschiea@ig.com.br,
tfranco79@hotmail.com; cfvieiraop@
hotmail.com; lmksimao@gmail.com.
A reunião do Conseg 1 será no Cen-
tro Comunitário do Eldorado (ave-
nida Romeu Ítalo Rípoli, 620).

MMMMMARACANÃARACANÃARACANÃARACANÃARACANÃ

Moradores detalham demandas a vereador no bairro
O vereador Adilsa Vieira

Marques, o Paraná (Cidadania),
se reuniu com a comunidade do
bairro Jardim Bandeirantes, na
região do Maracanã, para aco-
lher diversas demandas em tor-
no de melhorias viárias, limpeza
de área verde, construção de es-
cada para facilitar acesso à ave-
nida e instalação de uma acade-
mia e playground. “Estamos aqui
para ouvir os moradores e bus-
car soluções junto ao poder pú-
blico”, destacou o parlamentar.

Com mais de três décadas de
existência, o bairro foi impactado,
nos últimos anos, com a constru-
ção da avenida Antonio Fazana-
ro, que deixou algumas casas iso-
ladas em relação ao comércio for-
mado no entorno. “Para termos
acesso ao supermercado que foi
construído aqui perto, precisamos
dar uma volta na rua, além de fi-
car mais distante, também tem o
risco de andar nas vias públicas”,
disse Sueli Fagionato, moradora
do local há mais de 10 anos.

Ela explica a situação para
destacar um dos principais pedi-
dos da comunidade, que é a cons-
trução de uma escadaria ou uma
rampa de concreto ligando a rua
José Maria Baltieri para a aveni-
da Antonio Fazanaro. A solicita-
ção já foi encaminhada ao Exe-

cutivo, pelo vereador Paraná, no
ofício 144/2022, mas ele vai refor-
çar a demanda ao poder público.

Também estão sendo solici-
tados pela comunidade uma re-
modelação viária nas ruas Jacob
Wagner e São Dimas, tendo em
vista a primeira é muito estreita
para ser mão dupla e, conforme
os moradores, cria muita dificul-
dade para passagem de dois veí-
culos ao mesmo tempo, além de
ser insegura por conta do risco
de acidentes com pedestres.

Uma das propostas é que as
ruas tenham sentidos opostos, se
uma sobe, a outra desça, assim
diminui o fluxo de veículos. Ou-
tra ideia, também dialogada com
os moradores, é ampliar a rua
Jacob Wagner, que faz fronteira
com uma área verde às margens
do ribeirão Piracicamirim. Ali,
além da via pública, a popula-
ção também pede a instalação de
uma calçada (que siga até a es-
cadaria de acesso à avenida An-
tonio Fazanaro, caso ela venha
seja construída), para dar mais
segurança para os pedestres.

A população pede, ainda, a
instalação de um complexo de la-
zer com parque infantil, pista de
caminhada com iluminação, be-
bedouro e uma academia ao ar
livre, em área verde localizada

entre as ruas Jacob Wagner e
avenida Antonio Fazanaro, na
altura do número 265; além de
iluminação pública em vias do
bairro, como na avenida Frei
Tomé de Jesus e na rua Jacob
Wagner e ainda a possibilidade
de realizar podas de árvores.

“Aqui é uma excelente região
para se morar, todos gostamos de
morar aqui, mas está abandona-
da, precisa que o poder público
olhe para a gente com mais cuida-
do”, disse Sueli Fagionato, acom-
panhada dos vizinhos que partici-
param da reunião com o vereador.

Davi Negri

Paraná esteve com a comunidade, na quarta-feira (20), e ouviu
solicitações em torno de melhoria viária, limpeza, entre outras
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Hipertensão atinge 30% dos brasileiros
Ivana Annichino Dias Pacheco, cardiologista do Santa Casa Saúde, alerta para os perigos da chamada ‘pressão alta’

Silenciosa, a hipertensão ar-
terial, popularmente chamada de
pressão alta, faz o coração exer-
cer um esforço maior que o nor-
mal, o que compromete o funcio-
namento dos outros órgãos. Esse
é um dos sintomas e um dos ma-
lefícios causados pela doença
que, segundo a cardiologista do
Santa Casa Saúde, Ivana Anni-
chino Dias Pacheco, já atinge
30% da população do País.

Entre as principais causas
da doença segundo a especialis-
ta estão obesidade, histórico fa-
miliar, estresse e envelhecimen-
to. O sobrepeso e a obesidade
podem acelerar em até dez anos
o aparecimento da doença. O con-
sumo exagerado de sal, associa-
do a hábitos alimentares não ade-
quados, também colabora para o
surgimento da hipertensão.

“A hipertensão arterial é
uma doença crônica e não trans-
missível. O temido 14x9, quando
se afere a pressão arterial repre-
sentam um alerta que podem in-
dicar que algo não está bem. A

hipertensão é um dos principais
fatores de risco para o desenvol-
vimento de outras doenças sejam
elas cardiovasculares ou renais”,
explica a cardiologista Ivana.

No Dia Nacional de Preven-
ção e Combate à Hipertensão Ar-
terial, lembrado nesta terça-feira,
26 de abril, vale reforçar os cuida-
dos para os pacientes e a ideia de
que a adoção de hábitos saudá-
veis é a chave para salvar vidas.

“A hipertensão costuma evo-
luir com alterações estruturais e/
ou funcionais em órgãos alvo,
como coração, cérebro, rins e va-
sos. Ela é o principal fator de ris-
co para doenças cardiovascula-
res, entre elas o infarto agudo
do miocárdio e o acidente vascu-
lar cerebral, doença renal crôni-
ca e morte prematura. Além dis-
so, a hipertensão está associada
a fatores de risco metabólicos às
doenças dos sistemas cardio-
circulatório e renal, como dis-
lipidemia, obesidade abdominal,
intolerância à glicose e diabetes”,
ressalta a cardiologista.

De acordo com Ivana, fazer o
check up anual com o médico pode
identificar esse aumento da pres-
são arterial e, assim, dar início ao
tratamento precoce, que reduz a
mortalidade por causas cardiovas-
culares. “A hipertensão, na gran-
de maioria dos casos, não tem
cura, mas pode ser controlada.
Nem sempre o tratamento signi-
fica o uso de medicamentos. No
entanto é imprescindível a ado-
ção de um estilo de vida mais
saudável, com mudança de hábi-
tos alimentares, redução no con-
sumo de sal, atividade física re-
gular, não fumar, moderar o con-
sumo de álcool, entre outros”.

COMBATA A HIPERTENSÃO
- Afira sua pressão arterial pelo menos uma vez ao ano
- Adote uma alimentação saudável, com pouco sal
- Pratique exercícios físicos com frequência
- Mantenha o peso ideal
- Não beba álcool ou reduza o consumo
- Abandone o cigarro-
- Não interrompa o tratamento para hipertensão
- Evite o estresse

Cardiologista Ivana Pacheco examinando paciente

Divulgação

Além da alta ingestão de sal,
outros fatores como o consumo
de álcool, cigarro e sedentaris-
mo também provocam a hiper-
tensão. De acordo com estimati-
va da Sociedade Brasileira de Hi-
pertensão, a doença acomete, no
mínimo, 25% da população bra-
sileira adulta, atingindo mais de
50% das pessoas com idade su-
perior a 60 anos. A doença é res-
ponsável por 40% dos infartos,
80% dos derrames e 25% dos casos
de insuficiência renal terminal. “É
tão preocupante que foi considera-
da como fator de risco para os
pacientes infectados pelo novo
coronavírus”, alerta a médica.

PPPPPOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICA

Com lideranças políticas e religiosas,
evento lança pré-candidatura de Bebel

No último dia 14, o advoga-
do Francys Almeida realizou en-
contro com a pré-candidata Pro-
fessora Bebel (PT), lideranças
sociais, políticas e religiosas de
Piracicaba. O evento contou com
empresários e convidados do ex-
candidato a prefeito de Piraci-
caba. “Esse encontro foi chama-
do, até aqui, de ‘maior evento
de pré-candidatura em Piraci-
caba no ano’”, disse Almeida.

O evento recebeu servidores
públicos, como Micaele Bariotto,
que atua na rede municipal de
ensino. “Sou diretora da rede, um
cargo de Função Gratificada,
mas não me vendo, acima de
tudo, sou profissional e uma das
representantes do movimento
‘Luto pela Educação’, com mais
de três mil integrantes”, disse.

Servidor da Saúde munici-
pal, Adriano Bandeira avaliou
que o evento “é um marco na ci-
dade”, disse, “em 2018, a depu-
tada Professora Bebel fez menos
de cinco mil votos, com a chegada
do Francys e nossa equipe, a nos-
sa intenção é que possamos ultra-
passar os 10 mil votos”, concluiu.

Também participaram do
evento de pré-candidatura os
servidores Luciana e Felipe Car-
boni, Dila Cavalcante, o verea-
dor por Águas de São Pedro,
Nelinho Noronha (PT), os em-
presários Melks e Marcos Batis-
ta, da M&M Construções, Irani
Lopes, da Clínica de Estética
Virtuosa, do empresário Ari Jú-
nior, do síndico profissional
Francisco Balbino, da liderança
Priscila Anikele e André Tietz.

O evento ainda contou com
equipe de reportagem da Rádio
Metropolitana, com a repórter
Zuleyde Oliveira, que registrou
com fotos, vídeos e entrevistas, que
estarão disponíveis nos canais do
veículo, entre eles no YouTube.

Evento que destacou a pré-candidatura à reeleição da
deputada estadual Professora Bebel reuniu servidores
públicos, lideranças políticas e religiosos, no último dia 14

Fotos: Divulgação
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Pedro Kawai propõe homenagem
à APCD pelos 60 anos de fundação

Os impactos da Ditadura Ci-
vil-Militar de 1964 dentro da
Esalq (Escola Superior de Agricul-
tura “Luiz de Queiroz”) e os efei-
tos desta relação na formulação
das políticas econômicas desen-
volvidas na agricultura brasilei-
ra são o ponto central da tese de
doutorado do historiador Rodri-
go Sarruge Molina, que, amanhã,
27, lançará o livro “Agro, Dita-
dura e Universidade” durante a
JURA (Jornada Universitária pela
Reforma Agrária). O evento come-
ça às 19h e acontece no Centro de
Vivências "Luiz Hirata" (C.V.).

Professor-adjunto da Univer-
sidade Federal do Espírito Santo,
Molina estudou ao longo de mais
de uma década a relação do regi-
me estabelecido no País, sob a tu-
tela militar, e como influenciou na
política agrária. “Tivemos o que
eu chamo de uma modernização
conservadora, onde de um lado
você tinha uma avanço tecnoló-
gico, com novos maquinários,
mas do outro uma manutenção
de estrutura análoga à escravi-
dão”, disse, ao destacar o apoio
empresarial que a ditadura recebeu
em todo o período de vigência.

No livro, Molina resgata
histórias de professores e estu-
dantes que foram perseguidos
pelos órgãos da repressão, den-
tre eles Luiz Hirata, que foi pre-
so, torturado e morto. “Qual-
quer coisa poderia ser tratado
como algo ‘subversivo’, desde
alguém usando uma camiseta
vermelha no campus universi-
tário, até o fato de que agentes
da ditadura encontrem um li-
vro japonês em uma invasão de
república e confundir aquilo
com alguma publicação do Par-
tido Comunista da China
(PCCh)”, relata o professor.

Também é relatado como per-
sonalidades históricas foram uti-
lizadas para representar uma ideia
de Brasil que a ditadura queria
impor como visão oficial. Um de-
les, que é citado no livro, é o de
Luiz de Queiroz, que teve, no perí-
odo, seu túmulo transferido para
a frente do Prédio Central da Esalq
– onde permanece até hoje. “Ali,
buscava-se essas figuras, que em
geral eram homens, brancos e da
elite, para representar o ideal de
País que o regime tentava esta-
belecer”, acrescenta Molina.

Os 60 anos da APCD (Asso-
ciação Paulista de Cirurgiões
Dentistas), Regional Piracicaba,
serão lembrados em reunião so-
lene, proposta através do reque-
rimento 311/2022, de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB).

Fundada no dia 13 de mar-
ço de 1962, a APCD, antes de-
nominada de Associação dos
Odontologistas de Piracicaba,
teve participação ativa na cam-
panha pela fluoretação da água
fornecida pelo Semae (serviço mu-
nicipal de Água e Esgoto), como
medida de prevenção ao surgi-
mento de cáries na população.

Outra atuação marcante da
instituição, foi sua participação
na criação do Sindicato dos
Odontologistas de Piracicaba e
Região, em 1989, e da Uniodon-
to Piracicaba, cooperativa odon-
tológica, no ano de 1981.

Além de Piracicaba, a abran-
gência da APCD envolve as cida-
des de Águas de São Pedro, Capi-
vari, Charqueada, Mombuca, Ra-
fard, Rio das Pedras, Saltinho,
Santa Maria da Serra e São Pedro.

Segundo o vereador Pedro
Kawai, a homenagem é um jus-
to reconhecimento pela contri-
buição da APDC para Piracica-

ba, que hoje é considerada
uma cidade referência em
odontologia. “É uma honra
para mim, ser o propositor des-
sa homenagem a todos os pro-
fissionais, e equipe de apoio, que
ajudaram a construir a história
de uma entidade que se notabi-
liza por ajudar a melhorar a
vida das pessoas”, considerou.

O requerimento que propõe
a reunião solene em homenagem
aos 60 anos da APCD tramita
pelas comissões temáticas da
Câmara Municipal de Piracica-
ba, devendo ir a plenário, para
votação, nas próximas semanas.
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Publicação aponta relação entre
ditadura, agro e universidade

Divulgação

EL FOGON
Rúben Escobar, gerente do
Restaurante El Fogon, locali-
zado em Puerto Iguazu (Argen-
tina) comemora a retomada
da economia e turismo na ci-
dade. “Graças a Deus e à va-
cinação, muitos brasileiros
têm visitado a cidade, movi-
mentando a economia, e o

nosso restaurante fica na en-
trada da cidade e é possível
observar o fluxo enorme de
veículos brasileiros”, disse
Rúben. O Restaurante El Fo-
gon oferece descontos es-
peciais aos turistas piracica-
banos e é um dos patrocina-
dores do jornal A Tribuna.
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Araxá
Capoeira
realiza o 1°
Encontro
Ojú Obà

A Associação Desportiva e
Cultural Araxá Capoeira reali-
za, amanhã, 27, a partir das
19h, o primeiro Encontro Ojú
Obà do Grupo Araxá Capoeira
2022, que acontece no centro
comunitário do bairro Jardim
Esplanada com aula teórica,
prática e musicalidade da ca-
poeira. O evento receberá, como
convidado, o Mestre Geninho,
capoeirista de Piracicaba e alu-
no do Mestre Cosmo, o qual
abordará o tema neste dia.

Para o coordenador do gru-
po Araxá Capoeira Mestre e
Ogan, Adriano Rigo, o evento
vem somar à história do grupo
Araxá Capoeira que há anos re-
aliza aulas de capoeira no bair-
ro Jardim Esplanada de segun-
da e de quarta-feira à noite.

O primeiro encontro Ojú
Obá acontece com diversos ca-
poeiristas e tem a finalidade,
além de discutir a cultura da
capoeira, realizar parceria para
arrecadar alimentos para o
projeto desenvolvido pela Co-
munidade de Umbanda Sr. Zé
Moreno das Almas que organi-
za o projeto da Cozinha Solidá-
ria de Axé. O custo da oficina é
um quilo de alimento não pere-
cível, que será destinado ao
projeto da cozinha solidária.

SERVIÇO
Mais informações com o Mes-
tre Adriano, no telefone
99420-6336. O contato para
doações e dúvidas sobre o
projeto da Cozinha Solidá-
ria de Axé no 98158-0007
com Pai Ronaldo de Xangô.
O pix do projeto é o e-mail
seuzemoreno@gmail.com.
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Tanno assume, pela 6ª vez,
mandato como suplente
Líder comunitário na região dos bairros Morumbi e Piracicamirim,
Gilmar Tanno ficará na vaga da vereadora Silvia Morales por 30 dias

Empreiteiro de obras apo-
sentado, o líder comunitário Gil-
mar Tanno (PV) assume, pela
sexta vez, mandato de vereador
por 30 dias na Câmara Municipal
de Piracicaba. Como segundo su-
plente do Partido Verde, ele ficará,
no período, no lugar da vereado-
ra Silvia Morales, do mandato co-
letivo “A Cidade É Sua”, que pe-
diu licença não remunerada.

A solenidade de posse acon-
teceu no final da manhã desta se-
gunda-feira (25), na sala de reu-
niões do Gabinete da Presidência,
e contou com o presidente da
Casa, Gilmar Rotta (PP). Na oca-
sião, foi realizado juramento de
posse, a declaração de posse pelo
chefe do Legislativo e, em seguida,
assinatura do Termo de Posse.

“É uma felicidade imensa
assumir esse mandato, mesmo
que seja por apenas 30 dias”,
disse Tanno. “Meu sonho é po-
der, um dia, assumir uma vaga

para ficar por mais tempo, mas
Deus sabe o que faz, então con-
tinuo trabalhando com a comu-
nidade, levando demandas ao
poder público e atuando pela me-
lhoria da cidade”, acrescentou.

Casado com Ermelinda Apa-
recida de Paula Tanno, o agora ve-
reador, de 68 anos, já assumiu ou-
tras cinco vezes uma vaga na Câ-
mara, duas vezes substituindo o ex-
vereador José Pedro Leite (uma pelo
PL e outra pelo PR), duas vezes no
lugar da ex-vereadora Madalena e
uma vez no lugar de Márcia Pa-
checo, todas estas pelo PSDB.

O presidente da Câmara, Gil-
mar Rotta (PP), destacou a atua-
ção do colega de plenário. “Conhe-
ço o Gilmar, meu xará, há muitos
anos e ele sempre se manteve ao
lado da comunidade, trabalhando
pela população, mesmo sem man-
dato, por isso, tenho certeza que,
agora, neste período, ele irá contri-
buir e muito com a cidade”, disse. Posse foi ontem, 25, na sala de reuniões da Presidência da Câmara

Fabrice Desmonts

Com a presença de médicos
e enfermeiros das áreas cardía-
ca, neurológica, pronto atendi-
mento e UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva), a Unimed Pira-
cicaba, por meio da Universida-
de Corporativa da Instituição,
promoveu, ontem (19/04), no
auditório do Centro Adminis-
trativo, o 1o Simpósio de AVC
(Acidente Vascular Cerebral).

“O encontro contribuiu para
as comunidades médica e cientí-
fica ao desenvolver e promover o
intercâmbio de conhecimentos
relacionados à doença, abordan-
do temáticas da neurologia vas-
cular, neurocirurgia vascular e
neurorradiologia intervencionis-
ta”, explicou Carlos Joussef, pre-
sidente da Unimed Piracicaba.

Nesta edição de estreia, o even-
to contou com a participação dos
palestrantes Wagner Mauad Ave-
lar, neurologista vascular e dou-
tor em fisiopatologia médica pela
Unicamp (Universidade Estadual
de Campinas), que trouxe uma
apresentação sobre a abordagem
do paciente com AVC; e Daniel
Giansante Abud, neurorradio-
logista intervencionista, doutor
e livre-docente pela USP (Uni-
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Unimed Piracicaba realiza
simpósio sobre o AVC

Filipe Paes/Studio47

Daniel Abud, Wagner Avelar, Carlos Joussef e Dinark Viana

ERROS
Ganhar na loteria é difícil –

mas será que você está dificul-
tando ainda mais as coisas sem
perceber? É claro, alguns podem
dizer que a autossabotagem é
coisa de doido. Mesmo assim,
milhões de pessoas em todo o
mundo tornam as coisas mais
complicadas para si mesmas co-
metendo um destes erros simples
de aposta. Não tem uma solução
milagrosa aqui, mas seguir os
conselhos do vídeo a seguir irá
melhorar suas chances de ga-
nhar na loteria. Assista com aten-
ção e lembre-se dessas instruções
ao apostar: na vida, sempre exis-
tem dois jeitos de fazer algo — o
certo e o errado. Infelizmente, é
comum fazermos as coisas equi-
vocadamente sem perceber até
que seja tarde mais. E seus nú-
meros semanais da loteria não
fogem disso. Como você deve
imaginar, nós analisamos os da-
dos de usuários e as tendências
lotéricas para alcançr conclusões
valiosas sobre os métodos e mo-
tivações dos apostadores. Um
fato surpreendente é que uma
quantidade desproporcional de
apostadores sabota suas pró-
prias chances de ganhar.

CEGUEIRA DO
PRÊMIO
Focar apenas nos maiores

prêmios é um dos erros mais co-
muns dos apostadores de loteri-
as. Também é o mais caro. En-
tenda que quanto mais alto é o
prêmio, menores são suas chan-
ces de conquistá-lo. Quanto mais
alto é o valor, maior é a expec-
tativa e mais pessoas são atra-
ídas a comprar bilhetes de apos-
ta. Por isso, mesmo que você
consiga vencer as probabilida-
des e acertar os números, é bem
provável que você terá que divi-
dir seu prêmio – o que nos leva
para nosso próximo ponto.

PROBABILIDADE
Assim como em qualquer

jogo de sorte e azar, ganhar na
loteria nada mais é do que pas-
sar por cima das probabilida-
des. Aprender as probabilida-
des de jogos lotéricos diferen-
tes faz toda a diferença e pode
até fazer você repensar o seu
favorito.  Não foque apenas no
prêmio principal (que pode va-
riar muito), mas veja também
os valores pagos a todas as fai-
xas de acerto e quais são as
chances de ganhar cada um.

versidade de São Paulo), de Ribei-
rão Preto, que focou na trombec-
tomia mecânica para o AVCi.

“Segunda principal causa de
morte no País e a que mais causa
incapacidade em adultos em todo
o mundo, provocando consequ-
ências sociais e econômicas seve-
ras, o AVC foi discutido de forma
consciente, com abordagens sig-
nificantes, além dos mais moder-
nos tratamentos indicados atu-
almente”, revelou o dirigente.

Para o médico Daniel Valim,
coordenador da Universidade
Corporativa, essa foi uma oportu-
nidade de alavancar a Unimed
Piracicaba no quesito científico, já
que a Instituição mantém há seis
anos um núcleo dedicado exclusi-
vamente à capacitação, pesquisa e
extensão das equipes que atuam
no Hospital Unimed Piracicaba.

“É uma honra poder agregar
o nome da nossa Cooperativa a
um encontro que promove discus-
sões de extrema importância, com
conteúdo que preza pelo que há
de mais atual, visando sempre o
melhor atendimento assistencial
na Unidade do Coração para os
mais de 190 mil beneficiários da
cidade e região”, finalizou.
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Moradores ganham reforço de segurança no convívio
Atendendo aos pedidos do

presidente da Câmara Municipal
de Piracicaba, vereador Gilmar
Rotta (PP), a Sedema (secretaria
municipal de Defesa do Meio Am-
biente) realizou a remoção de en-
tulho, lixo e móveis usados em
área verde localizada na avenida
Aureliano Fernandes Araújo
Neto, no bairro Vida Nova.

O pedido para a limpeza do
local foi feito após moradores
do bairro procurarem o gabi-
nete do vereador. A síndica do
Residencial, Juliana Brione,
relatou que “o local estava re-
pleto de entulho e lixo, o que
causava preocupação aos mora-
dores por conta do aparecimen-
to de animais peçonhentos.”

O parlamentar reitera que
a Sedema também realizou a re-
tirada de móveis e entulhos na
área verde que fica do lado opos-
to da Escola Municipal Rober-
ta Eleutério Amaral, dando
mais segurança aos moradores
do convívio e revertendo o es-
tado de abandono do local.

Assessoria Parlamentar

Atuação da Sedema na região atendeu solicitações do vereador Gilmar Rotta

ZZZZZOONOSESOONOSESOONOSESOONOSESOONOSES

CCZ registra segundo caso de raiva em morcego em 2022
Equipe do Centro de Controle

de Zoonoses (CCZ) registrou o se-
gundo caso de raiva em morcego
em Piracicaba em 2022. O resulta-
do positivo foi confirmado pelo la-
boratório do CCZ-SP na quarta-
feira, 20/04. O morcego estava
morto e foi encontrado no bairro
Nova Piracicaba, no dia 19/04, na
rua dos Pixoxós. O animal foi iden-
tificado como sendo de hábito in-
setívoro – se alimenta de insetos –
, da espécie Myotis nigricans. O
primeiro morcego positivo para
raiva foi encontrado no começo de
abril, no bairro Parque Orlanda.

Somente este ano, o CCZ já
recolheu e enviou para diagnósti-

co da raiva 138 morcegos. No ano
passado, ao todo, foram cerca de
350 animais recolhidos, com sete
positivos para a doença e recolhi-
dos nos bairros Colina Verde, Cam-
pestre, São Dimas, Santa Rosa, Vila
Rezende, Água Branca e Morumbi.
Em 2020 foram recolhidos cerca
de 300 animais, com seis positi-
vos para a doença, sendo dois re-
colhidos no Parque Orlanda e os
demais no Jupiá, Centro, Pau
D’Alhinho e Vila Independência.

O CCZ alerta para que os tu-
tores de cães e gatos, principalmen-
te da região do Nova Piracicaba,
que não estejam com a vacina an-
tirrábica em dia, sejam vacinados,

já que ficam expostos à contami-
nação. A Secretaria de Saúde man-
tém a vacinação antirrábica para
cães e gatos – contactantes com
morcegos – em posto permanente
na sede do CCZ (rua dos Mandis,
s/n°, bairro Jupiá) de segunda a
sexta-feira, das 9h às 15h, e aos
sábados das 9h às 11h, durante o
ano todo. Além disso, o CCZ está
devidamente preparado para rea-
lizar ações de bloqueio necessárias
em caso de surgimento de algum
caso confirmado para a doença em
animais, conforme preconiza ori-
entações do Ministério da Saúde e
Governo do Estado de São Paulo,
o que não ocorre neste momento.

Segundo orienta o coordena-
dor do CCZ, o médico veterinário
Matheus Santos, é importante que
a população procure o Centro para
o recolhimento dos morcegos.
“Prestamos o serviço que faz o
recolhimento destes animais, além
de oferecermos as orientações
adequadas. Pedimos apenas que
a população fique atenta na hora
desta solicitação já que recente-
mente tivemos alguns casos de
falsas notificações para recolhi-
mento de morcegos”, salienta.

No caso de animais com con-
tato com morcegos, a orientação é
que a pessoa entre em contato com
o CCZ pelo telefone 3427-2400.
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Câmara participa de solenidade
dos 119 anos da Guarda Civil
Presidente da Câmara e vereadores prestaram homenagens
a integrantes da corporação, fundada em 25 de abril de 1903

Davi Negri

Solenidade que marcou aniversário da GCM aconteceu no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central

No dia 25 de abril de 1903, foi
criada a Guarda Civil do Municí-
pio de Piracicaba (GCMP). Para
comemorar os 119 anos de cria-
ção, uma solenidade foi realizada
na manhã desta segunda-feira (25),
no Teatro Municipal Erotídes de
Campos, no Engenho Central.

Representando a Câmara
Municipal de Piracicaba, o presi-
dente da Casa, Gilmar Rotta (PP),
destacou o trabalho dos guardas
civis municipais na defesa da po-
pulação, muitas vezes salvando
vidas. “Vocês com certeza fazem
com que a nossa cidade fique em
casa e durma tranquila, porque
vocês estão na rua”, elogiou.

Na solenidade, o vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL) entregou
um Voto de Congratulações pelos
119 de história e fundação da
GCMP (requerimento 209/2022),
homenagem que foi recebida pelo
Comandante da Guarda Civil
Municipal, Sidney Miguel da Silva
Nunes. Também foram entregues
votos de congratulações aos guar-
das civis que realizaram apreen-
sões de drogas e prisões (requeri-
mentos 988/2021 e 99/2022).

Trevisan Jr. declarou que a
segurança pública tem que ser o
início de tudo na cidade. O ve-
reador afirmou acreditar que,
ainda em 2022, a reforma do Es-

tatuto da Guarda Civil seja
aprovada e disse “estar feliz”
pela aquisição de novas viatu-
ras para a guarda, em especial a
viatura para o pelotão rural.

A conquista da Sala Patrulha
da Penha, localizada no prédio do
Departamento de Transportes
Públicos da Semuttran, contribu-
indo para garantia da segurança
de mulheres vitimadas pela violên-
cia e o cumprimento efetivo das
medidas protetivas juridicamente
definidas motivou a moção de
aplausos 39/2022, entregue pela
vereadora Ana Pavão (PL). “Para
mim é uma honra ser chamada de

madrinha da Guarda. Tivemos
um cuidado muito grande quan-
do fizemos a sala para poder pro-
teger essas mulheres”, afirmou a
vereadora que agradeceu pelo
“cuidado com que as mulheres
vítimas de violência são tratadas".

O “Setor de direito animal” da
Guarda Civil de Piracicaba rece-
beu uma homenagem da vereado-
ra e protetora dos animais, Ales-
sandra Bellucci (Republicanos). A
vereadora afirmou que o apoio da
Guarda é fundamental para pro-
teger os animais e também as fa-
mílias, que recebem orientação por
parte da GCMP. “Já estamos ca-

minhando para uma cidade ami-
ga dos animais e eu sinto muito
orgulho da Guarda”, afirmou.

A solenidade teve a presen-
ça de deputados estaduais, do
prefeito Luciano Almeida (União
Brasil), de secretários munici-
pais, de autoridades da seguran-
ça pública, membros da socieda-
de civil e dos vereadores Acácio
Godoy (PP), Gilmar Tano (PV),
Gustavo Pompeo (Avante), Josef
Borges (Solidariedade), Paulo Ca-
molesi (PDT), Paulo Campos (Po-
demos), Pedro Kawai (PSDB), Rai
de Almeida (PT), Thiago Ribeiro
(PSC) e Wagnão (Cidadania).

TTTTTIRADENTESIRADENTESIRADENTESIRADENTESIRADENTES

APCD celebra patrono
da odontologia

Perto de 60 convidados, en-
tre cirurgiões-dentistas e famili-
ares, compareceram à sede da
Associação Paulista dos Cirurgi-
ões-Dentistas (APCD-Piracicaba),
na última quinta-feira (21) para
lembrar os 230 anos da morte de
Tiradentes, mártir da nação bra-
sileira e patrono da odontologia.
Os presentes assistiram à palestra

de Edson Rontani Júnior deno-
minada "Os Inconfidentes", este
representando o Instituto Histó-
rico e Geográfico de Piracicaba.
O evento foi coordenado pelo
presidente da APCD, Edson Ze-
nebra. Após a palestra houve um
delicioso café da manhã coorde-
nado pelas dentistas Elisabete Ze-
nebra e Sandra Barroso e equipe.

Fotos: Divulgação

1- Edson Rontani Jr, Edson Zanebra e José Amâncio.
2- Eloísa, Edson Zenebra, Elisabeth e Elena.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), disponi-
bilizou novas vagas da vacina
contra a Covid-19 no site Va-
cinaPira (https://vacinapira.
piracicaba.sp.gov.br/cadastro/
blk_inicial/). Confira abaixo os
grupos e doses disponíveis:

1ª DOSE – Podem agendar
a 1ª dose, crianças de 5 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 toma-
ram a 1ª dose da CoronaVac/
Butantan (incluindo as crian-

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

VacinaPira disponibiliza novas
vagas para agendar imunização

ças) até 01/04; da Pfizer pediá-
trica até 01/03; da Pfizer (12 a
17 anos) até 04/03 e da Pfizer
(18 anos ou mais) até 08/04.

ADICIONAL – Podem agen-
dar a dose adicional quem tomou a
dose única da Janssen até 27/02.

3ª DOSE – Podem agendar
a 3ª dose (1ª dose adicional)
pessoas com 18 anos ou mais
que tomaram a 2ª dose há, pelo
menos, quatro meses; pessoas
com 18 anos ou mais que toma-
ram a 2ª dose ou dose única há,
pelo menos, 28 dias; e adoles-
centes de 12 a 17 anos ou alto
grau de imunossupressão que

tomaram a 2ª dose ou dose úni-
ca há, pelo menos, oito semanas.

4ª DOSE – Podem agendar
a 4ª dose (2ª dose adicional) ido-
sos com 60 anos ou mais que to-
maram a 3ª dose (1ª dose adicio-
nal) há, pelo menos, quatro meses.

DOCUMENTOS – Para se
vacinar contra a Covid-19, é ne-
cessário apresentar documento de
identificação (crianças não preci-
sam 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.
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Receita espera 34,1 mi de declarações até 31 de maio
A Receita Federal informou

que, até às 16h da última quar-
ta-feira (20), havia recebido
15.249.906 declarações do Impos-
to de Renda da Pessoa Física
2022, ano-calendário de 2021.
De acordo com o órgão, a expec-
tativa é de que 34,1 milhões de
declarações sejam enviadas até
o prazo final, dia 31 de maio.

Para os quase 19 milhões de
brasileiros que ainda não entre-

garam a declaração, um alerta:
quem perder o prazo deve pagar
multa de 1% ao mês sobre o im-
posto devido. Além do prazo, os
contribuintes devem ficar aten-
tos a outras questões para evi-
tar cair na malha fina. É o que
destaca o especialista em con-
tabilidade Neomar Camelo.

“O contribuinte precisa
atentar para todos os seus
rendimentos e recebimentos

de 2021. Também precisa aten-
tar para transações com bolsa
de valores e transações onde
possa ter ganho de capital, e
atentar para despesas com
saúde e se certificar de que es-
tão em seu CPF ou de seus de-
pendentes. Também vale veri-
ficar se a data de emissão do
comprovante, que pode ser nota
fiscal ou recibo, está dentro do
exercício de 2021”, orienta.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Solenidade homenageará vicentinos e catequistas
A Câmara Municipal de Pi-

racicaba promove, hoje, 26, às
19h30, sessão solene para home-
nagear os vicentinos e os cate-
quistas, no Salão Nobre “Helly
de Campos Melges”. Através do
decreto legislativo 11/2013, do
vereador Gilmar Rotta (PP), será
lembrada a contribuição dos vi-
centinos à sociedade piracicaba-
na. O trabalho tem como meta
principal o auxílio aos pobres, tan-
to na questão do bem-estar físico,
quanto do bem-estar espiritual.

A Sociedade São Vicente de
Paulo foi fundada no dia 23 de
abril de 1833 pelo beato Antonio
Frederico Ozanam, com colegas e

professores da Universidade de
Paris. A organização chegou ao
Brasil no ano de 1872 e à Piraci-
caba em 1888.As primeiras con-
ferências fundadas na cidade fo-
ram Conferência Santo Antônio,
Conferência Sagrado Coração de
Jesus (Frades) e Conferência Se-
nhor Bom Jesus do Monte.

Na reunião solene desta ter-
ça, serão homenageados os vi-
centinos: João Stabelin, Lásaro
Nelson Rocha, Milton Apareci-
do de Brito, Oscar Rubens Tris-
tão, Roberto Matiolli e Sueli
Aparecida Bacchini Rocha.

CATEQUISTAS – Já a ho-
menagem aos catequistas será re-

alizada em atendimento ao reque-
rimento 109/2022, de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB). A
comemoração foi instituída atra-
vés do decreto legislativo 23/2011,
de autoria da ex-vereadora Már-
cia Pacheco. O objetivo é agraci-
ar homens e mulheres que levam
às crianças, adolescentes, jovens
e adultos a doutrina da Igreja
Católica de forma voluntária.

A homenagem será entregue
às catequistas: Carolina Gonçales
Pereira, Eneida Medina Dutra da
Silva, Mariliza Elizabet Martins de
Arruda, Rejane Helena dos San-
tos Veríssimo, Rita de Cassia da
Cruz e Teresinha Papete Ribeiro.

Divulgação

119 ANOS DA GUARDA CIVIL
O deputado Alex de Madureira
participou na manhã de on-
tem, 25, da comemoração em
homenagem ao aniversário
de 119 anos da Guarda Civil
Municipal de Piracicaba
(GCMP). “Sempre defendi a
Guarda Civil e a importância

de suas atividades junto às for-
ças policiais. Portanto, nada
mais junto do que realizamos
essa homenagem em alusão
ao Dia Nacional da Guarda Ci-
vil, que também se comemora
hoje (ontem), pelos serviços
prestados a segurança pública

municipal”, exaltou. A cerimô-
nia aconteceu no Teatro Eroti-
des de Campo, no Engenho
Central e contou com o co-
mandante da GCMP, Sidney
Nunes; do prefeito Luciano Al-
meida; e do presidente da
Câmara, Gilmar Rotta.
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Deputada Bebel participou com Lula
de visita à comunidade de Heliópolis
Na visita, Bebel ressaltou sua forte ligação com Heliópolis, bairro educador, carinhosamente chamado de  "Cidade do Sol"

Fotos: Divulgação

1- A deputada Bebel, no meio de moradores de Heliópolis, acena para o ex-presidente Lula, durante o evento. 2- Bebel com o vereador de São Paulo,
Eduardo Suplicy, durante a visita a Heliópolis. 3- Moradoras de Heliópolis fazem self com a deputada Professora Bebel, durante a visita

bém contou com as participações
do professor Fernando Haddad,
também pré-candidato ao governo
de São Paulo, e da presidenta naci-
onal do PT, a deputada federal Gleisi
Hoffmann, e de diversas lideran-
ças da comunidade, entre elas a
presidenta da UNAS, Cleide Alves.

Na visita, Bebel ressaltou sua
forte ligação com Heliópolis, bair-

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), participou, com
o ex-presidente Lula, pré-candida-
to à presidência da República, de
visita à comunidade de Heliópolis,
em São Paulo. A visita foi na últi-
ma quinta-feira, 21 de abril, e tam-

ro educador, carinhosamente
chamado de  "Cidade do Sol",
onde a juventude brilha e a espe-
rança floresce, dizendo que: "es-
tar hoje ao lado do presidente
Lula é imensamente gratificante.
Alegria imensa ver essa quadra
lotada de jovens, onde muitos já
concluíram o ensino superior e são
a primeira geração de sua família

a ingressar numa faculdade, gra-
ças aos programas de inclusão
como Prouni e Fies, criados durante
os governos do PT”, escreveu a de-
putada em suas redes sociais.

Bebel diz que nesse encon-
tro se aproveitou para falar so-
bre as reivindicações, os direi-
tos e anseios desses jovens e fa-
zer um apelo para que, os que ain-

da não têm título de eleitor, ti-
rem (até 04 de maio) e partici-
pem das eleições e ajudem a cons-
truir um futuro para o nosso país!

No encontro, Lula também
destacou a importância da juven-
tude tirar o título de eleitor e parti-
cipar das eleições. Também disse
que o Estado tem que garantir o
direito do brasileiro à dignidade de

estudar e depois garantir o direito
dele trabalhar. É isso que o título
de eleitor faz. A gente vai ter uma
tarefa muito grande de reconstruir
o Brasil e mudar o curso da histó-
ria e esta eleição é uma oportuni-
dade de reconstruir o Brasil que a
gente quer”, falou o ex-presidente
que lidera todas as pesquisas de in-
tenções de votos para presidência.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, ga-
solina, 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 par-
celas - maiores informações 19
991911944.
------------------------------------------

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Renato Aparecido Fazanaro Canadinho – Presidente da AAPR -
Associação de Árbitros de Piracicaba e Região, entidade inscri-
ta no CNPJ: 02.509.120/0001-44, com base em seus poderes e
responsabilidades estatutárias, torna pública e a quem possa
interessar, em especial aos associados, o Edital de Assem-
bleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 30/04/2.022 – sábado,
com Primeira Chamada às 14:00 horas e em Segunda Chamada
às 15:00 horas. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá na Sede
da Associação que fica localizada à Rua: Silva Jardim, 777 – Cida-
de Alta – Piracicaba / SP e cumprirá à seguinte Ordem do Dia:
- Apresentação dos Processos Disciplinares e Administrativos
da Comissão de Ética e votação para referendar (ou não) os
atos praticados por ela;
 - Leitura e apresentação atualizada da Relação de Associados;
- Leitura e apresentação do Relatório Geral das atividades ad-
ministrativas e financeiras do Exercício de 2.021;
- Aprovação (ou não) do Balanço Patrimonial do Exercício de 2.021;
- Aprovação (ou não) da Proposta Orçamentária para o ano de 2.022;
- Elaboração, leitura e aprovação (ou não) da Ata desta Assem-
bleia Geral Ordinária;

Piracicaba/SP, 26 de abril de 2.022.

Renato Aparecido Fazanaro Canadinho
Presidente

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Renato Aparecido Fazanaro Canadinho – Presidente da AAPR -
Associação de Árbitros de Piracicaba e Região, entidade inscri-
ta no CNPJ: 02.509.120/0001-44, com base em seus poderes e
responsabilidades estatutárias, torna pública e a quem possa
interessar, em especial aos associados, o Edital de Assem-
bleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 30/04/2.022 – sá-
bado, com Primeira Chamada às 18:00 horas e em Segunda
Chamada às 19:00 horas. A Assembleia Geral Ordinária ocorre-
rá na Sede da Associação que fica localizada à Rua: Silva Jar-
dim, 777 – Cidade Alta – Piracicaba / SP e cumprirá à seguinte
Ordem do Dia:
- Reforma do Estatuto Social: leitura, discussão e aprovação (ou
não) nos procedimentos eleitorais da Entidade

Piracicaba/SP, 26 de abril de 2.022.

Renato Aparecido Fazanaro Canadinho
Presidente

CCCCCULULULULULTURATURATURATURATURA

Museu e associação se unem
para valorizar artistas locais
Projeto Propagando Arte tem início hoje, 26, com exposições em sala
ambientada no Museu “Prudente de Moraes” até o dia 31 de maio

O Museu Prudente de Mo-
raes inicia, a partir de hoje, 26,
o projeto Propagando Arte, rea-
lizado em parceria com a Apap
(Associação Piracicabana dos
Artistas Plásticos). O projeto,
que receberá exposições até o
dia 31 de maio, visa receber
mensalmente obras de arte pro-
venientes de artistas locais. O

Fotos: Divulgação

1- A exposição ocorrerá em uma sala do museu ambientada com móveis dos séculos 19 e 20. 2- As exposições terão início a partir de hoje, dia 26.

objetivo é contribuir para a di-
vulgação dos trabalhos e da arte
em geral, fornecendo ao público
visitante uma mostra significa-
tiva do que se tem produzido nas
várias faces das artes plásticas.

A visitação acontece sem-
pre de terça a sexta-feira, das
9h às 17h, e aos sábados e feri-
ados, das 10h às 14h. Na pri-

meira mostra, serão expostas
obras dos artistas Carlos Valé-
rio, Celito Bonette, Gracia Ne-
pomuceno, Margarete Zenero e
Silvia Dionízio. A exposição
ocorrerá em uma sala do mu-
seu ambientada com móveis dos
séculos 19 e 20, integrando as-
sim as obras ao espaço histórico.

Mais informações sobre o

projeto Propagando Arte estão
disponíveis pelo telefone (19)
3422-3069, e-mail mprudentede
moraes@piracicaba.sp.gov.br ou
nas redes sociais Facebook (Museu
Prudente de Moraes), Instagram
(@MuseuPrudente) e Twitter:
@MuseuPrudente. O site do mu-
seu é o www.museu prudente
demoraes.piracicaba.sp.gov.br
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FALECIMENTOS
SR. EDIO DA SILVA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 90 anos, fi-
lho dos finados Sr. Octacilio da Sil-
va e da Sra. Claudia Ferreira da Sil-
va, era viúvo da Sra. Dalva Lemos
da Silva; deixa as filhas: Rosabela
Lemos da Silva; Rosa Helena Le-
mos da Silva e Rosaura Lemos da
Silva. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h00 da sala
03 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, para a referi-
da Necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO GOMES DA SILVA
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 61 anos, filho dos finados Sr.
Jose Gomes da Silva e da Sra. An-
gelina Maria da Conceição; deixa os
filhos: Antonio Sergio da Silva, ca-
sado com a Sra. Eunice Araujo; Ro-
drigo Gomes da Silva, casado com
a Sra. Aline Cesario; Jose Gomes
da Silva Neto, já falecido, deixan-
do viúva a Sra. Mariane de Fatima
Cherubim; Fernanda Gomes de Oli-
veira, casada com o Sr. Fernando
de Oliveira e Fernando Gomes da
Silva. Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o fé-
retro às 07h30 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Rezende,
sala “01”, para o Cemitério Nossa
Senhora do Carmo, na cidade de
São Carlos/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. PEDRO THOMAZINI faleceu
ontem, nesta cidade, contava 97
anos, filho dos finados Sr. Amadeu
Thomazini e da Sra. Maria Lombar-
di, era viúvo da Sra. Luzia Gobbo
Thomazini; deixa os filhos: Maria
Aparecida Thomazini Nardelli, casa-
da com o Sr. Francisco Carlos Nar-
delli; Antonio Aparecido Thomazini,
casado com a Sra. Marcia Soares
Thomazini; Ivone Aparecida Thoma-
zini Ferro, casada com o Sr. Apare-
cido Donizete Ferro e Luciana Cris-
tina Thomazini de Barros, casada
com o Sr. Fulvio Cardoso de Bar-
ros. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, saindo
o féretro às 14h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família.  ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFª CELIA BLUMENSCHEIN fa-
leceu dia 23 p.p., nesta cidade, con-
tava 88 anos, filha dos finados Sr.
Albino João e da Sra. Dulce João;
deixa os filhos: Heloisa Lee Burn-
quist, casada com o Sr. Willian Lee
Burnquist; Maria Dulce Blumensche-
in Junqueira, já falecida e Andre Blu-
menschein. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 10h30 da
sala “A” do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição para  a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSELI APARECIDA CA-
MARGO PERIN faleceu dia 23 p.p.,
nesta cidade, contava 62 anos, fi-

lha dos finados Sr. João Camargo e
da Sra. Irene Lopes Camargo, era
casada com o Sr. Domingos Cesa-
rio Perin; deixa o filho: Domingos
Cesario Perin Junior. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 09h00 da
sala “01” do Velório do Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende para a referi-
da necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARLENE COELHO ROCHA
faleceu dia 23 p.p., nesta cidade,
contava 87 anos, filha dos finados
Sr. Durval Rodrigues Coelho e da
Sra. Clotilde Domingues Rodrigues,
era viúva do Sr. Alvaro Rocha; dei-
xa os filhos: Carlos Antonio Rocha,
casado com a Sra. Maria Apareci-
da Barbosa Neta e Alvaro Rocha
Junior, casado com a Sra. Rosana
Sabino Martino Rocha. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado anteontem, tendo saído o
féretro às 13h00 da sala “D” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS
faleceu dia 23 p.p., nesta cidade,
contava 80 anos, filho dos finados
Sr. Nemezio Pereira dos Santos e
da Sra. Constantina Pereira dos
Santos, era casado com a Sra. An-
tonia Delgado dos Santos; deixa os
filhos: Carlos Alberto Pereira dos
Santos, casado com a Sra. Silvana
Agostine dos Santos, Elizabete Apa-
recida Pereira dos Santos Sarto,
casada com o Sr. Sergio Henrique
Sarto; Isabel Conceição Pereira dos
Santos Zeferino, casada com o Sr.
Carlos Alberto Zeferino; Paulo Ro-
berto Pereira dos Santos, já faleci-
do; Jose Eduardo Pereira dos San-
tos; Claudia de Fatima Pereira  dos
Santos e Jorge Augusto Pereira dos
Santos. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 15h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Charqueada/SP, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FERNANDO HENRIQUE VIEIRA
faleceu anteontem, na cidade de Rio
das Pedras – SP, contava 30 anos,
filho do Sr. Gilberto Fernando Bom-
bo Vieira e da Sra. Roseli Apareci-
da Cezarino Vieira, era casado com
a Sra. Carolina Damasceno Vieira;
deixa os filhos: André Luis Vieira e
Fernanda Valentina Vieira. Deixa
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 09h00 do
Velório do Cemitério Municipal de Rio
das Pedras – SP, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANTONIA LUZIA FEITOZA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 100 anos, filha dos fina-
dos Sr. Lucas Mourato da Silva e da
Sra. Luzia Maria das Virgens, era
viúva do Sr. José Feitoza de Loiola;
deixa os filhos: Sebastião Feitoza

de Loiola; Maria das Graças Feito-
za Verderami, casada com o Sr.
Benedito Verderami; Francisca
Feitoza Neta Buzato, casada com
o Sr. Antonio Carlos Buzato e Fran-
cisco Feitoza Neto, casado com a
Sra. Ana Paula Moreira Feitoza.
Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 09h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NELI HELENA LAZZERINI fa-
leceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 83 anos, filha dos finados Sr.
Vicente Urniezius e da Sra. Emilia
Urniezius, era casada com o Sr. Aldo
Ricardo Lazzerini; deixa os filhos:
Vivian Lazzerini, casada com o Sr.
Reinaldo Nicolau Iatarola e Fabio
Tadeu Lazzerini, casado com a Sra.
Angela Aparecida Lazzerini. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 15h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ODAIR APARECIDO ZANUZZI
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 65 anos, filho dos finados Sr.
Augusto Zanuzzi e da Sra. Philo-
mena Barbosa Zanuzzi. Deixa ir-
mãs, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala “07”,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. SILVANA MASCHIETO fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava
59 anos, filha dos finados Sr. Ge-
raldo Maschieto e da Sra. Rosalina
Pizol Maschieto, era casada com o
Sr. Osvaldo Muniz, deixa o filho:
Douglas Muniz. Deixa irmão, cunha-
da, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 16h30 do Velório da Saudade,
sala “03” para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO JOSE DE LIMA fa-
leceu ontem, na cidade de São Pe-
dro/SP, contava 82 anos, filho dos
finados Sr. Amantino Jose de Lima
e da Sra. Idalina Colacrai, era ca-
sado com a Sra. Ana Nunes de
Lima; deixa as filhas: Maria de
Lima; Sandra de Lima Feltrin, ca-
sada com o Sr. Antonio Jorge Fel-
trin e Sonia Regina de Lima, casa-
da com o Sr. Jose Gardenal. Deixa
irmã, sobrinhos, netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30 do
Velório do Cemitério Municipal de
São Pedro/SP, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA DE SOU-
ZA faleceu dia 22, nesta cidade,
contava 57 anos, filha da Sra. Ma-

ria D Ajuda Barbosa de Souza; dei-
xa os filhos: Amaury Souza Men-
des; Monica Priscila Souza Mendes;
Jorge Souza Mendes e Leandro
Souza Mendes. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado dia 23, ten-
do saído o féretro às 13h30 da sala
03 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. GERALDA DA SILVA SAN-
TOS faleceu dia 22, nesta cidade,
contava 82 anos, filha dos finados
Sr. Luiz Marques da Silva e da Sra.
Ursina Dias dos Santos; deixa os
filhos: Maria de Lourdes; Rosange-
la; Elisabete; Jose Luiz; Zileide; Joa-
na; Carlos Roberto; Nivaldo e Daniel.
Deixa genros, noras, netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 23,
tendo saído o féretro às 17h00 da
sala 02 do Velório do Cemitério Muni-
cipal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LUIZ PIRES faleceu dia 22,
nesta cidade, contava 71 anos, fi-
lho dos finados Sr. Lazaro Pires e
da Sra. Benedita Pires, era casado
com a Sra. Maria Aparecida dos
Santos Pires; deixa os filhos: Val-
quiria Aparecida Pires; Valdenice
Aparecida Pires; Valcione Apare-
cida Pires e Valter Aparecido Pires.
Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 23, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala 03 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. RICARDO FRANCISCO DOS
SANTOS ARAUJO faleceu dia 23,
nesta cidade, contava 54 anos, fi-
lho do Sr. Francisco Juca de Ara-
ujo, já falecido e da Sra. Odalia
dos Santos Araujo, era casado
com a Sra. Sandra Aparecida Ame-
rico Araujo; deixa os filhos: Ricar-
do de Araujo e Renan de Araujo,
casado com a Sra. Helen de Arau-
jo. Deixa demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do dia 23, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório da Saudade, sala
“04”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LEDA DA SILVA GOMES fa-
leceu dia 23, na cidade de Santa
Barbara D’Oeste/SP,  contava 56
anos, filha dos finados Sr. Bispo
Benedito Gomes e da Sra. Matildes
da Silva Gomes, era casada com o
Sr. Linaldo Gomes Pereira; deixa os
filhos: Bruna da Silva Gomes, ca-
sada com o Sr. Amadeu Alves Fer-
nandes e Jessica da Silva Gomes,
casada com o Sr. Paulo Benedito de
Oliveira. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado dia 23, tendo saído o féretro
às 13h30 do Velório do Cemitério
Parque dos Lírios, na cidade de San-
ta Barbara D’Oeste/SP, para a refe-
rida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. HERCILIA MENDES CARVA-
LHO faleceu dia 23 pp na cidade de
Piracicaba, aos 96 anos de idade e
era filha do Sr. Francisco Carvalho
e da Sra. Benedicta Mendes, am-
bos falecidos. Deixa sobrinhos, de-
mais parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se anteontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal da Vila Rezende -
Sala 01 para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

PRESIDENTE DO SINDICATO RU-
RAL DE PIRACICABA SR. JACOB
ALCIDES BORTOLETTO faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 81 anos de idade e era viúvo da
Sra. Maria José de Campos Bortolet-
to. Era filho do Sr. Pedro Bortoletto e
da Sra. Maria Ferezini, ambos faleci-
dos. Deixa os filhos: Pedro Benedito
Bortoletto casado com Janete Apa-
recida Leite Bortoletto e José Carlos
Bortoletto casado com Andrea Cos-
ta Bortoletto. Deixa 06 netos, 04 bis-
netos, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as
15:30 hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade – Sala  05, para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSE HUMBERTO GALLO fa-
leceu anteontem na cidade de Pira-
cicaba, aos 49 anos de idade e era
casado com a Sra. Lucimara Coe-
lho Gandra. Era filho do Sr. Angelo
Gallo Neto e da Sra. Zenaide Maciel
Gallo, falecidos. Deixou os filhos:
Melquisedeque Felipe Gallo, Abner

Gabriel Gallo, Adriel Gallo e Angelo
Jose Gandra Gallo. Deixa ainda 01
neta e demais parentes. O seu cor-
po foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de São Pedro e o
seu sepultamento deu-se ontem as
13:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de São Pedro,
seguindo para o Cemitério Munici-
pal naquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DOMITILLA ANDREONI
BOMFIGLI faleceu ontem  na cidade
de Piracicaba, aos 97 anos de idade
e era viúva do Sr. Rafael Bomfigli.
Era filha do Sr. Antonio Andreoni e
da Sra. Emilia Corazza, falecidos.
Deixa os filhos: Marina Bonfiglio viú-
va de Elias B. Sobrinho, Roberto Bon-
fligio casado com Eliana Melhado
Bonfliglio, Angela Valentina Sarruge
casada com Luis Carlos Sarruge,
Elaine Cristina Bonfiglio, Celso Bon-
figlio casado com Eliana M. Bonfiglio
e Sergio Bonfiglio, falecido. Deixa
também netos e bisnetos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 16:30
hs, saindo a urna mortuária do Veló-
rio “D” do Cemiterio Parque da Res-
surreição para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. REGINA DO CARMO DE CA-
MARGO CRIVELLARI faleceu on-
tem  na cidade de Piracicaba, aos
62 anos de idade e era casada com
o Sr. Aparecido Francisco Crivella-
ri. Era filha do Sr. Mauro de Camar-
go e da Sra. Irene Silvano de Ca-
margo, falecidos. Deixa a filha: Ma-

rina Raquel de C. Crivellari. O seu
sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 08,
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. DARIO GOMES DA SILVA fale-
ceu anteontem na cidade de Piraci-
caba, aos 67 anos de idade e era
casado com a Sra. Maria Aparecida
Conversa Medeiros. Era filho do Sr.
Francisco Gomes da Silva e da Sra.
Maria Gomes da Silva, falecidos.
Deixa os filhos: Samira Gomes Du-
arte casada com Lete Zepelin Duarte
e Samuel Gomes da Silva. O seu fe-
retro deu-se ontem as 16:00 hs sain-
do a urna mortuária do Velorio da
Saudade – Sala 02 seguindo para o
Crematorio Bom Jesus – Unidas, onde
ocorreu a Cerimonia de Cremação.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

PROFº PLINIO MONTAGNER fale-
ceu ontem na cidade de Piracicaba,
aos 84 anos de idade e era viúvo da
Sra. Maria Nazareth Stolf Montagner.
Era filho do Sr. Pedro Montagner e
Sra. Annunciata Muccillo, falecidos.
Deixou os filhas: Ana Paula Stolf
Montagner Paulillo, Renata Stolf Mon-
tagner Rezende , Genros os netos,
Luis Henrique, Pedro e Rafael. Deixa
ainda e demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 17:00
hs no Cemiterio da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ADILSON FRANCISCO PIRES
faleceu dia 23 na cidade de Piraci-

caba, aos 55 anos de idade e era
filho do Sr. Aristides Francisco Pi-
res e da Sra. Maria da Gloria Pires,
falecidos. Deixou os filhos: Andre
Fischer; Felipe Fischer; Murilo Fis-
cher. Deixa ainda Irmãos e demais
parentes. O seu sepultamento deu-
se dia 23 as 13:30hs, saindo a urna
mortuária do Velório “C” do Cemité-
rio Parque da Ressurreição, seguin-
do para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. JACY DE CAMPOS PEREIRA
faleceu dia 22 na cidade de Piraci-
caba, aos 93 anos de idade e era
viúva do Sr. Rubens Pereira. Era fi-
lha do Sr. Avelino Elesbão e da Sra.
Rosalina de Campos, falecidos. Dei-
xa os filhos: Rubens Cesar Pereira
e Sandra Teresa Pereira. Deixa a
neta: Juliana Fagundes Maschieto.
Deixa ainda demais parentes. O seu
sepultamento deu-se dia 23 as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do Veló-
rio da Saudade sala-05, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOAQUIM GOMES DOS SAN-
TOS faleceu dia 22 na cidade de
Piracicaba, aos 88 anos de idade e
era casado com a Sra. Laura da
Conceição Oliveira Gomes. Era fi-
lho do Sr. Manoel Gomes dos San-
tos e da Sra. Joaquina Rosa dos
Santos, falecidos. Deixa os filhos:
Gilberto Antonio Oliveira Gomes
casado com Gracieria M. Costa e
Roberto Oliveira Gomes casado
com Florinda F. Oliveira. Deixa tam-
bém 02 netas, demais parentes e
amigos. O sepultamento deu-se
dia 23 as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério
de Vila Rezende – sala 01, seguin-
do para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA ALICE BORGES fale-
ceu dia 23 na cidade de Piracicaba,
aos 73 anos de idade e era filha do
Sr. Benedicto Borges e da Sra. Ar-
cilia Cardoso Borges, ambos faleci-
dos. Deixa a filha: Sandra Regina
Borges de Barros casada com Lin-
domar dos Santos Barros.  Deixa
ainda netos, bisnetos e demais pa-
rentes. O seu sepultamento deu-
se dia 23 as 10:30 hs, no Cemité-
rio Municipal de Vila Rezende, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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