
SENTIMENTOS
Este Capiau suspende os tex-

tos de hoje e expressa os senti-
mentos pela morte do ex-prefei-
to e ex-deputado federal Anto-
nio Carlos Mendes Thame — que,
do PFL ao PSDB, ocupou vários
cargos nos partidos e no Gover-
no do Estado de São Paulo —,
rogando a Deus as bênçãos do
conforto a sua família, especial-
mente à esposa Nancy Thame e
à filha Sofia. Professor do Cursi-
nho Luiz de Queiroz e da Esalq,
foi exemplar na vida acadêmica.
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Líderes políticos registram
o legado de Mendes Thame

Ex-prefeito e ex-
deputado federal

faleceu ontem,
28, depois de
conviver, por

anos, acometido
por uma doença

degenerativa.
Sepultamento

acontece hoje, 29
Personalidades políticas de

Piracicaba e região prestaram ho-
menagem ao ex-prefeito e ex-de-
putado federal Antonio Carlos de
Mendes Thame, falecido ontem,
28, pela manhã. Ao longo de anos,
o ex-parlamentar conviveu com
uma doença degenerativa. O veló-
rio acontece na Câmara Munici-
pal de Piracicaba e o sepultamento
será hoje, 29, às 10h, no Cemitério
da Saudade. “Foi um dos mais
brilhantes e dedicados parlamen-
tares brasileiros, além de prefeito
e secretário de Estado. Teve parti-
cipação ativa em um enorme nú-
mero de leis em vigor no Brasil”,
escreveu Bruno Araújo, presiden-
te nacional do PSDB, em um texto
publicado em todas as mídias so-
ciais oficiais da sigla. O prefeito
Luciano Almeida destacou a atu-
ação de Mendes Thame defesa da
sustentabilidade, “assunto que foi
um dos precursores”, disse, em
nota publicada no site da Prefei-
tura de Piracicaba. Deputados es-
taduais e vereadores também ex-
pressaram condolências. Mendes
Thame era casado com Nancy, atu-
al secretária municipal de Agricul-
tura e Abastecimento, e deixa a fi-
lha Sofia Ferruzi Thame. A3 e A4

Divulgação

Mendes Thame foi prefeito de Piracicaba entre os anos 1993 a 1996 e atuou em sete legislaturas na Câmara dos Deputados, em Brasília
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BABABABABA convida para uma palestra com
a Profª Drª Izabel Baraldi. TEMA: Vi-
vência de Fisioterapia, com foco em
exercícios, orientações e dicas para
pessoas com problemas de mobili-
dade. DIA: sábado (30), às 9h, na rua
Visconde do Rio Branco nº 1400 (ao
lado da Creche São Vicente de Pau-
lo). Entrada gratuita e aberta ao pú-
blico em geral, especialmente para
pessoas com baixa mobilidade,
cuidadores, familiares, amigos, vo-
luntários e demais interessados.

Profissionais do direito, da
psicologia e da assistência social
chamaram a atenção para o im-
pacto que se nota em crianças que
acabam tendo prejudicado seu vín-
culo com pai ou mãe a partir de
condutas induzidas pelo seu ou-
tro genitor (ou por avós que dete-
nham sua guarda). A alienação
parental foi tema de evento reali-
zado, quarta-feira, 27, na Câma-
ra. O evento foi promovido pelo
vereador Pedro Kawai (PSDB),
coautor do decreto legislativo 55/
2017, que instituiu na Câmara a
"Semana de Conscientização e Pre-
venção à Alienação Parental". A6

Câmara recebe
especialistas
sobre a
alienação
parental

Parlamento
Metropolitano
vai a audiência
de orçamento
estadual

Representando o PMP (Par-
lamento Metropolitano de Pira-
cicaba), o vereador Gilmar Rot-
ta (PP) participa, hoje, em Rio
Claro, de audiência para a dis-
cussão do orçamento do Estado
de São Paulo. “A população es-
pera do Executivo paulista a mais
eficiente alocação dos recursos
para atender demandas nas áre-
as da saúde, educação e segu-
rança, entre outras”. Desta for-
ma, é fundamental a participa-
ção do PMP nas audiências para
a discussão do orçamento. A7

SEMANA
DE DANÇA
Com a participação do gru-
po Afropira (foto), acontece
hoje, às 19h30, no Parque da
Estação da Paulista, a pri-
meira parte da 14ª Semana
de Dança. Depois de um hi-
ato de dois anos, devido à
pandemia, as apresenta-
ções voltam a ser presenci-
ais. A abertura ficará por con-
ta da Gala da Cultura Popu-
lar, com homenagens a per-
sonalidades, grupos e co-
letivos que se empenham
no desenvolvimento estéti-
co, ético e político da dança
em Piracicaba e apresenta-
ções também dos grupos
Vila África, Samba de Len-
ço, Batuque de Umbigada e
Maracatu Baque Caipira. A7

VISITA
A Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa de Pi-
racicaba recebeu, na quarta-feira, 27, pela manhã, o
empresário sul-coreano Roberto Cho, diretor da THN,
empresa produtora de fios condutores para os carros
da Hyundai. Ele esteve acompanhado pelo presidente
do Conselho Diretor da Associação Esportiva, Recre-

ativa e Cultural dos Funcionários do Parque Automoti-
vo de Piracicaba, Raphael Santana, e pelo jornalista
Evaldo Vicente, diretor do jornal A Tribuna Piracicaba-
na. “Temos como cultura em nosso país nos aproximar-
mos da comunidade e das instituições das cidades nas
quais mantemos unidades”, justificou Roberto Cho. A5
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Como uma onda (ou não)
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Alê Bragion

Só porque ama-
nhã é sábado,
me lembrei hoje

que tudo muda o
tempo todo no mun-
do. Talvez não na ve-
locidade que quere-
mos, mas num ritmo
lento quase que im-
perceptível. O zen-budismo diz
isso há séculos – e o Lulu Santos
também (mas há menos tempo,
é claro). O livro sagrado de Lao
Tsé – o Tao-te King (ou Tao-te
Ching) – base do confucionismo,
também confunde a nossa cabe-
ça ao dizer a mesma coisa sobre
o que muda e o que não muda
no mundo. Diz ele: “apenas a
mutação é imutável” – o que em
“língua de dia de semana” (para
gastar aqui uma expressão do
Guimarães Rosa) talvez seja o
mesmo que dizer que só a mu-
dança é que não muda. Ou seja,
mudamos a todo momento
como uma onda no mar (a qual,
no fundo no fundo, parece ser
sempre a mesma, não é?). Com-
plicado? Confuso? Confúcio.

Foi Cecília Meireles quem
escreveu um dos versos mais co-
nhecidos sobre a percepção da
passagem do tempo em nós mes-
mos (ou nela mesma, talvez seja
melhor dizer – para gerar um

pouco mais de confusão
ao misturarmos confis-
são e condição huma-
na). “Eu não tinha esse
rosto de hoje, assim tris-
te, assim, calmo, assim
magro. Nem os olhos
tão vazios, nem o lábio
amargo. Eu não tinha
estas mãos sem força,
tão paradas e frias e

mortas. Eu não tinha este coração
que nem se mostra. Eu não dei por
esta mudança, tão simples, tão cer-
ta, tão fácil. Em que espelho ficou
perdida a minha face? ” – escre-
veu a poeta em seu consagrado
poema “Retrato” (decorado que
foi por legiões de pessoas que,
como a voz poética do poema,
sentiram em algum momento da
vida que as coisas já não eram
mais as mesmas).

Fernando Pessoa, ou melhor,
Álvaro de Campos (heterônimo do
poeta, como todo mundo sabe),
também versou um sem-fim de
vezes sobre a mudança eterna da
vida e das coisas. Aliás, em um de
seus mais belos poemas (daqueles
que fazem a gente querer encher a
cara da alma com absinto, fumar
pelos cotovelos e cortar os pulsos),
intitulado “A Passagem das Ho-
ras”, o eu lírico já anuncia logo a
confusão da profusão do seu sen-
tir em expansão pelo mundo e pe-
los sonhos ao longo do tempo:

“trago dentro do meu coração,
como num cofre que se não pode
fechar de cheio, todos os luga-
res onde estive, todos os portos
a que cheguei, todas as paisa-
gens que vi atrás de janelas ou
vigias, ou de tombadilhos, so-
nhando. E tudo isso, que é tanto,
é pouco para o que eu quero”.

Não tenho o rosto magro
que Cecília encontrou no espe-
lho dela.  Não vejo o mundo tão
vasto e com os olhos de sonho
como Álvaro de Campos. Mas
trago o coração, e empresto do
poeta essa expressão, como um
cofre que se não pode fechar de
cheio (e não trazemos todos?).
Minha barba branca no espelho
reflete muda a ausência que
(essa sim) em mim não muda.
Dei por conta dessa mudança –
contrariando outra vez Cecília
– a cada pelo que nascia, a cada
risco que corria, em cada troca
da natureza física humana que
acontecia. Um dia, vendo a água
que escorria do chuveiro pelo
ralo, pobremente escrevi um
versinho no vapor que encobria
o box do banheiro: “rio – do

avesso à manhã – o ir”. Que-
ria ser Cecília, Álvaro de Cam-
pos, Drummond, Caeiro – mas
nem de longe ser eu seria (mes-
mo ao longo do tempo). E dentro
do meu cofre-coração, que não
se pode fechar de cheio, esse ver-
sinho foi tudo o que consegui.

Amanhã é sábado outra vez
– e sobre a disposição dessa mar-
ca temporal no calendário da se-
mana nada pode a mudança.
Mudaram os sábados em sua
natureza, isso sim. Mudaram as
sextas-feiras, como hoje, os do-
mingos como os de nunca. Afi-
nal, como as cores dos pelos e
dos cabelos (para quem, ao con-
trário de mim, ainda não os per-
deu na passagem das horas di-
ante do espelho), tudo muda (até
que um dia fica mudo). E isso,
talvez, nem seja assim tão ruim.
Saborear a onda – como ensinou
Confúcio e cantou Lulu – pode
ser o grande segredo. “Tudo pas-
sa, tudo sempre passará” – in-
clusive aquilo que é bom e aquilo
que é ruim. A certos modos de
visão (e em alguns casos), con-
venhamos, é essa verdade místi-
ca um grande alívio (não é, não?).

Amanhã é sábado – se nada
mudar até lá. Aproveitemos!

———
Alê Bragion é cronis-
ta mutável deste ma-
tutino desde 2017

O tiro do pastor e o discurso de Jesus
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Já se foi o tempo
em que a arma
do cristão-evan-

gélico era a Bíblia. Hoje
os cristãos no Brasil
são estimulados a an-
darem armados com
uma pistola no coldre.
Desde a ascensão de
Jair Messias Bolsona-
ro ao poder a política
de armas passou a ser tema de
discussão e mais: tornou-se pon-
to fulcral do discurso teológico
de muitos líderes evangélicos.

Bolsonaro, que nunca es-
condeu seu fascínio pelas ar-
mas, em 7 de maio de 2019, as-
sinou o Decreto da Nova Regu-
lamentação do Uso de Armas e
Munições, com o objetivo de fa-
cilitar o porte de armas para
uma série de profissões, inclu-
indo advogados, políticos e ca-
çadores.  De lá pra cá, a políti-
ca de armas no Brasil sofreu 31
alterações.  Segundo levanta-
mento do Instituto Sou da Paz,
são ao todo 14 portarias de mi-
nistérios ou órgãos do gover-
no, dois projetos de lei que ain-
da não foram aprovados e uma
resolução que flexibilizam e fa-
cilitam o acesso para a compra
de armas e munições no país.

Como estratégia de marke-
ting utilizada pelo governo Bol-
sonaro e pelo movimento bolso-
narista, discursos teológicos dis-
tantes da ética cristã foram arti-

culados para justificar a
política de armas. Para
sustentar tais discur-
sos muitos líderes
evangélicos lançam
mão de textos bíblicos
fora de contexto. Os
mais mencionados são
os trechos do Pentateu-
co, em que está em voga
a famosa lei de talião,

do “olho por olho e dente por den-
te” - que leva em conta que se al-
guém mata, tem que morrer e se
fere deve ser ferido -, bem como a
passagem do Novo Testamento,
na qual Jesus orienta Pedro a pe-
gar em espadas no evento narra-
do no Evangelho de Lucas 22.

Essa tentativa de aproximar
a fé cristã dos interesses armamen-
tistas tem logrado êxito de modo
que em dias atuais é natural en-
contrar cristãos e até mesmo pas-
tores evangélicos colecionando e
portando armas de fogo. Um epi-
sódio emblemático disso foi dispa-
ro involuntário da pistola do pas-
tor presbiteriano e ex-ministro da
educação Milton Ribeiro, no aero-
porto de Brasília, na última segun-
da-feira (25). Em depoimento à
Polícia Federal, Ribeiro alegou es-
tar “com medo de expor sua arma
de fogo publicamente no balcão”
da companhia Latam, e por essa
razão “tentou desmuniciá-la den-
tro da pasta, ocasião em que ocor-
reu o dispara acidental”. Além de
impor pavor aos viajantes do ae-

roporto que estavam próximos ao
disparo, o evento gerou fortes
discussões sobre o manuseio e
porte desse tipo de equipamento.
O caso está sendo investigado
pela PF, porém já tem suscitado
uma série de reflexões sobre o
tema do armamento no Brasil.

Talvez o aspecto mais lamen-
tável no acidente envolvendo Mil-
ton Ribeiro é o protagonismo de
um pastor evangélico carregando
uma arma de fogo ao invés de
uma Bíblia. Tempos bons eram
aqueles em que os pastores tinham
a Bíblia Sagrada como a sua prin-
cipal arma contra a violência. Em
linhas gerais, os pastores sabiam
mais do que todos, quais eram os
danos causados à família e à so-
ciedade quando alguém manti-
nha uma arma de fogo no seio do
seu lar. Todavia, com surgimen-
to do bolsonarismo os líderes cris-
tãos se tornaram defensores do
porte de armas e de muitas pau-
tas que amparam à violência.

Interessante é notar que o dis-
curso de Jesus é contrário à verve
bolsonarista que incentiva o uso
de armas. Em seu mais importan-
te discurso conhecido como “o ser-

mão da montanha” (Mateus 5-
7), Jesus ensina que “bem-aven-
turados são os pacificadores,
porque eles serão chamados fi-
lhos de Deus”. Na mesma prédi-
ca Jesus declara que “se alguém
o ferir na face direita, ofereça-
lhe também a outra”. Igualmen-
te salientou o teólogo alemão Di-
etrich Bonhoeffer (morto por or-
dem direta de Hitler num campo
de concentração em 1945), que “os
seguidores de Jesus foram cha-
mados à paz”, de maneira que os
cristãos “não devem apenas ter
paz, mas fazer a paz de modo a
superarem o mal com o bem e es-
tabelecerem a paz de Deus no meio
de um mundo de guerra e ódio”.

Alguém precisa avisar Mil-
ton Ribeiro e uma miríade de
pastores e líderes evangélicos,
que para os cristãos, o uso cor-
reto da Bíblia ainda é a melhor
arma contra a violência e con-
tra a deturpação da dignida-
de humana. Espero que na pró-
xima vez em que o pastor Ri-
beiro estiver viajando ele car-
regue consigo o livro sagrado
e não uma pistola. Isso o pou-
pará de muita vergonha.

———
Rodolfo Capler, teólo-
go, colaborador da Re-
vista Veja e pesquisa-
dor do Laboratório de
Política, Comportamen-
to e Mídia da Funda-
ção São Paulo/PUC-SP
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Paiva Netto

O que está haven-
 do com o pla-
neta Terra?

Lembrem-se de
que  agora  tudo  é
mais rápido. Ouve-se
falar e se assiste em
tempo real sobre a
expansão de deser-
tos onde havia florestas fron-
dosas, a ponto de a ONU dedi-
car os anos de 2010 a 2020 ao
tema da desertificação; seca
em locais onde jamais ocorre-
ra tal coisa. E o pessoal conti-
nua dizendo impropriedades a

respeito do Apocalip-
se, como se ele fosse
o culpado de tudo.

P o r  a c a s o ,  s ã o
as  fo lhas  de  papel
nas quais estão im-
pressas  as  profeci-
as bíblicas que pro-
vocam essas  catás-
trofes, ou nossa es-
tupidez militante e

ganância sem termo?
Pare um pouco para pensar,

cesse de falar mal das Profecias
Finais, porque as visões de João,
Evangelista e Profeta, não acio-
nam esses fatos, apenas os
anunciam. Ora, só amigo adver-

te amigo. Aquele que se finge de
amistoso não tem coragem para
contar a verdade, quer estar bem
com a pessoa que diz amar — e
não há nada pior que o amor
falso, essa é a suprema malda-
de. Não estou me referindo so-
mente ao sentimento entre ca-
sais, todavia, entre as criatu-
ras, sobretudo o que singula-
rize o perfeito relacionamento
humano, social, filosófico, po-
lítico, científico, religioso.

Vivemos, há séculos, ten-
tando fazer sucumbir a Mãe
Terra, tirando-lhe pouco a pou-
co a vida. Apenas não nos pode-
mos esquecer de que tal atitude
nos atingirá em cheio. Humana-
mente também somos Natureza.

Então, por que a surpresa
com o Discurso do Cristo no
Seu Evangelho, segundo Ma-
teus, 24:15 a 28, sobre “a Gran-

de Tribulação como nunca hou-
ve nem jamais se repetirá na
face da Terra”? Nós mesmos es-
tamos ajudando a montá-la!

O pastor Jonas Rezende
(1935-2017), em seu livro O Apo-
calipse de Simão Cireneu, refere-
se a essa distorção histórica: “O
Juízo Final poderia acontecer, não
por arbítrio divino, não como um
evento inevitável, como sempre se
compreendeu, a partir das Escri-
turas, mas por conta da ação pre-
datória do próprio homem”.

A profecia presente nos livros
sagrados das diversas religiões

É fundamental destacar
ainda a presença marcante da
simbologia profética permean-
do as mais antigas tradições.
Não apenas na Bíblia (Antigo e
Novo Testamentos) identifica-
mos os alertas divinos. Eles
igualmente se encontram nas
páginas dos livros sagrados de
diversas crenças da Terra.

———
José de Paiva Netto, jor-
nalista, radialista e escri-
tor. paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com

José Renato Nalini

Acidade de itu
pode ser com-
 parada a uma

dessas fontes das quais
jorra inesgotável fluxo
de história, de cultu-
ra, de tradição e de
protagonismo paulis-
ta e brasileiro. nascida no século
dezessete, sob a proteção da vir-
gem candelária, em cuja homena-
gem construiu o templo conside-
rado o mais valioso exemplar do
barroco e rococó bandeirante.

Por ser município rico,
tanto no ciclo da cana-de-açúcar
como no do café,  atraiu a
nobil iarquia imperial  que,
paradoxalmente, atuou em prol
da República. Em 1873 ali realizou-
se a Convenção Republicana, daí
resultando que o ituano Prudente
de Moraes se tornasse o primeiro
Presidente Civil da República,
aclamado em eleição direta.

Essa estância turística sediou
o Colégio Jesuítico São Luís, cujo
imponente prédio hoje é sede mili-
tar do Exército. Os quadros do
Frei Jesuíno do Monte Carmelo
são tesouro à parte e não se en-
contra similar em todo o planeta.
A juventude dourada do final do
século XIX e início do século XX
estudava no Colégio Nossa Senho-
ra do Patrocínio. Município he-
ráldico, ainda hoje ostenta inú-
meras atrações que permitem ins-
tigante e sedutora revisita ao pas-
sado genuinamente nacional.

Pois essa cidade realizará
a sua Primeira FLIC – Feira Li-
terária e Cultural, entre 19 e 22
de maio, com a presença de
inúmeros escritores e artistas
plásticos. Como todo movimen-
to destinado ao aprimoramen-
to da vida intelectual, nasce do
sonho de poucos, acalentado
durante muitos anos e levado a
cabo com imenso sacrifício pes-
soal do grupo de responsáveis.

O lançamento da FLIC foi
numa noite muito agradável, or-
ganizada por Paulo Stucchi, es-
critor finalista do Jabuti e entu-
siasta, seguido por Fernanda,
Raquel Aranha, a ativista Jéssi-
ca, experiente na Feira Literária
de Poços de Caldas e um pugilo
de poucos idealistas mais.

Houve uma performance a
cargo de Mel Duarte, jovem nasci-
da na primavera de 1988 – junto
com a Constituição Cidadã – e que
me encantou por seu amor ecoló-
gico. Todo poeta se condói com a
situação do Brasil que vê seu pa-
trimônio natural incendiado, de-
vastado, convertido em deserto. É
a juventude sensível e amante da
poesia que pode bradar, com a es-
perança de abrandar o coração
cruel dos dendroclastas. Mel
Duarte estará na FLIC e já deu
significativa mostra de seu talen-
to, ao declamar poemas como:

“Pense grande”: “Hey, você!
Já parou para pensar qual a sua
contribuição? O que faz pelas
pessoas que vivem ao seu redor,
pela sua cidade? Qual a sua ha-

bilidade? Tenho certe-
za de que dentro de
você pulsa alguma von-
tade, um querer em fa-
zer diferente, ir além
da margem... Há tem-
pos já deram a letra,
que há três tipos de
gente: as que imagi-
nam o que acontece.

As que não sabem o que aconte-
ce. E as que fazem acontecer”.

E continua: “Você pode es-
crever pra sua história um me-
lhor roteiro, recolher ideias do
seu pensamento canteiro. Acre-
ditar no seu potencial é um co-
meço. Foque num ideal pra não
ter retrocesso. Quer saber do fu-
turo? Mas o que tem feito no pre-
sente? Querer mudar o mundo,
tem que começar primeiro na gen-
te. Então vai, se movimenta. Obs-
táculos são postos em nossa vida
para que a gente os vença!”.

Bem apropriado para os
desafios da realização de uma
FLIC em Itu que, espera-se,
venha a  ser  a  primeira  de
uma série interminável.

Foi muito gostoso revisitar
Itu, onde fui Promotor Substituto
e depois Juiz titular da Comarca,
na década de setenta do século
passado. Conversar com o ex-Pre-
feito Olavo Volpato, que continua
a emprestar seu entusiasmo à ci-
dade e que também está animado
com a perspectiva de uma FLIC.
Mas também conhecer Maitê Ve-
lho, Secretária Municipal de Cul-
tura e do Patrimônio Histórico,
ora a encetar uma importante
empreitada: fazer com que Itu
seja reconhecido Patrimônio
Universal. O Estado de São Pau-
lo não tem ainda esse galardão e
se existe cidade que merece tal
reconhecimento é a Itu heráldi-
ca, dos templos barrocos, dos colé-
gios tradicionais, o berço da Repú-
blica e de um raríssimo exemplar,
praticamente extinto no século 21:
um Presidente da República que
morreu pobre. Foi o que aconte-
ceu com Prudente de Moraes.

Nesse empenho ituano hão de
mergulhar todos os paulistas,
pois é importante para as novas
gerações, saber que há coisas de
que podemos nos orgulhar, em-
bora elas tenham tudo para acre-
ditar que isto sempre foi assim.

Itu, Patrimônio da Huma-
nidade, esta é uma cruzada em
que vale a pena se engajar. Sem
prejuízo, prestigiar a FLIC no
mês de maio. Itu para todos!

———
José Renato Nalini é
Reitor da UNIREGIS-
TRAL, docente da Pós-
graduação da UNINO-
VE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS - 2021-2022

É importanteÉ importanteÉ importanteÉ importanteÉ importante
para as novaspara as novaspara as novaspara as novaspara as novas
gerações, sabergerações, sabergerações, sabergerações, sabergerações, saber
que há coisas deque há coisas deque há coisas deque há coisas deque há coisas de
que podemosque podemosque podemosque podemosque podemos
nos orgulharnos orgulharnos orgulharnos orgulharnos orgulhar

Itu e seu protagonismo
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Após longa enfermidade, morre
ex-prefeito Mendes Thame
Acometido por doença degenerativa, Antonio Carlos de Mendes Thame faleceu, ontem pela
manhã, 28, em sua casa, e o sepultamento acontece hoje, 29, no Cemitério da Saudade

1- Antonio Carlos de Mendes Thame foi casado com a atual secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy Ferruzzi Thame. 2-
Vocação política surgiu no período em que atuou no CALQ (Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz”). 3- Mendes Thame foi prefeito
de Piracicaba entre os anos 1993 a 1996. 4- Na Câmara dos Deputados, atuou em sete legislaturas como parlamentar. 5- Foi um dos
fundadores do PSDB, partido em que por anos integrou a cúpula nacional, ao lado do ex-governador José Serra. Na foto também
aparecem o ex-presidente da Câmara de Piracicaba, João Manoel dos Santos, o provedor do HFC, José Coral, e o ex-vereador
José Aparecido Longatto. 6- Em evento na Câmara, ao lado da ex-vereadora Márcia Pacheco e do ex-prefeito Sérgio Pacheco.

Faleceu ontem, 28, aos 75
anos, o ex-prefeito de Piracicaba
e ex-deputado federal por sete le-
gislaturas, Antonio Carlos de
Mendes Thame. Acometido há
anos pela AMS (Atrofia Multis-
sistêmica), uma doença degene-
rativa, ele morreu em sua casa,
“com a expressão serena”, como
relatou Nancy Thame nas mídias
sociais. A atual secretária muni-
cipal de Agricultura e Abasteci-
mento foi sua companheira de
vida e é mãe de sua filha, Sofia
Ferruzzi Thame. “Que privilégio
tive por poder viver ao lado des-
te grande homem”, reiterou.

O velório do ex-prefeito co-
meçou, ontem à tarde, por volta
das 15h, na Câmara Municipal
de Piracicaba, e o sepultamento
será hoje, 29, às 10h, no Cemité-
rio da Saudade. Além de Sofia,
Thame deixa os enteados Natá-
lia Ferruzzi Martucci e Gustavo
Ferruzzi Martucci, e a neta Ga-
briela. Ao longo do dia, muitas
lideranças políticas prestaram
homenagens ao político que dei-
xa um legado de atuação.

BIOGRAFIA - Nascido em
Piracicaba, em 13 de junho de 1946,
Antonio Carlos de Mendes Thame
era filho de José Abdalla Thame e
de Carolina Mendes Thame. For-
mado em engenharia agronômica
pela Esalq-USP (Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz), tur-
ma de 1969, descobriu na univer-
sidade a vocação que o projetou.

A vivência estudantil, sobre-
tudo no período em que atuou no
CALQ (Centro Acadêmico Luiz de
Queiroz), despertou em Mendes
Thame o desejo de ajudar a cons-
truir a sociedade que almejava, de
contribuir para o desenvolvimen-
to do país. Essa motivação norteou
sua trajetória na vida pública.

Thame foi prefeito de Pira-
cicaba (1993-1996), secretário de
Recursos Hídricos, Saneamento
e Obras do Estado de São Paulo
(1999-2002) e deputado federal
por sete mandatos, o último con-
cluído em janeiro de 2019. De-
putado constituinte, defendeu os
idosos, os recursos hídricos e a
sustentabilidade. Esteve entre os
10 melhores deputados federais
de 2017 do prêmio Congresso em
Foco e figurou em oito edições
na lista dos “Cabeças do Congres-
so”, divulgada pelo Diap (Depar-
tamento Intersindical de Asses-
soramento Parlamentar).

Como deputado federal, ela-
borou leis que mudaram a vida das
pessoas, como a que criou o MEI,
o microempreendedor individual,
e, até 2019, tirou mais de sete mi-
lhões de trabalhadores da infor-
malidade, de acordo com o Portal
do Empreendedor. Os beneficiados
pela legislação passaram a usufruir
de direitos previdenciários, pagan-
do contribuição reduzida ao INSS
(Instituto Nacional do Seguro
Social) e o mínimo de impostos.

Foi um dos parlamentares
com maior número de propostas
legislativas na área ambiental. De-
fensor dos biocombustíveis, foi o
primeiro deputado a apresentar
projeto de lei para instituir a obri-
gatoriedade do biodiesel. Repre-
sentou o Congresso Nacional nas
Conferências da ONU (Organização
das Nações Unidas) sobre Mudan-
ças Climáticas em Nairobi (2006),
Bali (2007), Poznan (2008), Copen-
hague (2009), Cancun (2010),
Durban (2011) e Doha (2012).

Projetos elaborados por
Thame deram embasamento à
Frente Parlamentar da Econo-
mia Verde, instalada em 2019
na Câmara dos Deputados, que

tem como bandeira a criação de
um novo regime tributário que
vincule os preços de bens e ser-
viços a seus custos ambientais,
a chamada tributação verde.

DEPUTADO CONSTI-
TUINTE - Thame integrou o
grupo que elaborou a Constitui-
ção Federal de 1988, que resga-
tou direitos e definiu deveres dos
entes federados e dos cidadãos.
Foi o quinto parlamentar em nú-
mero de emendas aprovadas.
Também foi coautor do artigo 58
das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, que reajus-
tou os proventos de milhões de
aposentados e pensionistas. “Te-
nho orgulho de ter participado
da elaboração da Constituição
Cidadã, uma das mais modernas
do mundo. Deixamos um capí-
tulo inteiro sobre meio ambiente
e podemos dizer que hoje, déca-
das à frente de outros países, a
nossa é a que melhor protege o am-
biente”, afirmava em entrevistas.

Ele detalhava que a Constitui-
ção de 1988 assegurou direitos
fundamentais, como a liberdade de
expressão e a livre manifestação.
Foi responsável por nortear políti-
cas públicas em áreas sociais, como
Saúde, Educação e Previdência
Social. Garantiu direitos trabalhis-
tas. Foi um marco importante para
o direito do consumidor, cuja pro-
teção passou a ser um dever do
Estado. Também fortaleceu e tor-
nou independente o Ministério
Público Federal. “É um marco
extraordinário na defesa dos di-
reitos fundamentais e na estabi-
lidade das instituições. Em qual-
quer situação, a Constituição
aponta o caminho”, ressaltava.

PREFEITO DE PIRACI-
CABA - Como prefeito de Pira-
cicaba, Mendes Thame priori-
zou as áreas da saúde, sanea-
mento, social, segurança e infra-
estrutura. Durante sua adminis-
tração, foi iniciada a construção
da primeira estação de tratamen-
to de esgoto da cidade. Atual-
mente, Piracicaba é referência no
país em saneamento básico.

Em sua gestão, foram cons-
truídas as unidades de pronto-so-
corro da Vila Cristina, Piracicami-
rim, Vila Rezende e Vila Sônia.
Foram implantados os programas
de desafetação de áreas e urbani-
zação de favelas. Foram criados
os Clubins, que chegaram a aten-
der mais de cinco mil crianças
no período complementar ao da
escola e priorizada a iluminação
nos bairros periféricos, como for-
ma de aumentar a segurança.

RECURSOS HÍDRICOS -
Neste período, Thame foi o primei-
ro presidente do Comitê das Baci-
as Hidrográficas dos rios Piraci-
caba, Capivari e Jundiaí. Instala-
do em 18 de novembro de 1993, o
órgão foi pioneiro no Estado de
São Paulo e referência para comi-
tês criados posteriormente por
todo o país, para garantir a recu-
peração e a preservação da quali-
dade e quantidade da água para
as futuras gerações. “Tínhamos a
visão de que questões ligadas a
recursos hídricos deveriam ser tra-
tadas em um projeto coletivo, e não
apenas por uma cidade. Os comi-
tês seriam eficientes por permiti-
rem a participação de todos, com
envolvimento e corresponsabilida-
de. Os representantes dos poderes
constituídos (federal, estadual e
municipal), das empresas e dos
usuários dariam sua contribuição.
E o tempo provou que estávamos
certos”, declarou em entrevista.

Os resultados comprovaram
a expectativa inicial. Relatório de

Fotos: Divulgação

gestão das Bacias PCJ revelou que
o índice de tratamento do esgoto
gerado nestas bacias atingiu 83%
em 2016. Como secretário estadu-
al de Recursos Hídricos, conduziu
a criação dos comitês de bacias hi-
drográficas no Estado e contribuiu

na busca de soluções para enchen-
tes na grande São Paulo. Coorde-
nou as obras de aprofundamento
da calha do Tietê e de piscinões.

Ao fazer um balanço da vida
pública, no final do último man-
dato como deputado federal, Tha-

me disse que, durante sua trajetó-
ria, procurou atender aos pleitos
da população, quando atuou no
Executivo, e ser o interlocutor das
principais demandas, no Legisla-
tivo, ao propor projetos de lei, e se
posicionar nas votações da Câma-

ra e ao apresentar emendas par-
lamentares para auxiliar áreas
carentes de recursos. “Acredito
que tenha dado a minha contri-
buição para a construção de um
país mais justo”, afirmou, em
uma de suas últimas entrevistas.

Homenagem
Obrigado, Mendes Thame!

Mendes ThameMendes ThameMendes ThameMendes ThameMendes Thame
deixa para nósdeixa para nósdeixa para nósdeixa para nósdeixa para nós
um legado daum legado daum legado daum legado daum legado da
boa políticaboa políticaboa políticaboa políticaboa política

Adriano Camargo

Piracicaba ama-
nheceu mais
triste ontem.

Perdemos um dos
nossos mais impor-
tantes políticos! Ex-
prefeito de Piracicaba,
ex-secretário de Esta-
do de Recursos Hídri-
cos e Obras, sete vezes deputa-
do federal e presidente estadu-
al do PSDB. Antonio Carlos de
Mendes Thame deixa para nós
um legado da boa política.

Eu particularmente sempre
o tive como um norte e passei a
admirá-lo ainda na minha ju-
ventude, pois quando foi pre-
feito da nossa cidade não me-
diu esforços para entregar as
obras das 1433 casas do Con-
junto Habitacional Alvorada,
bairro onde tive a oportunida-
de de iniciar minha trajetória
como liderança comunitária e
que estavam abandonadas pela
gestão anterior. Thame, cari-
nhosamente, comparava o bair-
ro Alvorada como duas Ipeú-
nas inteiras, e lá fez o asfalto, a

creche, a pré-escola, o
posto de saúde, au-
mentou o número de
linha de ônibus e em
parceria com Governo
do Estado construiu e
entregou a hoje PEI
“Prof. Eduir Benedic-
to Scarpari”, e graças
a sua visão de futuro
colocou a região do

bairro Alvorada na rota de de-
senvolvimento de nossa cidade.

Foi através dele que me filiei
ao PSDB e aceitei o desafio de atu-
ar na juventude estadual do par-
tido ao lado do também saudoso
Bruno Covas. Thame despertou na
minha consciência a importância
de enxergar além do muro da mi-
nha própria casa, despertando em
mim a paixão pela assistência so-
cial e pela prática da boa política.

Lembro-me bem da sua atu-
ação como presidente estadual do
PSDB, onde sacrificou sua candi-
datura a deputado federal em prol
da reeleição de Mário Covas, que
foi reeleito à época. Ele foi sempre
homem de partido e umas das
mentes mais brilhantes que eu co-
nheci. Thame, acima de tudo, era

um incentivador do jovem na po-
lítica e da Juventude Tucana, e
recebeu dela e de outros segmen-
tos do partido o apoio unânime
para ser o candidato a senador
por São Paulo pelo PSDB em elei-
ção posterior, mas, novamente,
como político conciliador que era,
abriu mão desta oportunidade
para composição de chapa.

Na época de prefeito enfren-
tou com coragem e determina-
ção uma terrível doença e lutou
bravamente e venceu. Deixou
para nossa cidade um grande le-
gado, como a construção de
UPAS: entre elas a da Vila Cris-
tina, do Piracicamirim e da Vila
Sônia. Fez os terminais de ôni-
bus nos bairros, sendo o grande
responsável pelo início da descen-
tralização do sistema de transpor-
te coletivo. Na periferia, fez inú-
meras obras entre creches, pré-
escolas, criando na área social os
“Clubins”, importante projeto so-

cial de contra turno escolar.
Foram mais de 1500 obras pela
cidade. Elegeu seu sucessor,
Humberto de Campos, então se-
cretário municipal de Educação.

Constituinte, ele deu gran-
de contribuição ao Brasil no
Congresso Nacional, sempre
elevando o nome de Piracica-
ba. Foi autor de vários proje-
tos onde podemos destacar o
que criou o MEI (Microem-
preendedor Individual) que
está dando oportunidade de
renda a vários brasileiros. De-
fensor incansável dos direitos
dos aposentados, sempre teve
a visão que a política era uma
ferramenta importante de
transformação da sociedade.
Poderia usar o espaço para
descrever milhares de contri-
buições de Mendes Thame.

Thame nos deixa, meu abra-
ço e carinho a Nancy Thame, e
para nós fica a sua importante
contribuição para a história de
Piracicaba, São Paulo e do Bra-
sil. Obrigado, Mendes Thame!

———
Adriano Camargo, as-
sistente social
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Lideranças destacam o legado político
Com mais de quatro décadas de atuação, dentre as contribuições do ex-deputado está na formulação da lei que criou o Microempreendedor Individual

O falecimento do ex-prefeito
e ex-deputado federal, Antonio
Carlos de Mendes Thame, reper-
cutiu no âmbito político, onde di-
versas lideranças emitiram notas
de pesar. Um dos fundadores do
PSDB (Partido da Social-Demo-
cracia Brasileira), ele recebeu ho-
menagens do atual presidente
nacional da sigla, Bruno Araújo.
“Foi um dos mais brilhantes e
dedicados parlamentares brasi-
leiros, além de prefeito e secretá-
rio de Estado. Teve participação
ativa em um enorme número de
leis em vigor no Brasil”, escreveu.

Em texto publicado nos perfis
oficiais do partido, Araújo acres-
centou que “é uma honra para o
PSDB ter tido em Thame um dos
construtores da reconhecida qua-
lidade das bancadas do partido na
Câmara Federal”. Ele destacou a
atuação do ex-parlamentar junto
à geração mais nova de políticos.
“Compartilhava suas ideias, en-
sinava aos mais jovens (fui um
deles) e, sem propagandear, dava
exemplo de comportamento na
vida pública”, acrescentou.

Para o prefeito de Piracica-
ba, Luciano Almeida, uma mar-
ca importante da atuação de
Mendes Thame foi a preocupa-
ção com o meio ambiente. “Foi
precursor da agenda ambiental.

Ter sido o primeiro presidente do
Comitê PCJ mostra esse engaja-
mento. Foi um grande defensor
do meio ambiente e um grande
prefeito”, disse Luciano Almeida.

O deputado estadual Alex de
Madureira (PL) manifestou pe-
sar pelo falecimento do ex-pre-
feito de Piracicaba. “Neste mo-
mento de dor e pesar, manifesto
meus sentimentos de condolên-
cias para a família e amigos de
Mendes Thame. Desejo que mu-
lher e filha encontrem em Deus
o conforto necessário para supe-
rar esse momento tão difícil”, es-
creveu, em nota enviada por sua
assessoria. O deputado estadual
se solidarizou “pelo homem públi-
co que foi Mendes Thame”, encer-
rou, ao citar os cargos ocupados.

A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT), publicou em suas redes
sociais lamentando o falecimento
do ex-prefeito. “Teve uma longa
trajetória política, tendo como
base Piracicaba, a minha cidade,
sendo um dos fundadores do
PSDB. Meus sentimentos aos fami-
liares, especialmente à esposa Nan-
cy e sua filha Sofia”, escreveu.

O deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) recordou os car-
gos ocupados por Thame, como pre-
feito, deputado federal e secretário

estadual. “Deixa como legado o
exemplo de trabalho a favor do de-
senvolvimento de Piracicaba e da
região. Sempre defendendo o meio
ambiente e a social democracia. Nos-
sos sentimentos à família”, escreveu.

DIOCESE – Católico nasci-
do em 13 de junho – dia de Santo
Antônio – o ex-prefeito Mendes
Thame também recebeu homena-
gem da Diocese de Piracicaba, que
se solidarizou com os familiares e
amigos do ex-prefeito e ex-depu-
tado federal. “Como Igreja, dirigi-
mos nossas orações aos que vivem
o luto neste momento e convida-
mos os fiéis a rezarem também a
Deus pela alma de Mendes Tha-
me, testemunhando sempre a es-
perança em Nosso Senhor Jesus
Cristo”, escreveu, em nota. O Bis-
po de Piracicaba, Dom Devair Ara-
újo da Fonseca, comparecerá, hoje
pela, 29, ao velório do ex-prefeito
na Câmara, onde realizará o rito
exequial. "A política é uma forma
preciosa de caridade, porque bus-
ca o bem comum, como nos lem-
bra o Papa Francisco. Não conhe-
ci pessoalmente o ex-prefeito Tha-
me, mas as informações que me
chegaram sobre ele fazem pensar
que, em diversas ações, conseguiu
alcançar esse nobre objetivo da
política, de proporcionar o bem
comum", disse Dom Devair.Ex-prefeito Mendes Thame em evento na Câmara Municipal de Piracicaba

Davi Negri
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Vereadores lamentam falecimento do ex-prefeito Mendes Thame

Vereador Pedro Kawai (PSDB) e o ex-prefeito Antonio Carlos de Mendes Thame:
 "Foi uma liderança política marcante e um professor exemplar”, disse o vereador

Devido ao falecimento na
manhã de ontem, 28, do ex-
prefeito e ex-deputado federal,
Antonio Carlos de Mendes
Thame, a 13ª reunião ordiná-
ria de 2022 da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba teve a pau-
ta adiada por uma sessão. A
13ª reunião ordinária foi aber-
ta pelo presidente da Casa,
vereador Gilmar Rotta, que fez
a chamada regimental e a lei-

Vereadores manifestaram
pesar pela morte de Antonio Car-
los de Mendes Thame e condo-
lências a familiares e amigos do
ex-prefeito e ex-deputado fede-
ral. Mendes Thame, que faleceu
na manhã desta quinta-feira
(28), aos 75 anos, foi lembrado
como "uma das mentes mais in-
teligentes", "referência intelectu-
al" e "homem público exemplar"
que "escreveu importantes pági-
nas na história da política".

Os parlamentares também
se referiram ao ex-prefeito e ex-
deputado federal como "grande
liderança política de Piracicaba",
que "dedicou a vida toda à cons-
trução de uma sociedade me-
lhor", que "desde sempre lutou
por seus ideais", que "transfor-
mou a vida de milhares de pes-
soas" e que "sempre ponderava
em ações que refletiam sobre o
futuro da cidade", "buscando
contribuir pela melhoria da qua-
lidade de vida da população".

A trajetória e os projetos de
Mendes Thame como deputado
federal também foram lembrados,
assim como a atuação docente.
"Um professor exemplar" e "im-
portante articulador político da
região", cujas "ações parlamenta-
res servem de inspiração a todos"
e cujo "exemplo permanecerá como
grande legado". Os vereadores ex-
pressaram "profundo pesar" pela
"grande perda para Piracicaba" e
palavras de conforto ao "coração
de toda a família e amigos".

GILMAR ROTTA (PP),
PRESIDENTE DA CÂMARA:
"Ele sempre foi uma pessoa pen-
sativa, não respondia ao léu, sem-
pre ponderava em ações que refle-
tiam sobre o futuro da cidade."

ACÁCIO GODOY (PP),
VICE-PRESIDENTE: "Em pri-
meiro lugar, sentiremos a falta
do homem, marido, pai de famí-
lia que ele era e enviamos nossas
condolências aos familiares. No
aspecto público, perdemos o polí-
tico, a mente brilhante, os traba-
lhos executados e a conduta exem-
plar, mas o exemplo, esse perma-
necerá como seu grande legado."

ANA PAVÃO (PL), PRI-
MEIRA-SECRETÁRIA: "Hoje
me despeço de uma das mentes mais
inteligentes, um homem respeitá-
vel e um político exímio. Não é ape-
nas Piracicaba que perde! Hoje nós
perdemos um brasileiro que deixou
um legado de vida na política."

PEDRO KAWAI (PSDB),
SEGUNDO-SECRETÁRIO:
"Foi uma liderança política
marcante e um professor exem-
plar. Tenho muita gratidão por

tudo o que Thame me ensinou
na atividade pública. Ele deixa
um legado para o Brasil."

THIAGO RIBEIRO (PSC),
SUPLENTE DA VICE-PRE-
SIDÊNCIA: "Meus sentimentos
à família do ex-deputado federal
Antonio Carlos de Mendes Tha-
me, que foi também prefeito de
Piracicaba e secretário de Esta-
do. Thame foi um importante ar-
ticulador político da região e um
dos criadores do MEI (microem-
preendedor individual). Deixo aqui
minha solidariedade à família, em
especial à sua esposa, Nancy. Des-
canse em paz! Sentimentos."

ALESSANDRA BELLUC-
CI (REPUBLICANOS), SU-
PLENTE DA SEGUNDA SE-
CRETARIA: "Lamento a morte
do ex-deputado e ex-prefeito de
nossa cidade Mendes Thame. So-
mos gratos a ele pelos feitos por
Piracicaba e pela preocupação com
os animais, tendo sido presidente
da Comissão Parlamentar de In-
quérito do Tráfico de Animais e
propondo um projeto de lei com
penas mais rígidas para o contra-
bando e tráfico de animais, en-
quanto deputado. Meus sinceros
sentimentos a toda a família."

ALDISA VIEIRA MAR-
QUES, O PARANÁ (CIDA-
DANIA): "É com grande pesar
que recebemos a notícia do fale-
cimento do amigo Antonio Car-
los de Mendes Thame, ex-prefei-
to e deputado federal por Piraci-
caba. Que o tempo possa trazer
paz e que Deus alivie o sofrimen-
to e a dor de toda a família e
amigos. Dessa forma, manifes-
tamos nossos sentimentos."

A N D R É  B A N D E I R A
(PSDB): "É uma grande perda
para Piracicaba e para todo o Bra-
sil. Um homem que trabalhou e
dedicou a vida toda, seja como
professor ou como agente políti-
co, à população, à construção de
uma sociedade melhor. Eu me re-
cordo que, quando fazia parte da
Juventude do PSDB, antes mes-
mo de ser eleito vereador, ajuda-
do pelo Mendes Thame, organi-
zamos um abaixo-assinado para
a vinda da Fatec para Piracicaba
e essa conquista foi muito satis-
fatória. Além de ele ter deixado a
aprovação da Lei do Microempre-
endedor Individual. Que Deus
abençoe a família e conforte o
coração deles neste momento."

ANILTON RISSATO (PA-
TRIOTA): "Ele foi referência in-
telectual no setor sucroenergéti-
co, grande referência na política
por sua conduta ilibada. Thame foi

um homem sério, dedicado, com-
petente e muito querido, vai dei-
xar sua marca para a cidade de
Piracicaba. Que Deus conforte o
coração da senhora Nancy Tha-
me, de toda a família e amigos.
Meus mais sinceros sentimentos."

ARY PEDROSO JR.
(SOLIDARIEDADE): "Mani-
festo meu sentimento de pesar
aos familiares e amigos pela
passagem do professor Antonio
Carlos de Mendes Thame, ocor-
rido nesta cidade na data de hoje.
Thame foi um homem público
exemplar que deixou sua marca
e legado como prefeito de nosso
município de 1993 a 1996, secre-
tário de Estado do Governo de
São Paulo, deputado federal por
sete mandatos, além de lecionar
muitos anos na Esalq-USP. Um
grande amigo que fará falta e dei-
xará saudade em todos que tive-
ram o privilégio de conhecê-lo."

CÁSSIO LUIZ BARBO-
SA, O CÁSSIO FALA PIRA
(PL): "O vereador Cássio Luiz
Fala Pira e equipe manifestam pro-
fundo pesar pelo falecimento do
senhor Antonio Carlos de Mendes
Thame, ex-deputado federal e ex-
prefeito de Piracicaba. Oferecemos
aos familiares nossas condolênci-
as, bem como nossos mais estima-
dos préstimos. Por mais verdadei-
ras e bonitas que possam ser as
palavras usadas neste momen-
to, nunca serão suficientes para
expressar nosso agradecimento
por tudo que o estimado repre-
sentou à população piracicaba-
na. Muito obrigado por tudo."

GILMAR TANNO (PV):
"Lamentamos a passagem do
prefeito e deputado Mendes Tha-
me (PV), que deixa um legado
pela sua história na vida públi-
ca e dedicação às causas nobres,
sempre buscando contribuir
pela melhoria da qualidade de
vida da população, atuando jun-
to às causas ambientais, de pre-
servação e bom uso da água, en-
tre outros projetos de enorme im-
portância. Que a família seja con-
fortada e amparada por Deus."

G U S T A V O  P O M P E O
(AVANTE): "Gostaria de pres-
tar minhas condolências para a
família e amigos do senhor Men-
des Thame, que foi um homem que
escreveu importantes páginas na
história da política e de nossa que-
rida cidade. Eu nasci durante a
gestão do senhor Thame, no seu
segundo ano como prefeito de Pi-
racicaba. Sei de suas lutas e do
político que foi. Como vereador,
estou tendo a oportunidade de tra-
balhar com sua esposa, a senhora

Nancy, e expresso meus mais sin-
ceros sentimentos a ela pela perda."

JOSEF BORGES (SOLI-
DARIEDADE): "Piracicaba per-
de uma grande referência política.
O ex-prefeito, ex-deputado federal
por sete mandatos e ex-secretário
estadual de Recursos Hídricos de
São Paulo, Antonio Carlos de Men-
des Thame, atuou intensamente
pelo desenvolvimento do municí-
pio e por questões importantes
para toda a população do país,
como foi com a criação do MEI (mi-
croempreendedor individual). Sua
história, sua trajetória pessoal e
política, suas ações parlamentares
servem de inspiração a todos. La-
mento sua passagem e deixo mi-
nhas condolências à sua esposa,
Nancy Thame, à sua filha, Sofia, e
a todos os familiares e amigos."

PAULO CAMOLESI (PDT):
"Recebi com tristeza a notícia do
falecimento do ex-prefeito Antonio
Carlos de Mendes Thame. Ele foi
uma grande liderança política de
Piracicaba, representando nosso
município em todo o país. Em nome
de todos que integram meu man-
dato, apresentamos nossas condo-
lências, pedindo a Deus que con-
forte o coração de sua esposa, nos-
sa secretária Nancy Thame, fami-
liares e amigos neste momento de
dor. Que a luz e o amor divino pai-
rem sobre a alma de quem sofre
esta imensurável perda, os conso-
lem e lhes deem serenidade para
superar a ausência no plano ter-
restre do nosso ex-prefeito."

PAULO CAMPOS (PO-
DEMOS): "É com profundo

sentimento de pesar que recebe-
mos a notícia do falecimento do
ex-deputado federal e ex-prefei-
to Mendes Thame, nesta quinta-
feira, 28 de abril. Durante os
anos na política, exerceu aquilo
que sempre pregava e transfor-
mou a vida de milhares de pes-
soas. Na certeza de que este
grande homem já está na graça
de Deus, deixo minha solidarie-
dade à família e aos amigos."

PAULO HENRIQUE (RE-
P U B L I C A N O S ) :  " É  c o m
grande sentimento a perda de
uma pessoa ilustre, que desde
sempre lutou por seus ideais,
pelo povo, por Piracicaba e pelo
Estado de São Paulo. O sem-
pre deputado federal Mendes
Thame deixou seu legado na
Câmara dos Deputados e em
nosso município, represen-
tando o povo piracicabano
com dignidade e presteza."

RERLISON REZENDE, O
RELINHO (PSDB): "É uma
grande perda para Piracicaba, um
político que foi respeitado e que se
tornou referência pelo seu legado.
Meus sentimentos à família."

Z E Z I N H O  P E R E I R A
(UNIÃO BRASIL): "Sabemos
que qualquer palavra neste mo-
mento será insuficiente, mas acre-
ditamos que Deus proporciona
consolo, paz e alívio para o senti-
mento de dor que toda a família e
amigos estão passando. Cremos
que 'na Casa do Pai há muitas mo-
radas, pois Jesus veio preparar um
lugar' (Jo 14:2) e que toda a famí-
lia está sendo acompanhada pelo
Espírito Santo e Deus dará força,
conforto e providenciará todas as
coisas. Neste simples gesto, quero
dirigir uma homenagem e uma
simples mensagem de esperança,
para que Deus conforte o coração
de toda a família e amigos."

Luto: reunião ordinária
do Legislativo é adiada

tura das matérias que deram
entrada na sessão. Na sequ-
ência, o expediente foi encer-
rado e, na ordem do dia, foi
votado o adiamento da pauta
por uma sessão. O velório se
iniciou às 15h de ontem, 28,
no Salão Nobre Helly de
Campos Melges, da Câmara
Municipal de Piracicaba. A
Casa foi fechada às 22h e rea-
bre hoje, 29, a partir das 6h.
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Empresário sul coreano
conhece toda estrutura
Durante visita de cortesia, Roberto Cho agradeceu a atenção que tem recebido
do plano Santa Casa Saúde Piracicaba, com elogios ao trabalho do Hospital
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O empresário sul-coreano,
Roberto Cho, diretor da THN,
empresa produtora de fios con-
dutores para os carros da Hyun-
dai, foi recebido pela Mesa Di-
retora e Administrativa da San-
ta Casa de Piracicaba durante
visita de cortesia à Instituição
na manhã desta quarta (27).

Acompanhado pelo presi-
dente do Conselho Diretor da As-
sociação Esportiva, Recreativa e
Cultural dos Funcionários do
Parque Automotivo de Piracica-
ba, Raphael Santana, e pelo jor-
nalista Evaldo Vicente, diretor
do jornal A Tribuna Piracicaba-
na, o empresário agradeceu a
atenção que tem recebido do San-
ta Casa Saúde, ao qual sua em-
presa é associada há dois anos na
modalidade saúde ocupacional.

“Temos como cultura em nos-
so país nos aproximarmos da co-
munidade e das instituições das
cidades nas quais mantemos uni-
dades e, em Piracicaba, temos
grande apreço e respeito pela San-
ta Casa local, devido ao aspecto fi-
lantrópico e à importância da Ins-
tituição para as comunidades do
entorno”, justificou Roberto Cho.

Ele mostrou-se satisfeito
com a Santa Casa, instituição
que mantém a maior estrutura
física para assistência médico-

A visita de cortesia reforça a parceria entre Santa Casa, Santa casa Saúde e a empresa THN

Divulgação

hospitalar na região e parque tec-
nológico altamente avançado
para a execução também de pro-
cedimentos de alta complexidade.
"Gostaríamos de nos aproximar
ainda mais da Entidade por meio
de ações de caráter social", disse.

Cho foi recebido pelo prove-
dor João Orlando Pavão, pelo

vice-provedor Alexandre Valvano
Neto, pela administradora Vanda
Petean e pelo superintendente do
Plano Santa Casa Saúde, Ruy No-
gueira. “Estamos honrados com a
deferência à nossa Santa Casa e ao
nosso Plano de Saúde”, disseram.

CERTEZA — Segundo eles,
a visita reforça a certeza de que,

ao longo de seus 167 anos, a Santa
Casa de Piracicaba tem tido atua-
ção preponderante na manuten-
ção da saúde e da qualidade de
vida da população, seja pela as-
sistência SUS  direcionada pelo
Hospital, ou pela assistência
conveniada através de seu plano
de saúde, o Santa Casa Saúde.
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Apeoesp cobra respostas
problemas em pagamentos

Divulgação

Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Bebel tem
feito a defesa incondicional dos professores aposentados

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) está cobrando
da SPPREV (São Paulo Previdên-
cia) explicações oficiais sobre pos-
síveis erros em pagamentos do re-
ajuste de 10% e da complementa-
ção do piso salarial profissional
nacional. De acordo com Bebel,
muitos aposentados e aposenta-
das têm procurado o Sindicato
alegando que receberam valores
menores do que os esperados.

De antemão, a deputada diz
que é preciso esclarecer que o de-
creto 66.623/2022 estabelece o pa-
gamento do abono complementar
do piso nacional aos professores
da ativa e também aos aposenta-
dos com paridade. “O abono é de-
vido aos que recebem valores abai-
xo daqueles do piso nacional, que
são os seguintes, de acordo com a
jornada: I - R$ 3.845,63 (três mil
oitocentos e quarenta e cinco reais
e sessenta e três centavos), quan-
do em Jornada Integral de Traba-
lho Docente; II - R$ 2.884,22 (dois
mil oitocentos e oitenta e quatro
reais e vinte e dois centavos), quan-
do em Jornada Básica de Traba-
lho Docente; III - R$ 2.307,38
(dois mil trezentos e sete reais e
trinta e oito centavos), quando
em Jornada Inicial de Trabalho
Docente; IV - R$ 1.153,69 (um
mil cento e cinquenta e três re-
ais e sessenta e nove centavos),

quando em Jornada Reduzida
de Trabalho Docente”, explica.

No entanto, Bebel esclarece
que a lei complementar 1.374/2022
instituiu o reajuste de 10% e, por-
tanto, os salários do mês de mar-
ço possuem valores maiores em
relação aos de janeiro e fevereiro,
resultando da redução do abono
complementar ou até mesmo, em
alguns casos, sua inexistência a
partir do pagamento de março.
“Além disso, em nota publicada nesta
segunda, 25/04, a SPPREV esclare-
ce que: “(...) na última sexta-feira,
22 de abril, foram pagos por meio
de folha suplementar os reajustes
determinados pela Lei Comple-
mentar nº 1.374/2022”, informa.

Apesar disso, a presidenta da
Apeoesp reforça que há exceção
para casos de beneficiários que re-
cebiam Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) e/ou tiveram
manutenções na folha de paga-
mento de março. “Assim, a aplica-
ção dos reajustes está prevista
para a folha de abril, com crédito
no 5º dia útil de maio. Desta for-
ma, é preciso verificar se os valo-
res pagos, ainda assim, estão in-
corretos e, neste caso, procurar o
departamento jurídico na subse-
de da Apeoesp ou a Secretaria de
Aposentados para receber a devi-
da orientação e as providências
necessárias”, diz informando que
assim que a Apeoesp receber in-
formação oficial da SPPREV,
será divulgado pela entidade.
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Dia do Desafio é lançado em evento no Sesc Piracicaba
O Sesc Piracicaba realizou on-

tem, quarta-feira, 27/04, o lança-
mento regional do Dia do Desafio,
evento que tem apoio da Secreta-
ria de Esportes, Lazer e Ativida-
des Motoras (Selam) e reuniu se-
cretários, gestores, diretores e co-
ordenadores esportivos das cida-
des que integram a Região Me-
tropolitana de Piracicaba. Dife-
rente do que ocorreu em 2021,
quando as atividades foram ape-
nas virtuais em função da pan-
demia da Covid-19, a edição des-
te ano, agendada para o dia 25/
05, contará com ações presenci-
ais. Porém, a exemplo do que ocor-
reu na última temporada, não
haverá competição entre cidades.

Em Piracicaba, as atividades
serão organizadas pelo Sesc, em
parceria com a Selam - a progra-
mação oficial da 28ª edição será
divulgada nos próximos dias.
"Nós crescemos mediante desafi-
os e o desenvolvimento humano
também se dá mediante desafios.
O Dia do Desafio, portanto,
nada mais é do que uma possi-

bilidade de crescimento e de
promoção do desenvolvimento
humano. Vamos aproveitar essa
oportunidade", afirmou o secre-
tário Hermes Balbino, que partici-
pou do lançamento ao lado do su-
pervisor do Programa de Ativida-
des Motoras (PAM) da Prefeitura
de Piracicaba, Clevis Spada.

O evento de lançamento re-
gistrou ainda as presenças dos atle-
tas Aline Silva, que participou de
duas Olimpíadas e foi vice-campeã
mundial de wrestling em 2014, no
Uzbequistão, e William Evangelis-
ta, ex-jogador da seleção brasilei-
ra de basquete 3x3 com participa-
ção na Copa do Mundo da moda-
lidade em 2018, nas Filipinas.
Ambos contaram sobre as carrei-
ras esportivas e os trabalhos soci-
ais que desenvolvem a partir do
esporte - Aline é responsável pelo
Mempodera, que atua para a igual-
dade de gênero, enquanto Willi-
am é o criador do Cooking 3x3,
projeto que promove torneios de
basquete 3x3 com a finalidade de
arrecadar, preparar e entregar

alimentos para famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social.

DIA DO DESAFIO - Idea-
lizado no Canadá, em 1983, o Dia
do Desafio completa 28 edições em
2022 e propõe que as pessoas in-
terrompam suas atividades roti-
neiras e pratiquem qualquer ativi-
dade física por pelo menos 15 mi-

nutos consecutivos. A ideia é mo-
bilizar a população em prol do
bem-estar e da qualidade de vida.
A iniciativa propõe que as pessoas
também realizem exercícios físicos
em casa para o bem-estar físico e
mental. Mais informações podem
ser encontradas no site oficial do
evento: www.diadodesafio.org.br

 Leonardo Moniz

Aline Silva participou de duas Olimpíadas e foi vice mundial de wrestling
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IHGP instala foto de Pedro Maurano
O Instituto Histórico e Geo-

gráfico de Piracicaba instala, hoje,
29, na Galeria de Ex-Presidente,
a foto de Pedro Vicente Ometto
Maurano, que presidiu a entida-
de entre março de 2020 e março
de 2022. O lançamento será na
sede do IHGP, no Jaraguá, a par-
tir das 17h, durante encontro de
associados aniversariantes.

Pedro Maurano enfrentou
um período difícil, por conta da
pandemia, praticando uma ges-
tão com muita criatividade. En-
tre os destaques estão a infor-
matização do IHGP, incluindo
a aquisição de celular, instala-
ção de internet de alta veloci-
dade, aquisição de HD externo
e aplicativos. Entre as adequa-
ções à Covid-19, o instituto tra-
balhou com transmissão de
eventos de forma virtual, via
lives, a estruturação do acervo
e a continuidade do processo
de digitalização dos jornais.

Em sua gestão lançou os li-
vros Dos Solos de Piracicaba às
Terras do Amazônia, de Adolpho
Queiroz; Somos Todos Iguais, de
Maurício Fernando Stênico Beral-

do e Paulo Renato Tot Pinto; A
Escola Naturalista de Pintura de
Piracicaba, de Umberto Silveira
Cosentino; O Circo do Veneno, de
Diógenes Donisete Moreira; A
Lenda da Cobrona, de Ivana Ma-

ria França de Negri; Revista
IHGP número 26, sobre os 100
anos do Grupo Dedini; As Luzes
do Vale, de Marly Therezinha
Germano Perecin; e Acervo do
Monte Alegre, de Marilda Soares.

Divulgação

Pedro Maurano presidiu instituto entre 2020 e 2022

Divulgação

VISITA
A Uniodonto recebeu a visita
do professor Adam Josué La-
zier, secretário-executivo da
Oscip Pira 21. Na ocasião,
Adam entregou a Agenda
2030 de Piracicaba para Ar-
mando de Barros e Cláudio
Zambello, em nome da coo-

perativa de dentistas. A Unio-
donto é apoiadora da entida-
de. A Agenda 2030 constitui
um plano estratégico de ações
para atingir os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentá-
vel definidos pela Organiza-
ção das Nações Unidas.
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Especialistas listam aspecto
que caracterizam alienação
Evento na Câmara, nesta quarta-feira, trouxe profissionais do
direito, da psicologia e da assistência social para falar sobre o tema

Guilherme Leite

Danielle Pupin Ferreira, presidente da Comissão de
Direito de Família e Sucessões da OAB Piracicaba,
explicou a legislação atualmente em vigor

Com uma abordagem inter-
setorial, os aspectos que caracte-
rizam a alienação parental foram
detalhados em evento realizado
na Câmara na quarta-feira, 27.
Profissionais do direito, da psi-
cologia e da assistência social
chamaram a atenção para o im-
pacto que se nota em crianças
que acabam tendo prejudicado
seu vínculo com pai ou mãe a
partir de condutas induzidas
pelo seu outro genitor (ou por
avós que detenham sua guarda).

O evento foi promovido pelo
vereador Pedro Kawai (PSDB),
coautor do decreto legislativo 55/
2017, que instituiu na Câmara a
"Semana de Conscientização e
Prevenção à Alienação Parental",
coincidindo com o dia mundial
dedicado à reflexão sobre o tema,
em 25 de abril. Além do público
que compareceu ao salão nobre,
o conteúdo apresentado por es-
pecialistas pôde ser acompanha-
do ao vivo pela TV Câmara.

A alienação parental está ca-
racterizada na lei federal 12.318/
2010, que a define como "a in-
terferência na formação psicoló-
gica da criança ou do adolescen-
te promovida ou induzida por um
dos genitores, pelos avós ou pe-
los que tenham a criança ou o
adolescente sob sua autoridade,
guarda ou vigilância para que re-
pudie genitor ou que cause preju-
ízo ao estabelecimento ou à ma-
nutenção de vínculos com este".

Danielle Pupin Ferreira, pre-
sidente da Comissão de Direito de
Família e Sucessões da Ordem dos
Advogados do Brasil de Piracica-
ba, explicou os principais aspectos
da legislação atualmente em vigor,
que pode vir a ser mudada por
projeto de lei já aprovado pela Câ-
mara dos Deputados e pelo Sena-
do Federal e à espera de sanção
presidencial. Para a advogada,
ainda que parte dos que atuam
na área entenda que a Constitui-
ção Federal e o Código Civil con-
templam o tema, a existência de
uma lei que trata especificamente
da alienação parental "traz ga-
rantias a mais" a crianças e ado-
lescentes afetados pela prática.

Danielle citou exemplos de
atitudes que configuram alienação
parental, como dificultar o conta-
to da criança com o outro genitor;
realizar campanha de desqualifi-
cação da conduta do outro geni-
tor como pai (ou mãe); dificultar
os exercícios da autoridade paren-
tal e da convivência familiar;
omitir deliberadamente ao outro
genitor informações pessoais re-
levantes sobre a criança, inclusi-
ve escolares e médicas e altera-
ções de endereço; e apresentar
falsa denúncia contra o outro ge-
nitor ou familiares para dificul-
tar a convivência com a criança.

A presidente da Comissão de
Direito de Família e Sucessões da
OAB de Piracicaba alertou para
o fato de a alienação parental po-
der ser praticada tanto por quem
possui a guarda da criança quan-
to por quem não a detém: está
na legislação, salientou, o direi-

to da criança conviver com pai e
mãe "de forma plena e igualitá-
ria". "Filho não é 'visita'. Se um
genitor impede de ter essa con-
vivência ampla, está cometendo
alienação parental", apontou.

"Muitos genitores acreditam
que, por não ter a guarda do filho,
não têm como saber das coisas que
acontecem com ele. Têm, pois a lei
é clara: o pai que não detém a guar-
da tem o direito e o dever de fisca-
lizar o que está acontecendo com
aquele filho. O direito de informa-
ção é de ambos", acrescentou.

A advogada distinguiu três
estágios em que a alienação pa-
rental se revela: leve, quando um
genitor empreende junto ao fi-
lho campanha de desmoraliza-
ção de seu ex-par, buscando afas-
tar a criança dele; médio, quan-
do o filho já não quer mais estar
na companhia do genitor aliena-
do; e grave, quando a criança
não suporta mais qualquer con-
tato com o genitor alienado, por
conta das "falsas memórias" de-
sencadeadas pelo alienador.

"O alienador implanta fatos
falsos, que jamais ocorreram, na
memória da criança, geralmen-
te relacionados a maus-tratos,
violência e abusos. Ele geral-
mente se fixa num ponto, falan-
do de forma reiterada. A crian-
ça fica paralisada, ouvindo in-
formações sem saber o que real-
mente aconteceu, se são verdades
ou mentiras", disse Danielle.

Junto com as falsas memó-
rias, outro aspecto observado no
psicológico de vítimas de aliena-
ção parental é o chamado "con-
flito de lealdade". "Exige-se que
o filho escolha entre um e outro
genitor. Inicia-se uma campa-
nha, com frases como 'Vai me
deixar sozinho?' ou 'Se for com
ele é porque não gosta de mim',
gerando o temor na criança de
ser abandonada caso escolha o
outro", completou a advogada.

Danielle também explicou
como se dá a tramitação quan-
do um caso de alienação paren-
tal vai parar na Justiça. "Ele é
noticiado por meio de um pro-
cesso: a lei determina que o juiz
que recebe essa informação deve
encaminhar a criança para o se-
tor psicossocial do Fórum para
que ela passe por uma avaliação."
A lei atual estipula prazo de 90
dias para a conclusão do proces-
so, mas a proposta de atualização
já aprovada no Congresso Nacio-
nal prevê dobrar esse tempo e in-
cluir uma segunda avaliação.

"Assim, quando for noticia-
da a alienação parental, a crian-
ça e seus familiares vão passar por
uma primeira avaliação e, antes
de finalizar o processo, por uma
segunda para verificar se teve ou
não diferença no comportamen-
to, podendo o processo agora per-
durar por seis meses. Olhando
para a prática forense, isso é muito
positivo, porque não raras vezes
um processo de alienação é con-
cluído e, passados dois, três me-
ses, tem que se entrar com um
outro processo porque a medida

aplicada ao alienador não sur-
tiu efeito", observou Danielle.

Uma vez o laudo fundamen-
tando a conclusão de que houve
alienação parental, podem ser apli-
cadas as seguintes medidas no
âmbito da Vara da Família: ad-
vertência, multa, inversão da guar-
da, alteração para guarda com-
partilhada, ampliação do regime
de convivência familiar, acompa-
nhamento psicológico, suspensão
da autoridade parental do genitor
alienador ou determinação de do-
micílio provisório da criança. Ou-
tras áreas da Justiça, como as
Varas da Infância ou Criminal,
podem ser acionadas se os casos
também envolverem, por exem-
plo, agressões ou abuso sexual.

COMO IDENTIFICAR
UM ALIENADOR - A psicólo-
ga Juliane Martins, que atende
crianças vítimas de alienação pa-
rental, chamou a atenção para o
agravamento das situações com
que tem se deparado em seu con-
sultório. "Processos estão viran-
do caso de polícia. Escolas e psi-
cólogos estão tendo de lidar com
essa realidade, de serem acuados
e acusados. Estão extrapolando
as vias do diálogo; a polarização
parece que também está levando
as famílias para esse caminho,
com pais competindo um com o
outro e crianças absurdamente
carentes no meio disso", relatou.

Juliane listou as principais
características do alienador.
"No geral, ele não respeita re-
gras, não obedece a decisões ju-
diciais e insiste em continuar
alienando mesmo com multa do
juiz. Fala normalmente o que lhe
convém, inclusive as mentiras,
não tem remorso e se faz de víti-
ma. Finge uma cooperação, mui-
tas vezes mandando a criança
para o pai ou a mãe e dizendo
que a criança é que não quer ir."

"Ele manipula, tem perfil su-
perprotetor e diz ter ou merecer
uma 'exclusividade' em relação aos
filhos. Possui sentimento de ter
sido abandonado também pelo
cônjuge, pode fazer falsas acusa-
ções de abuso sexual ou agressão

contra o outro genitor e tem di-
ficuldade de lidar com a frustra-
ção", acrescentou a psicóloga, ci-
tando ser comum o alienador
mudar de advogado com o in-
tuito de buscar um profissional
"que faça o que ele deseja".

Traços narcisistas e possessi-
vos também compõem o perfil de
quem pratica alienação parental.
"Ele vai fazer uma campanha di-
reta de desvalorização do outro
genitor: não tem nenhuma fala
positiva com relação ao outro, fala
mal dele para amigas, a família,
na porta da escola; a criança ouve
isso em todos os contextos." Se-
gundo a psicóloga, a pandemia fez
crescer o número de relatos de ali-
enação parental: ela disse aten-
der crianças "que não estão pró-
ximas dos pais há um, dois anos".

A preocupação com o au-
mento dos casos também foi ci-
tada por Pedro Kawai. "A pan-
demia foi muito usada, primei-
ro, como ferramenta para a vio-
lência, seja ela qual for, e, segun-
do, como desculpa [para justifi-
cá-la]", disse. O vereador propôs
uma atuação conjunta para com-
bater a alienação parental e lem-
brou a posição da Câmara na de-
fesa de crianças e adolescentes.

"Se não trabalharmos a
questão da conscientização e da
informação, vamos ficar enxu-
gando gelo. Temos de fazer o
Judiciário também bater pesa-
do, pegar essa bandeira de es-
tarmos juntos. Tenho certeza
de que muita gente virá junto,
a Educação, os conselhos. Pre-
cisamos começar esse movimen-
to e ter esse olhar", afirmou.

Também estiveram presen-
tes no evento os advogados Ri-
cardo Goldschmidt Beltrame,
Daiane Castilho e Thiago de Sou-
za Nogueira, que presidem, res-
pectivamente, as comissões da
Criança e do Adolescente, de Di-
reito Civil e Processo Civil e de
Prerrogativas da OAB de Pira-
cicaba; o conselheiro tutelar Ni-
valdo Lima Filho e a presidente
do Conselho Municipal da Mu-
lher, Lia Mara de Oliveira.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza amanhã, 30, o
Dia D de vacinação contra a gri-
pe (Influenza) e sarampo em 36
unidades de saúde, das 8h às 17h
(exceto USF Anhumas, que será
das 8h às 16h). Não é necessário
fazer agendamento. Poderão se
vacinar contra a gripe no Dia D
idosos com 60 anos ou mais, tra-
balhadores da saúde e crianças
de seis meses a quatro anos.

Já a vacina contra o sarampo
estará disponível para trabalhado-
res da saúde e crianças de seis
meses a quatro anos. Para esse
público a orientação é para que le-
vem a caderneta de vacinação.

CONFIRA OS LOCAIS DE
VACINAÇÃO: CRAB Vila Rezen-
de, rua Santo Estevão, 394; UBS
Alvorada, rua Sérgio Cardoso,
185; UBS Caxambu, rua Engº
Agrônomo Romano Coury, 513
(esquina com Rua Henrique Ro-
chelle); UBS Centro, avenida
França, 227; UBS Esplanada, rua
Augusto Furlan, 31; UBS Inde-
pendência, rua Pedro Chiarini,
144; UBS Jupiá, rua João Eudó-
xio da Silva, s/nº; UBS Paulicéia,
rua Santa Helena, 334; UBS Pla-
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Piracicaba realiza Dia D para
vacina da gripe e sarampo

nalto, rua Herculano Mônaco,
180; USF Algodoal, rua Vitório
Laerte Furlan, 947; USF Anhu-
mas, rodovia Luis Dias Gonzaga,
11, Km 25; USF Artemis, avenida
Fioravante Cenedese, 881; USF
Astúrias, rua Sargento José Car-
los Ribeiro, 498; USF Boa Espe-
rança I, rua Corcovado, 2030;
USF Boa Esperança II, rua Cu-
puaçu, 340; USF Bosques do Le-
nheiro I, rua das Seringueiras, 33
(antiga Rua Cinco); USF Cecap,
alameda Melvin Jones, 55; USF
Chapadão I, rua das Gralhas, 120;
USF Costa Rica, rua Sofia, 80;
USF IAA I, rua João Pedro Cor-
rea, 810; USF Jaraguá II, aveni-
da Nove de Julho, 863; USF Jar-
dim Oriente, rua Luis Pereira Lei-
te, s/nº (ao lado da Escola Thales
Castanho de Andrade); USF Jar-
dim Vitória, avenida Conchas,
550; USF Javari, rua Cajú, 61; USF
Kobayat-Líbano, avenida Frei
Francisco Antonio Perin, 987; USF
Mario Dedini II, rua Francisca
Tagero Barbosa, 55; USF Monte
Líbano I, rua Caçapava, 255; USF
Monte Líbano II, rua Prof. Felinto
de Brito, s/nº (em frente ao nº
339); e USF Parque Orlanda Tra-
vessa Sylvio Bruzantim, 53.

Estão abertas, até 18/06, as
inscrições para a 49ª edição do
Salão Internacional de Humor de
Piracicaba, um dos concursos
mais longevos e ininterruptos das
artes gráficas no mundo. Os tra-
balhos deverão ser autorais, com
temas e técnicas livres, conter a
assinatura do autor e estarem
acompanhados da ficha de ins-
crição devidamente preenchida.

Os interessados poderão ins-
crever até três obras por categoria,
diretamente no site do evento –
salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
-, via Correios ou pessoalmente no
Centro Nacional de Documenta-
ção, Pesquisa e Divulgação do
Humor Gráfico (CEDHU), no Ar-
mazém 9, Engenho Central. Via
internet, os trabalhos deverão es-
tar nomeados e ter formato JPEG
e 300 DPI (imagens anexadas de
uma única vez), conforme regula-
mento disponível no site do even-
to. Podem participar profissionais e
amadores a partir de 16 anos, ape-
nas com obras que não foram pre-
miadas em outros eventos gráficos.

Após um hiato de dois anos,
o evento acontecerá presencial-
mente. "Estamos empolgados
para essa retomada das visitas
presenciais ao Salão de Humor,
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Estão abertas as inscrições
para o 49º Salão de Humor

após dois anos realizado virtual-
mente. Voltaremos com a cerimô-
nia de abertura e exposições pre-
senciais, mostras paralelas, a ca-
minhada com Humor e o Salãozi-
nho de Humor. O modelo virtual
- que nos últimos dois anos foi
essencial - permanecerá, como
uma porta aberta para receber-
mos  pessoas que não podem es-
tar aqui no Armazém 14", disse
Junior Kadeshi, diretor do Salão.

O Salão premiará cinco ven-
cedores divididos entre as cate-
gorias charge, cartum, caricatu-
ra, tiras/histórias em quadri-
nhos e prêmio temático – que esse
ano tem o tema e-commerce.
Outros prêmios são Júri Popu-
lar Alceu Marrozi Righetto (des-
tinado à escultura), o prêmio
Câmara Municipal de Piracica-
ba, exclusivo para a categoria
caricatura, e o Saúde Unimed.

A abertura oficial está pre-
vista para o dia 27/08, em ceri-
mônia realizada no Teatro Eroti-
des de Campos, no Engenho Cen-
tral, na qual serão revelados e
premiados os vencedores da edi-
ção. Após a cerimônia, a exposição
será aberta ao público no Armazém
14 do Parque do Engenho Central e
também no formato virtual.

A vereadora Ana Pavão (PL)
reuniu-se, na manhã de quarta-
feira (27), com Jane Franco Oli-
veira, secretária municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes, para tratar de as-
suntos relacionados ao bairro
Campestre. A parlamentar lem-
brou que ela e a secretária têm
"lutado por mais segurança na
avenida Laranjal Paulista e pe-
las mudanças que são necessári-
as no local para auxiliar na saí-
da dos veículos e melhorar o trá-
fego". "É uma luta que vamos
conseguir vencer, mas que deman-
da tempo e planejamento gover-
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Vereadora repassa demandas
dos moradores do Campestre

Divulgação

Ana Pavão conversou com a titular da pasta, Jane Franco Oliveira

namental para aplicar nessa via
complexa", comentou Ana Pavão.

Na reunião, a vereadora soli-
citou atenção para as reivindica-
ções de moradores da região e mo-
toristas, já que a avenida recebeu
reforço na sinalização horizontal
e operação tapa-buracos, também
realizada em ruas do bairro. "Ain-
da temos muito a percorrer. Luta-
mos pela saída do bairro, pela se-
maforização na entrada da aveni-
da Laranjal Paulista, por seguran-
ça no trânsito e pela resolução de
outros fatores que causam trans-
tornos às pessoas e colocam vidas
em risco", disse a parlamentar.
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Vereador Gilmar Tanno visita ecoponto da região
O vereador Gilmar Tanno

(PV) visitou, na terça-feira, 26, o
Ecoponto do Jardim Oriente. A
visita teve como objetivo verificar
o funcionamento do espaço após a
nova organização. “Fiquei muito
feliz em ver como o Ecoponto está
sendo cuidado. Tudo bem separa-
do e organizado, cada material em
seu setor. Isso facilita para quem
administra o local", elogiou.

Em conversa com os funcio-
nários que administram o Ecopon-
to, o Gilmar Tanno destacou a Se-
dema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente) pela
limpeza feita no local: “Está muito
diferente do que era antes”.

Durante a visita, os funcio-
nários da unidade explicaram
que o descarte é permitido so-

mente para pessoas físicas e que
o serviço é gratuito. Eles também
disseram que a população pode
dispor o material em espaços de-
vidamente identificados para
cada tipo de resíduo, e afirmar
que os maiores descartes são os
de resíduos de construção civil e
de podas de árvores e jardina-
gem. Ele explicaram, ainda, que
só são aceitos pequenos volumes
de entulho, limitados a 1 (um) m³
(metro cúbico) / dia por pessoa.

O vereador verificou que, du-
rante a visita, alguns munícipes
chegaram ao local para descartar
materiais que não são aceitos no
Ecoponto, como espelho e móveis.
Gilmar constatou que os funcio-
nários estão bem instruídos sobre
os descartes e passam as informa-

ções de forma completa aos muní-
cipes, indicando como deve ser o
descarte correto desses materiais.

“Isso é muito importante

para as pessoas mudarem a vi-
são que eles tinham desse espaço
como se fosse um ‘lixão’”, con-
cluiu o vereador Gilmar Tanno.

Assessoria parlamentar

Gilmar Tanno (PV) visitou unidade na terça-feira, 26
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Parlamento será representado
em audiência do orçamento
Visando eficiência na distribuição dos recursos do Estado, presidente da Câmara e do
PMP (Parlamento Metropolitano de Piracicaba), Gilmar Rotta, participará da audiência

O presidente da Câmara e
do PMP (Parlamento Metropo-
litano de Piracicaba), Gilmar
Rotta (PP), participará da audi-
ência para a discussão do orça-
mento do Estado de São Paulo,
que será realizada hoje, 29, em
Rio Claro. Segundo ele, "a po-
pulação espera do Executivo
paulista a mais eficiente aloca-
ção dos recursos para atender de-
mandas nas áreas da saúde, edu-
cação e segurança, entre outras".

Desta forma, é fundamental
a participação do PMP nas audi-
ências regionais para a discussão
do orçamento. "Além disso, nossa
recém criada Região Metropolita-
na de Piracicaba tem característi-
cas diferenciadas, que precisam
ser alertadas ao Estado por
quem vive nela. E não há dúvida
de que o exercício de elaboração
da peça orçamentária é o caminho
indicado aos necessários aponta-
mentos", afirmou Gilmar Rotta.

Gilmar elencou algumas de-
mandas regionais como, por
exemplo, a necessidade de sensi-
bilizar autoridades sobre o cres-
cimento de casos de violência
contra a mulher. "Isso desenca-
deou uma lamentável escalada de
feminicídios. É, infelizmente, ca-
racterística regional, que já de-
manda recursos adicionais, tan-
to de segurança pública quanto
de políticas sociais", disse.

Outro apontamento é a ques-
tão do isolamento entre os muni-
cípios do parlamento, separados
por vazios urbanos, que dificultam
o crescimento econômico por meio
do consumo em massa. "Em con-
trapartida, vem sendo amplamen-

Davi Negri

Reunião do Parlamento Metropolitano de Piracicaba em São Pedro

te noticiado que a crise econômi-
ca que atravessamos revela a for-
ça da economia paulista, crescen-
do substancialmente acima dos
níveis nacionais. Consequente-
mente, a arrecadação tributária
também surpreende", concluiu.

ORÇAMENTO - Um estu-
do dos orçamentos estaduais dos
últimos anos foi solicitado por Gil-
mar Rotta e elaborado pelo econo-
mista e assessor especial da presi-
dência de Piracicaba, em apoio ao
Parlamento, Ricardo Buso. Segun-
do o economista, de acordo com o
Relatório Resumido de Execução
Orçamentária, entre 2018 e 2020,
a diferença entre a previsão ini-
cial orçada e a realização vem
sendo favorável, da ordem de
2%, em média, sucessivamente.

Ele citou o como exemplo que,
em 2020, a expectativa de arreca-
dação era R$ 223 bilhões, mas a
realização foi de cerca de R$ 227
bilhões. "Já em 2021, ano consi-
derado exceção devido à pande-
mia da Covid-19, a variação posi-
tiva foi superior, da ordem de 15%.
Previa-se arrecadar R$ 238 bi-
lhões e a realização foi de R$ 273
bilhões", afirmou Ricardo Boso.

O economista acrescentou
que, trabalhando com possível ex-
cesso de arrecadação de 2%, não
seria absurdo projetar às receitas
previstas para este ano, da ordem
de R$ 275 bilhões, um adicional
de cerca de R$ 6 bilhões. "Sem pre-
judicar nenhum investimento ou
outra área, forma-se uma consi-
derável fonte para investimento

nas novas Regiões Metropolita-
nas", concluiu Gilmar Rotta.

"Na de Piracicaba, além de
acelerar a prevista criação da
Agência Metropolitana, conecta-
da ao Conselho de Desenvolvi-
mento, poderíamos viabilizar o
tão necessário transporte sub-
sidiado entre os municípios in-
tegrantes, bem como pensar
num Fundo de Compensação
para amortizar impacto de ele-
vação de tarifas de pedágios,
que tanto prejudicam trabalha-
dores e até custo de alimentos.
Tudo em prol da verdadeira inte-
gração regional", concluiu Gilmar.

A audiência para debater o
orçamento estadual em Rio Cla-
ro será realizada na Câmara
Municipal, a partir das 10h.
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Câmara Convida entrevista
publicitário sobre consumo

O Câmara Convida, progra-
ma semanal de entrevista, recebe,
hoje, 29, a partir do meio-dia, o
publicitário João Pedro Pavan
Saia, diretor de vendas e cofun-
dador da SEOn Assessoria de
Marketing, para falar sobre as
mudanças no hábito de consumo
após o período mais agudo da pan-
demia. “Os consumidores levam os
hábitos adquiridos durante perí-
odos adversos para o resto da vida
e agora não será diferente”, disse.

Ele faz um paralelo com o pe-
ríodo em que o Brasil tinha hipe-
rinflação, entre as décadas de 1980
e 1990, quando as famílias passa-
ram a realizar as chamadas “com-
pras do mês” para evitar absorver
as mudanças dos preços. “Isso fez
surgir redes de hipermercados, até
então eram apenas os supermer-
cados, e se mantém como compor-
tamento até hoje”, avaliou.

Desta vez, o impacto mais
forte é no comércio eletrônico, o
qual João Pedro acredita que de-
verá se manter, já que foi consoli-
dado no momento em que os con-
sumidores tiveram que ficar em
casa e solicitaram diversos servi-
ços para serem entregues no do-
micílio. “Isso criou um maior en-
corajamento sobre a compra on-
line, trazendo para esse universo

Guilherme Leite

João Pedro Pavan Saia destacou os impactos no comportamento
do varejo após o período mais agudo da pandemia

públicos que antes eram mais re-
ceosos a esta prática”, avaliou.

SEGUNDO BLOCO - O
Câmara Convida também recebe
o vereador Gilmar Tanno (PV),
empossado na segunda-feira
(25), para atuar por um período
de 30 dias como suplente da ve-
readora Silvia Morales, do man-
dato coletivo “A Cidade É Sua”.
Na conversa, o líder comunitário
falou de sua história enquanto
alguém preocupado em contri-
buir para as melhorias da cida-
de. “Eu tenho essa preocupação
desde os meus 12 anos”, recorda.

Tanno também destacou que
pretende escrever um livro auto-
biográfico para expor a sua his-
tória de atuação, principalmente
na região dos bairros Morumbi e
Piracicamirim. “Eu sou da ideia
de que a mão esquerda não deve
saber o que a mão direita faz, mas
eu acho importante resgatar es-
ses momentos para que também
seja possível entender como era
a cidade no passado”, disse.

O programa Câmara Convida
vai ao ar na TV Câmara, nos canais
11.3 em TV aberta, 4 da Claro/Net e
9 da Vivo Fibra, com retransmissão
pelas mídias sociais da Câmara, no
Facebook e Youtube, e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
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Semana de Dança acontece no
Parque da Estação da Paulista

Ivan Bonifacio

Grupo Afropira é um dos participantes do evento, que começa às 19h30

Hoje, 29, no Dia Internacio-
nal da Dança, acontece no Parque
da Estação da Paulista a primeira
parte da 14ª Semana de Dança. O
evento gratuito, às 19h30, é uma
realização da Comissão Organiza-
dora da Semana da Dança, com
apoio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) e parceria da
ETC Produções, Coletivo Anônimos
da Dança e 7&8 Cia de Dança.

Depois de um hiato de dois
anos, devido à pandemia, as
apresentações voltam a ser pre-
senciais. Nesta edição a abertu-
ra ficará por conta da Gala da
Cultura Popular, com homena-
gens a personalidades, grupos e
coletivos que se empenham no
desenvolvimento estético, ético
e político da dança em Piraci-
caba e apresentações dos Gru-
pos Afropira, Vila África, Sam-
ba de Lenço, Batuque de Umbiga-
da e Maracatu Baque Caipira.

“A realização da Semana é
uma conquista da classe da dan-
ça, e seu intuito é sempre organi-
zar momentos de reflexão, forma-
ção prático/teórico, encontros, e
fruição. Nesta 14ª edição, em sua
gala de abertura, no Dia interna-
cional da Dança, 29 de abril, a cul-
tura popular estará em evidência,
nos inspirando sempre por sua
luta e resistência”, explica Fernan-
da Ferreira Oliveira, uma das or-
ganizadoras do evento. Ainda
segundo Fernanda, a segunda
parte do evento acontecerá em
maio, em data a ser definida,
com oficinas, mostras e ocupa-
ções e diversos pontos da cidade.

SERVIÇO
14ª Semana de Dança, hoje,
29,  às 19h30, no Parque da
Estação da Paulista, na ave-
nida Dr. Paulo de Moraes,
1.580, Paulista. Gratuito.
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Orquestra de Câmara abre temporada no ‘Losso Netto’
Acontece hoje, 29, às 19h30,

a apresentação de abertura da
Temporada 2022 da Orquestra de
Câmara da Empem (Escola de
Música de Piracicaba Maestro
Ernst Mahle), na Sala 1 do Teatro
Municipal Dr. Losso Netto. A en-
trada é gratuita, mas quem qui-
ser pode levar um quilo de alimen-
to não-perecível, que será doado
ao Fussp (Fundo Social de Soli-
dariedade de Piracicaba). Os in-
gressos serão distribuídos 1 hora
antes do concerto. A apresenta-
ção é uma parceria entre a Secre-
taria Municipal da Ação Cultural
(Semac), Empem e Coro de Câmara
São Miguel Arcanjo, que neste ano
completa 15 anos de atividades.

A Empem está em seu 70°
ano de atividades e, para prepa-
rar as comemorações, no progra-
ma serão apresentadas duas pe-
ças que evocam o sentimento de
gratidão e de festividade: Idílio
de Siegfried, de Richard Wagner,
e Glória, de Vivaldi. A regência é
do maestro Fhelipe Serafim.

“Em 2022 a Empem com-
pletou 69 anos e para a chega-
da do 70° nós, da Orquestra de
Câmara, queremos presentear
nosso público. Começaremos o

concerto com a Pentafonia, de
Ernst Mahle, muito alegre, pra
cima. Faremos o Idílio de Sie-
gfried, de Richard Wagner,
composição que foi presente a
sua esposa, Cosima Wagner,
numa manhã de Natal, e o Gló-
ria, de Antonio Vivaldi, com o
Coro de Câmara São Miguel Ar-
canjo” complementa o regente.

O REGENTE - Fhelipe Sera-
fim estudou com Sergio Chnee e
Roberto Tibiriçá, além de ter par-
ticipado de importantes festivais
internacionais de música erudita.
Tem atuado também como regen-
te convidado na Filarmônica Se-

nai Americana e Orquestra Sinfô-
nica Municipal de Americana.

A ORQUESTRA - Visando
um complemento profissional per-
formático mais sensível, a Orques-
tra de Câmera da Empem tem por
objetivo desenvolver e inserir os ins-
trumentistas em um programa de
formação com uma bagagem mais
completa e específica para sua com-
posição instrumental. Exercendo
ininterruptamente suas atividades há
quase 70 anos e fundado pelo maes-
tro Ernst Mahle, o grupo se man-
tém como o terceiro mais antigo na
cidade e formador de grandes ins-
trumentistas do país e do mundo.

SERVIÇO
Abertura da Temporada
2022 da Orquestra de Câma-
ra da Empem (Escola de
Música de Piracicaba Maes-
tro Ernst Mahle). Sexta-feira,
29/04, às 19h30, na Sala 1
do Teatro Municipal Dr. Los-
so Netto, av. Independência,
277. Duração: 80 minutos.
Classificação Livre. A entra-
da é gratuita, mas quem qui-
ser pode levar um quilo de
alimento não-perecível, que
será doado ao Fussp. Os in-
gressos serão distribuídos
1 hora antes do concerto.

Divulgação

Orquestra de Câmara da Empem abre Temporada 2022 no Teatro Losso Netto

PPPPPROJETOROJETOROJETOROJETOROJETO

Caphiv estabelece parceria com a ETEC Fernando Febeliano da Costa
Divulgação

Lançamento da parceria aconteceu no último dia 20

O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais) firmou mais
uma grande parceria que via-
bilizará a realização de novas
ações solidárias. A entidade e a
ETEC (Escola Técnica Cel. Fer-
nando Febeliano da Costa) ini-
ciaram a aliança no último dia
20. Na ocasião, foi realizado
um bingo no Caphiv, promovi-
do pelos alunos do curso de En-
fermagem 4° módulo noturno,
que realizarão estágio em Saú-
de Mental coordenado pela
Professora Márcia Fossa.

"Os bingos serão semanais e
sempre serão realizados pelos
alunos e supervisionados pela
equipe pedagógica. Sem dúvida,
significa um grande aprendiza-
do técnico e também um impac-
tante desenvolvimento pessoal

para todos os envolvidos", conta
a coordenadora Márcia Fossa.

Geiny Paula dos Santos, psi-
cóloga responsável pelo CAPHIV,
avalia que a realização dos bingos
só trazem benefícios "estimulam a
imaginação, promovem o raciocí-
nio lógico e contribuem para a or-
ganização porque exigem  atenção
e concentração dos residentes".

O presidente do CAPHIV,
Paulo Soares, também manifes-
tou sua alegria com a parceria
estabilizada e com a perspecti-
va de novas ações futuras.

"Contar com o respeito e com
o zelo desta respeitada entidade e
dedicada equipa nos enaltece e
motiva a sermos melhores e dig-
nos desta parceria. Juntos vamos
crescer muito", finaliza. Os bin-
gos são semanais, às quartas-fei-
ras, das 13 às 16h, no Caphiv.
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Escola municipal do bairro
receberá investimentos
O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) visitou a Escola Municipal Prof.ª Ada Buselli
Neme, acompanhado pelo secretário municipal de educação, Bruno Cesar Roza

RRRRREUNIÃOEUNIÃOEUNIÃOEUNIÃOEUNIÃO

Vereador apresenta demandas
ao secretário de Educação

Assessoria parlamentar

Paraná (Cidadania) conversou na quarta-feira (27) com Bruno Roza

O vereador Aldisa Vieira Mar-
ques, o Paraná (Cidadania),
visitou,na tarde da última quar-
ta-feira (27), a Secretaria Munici-
pal de Educação e foi recebido pelo
titular da pasta, Bruno Cezar
Roza, juntamente com a secretá-
ria do gabinete, Josi Spadote. Na
ocasião, conversaram sobre algu-
mas demandas encaminhadas
pela população ao gabinete.

Entre os assuntos abordados,
foram destacados pedidos de es-
tudos para a construção e instala-
ção de uma creche para atender a
demanda dos bairros Jardim São
Francisco, Bongue e adjacências,
e o mesmo estudo para atender a
demanda na região do Bairro Jar-
dim Nova Iguaçu. O vereador

também solicitou a criação de
duas novas salas de aula na Esco-
la Municipal Eliana Rodella, no
bairro Residencial Jardim Santo
Antônio. Esses pedidos foram
feitos através de indicações.

Além disso, ambos conver-
saram sobre reformas e manu-
tenção nas unidades, sobre
transferência de alunos das es-
colas, entre outros, tanto do en-
sino infantil quanto do funda-
mental. O vereador Paraná elo-
giou e agradeceu muito o secre-
tário Bruno pela atenção e pelo
atendimento, desejando-lhe um
profícuo trabalho. “O atendi-
mento a esses pedidos irão be-
neficiar e muito os moradores
dessas regiões”, comentou.

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) visitou na manhã de on-
tem, 28, a Escola Municipal Prof.ª
Ada Buselli Neme, localizada no
bairro rural de Tanquinho. O par-
lamentar esteve acompanhado
pelo secretário municipal de edu-
cação, Bruno Cesar Roza, e foram
recebidos pela diretora da unida-
de escolar, Fernanda Grisotto.

Na oportunidade, o vereador
Trevisan Jr. apresentou ao secre-
tário a necessidade de ampliação
da unidade, o que, segundo ele,
possibilitará a implantação do en-
sino em período integral, igual ao
modelo já adotado na escola es-
tadual Prof. João Alves de Almei-
da, localizado ao lado. Além dis-
so, foi solicitada a mudança do
playground, a instalação de co-
bertura na rampa de acesso à es-
cola e a ampliação da equipe de
colaboradores na área de coorde-
nação pedagógica e de apoio.

O secretário Bruno Roza as-
sumiu o compromisso de amplia-
ção da escola, com a construção
de duas novas salas de aulas. As-
sim como a EMEIF Prof.ª Ada
Buselli Neme, ela será uma das
primeiras, senão a primeira, esco-
la municipal a se tornar de perío-

do integral em Piracicaba. O titu-
lar da pasta da Educação, que
estava acompanhado por sua as-
sessoria técnica, assumiu o com-
promisso de realizar a mudança
do playground para um novo lo-
cal e a instalação de cobertura
na rampa de acesso à escola.

“Após conhecer o trabalho
dessa equipe, posso garantir que
essa unidade irá receber investi-
mentos com a ampliação do prédio
e que será contemplada com o perí-
odo integral em nossa rede. Visitei
a escola à convite do Vereador Tre-
visan Jr. e fiquei muito feliz com o
brilhante trabalho realizado por
essa equipe”, disse Bruno Roza.

MERENDA - O vereador
Trevisan Jr. conversou com os
alunos e colaboradores da unida-
de e, na companhia do secretário,
visitou as dependências da cozi-
nha e dispensa. O parlamentar
constatou um ambiente bem or-
ganizado, com estoque abasteci-
do e uma boa qualidade da me-
renda oferecida aos alunos.
“Constatei a qualidade dos servi-
ços e da alimentação oferecida aos
alunos”, disse o parlamentar.

“Parabenizo a diretora Fer-
nanda, as professoras e toda a

equipe da EMEIF Ada Neme pela
organização da escola. É um am-
biente maravilhoso, acolhedor e
muito bem cuidado. Percebe-se
o empenho e a dedicação de
toda equipe em prol da qualida-
de educacional de nossas crian-
ças”, comentou o vereador.

“Agradeço ao secretário Bruno
e ao Vereador Trevisan Jr. pelo en-
caminhamento destas demandas.
Trabalhamos com dedicação em prol
de nossos alunos e tais iniciativas
irão nos proporcionar ainda melhor
qualidade” relatou Fernanda.

A ESCOLA  - A EMEIF

Prof.ª Ada Buselli Neme foi cons-
truída em 2010 pela Prefeitura
Municipal de Piracicaba após do-
ação do terreno pelo centro rural
do bairro. Atualmente, a unida-
de possui 144 alunos matricula-
dos, somados os do ensino infan-
til e do ensino fundamental.
“Agradeço ao secretário Bruno
Roza e à sua equipe pelo atendi-
mento destas importantes deman-
das da escola municipal de Tan-
quinho, e parabenizo o secretário
pelo trabalho que vem desenvol-
vendo frente a pasta da educa-
ção”, finalizou Trevisan Jr.

Assessoria parlamentar

Secretário visitou unidade à convite de Laércio Trevisan e disse que
mudará playground de lugar e instalará cobertura em rampa de acesso
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Prefeitura promove oficina de
energia, lazer e sustentabilidade
Programa tem o objetivo de aproximar a comunidade do Horto e
tornar o local um espaço ainda mais voltado à educação sustentável

A Estação Experimental de
Tupi, mais conhecida como Horto
de Tupi, sediará amanhã, 30, das
9h às 12h, a oficina Energia, Lazer
e Atividades Sustentáveis, ação
que integra o programa Vem pro
Horto, que tem o objetivo de apro-
ximar a comunidade do Horto e
tornar o local um espaço ainda
mais voltado à educação susten-
tável. Os interessados em partici-
par do evento poderão chegar ao
Horto de transporte público, em
linha gratuita, com saída às
8h15 do Terminal Central de In-
tegração (TCI), na plataforma
B3, com destino ao Horto de
Tupi, ou pegar o ônibus nas pa-
radas localizadas no itinerário,
que estará disponível amanhã,

28/04, no site da empresa TUPi
tupitransporte.com.br/linhas-e-
horarios). A programação do Vem
pro Horto prossegue até o fim do
ano, com atrações diversificadas
para atingir diferentes públicos.
A gratuidade do ônibus será es-
tendida para todos os eventos.

A atividade começa com aula
de ioga, seguida de roda de con-
versa e sensibilização sobre a ques-
tão da energia nos ecossistemas, a
crise energética, a perspectiva de
cidades sustentáveis, inclusive
energeticamente, e o lazer. A ativi-
dade será conduzida pelo Raízes
de Tupi, subgrupo do Laboratório
de Educação e Política Ambiental
- OCA da Esalq/USP (Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz) que atua no distrito de Tupi.

O programa, criado em 2018,
tem realização da Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, Insti-
tuto de Pesquisas Ambientais e
Fundação Florestal, além de di-
versos parceiros. Sua programa-
ção é construída de forma parti-
cipativa no início de cada ano.

ÔNIBUS – A Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes, disponibi-
lizará gratuitamente ônibus com
saída do TCI, na plataforma B3,
com a possibilidade também do
interessado pegar o transporte nos
pontos de ônibus localizados den-
tro do itinerário. Caso a pessoa vá

pegar o ônibus no TCI, ela deve
procurar o agente operacional na
catraca e comunicar que tomará a
linha gratuita que vai para o Hor-
to. O ônibus sairá 8h15 do TCI e o
retorno para o TCI será às 12h30.

O Horto Florestal de Tupi
está localizado na Rodovia Luiz
de Queiroz, Km 149 – SP304.

NOVAS VICINAIS
Na tarde de quarta-feira (27),
o vereador Wagner Oliveira, o
Wagnão (Cidadania), acom-
panhou de perto a análise fei-
ta pela empresa Roadrunner
Engenharia e Consultoria na
estrada Piracicaba/Anhumas
(Luiz Dias Gonzaga). O verea-
dor havia encaminhado uma

solicitação ao deputado esta-
dual Roberto Morais (Cidada-
nia) para que fosse inserida a
recuperação no plano do go-
verno estadual "Novas Vici-
nais". O ofício RM 368/21 foi
aprovado pelo governo esta-
dual, que já iniciou as obras a
pedido do vereador Wagnão.

Divulgação

“Vem Pro Horto” terá atividades até o fim do ano
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Conheça o Legislativo realiza
primeiro encontro em 2022
Desenvolvido pela Câmara desde 2004, o projeto recebe estudantes do Ensino
Fundamental e Médio para um aprofundamento no cotidiano do Poder Legislativo

O projeto Conheça o Legisla-
tivo realizou o primeiro encontro
de 2022 nesta quarta-feira (27),
com a participação de cerca de 40
alunos do terceiro ano do Ensino
Médio da Escola Estadual Dionetti
Callegaro Miori, do bairro Água
Branca. Desenvolvido pela Câma-
ra Municipal de Piracicaba desde
2004, o projeto recebe estudantes
do Ensino Fundamental e Médio
para um aprofundamento no co-
tidiano do Poder Legislativo.

Os alunos começaram a visi-
ta com um tour pelo prédio princi-
pal da Câmara, com paradas no
Memorial Prudente de Moraes e
na Galeria dos Ex-Presidentes.
Nesta edição, o grupo participou a
convite do presidente da Câmara,
vereador Gilmar Rotta (PP), que
foi impedido de comparecer ao
encontro em função de um com-
promisso de última hora no Tri-
bunal de Contas do Estado.

O presidente foi representado
no projeto pelo vice-presidente da
Mesa Diretora, vereador Acácio
Godoy (PP) e pelo segundo secre-
tário, vereador Pedro Kawai
(PSDB). “A política é de suma im-
portância para a sociedade e para
o dia a dia”, disse Kawai aos estu-
dantes. “Vocês precisam aprender
o que é política e participar da po-
lítica. É através das decisões de
vocês que nós podemos fomentar
as políticas públicas na cidade”.

“Um dia entraram na minha
classe e falaram que a gente era
o futuro do Brasil. Eu não levei
muito a sério”, relatou Acácio
Godoy. “E hoje estou aqui como
vice-presidente da Câmara. Vo-
cês são o futuro da nossa cida-
de. Continuem estudando. Não
é verdade que todo mundo que
chega aqui é rico ou com grande
graduação. Das escolas públicas
saem grandes lideranças, sim”.

Fabrice Desmonts

Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Dionetti Callegaro Miori, do Água Branca,
conheceram sobre a história de Piracicaba e participaram de uma sessão simulada

No Plenário “Francisco An-
tônio Coelho”, os alunos conhe-
ceram um pouco da história de
Piracicaba e da formação da Câ-
mara, há 200 anos, através da
explanação da agente legislativa
do Setor de Gestão de Documen-
tação e Arquivo, Michelle Santin
Pecorari. Eles puderam visuali-
zar documentos históricos da ci-
dade, como a ata de fundação
da Câmara, além de fotos dos pri-
meiros prédios e espaços públi-
cos da cidade e ainda assistiram
a um vídeo produzido em 1922.

Em seguida, os estudantes
aprenderam sobre a função da
Câmara, dos vereadores e a se-
paração entre os Poderes da Re-
pública, com a palestra do res-
ponsável pelo projeto no Setor de
Gestão de Documentação e Arqui-
vo, Bruno Didoné de Oliveira.

A parte prática foi conduzi-
da através da simulação de uma
sessão ordinária, em que foi

composta uma Mesa Diretora
pelos alunos. Ao todo, 23 alu-
nos tiveram a experiência de ocu-
par os assentos dos vereadores e
de usar a palavra, da mesma for-
ma como os parlamentares agem
em uma sessão de verdade.

Na ocasião, o projeto de lei
fictício em discussão foi a libe-
ração do uso do celular em sala
de aula nas escolas do municí-
pio. Quatro alunos discursaram
contra o projeto e dois defende-
ram a liberação. No debate, sur-
giram argumentos como a utili-
dade da tecnologia para o apren-
dizado e a distração que o apa-
relho pode provocar no ambien-
te escolar. Por fim, o projeto fic-
tício foi aprovado por 16 votos
favoráveis e seis contrários.

“Foi muito legal e eu gosta-
ria de retornar”, avaliou o estu-
dante Dhomini Muniz, que ocu-
pou o cargo de presidente. “Eu
vejo a dificuldade do presidente

porque tem muita responsabilida-
de”. Para a estudante Tifany Ga-
brielle dos Santos, que foi vice-
presidente, foi gratificante ver
como a Câmara funciona na prá-
tica. “A gente vê o peso da res-
ponsabilidade que os vereadores
têm aqui porque muitas vezes eles
precisam tomar uma decisão di-
fícil, porém necessária”, colocou.

A professora de Sociologia
Dalva de Souza, que acompa-
nhou o grupo, também conside-
rou positiva a experiência de os
alunos observarem como funci-
onam as questões que eles apren-
dem na teoria em sala de aula.
“Tenho muito orgulho de estar
aqui com esses meninos”, afirmou.

Escolas que tenham interes-
se em trazer seus alunos para co-
nhecer o complexo do Legislati-
vo Municipal podem entrar em
contato na Escola do Legislativo
"Antônio Carlos Danelon - Totó
Danelon" - pelo 3403-7129.

Você sabe o que é um ‘PV’ e
para que serve? Muitas pessoas
acham que o PV é apenas uma
‘tampa de ferro’, geralmente re-
donda, encontrada em ruas e cal-
çadas. Mas o PV é muito mais que
uma ‘tampa’: é um poço de visita
construído estrategicamente para
oferecer acesso fácil às equipes de
manutenção, limpeza e vistoria
de redes de esgoto e de drenagem
de água pluvial, seja de sistemas
particulares ou públicos, neces-
sário em todos os municípios.

Embora possua uma estrutu-
ra bastante resistente, os PVs não
são construídos com a finalidade
de receber qualquer tipo de des-
carte externo. Têm a finalidade de
servir como ponto de acesso às re-
des, para execução de vistorias e
limpezas e necessitam de cuidados
especiais, quanto ao uso correto.

De acordo com Giovan
Christofolletti, supervisor de
serviços da Mirante – empresa
responsável pelo esgotamento

EEEEESGOTOSGOTOSGOTOSGOTOSGOTO

Poço de Visita garante
acesso ao saneamento

Divulgação

PV é um acesso à rede coletora e deve
ser utilizado exclusivamente para isso

Justino Lucente

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Obras,
concluiu as obras de pavimenta-
ção e drenagem da Rua Mada-
gascar, localizada no Vila Indus-
trial. A empresa responsável pe-
los serviços foi a Pontuali Cons-
trutora e Engenharia Eireli.

A obra foi executada da rua
Cândido Portinari até o fim da
Madagascar, com total de 245
metros. A área pavimentada
mede 1.790 metros quadrados.
A intervenção beneficiará direta-
mente cerca de 18 famílias.

Os serviços contemplados

pela obra são 104 metros de gale-
rias de águas pluviais e constru-
ção de 500 metros de guias e sar-
jetas. O local também recebeu
plantio de grama para proteção
de talude, totalizando 710 metros
quadrados de área gramada e 990
metros de calçadas em concreto.

O investimento para a execu-
ção da obra foi de R$ 249.970,34,
com recursos provenientes de
convênio firmado com o Ministé-
rio de Desenvolvimento Regional,
por meio da Caixa, e por emenda
parlamentar do ex-deputado An-
tonio Carlos Mendes Thame.

sanitário de Piracicaba por meio
de uma PPP (Parceria Público-
Privada) com o Semae - jamais
deve-se descartar qualquer tipo
de lixo na rede de esgoto, como
papel higiênico, absorventes, co-
tonetes, fraldas, máscaras, en-
tre outros. “O esgoto percorre
muitos quilômetros na rede,
sendo que descartes irregulares
acabam atrapalhando o escoa-
mento do esgoto causando os
entupimentos das redes coleto-
ras”, explica. Tais lançamentos
ocasionam entupimentos e pos-
síveis rupturas nas tubulações.

Por isso, lembra Giovan, “É
primordial que se entenda que o
PV é um acesso à rede coletora e
deve ser utilizado exclusivamen-
te pelas equipes da Concessioná-
ria, como instrumento de manu-
tenção da infraestrutura de co-
leta. Descartar lixo e outros ob-
jetos nos PVs é, além de proibido
e perigoso, prejudicial a toda a
rede de esgotamento sanitário”.

A obra atinge 1.790 metros quadrados
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Dezessete ruas e cinco avenidas receberam revitalização viária
A Prefeitura, por meio da Se-

cretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou entre os
dias 19 e 24 de abril, a sinalização
horizontal em 17 vias e cinco ave-
nidas. O serviço é realizado em
ruas e avenidas com grande fluxo
de veículos e próximas a escolas,
para garantir maior segurança e
fluidez do trânsito. O reforço da
sinalização também foi executa-
do no Aeroporto Comendador

Pedro Morganti, Ciclofaixa Santa
Rita e Estrada Antonio Abdala.

A ação faz parte da estratégia
da Semuttran que realiza sistema-
ticamente uma série de serviços
de revitalização e reforço de sina-
lização de trânsito horizontal e
vertical em ruas e avenidas da ci-
dade, com objetivo de garantir
mais segurança para pedestres,
ciclistas e motoristas no trânsito.

Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa

PPPPPAAAAAVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Prefeitura conclui obras
na rua Madagascar

elevada, eixo de rua, pare, zebra-
do, faixa de canalização e desace-
leração, Linha de Redução de Ve-
locidade (LRV), entre outros.

De acordo com a Semuttran, a
tinta especial utilizada na sinaliza-
ção horizontal contém microesferas
de vidro, que permite melhor visua-
lização por refletir a luz dos veícu-
los. Quando necessário, os serviços
também incluem a instalação de ta-
chão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.

SERVIÇO
A Semuttran pode ser acio-
nada pelos números 3401-
1110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergen-
ciais (veículos estaciona-
dos irregularmente, veículos
em frente a garagens, aci-
dentes etc.) e 156 para ser-
viços gerais (solicitações de
sinal izações hor izontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc).

Divulgação

PROJETO DE LEI
Ontem (28), o conselheiro da
OAB Max Pavanello esteve
com o deputado estadual Ro-
berto Morais e o advogado
Gerson Marcelino, em reunião
com a presidente da OABSP,
Patrícia Vanzolini, e vice-pre-

sidente, Leonardo Sica.  Na
pauta, projeto de lei idealiza-
do por Marcelino e apresenta-
do pelo deputado Roberto Mo-
rais, que prestigia as prerroga-
tivas dos profissionais do Di-
reito no Estado de São Paulo.

Divulgação

SINDICATO DOS MUNICIPAIS
O Sindicato dos Trabalhado-
res Municipais de Piracicaba
e Região e representantes da
administração municipal se
reuniram ontem, 28, durante
a Mesa Permanente de Nego-
ciação, com a pauta do rea-
juste salarial deste ano. A pre-
feitura alegou só poder rece-
ber os membros da Mesa,
com base na lei que criou o
colegiado, e não permitiu a
presença dos integrantes da
Comissão Salarial, servidores
escolhidos em assembleia da

categoria. Na ocasião, os diri-
gentes sindicais colocaram
como condição fundamental a
compensação dos dias para-
dos e a administração não
aceitou, seguindo no caminho
de punir financeiramente os
funcionários. Também não
houve apresentação de nova
proposta pela administração,
que segue com a proposta de
parcelar o reajuste do servidor
público até 2024, já negada
pela categoria e que motivou
a greve.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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Anime mangá "Jujutsu Kaizen 0" estreia nos cinemas
Divulgação

No anime mangá Jujutsu Kaisen 0, o jovem Yuta é assombrado
por amiga de infância que se transformou em uma maldição

Sucesso de público e crítica
no Japão e nos Estados Unidos,
o anime de manga japonês "Ju-
jutsu Kaizen 0" chega ao Brasil
através de um amplo circuito exi-
bidor, ocupando cerca de 550 sa-
las. Na cidade, o filme estreia em
uma das salas do Cine Shopping
Piracicaba,  prometendo con-
quistar o público adolescente.

O FILME - Produzido pelo
estúdio de animação japonês MA-
PPA, este anime é baseado no man-
gá "Jujutsu Kaizen 0", escrito e
ilustrado por Gege Akutami. O fil-
me adapta o volume 0" do mangá
original de "Jujutsu Kaisen", que
saiu no Brasil pela Panini, do qual
ainda está saindo os volumes
mensais. O número 0 do título é
devido ao filme ser uma pré-sequ-
ência da primeira história do ani-
me. O filme acompanha  a trajetó-
ria de Yuta Okutsu, um jovem es-
tudante do Ensino Médio que está
assombrado.Desde que sua ami-
ga de infância, Rika, morreu em
um acidente de trânsito, seu fan-
tasma ficou preso com ele. Mas seu
espírito não aparece como a doce
menina que Yuta conheceu. Em vez
disso, ela se manifesta como uma
entidade monstruosa e poderosa
que o protege ferozmente. Incapaz
de controlar o comportamento vi-
olento de Rika, Yuta não consegue

impedir o derramamento de san-
gue que se segue à sua vingança
brutal. Como resultado, quando
apreendido por feiticeiros "Jujut-
su", Yuta deseja ficar completa-
mente isolado. No entanto, atra-
vés do mestre feiticeiro  Satoru
Gojou, Yuta é convidado para es-
tudar no  Colégio Técnico Superi-
or  de Jujutsu de Tóquio. Enquan-
to tenta encontrar uma forma de
quebrar a maldição de Rika, Yuta
também pode  ser a única esperan-
ça de impedir o extermínio de to-
dos os não-feiticeiros do mundo.

Na trilha sonora, a banda ja-
ponesa "King Gnu" canta a can-
ção de abertura, "Ichizu", bem
como a música de encerramento,
"Sakayume". O longa tem direção
do sul-coreano Sunghoo  Park.

RECEPÇÃO -  Lançado du-
rante o Natal do ano passado no
Japão e em março deste ano nos
Estados Unidos, o filme se trans-
formou no queridinho da crítica e
do público. No Japão foi o maior
sucesso de bilheteria de 2021. Já no
agregador de críticas "Rotten Toma-
toes", o filme conseguiu 98% de apro-
vação tanto dos críticos quanto do
público. Algumas das críticas:

"Animado com alegria di-
abólica e cheio de personagens
profundos, Jujutsu Kaisen 0 é
um ponto alto emocionante no

anime" --  Randy  Myers, do
San Jose Mercury News.

"Os animadores gostam de
retratar violência imaginativa
e extrema. Se é isso que você
gosta, Jujutsu Kaisen 0 não
decepciona" - Michael  On-
doña, do Los Angeles Times.

"Reforçado por uma trilha
sonora eletrizante, esta ode
catártica ao triunfo do amor
é um deleite para fãs fervoro-
s o s  e  r e c é m - c h e g a d o s "  - -
Phuong Le, do The Guardian.

NOVAS ESTREIAS - Dois
novos filmes também chegam aos
cinemas brasileiros neste final de
semana:. menos em Piracicaba:
"Incompatível" e "Downton Abbey

2: Uma Nova Era". O primeiro é
uma comédia romântica nacional
com Nathalia Dill e Gabriel Lou-
chard que questiona o papel das
mídias  sociais nos relacionamen-
tos atuais. O segundo é um drama
grandioso derivado da aclamada
série de TV "Downton Abbey" é
uma sequência do filme original
de 2019, que também não chegou
a ser exibido aqui. Neste filme, que
promete empolgar os fãs nostálgi-
cos, a história segue logo depois
de seu antecessor, em uma gran-
de jornada ao sul da França para
desvendar o mistério da vilã re-
cém-herdada da Condessa Viú-
va, interpretada  pela veterana
atriz britânica Maggie Smith.

Para que tanta pressa, e
por que tanta demora?
Olá alvinegros apostólicos

romanos, sejam todos bem vin-
dos a nosso espaço semanal li-
vre de amarras e com muitas
dificuldades mantando a liber-
dade de expressão e de opini-
ões. Aqui a conversa é reta e
direta, sem ter que pedir a ben-
ção para ninguém, custa caro,
mas como é ótima a liberdade!

As definições e indefinições
continuam pelos lados da rua
Silva Jardim, lá no Barão de
Serra Negra, o QG do Nhô-Quim
as coisa ou andam a galope ou
então a passos de tartaruga.
Como pode em uma única insti-
tuição ter tantas opiniões, pla-
nejamentos e formas de atua-
ção diferentes? Uma fonte me
informou que a antiga cúpula
do futebol profissional esteve
reunida no QG e que esta reu-
nião foi muito demorada. Putz
que medo de um déjà-vu!!!!

Vamos aos fatos.....as reu-
niões para que o conselho apro-
vasse a mudança no estatuto a
respeito do XV poder se trans-
formar em uma SAF, tornando
o investidor “dono” do clube
pelas novas regras mudando de
25% para o investidor e 75%
para o XV, para assombrosos
90% para o investidor e somen-
te 10% para o clube, foi em tem-
po recorde, assim como a as-
sembleia com os 1.200 sócios
para a aprovação desta mudan-
ça marcada já para o dia 10/05
no container dentro do estádio
Barão de Serra Negra (vão com-
parecer os mesmos 50 de sem-
pre, já com voto direcionado),
foi mesmo de uma rapidez de
ações de se tirar o chapéu.

Já a apresentação da nova
e quem sabe eficaz diretoria de
futebol ainda está longe de ser
definida, não se sabe ainda
quem será o diretor de futebol,
executivo, gerente e treinador,
e o mercado seguindo em fren-
te e contratando gente por ai.

São duas opções, ou já está
tudo definido e não apresentam
o nome dos contratados sabe-
mos lá o porquê, ou ainda não
foram escolhidos realmente.
No primeiro caso o torcedor e
imprensa ficam com o nariz de
palhaço, e no segundo caso
além do nariz o sentimento de
que realmente temos que nos cur-
var e entregar o XV para o pri-
meiro que aparecer ai com uma
graninha. São muitas definições
rápidas e outras tantas a conta
gotas, impossível para qualquer
pessoa normal entender.

Temos aqui na cidade gen-
te muito boa honesta e com co-
nhecimento para tocar o fute-
bol do XV com uma mão nas
costas. Celinho, Douglas Pi-
menta, Marlon Tadeu, Moisés
Ergert, Renato Bonfíglio, Ronal-
do Guiaro, Givanildo, Dimas e
etc.....precisa mesmo ir buscar
alguém “estrangeiro” para ter
que arcar com o custo de mora-
dia e toda essa logística? Parece
que o que é fácil se torna difícil
nos bastidores do alvinegro.

Para se ter uma ideia o con-
selho técnico para a copa pau-
lista 2023 foi realizado ontem,
quinta feira 28 em Campinas e
quem representou o Nhô-
Quim? Foi seu diretor de fute-
bol? Executivo? Gerente?.....
meu amigo procure saber e de-
pois vai entender o que digo so-
bre estar tudo misturado. Tem
funcionário do clube que já de-
sempenhou quintas funções lá
dentro, não teve sucesso em ne-
nhuma delas e não sai de
lá....Jesus que correntes grossas
são essas que não podem ser cor-
tadas? Aonde está a “renovação”?

Bom, vamos aguardar as
cenas dos próximos capítulos
não é mesmo? Mas não sei....algo
não cheira bem no reino.....

Força XV DE PIRACICABA,
“As pessoas passam, mas você
velho senhor, tu és IMORTAL”.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259



A12
A Tribuna Piracicabana

Sexta-feira, 29 de abril de 2022

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

FALECIMENTOS

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO,
ENGENHEIRO AGRÔNOMO, DE-
PUTADO FEDERAL POR 7 MAN-
DATOS, EX-SECRETÁRIO DE
ESTADO E EX-PREFEITO DE PI-
RACICABA: DR. ANTONIO CAR-
LOS DE MENDES THAME fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-
tava 75 anos, filho dos finados
Sr. Jose Abdalla Thame e da
Sra. Carolina Mendes Thame,
era casado com a Sra. Nancy
Aparecida Ferruzzi Thame; dei-
xa os filhos: Sofia Ferruzzi Tha-
me; Natalia Ferruzzi Martucci,
casada com o Sr. Diego Moni-
chon e Gustavo Ferruzzi Martuc-
ci, casado com a Sra. Maria Cla-
ra Martucci. Deixa a neta: Gabri-
ela Martucci Monichon, os ir-
mãos: Franklim Thame, casa-
do com a Sra. Ivana D’Abronzo
Thame e Valderez Thame
Denny. Deixa demais familia-
res e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, sa-
indo o féretro às 09h30 da Câ-
mara Municipal de Vereadores
de Piracicaba/SP, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO ANTONIO ZAGO fale-
ceu anteontem, nesta cidade,
contava 58 anos, filho dos fina-
dos Sr. Antonio Domingos Zago
e da Sra. Maria de Lourdes Spa-
da Zago, era casado com a Sra.
Rosana de Oliveira Zago; deixa
os filhos: Rafael Antonio Zago,
casado com a Sra. Cristina Co-
trin Ferraz Zago; Lucas Leonar-

do Zago, casado com a Sra.
Franciela Fonseca de Oliveira;
Vinicius Barros Zago; Mariana
Cristina Zago e Bruna Oliveira
Zago Suppa, casada com o Sr.
Willian Moreira Suppa. Deixa
netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 15h00 do Velório do Ce-
mitério Parque da Ressurrei-
ção, sala “Standard”, para o Ce-
mitério Municipal de Saltinho/SP
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO PROGETE faleceu
ontem, na cidade de Saltinho/
SP, contava 73 anos, filho dos
finados Sr. Gasperin Progete e
da Sra. Herminia Normilio, era
casado com a Sra. Vera Lucia
da Silva Progete; deixa os filhos:
João Alex Progete, casado com
a Sra. Karina Rozino; Elisandra
Aparecida Progete; Grasiela
Angelica Progete Casarin, ca-
sada com o Sr. Welington Ca-
sarin e Vagner Diego Progete,
casado com a Sra. Barbara Mi-
lani. Deixa netos, irmãos, cu-
nhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. APARECIDA DOS SANTOS
PEREIRA faleceu ontem, nesta

cidade, contava 95 anos, filha
dos finados Sr. Fernandos dos
Santos e da Sra. Cesaria Ber-
tolini, era viúva do Sr. Francisco
Alves Pereira; deixa os filhos:
Iracema Alves Amorim, casada
com o Sr. Helio Amorim; João
Fernandes Alves, já falecido, dei-
xando viúva a Sra. Dalva Alves e
Maria Aparecida Alves Albanez, já
falecida. Deixa netos, bisnetos,
tataranetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Pauli-
nia – SP, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JAIR DONIZETE FERREIRA
DOS SANTOS faleceu ontem,
nesta cidade, contava 64 anos,
filho dos finados Sr. Euclides
Ferreira dos Santos e da Sra.
Maria Elisa dos Santos. Deixa
filhos, genros, netos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00
da sala “C” do Velório do Ce-
mitério Parque da Ressurrei-
ção para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. NOEDIR CARLOS TOLEDO
faleceu anteontem, na cidade
de São Pedro/SP, contava 51
anos, f i lho dos f inados Sr.
Jose Luiz de Toledo e da Sra.
Doraci do Carmo Gonçalves.
Deixa irmãos, sobrinhos, de-

mais fami l iares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, às 14h00 no Cemi-
tério Parque São Pedro/SP
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARIO DE GIOVANNI fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-
tava 87 anos, filho dos finados
Sr. Paschoalino de Giovanni e
da Sra. Joanna Soares, era ca-
sado com a Sra. Santina Bari-
on de Giovanni; deixa os filhos:
Jamile Aparecida de Giovanni;
Mario Donizete de Giovanni, ca-
sado com a Sra. Claudia Ro-
sangela Turri de Giovanni e
Erick Alessandro de Giovanni.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 04 para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. GUIOMAR COELHO fale-
ceu ontem, na cidade de São
Pedro/SP, contava 66 anos, fi-
lha do Sr. Orilde Coelho, já fa-
lecido e da Sra. Maria Ignes
Feltrin Coelho. Deixa irmãos,
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação será realizada hoje,
saindo o féretro às 13h30 da
sala 01 do Velório Memorial de
São Pedro/SP, para o Crema-
tório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba/SP.  ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. THERESA COSTA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 87 anos de idade. Era filha
do Sr. Oscarlino Costa e Sra.
Geraldina Costa, ambos faleci-
dos. Deixa demais parentes e
amigos.  O seu sepultamento
dar-se-á hoje ás 13:30hs, sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio da Saudade sala-07,  se-
guindo para o cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. TERESA MARIA DE JESUS
BORÇAL DE LIMA faleceu an-
teontem na cidade de Piracica-
ba, aos 56 anos de idade e era
casada com o Sr. Sergio Ro-
berto de Lima. Era filha do Sr.
Sebastião Borçal e da Sra. An-
tonia Chicaglioni Borçal, am-
bos falecidos. Deixa os filhos:
Sergio Roberto de Lima Juni-
or, Julio Alberto de Lima Cora-
za e Thaisa Juliano de Lima
Cuevas. Deixa também 09 ne-
tos, 01 bisneto, demais paren-
tes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Saltinho e o
seu sepultamento deu-se on-
tem as 16:00 hs, saindo a urna

mortuária do Velório Municipal
de Saltinho seguindo  para o
Cemitério Municipal naquela
localidade,  onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ELZIRA DI IGLIA faleceu
anteontem na cidade de Pauli-
nia, aos 74 anos de idade e era
viúva do Sr. Manoel Antonio Al-
ves Lico. Era filha do Sr. Santo
Di Iglia e da Sra. Maria Paiva Di
Iglia, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Rosana Aparecida Di Iglia
Carone casada com Edmir Ca-
rone Junior e João Paulo Di Iglia
Lico. Deixa também netos, de-
mais parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Pira-
cicaba e o seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs, sain-
do a urna mortuária do Velório da
Saudade – Sala 04 para o Cemi-
tério da Saudade, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. RITA CUSTODIO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 79 anos de idade e era viú-
va do Sr. Carlos Raya. Era filha
do Sr. Benedito Custodio e da

Sra. Rosa Bonifacio, ambos fa-
lecidos. Deixa o filho: Carlos
Raya Filho casado com Aurea
Lucia Rodrigues Raya.  Deixa
também 02 netas, demais pa-
rentes e amigos.  O seu se-
pultamento dar-se-a hoje as
13:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório da Saudade
– Sala 03, para o Cemiterio da
Saudade, onde será  inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. OLINDA TEODORA SI-
MÕES DA SILVA faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 82
anos de idade, era viúva do Sr.
Geraldo Marques da Silva. Era
filha da Sra Hercília Simões,
falecida. Deixa filhos: Angela
Glicinia da Silva Cetein casada
com Odair Gilberto Cetein, José
Salvador Teodoro Simões da
Silva, Claúdio César da Silva
casado com Jéssica Torres de
Melo Ungari, Adriano Marcio da
Silva casado com Roseli e José
Geraldo Richter da Silva. Deixa:
Netos e demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-se
ontem  ás 17:00hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – sala 02,  para o cemitério
da Saudade, onde foi inumada
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ELIANE FRANCISCA DE
LIMA AMARAL faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 62
anos de idade e era filha do Sr.
Pedro Franco do Amaral e Sra.
Junietta de Lima Amaral, faleci-
dos. Deixa o filho: Wellington

Fernando Martins casado com
Flavia Fernanda Lourenção.
Deixa também netos. O seu se-
pultamento dar-se-á hoje as
10:00 hs, saindo a urna mortuá-
ria do Velório “C” do Cemiterio
Parque da Ressurreição, para a
referida necrópole, onde sera inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LAURINDA CHIARANELLA
MENEGHINI faleceu anteontem
na cidade de São Pedro aos 83
anos de idade e era viúva do
Sr.Gildo Meneghini.Era filha
dos finados Sr.Raymundo Chi-
aranella e da Sra.Antonia Ca-
ruza. Deixa a filha: Patricia Chi-
aranella Menighini.Deixa netos
e demais parentes.O seu se-
pultamento deu se ontem ás
10:30 h no Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANTONIA MORETTE DE
CAMPOS faleceu ontem na ci-
dade de São Pedro aos 90 anos
de idade.Era viúva do Sr.Pedro
Pinto de Campos.Era filha dos
finados Sr.Raphael Morette  e da
Sra.Pierina Tardivelli.Deixa os fi-
lhos: Maria Alice ,Antonio Rafael
,Hilda Maria ,Geraldo ,José Pe-
dro ,Maria do Rosário ,Rita de
Cassia e Paulo Fernando .Dei-
xa netos ,bisnetos e demais pa-
rentes e amigos.O seu sepulta-
mento deu se ontem ás 16:30 h
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Memorial Bom Jesus se-
guindo para o Cemitério. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS )
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