SENTIMENTOS
Este Capiau suspende os textos de hoje e expressa os sentimentos pela morte do ex-prefeito e ex-deputado federal Antonio Carlos Mendes Thame — que,
do PFL ao PSDB, ocupou vários
cargos nos partidos e no Governo do Estado de São Paulo —,
rogando a Deus as bênçãos do
conforto a sua família, especialmente à esposa Nancy Thame e
à filha Sofia. Professor do Cursinho Luiz de Queiroz e da Esalq,
foi exemplar na vida acadêmica.

Líderes políticos registram
o legado de Mendes Thame
Divulgação
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Câmara recebe
especialistas
sobre a
alienação
parental
Profissionais do direito, da
psicologia e da assistência social
chamaram a atenção para o impacto 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). A alienação
parental foi tema de evento realizado, quarta-feira, 27, na Câmara. 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". A6

Mendes Thame foi prefeito de Piracicaba entre os anos 1993 a 1996 e atuou em sete legislaturas na Câmara dos Deputados, em Brasília

Divulgação

Ivan Bonifacio

Personalidades políticas de
Piracicaba e região prestaram homenagem ao ex-prefeito e ex-deputado federal Antonio Carlos de
Mendes Thame, falecido ontem,
28, pela manhã. Ao longo de anos,
o ex-parlamentar conviveu com
uma doença degenerativa. O velório acontece na Câmara Municipal de Piracicaba e o sepultamento
será hoje, 29, às 10h, no Cemitério
da Saudade. “Foi um dos mais
brilhantes e dedicados parlamentares brasileiros, além de prefeito
e secretário de Estado. Teve participação ativa em um enorme número de leis em vigor no Brasil”,
escreveu Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, em um texto
publicado em todas as mídias sociais oficiais da sigla. O prefeito
Luciano Almeida destacou a atuação de Mendes Thame defesa da
sustentabilidade, “assunto que foi
um dos precursores”, disse, em
nota publicada no site da Prefeitura de Piracicaba. Deputados estaduais e vereadores também expressaram condolências. Mendes
Thame era casado com Nancy, atual secretária municipal de Agricultura e Abastecimento, e deixa a filha Sofia Ferruzi Thame. A3 e A4

Parlamento
Metropolitano
vai a audiência
de orçamento
estadual

SEMANA
DE DANÇA
Com a participação do grupo Afropira (foto), acontece
hoje, às 19h30, no Parque da
Estação da Paulista, a primeira parte da 14ª Semana
de Dança. Depois de um hiato de dois anos, devido à
pandemia, as apresentações voltam a ser presenciais. A abertura ficará por conta da Gala da Cultura Popular, com homenagens a personalidades, grupos e coletivos que se empenham
no desenvolvimento estético, ético e político da dança
em Piracicaba e apresentações também dos grupos
Vila África, Samba de Lenço, Batuque de Umbigada e
Maracatu Baque Caipira. A7

Ex-prefeito e exdeputado federal
faleceu ontem,
28, depois de
conviver, por
anos, acometido
por uma doença
degenerativa.
Sepultamento
acontece hoje, 29

VISITA
A Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa de Piracicaba 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 Automotivo de Piracicaba, Raphael Santana, e pelo jornalista
Evaldo Vicente, diretor do jornal A Tribuna Piracicabana. “Temos como cultura em nosso país nos aproximarmos da comunidade e das instituições das cidades nas
quais mantemos unidades”, justificou Roberto Cho. A5

Representando o PMP (Parlamento Metropolitano de Piracicaba), o vereador Gilmar Rotta (PP) participa, hoje, em Rio
Claro, de audiência para a discussão do orçamento do Estado
de São Paulo. “A população espera do Executivo paulista a mais
eficiente alocação dos recursos
para atender demandas nas áreas da saúde, educação e segurança, entre outras”. Desta forma, é fundamental a participação do PMP nas audiências para
a discussão do orçamento. A7

A COLIBRI (ASSOCIAÇÃO BRASIL
PARKINSON NÚCLEO PIRA
CIC
APIRACIC
CICA
BA convida para uma palestra com
a Profª Drª Izabel Baraldi. TEMA: Vivência de Fisioterapia, com foco em
exercícios, orientações e dicas para
pessoas com problemas de mobilidade. DIA: sábado (30), às 9h, na rua
Visconde do Rio Branco nº 1400 (ao
lado da Creche São Vicente de Paulo). Entrada gratuita e aberta ao público em geral, especialmente para
pessoas com baixa mobilidade,
cuidadores, familiares, amigos, voluntários e demais interessados.

A Tribuna Piracicabana
A2

Sexta-feira, 29 de abril de 2022

Itu e seu protagonismo
José Renato Nalini

Como uma onda (ou não)
Alê Bragion

S

ó porque amanhã é sábado,
me lembrei hoje
que tudo muda o
tempo todo no mundo. Talvez não na velocidade que queremos, mas num ritmo
lento quase que imperceptível. 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 cabeça 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 mudança 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?). Complicado? Confuso? Confúcio.
Foi Cecília Meireles quem
escreveu um dos versos mais conhecidos sobre a percepção da
passagem do tempo em nós mesmos (ou nela mesma, talvez seja
melhor dizer – para gerar um

pouco mais de confusão
ao misturarmos confissão e condição humana). “Eu não tinha esse
rosto de hoje, assim triste, 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 certa, tão fácil. Em que espelho ficou
perdida a minha face? ” – escreveu 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 Horas”, o eu lírico já anuncia logo a
confusão da profusão do seu sentir em expansão pelo mundo e pelos sonhos ao longo do tempo:

“ Tudo passa, tudo
sempre passará” –
inclusive aquilo
que é bom e aquilo
que é ruim
“trago dentro do meu coração,
como num cofre que se não pode
fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos
a que cheguei, todas as paisagens que vi atrás de janelas ou
vigias, ou de tombadilhos, sonhando. E tudo isso, que é tanto,
é pouco para o que eu quero”.
Não tenho o rosto magro
que Cecília encontrou no espelho 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”. Queria ser Cecília, Álvaro de Campos, Drummond, Caeiro – mas
nem de longe ser eu seria (mesmo ao longo do tempo). E dentro
do meu cofre-coração, que não
se pode fechar de cheio, esse versinho foi tudo o que consegui.
Amanhã é sábado outra vez
– e sobre a disposição dessa marca temporal no calendário da semana nada pode a mudança.
Mudaram os sábados em sua
natureza, isso sim. Mudaram as
sextas-feiras, como hoje, os domingos como os de nunca. Afinal, como as cores dos pelos e
dos cabelos (para quem, ao contrário de mim, ainda não os perdeu na passagem das horas diante 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 passa, tudo sempre passará” – inclusive aquilo que é bom e aquilo
que é ruim. A certos modos de
visão (e em alguns casos), convenhamos, é essa verdade mística um grande alívio (não é, não?).
Amanhã é sábado – se nada
mudar até lá. Aproveitemos!
———
Alê Bragion é cronista mutável deste matutino desde 2017

O tiro do pastor e o discurso de Jesus

J

á se foi o tempo
em que a arma
do cristão-evangélico era a Bíblia. Hoje
os cristãos no Brasil
são estimulados a andarem armados com
uma pistola no coldre.
Desde a ascensão de
Jair Messias Bolsonaro ao poder a política
de armas passou a ser tema de
discussão e mais: tornou-se ponto fulcral do discurso teológico
de muitos líderes evangélicos.
Bolsonaro, que nunca escondeu seu fascínio pelas armas, em 7 de maio de 2019, assinou o Decreto da Nova Regulamentação do Uso de Armas e
Munições, com o objetivo de facilitar o porte de armas para
uma série de profissões, incluindo advogados, políticos e caçadores. De lá pra cá, a política de armas no Brasil sofreu 31
alterações. Segundo levantamento do Instituto Sou da Paz,
são ao todo 14 portarias de ministérios ou órgãos do governo, dois projetos de lei que ainda não foram aprovados e uma
resolução que flexibilizam e facilitam o acesso para a compra
de armas e munições no país.
Como estratégia de marketing utilizada pelo governo Bolsonaro e pelo movimento bolsonarista, discursos teológicos distantes da ética cristã foram arti-

culados para justificar a
política de armas. Para
sustentar tais discursos muitos líderes
evangélicos lançam
mão de textos bíblicos
fora de contexto. Os
mais mencionados são
os trechos do Pentateuco, em que está em voga
a famosa lei de talião,
do “olho por olho e dente por dente” - que leva em conta que se alguém mata, tem que morrer e se
fere deve ser ferido -, bem como a
passagem do Novo Testamento,
na qual Jesus orienta Pedro a pegar em espadas no evento narrado no Evangelho de Lucas 22.
Essa tentativa de aproximar
a fé cristã dos interesses armamentistas tem logrado êxito de modo
que em dias atuais é natural encontrar cristãos e até mesmo pastores evangélicos colecionando e
portando armas de fogo. Um episódio emblemático disso foi disparo involuntário da pistola do pastor presbiteriano e ex-ministro da
educação Milton Ribeiro, no aeroporto de Brasília, na última segunda-feira (25). Em depoimento à
Polícia Federal, Ribeiro alegou estar “com medo de expor sua arma
de fogo publicamente no balcão”
da companhia Latam, e por essa
razão “tentou desmuniciá-la dentro da pasta, ocasião em que ocorreu o dispara acidental”. Além de
impor pavor aos viajantes do ae-

Essa tentativa
de aproximar
a fé cristã dos
interesses
armamentistas
tem logrado êxito
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 lamentável no acidente envolvendo Milton 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 principal arma contra a violência. Em
linhas gerais, os pastores sabiam
mais do que todos, quais eram os
danos causados à família e à sociedade quando alguém mantinha uma arma de fogo no seio do
seu lar. Todavia, com surgimento do bolsonarismo os líderes cristãos se tornaram defensores do
porte de armas e de muitas pautas que amparam à violência.
Interessante é notar que o discurso de Jesus é contrário à verve
bolsonarista que incentiva o uso
de armas. Em seu mais importante discurso conhecido como “o ser-

mão da montanha” (Mateus 57), Jesus ensina que “bem-aventurados são os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus”. Na mesma prédica Jesus declara que “se alguém
o ferir na face direita, ofereçalhe também a outra”. Igualmente salientou o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer (morto por ordem direta de Hitler num campo
de concentração em 1945), que “os
seguidores de Jesus foram chamados 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 estabelecerem a paz de Deus no meio
de um mundo de guerra e ódio”.
Alguém precisa avisar Milton Ribeiro e uma miríade de
pastores e líderes evangélicos,
que para os cristãos, o uso correto da Bíblia ainda é a melhor
arma contra a violência e contra a deturpação da dignidade humana. Espero que na próxima vez em que o pastor Ribeiro estiver viajando ele carregue consigo o livro sagrado
e não uma pistola. Isso o poupará de muita vergonha.
———
Rodolfo Capler, teólogo, colaborador da Revista Veja e pesquisador do Laboratório de
Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo/PUC-SP

O que está havendo com o planeta?
Paiva Netto

O

que está havendo com o planeta Terra?
Lembrem-se de
que agora tudo é
mais rápido. Ouve-se
falar e se assiste em
tempo real sobre a
expansão de desertos onde havia florestas frondosas, a ponto de a ONU dedicar os anos de 2010 a 2020 ao
tema da desertificação; seca
em locais onde jamais ocorrera tal coisa. E o pessoal continua dizendo impropriedades a

respeito do Apocalipse, como se ele fosse
o culpado de tudo.
Por acaso, são
as folhas de papel
nas quais estão impressas as profecias bíblicas que provocam essas catástrofes, ou nossa estupidez 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 acionam esses fatos, apenas os
anunciam. Ora, só amigo adver-
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Pare um pouco
para pensar
pensar,,
cesse de falar
mal das
Profecias Finais
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 maldade. Não estou me referindo somente ao sentimento entre casais, todavia, entre as criaturas, sobretudo o que singularize o perfeito relacionamento
humano, social, filosófico, político, científico, religioso.
Vivemos, há séculos, tentando fazer sucumbir a Mãe
Terra, tirando-lhe pouco a pouco a vida. Apenas não nos podemos esquecer de que tal atitude
nos atingirá em cheio. Humanamente também somos Natureza.
Então, por que a surpresa
com o Discurso do Cristo no
Seu Evangelho, segundo Mateus, 24:15 a 28, sobre “a Gran-

de Tribulação como nunca houve nem jamais se repetirá na
face da Terra”? Nós mesmos estamos ajudando a montá-la!
O pastor Jonas Rezende
(1935-2017), em seu livro O Apocalipse de Simão Cireneu, referese 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 Escrituras, mas por conta da ação predatória do próprio homem”.
A profecia presente nos livros
sagrados das diversas religiões
É fundamental destacar
ainda a presença marcante da
simbologia profética permeando as mais antigas tradições.
Não apenas na Bíblia (Antigo e
Novo Testamentos) identificamos os alertas divinos. Eles
igualmente se encontram nas
páginas dos livros sagrados de
diversas crenças da Terra.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com

A

cidade de itu
pode ser comparada a uma
dessas fontes das quais
jorra inesgotável fluxo
de história, de cultura, de tradição e de
protagonismo paulista e brasileiro. nascida no século
dezessete, sob a proteção da virgem candelária, em cuja homenagem construiu o templo considerado 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
nobiliarquia imperial que,
paradoxalmente, atuou em prol
da República. Em 1873 ali realizouse 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 militar do Exército. Os quadros do
Frei Jesuíno do Monte Carmelo
são tesouro à parte e não se encontra similar em todo o planeta.
A juventude dourada do final do
século XIX e início do século XX
estudava no Colégio Nossa Senhora do Patrocínio. Município heráldico, ainda hoje ostenta inúmeras atrações que permitem instigante e sedutora revisita ao passado genuinamente nacional.
Pois essa cidade realizará
a sua Primeira FLIC – Feira Literária e Cultural, entre 19 e 22
de maio, com a presença de
inúmeros escritores e artistas
plásticos. Como todo movimento destinado ao aprimoramento da vida intelectual, nasce do
sonho de poucos, acalentado
durante muitos anos e levado a
cabo com imenso sacrifício pessoal do grupo de responsáveis.
O lançamento da FLIC foi
numa noite muito agradável, organizada por Paulo Stucchi, escritor finalista do Jabuti e entusiasta, seguido por Fernanda,
Raquel Aranha, a ativista Jéssica, experiente na Feira Literária
de Poços de Caldas e um pugilo
de poucos idealistas mais.
Houve uma performance a
cargo de Mel Duarte, jovem nascida na primavera de 1988 – junto
com a Constituição Cidadã – e que
me encantou por seu amor ecológico. Todo poeta se condói com a
situação do Brasil que vê seu patrimônio natural incendiado, devastado, convertido em deserto. É
a juventude sensível e amante da
poesia que pode bradar, com a esperança de abrandar o coração
cruel dos dendroclastas. Mel
Duarte estará na FLIC e já deu
significativa mostra de seu talento, 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 certeza de que dentro de
você pulsa alguma vontade, um querer em fazer diferente, ir além
da margem... Há tempos já deram a letra,
que há três tipos de
gente: as que imaginam o que acontece.
As que não sabem o que acontece. E as que fazem acontecer”.

É importante
para as novas
gerações, saber
que há coisas de
que podemos
nos orgulhar
E continua: “Você pode escrever pra sua história um melhor roteiro, recolher ideias do
seu pensamento canteiro. Acreditar no seu potencial é um começo. Foque num ideal pra não
ter retrocesso. Quer saber do futuro? Mas o que tem feito no presente? Querer mudar o mundo,
tem que começar primeiro na gente. Então vai, se movimenta. Obstáculos 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-Prefeito Olavo Volpato, que continua
a emprestar seu entusiasmo à cidade e que também está animado
com a perspectiva de uma FLIC.
Mas também conhecer Maitê Velho, Secretária Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico,
ora a encetar uma importante
empreitada: fazer com que Itu
seja reconhecido Patrimônio
Universal. O Estado de São Paulo não tem ainda esse galardão e
se existe cidade que merece tal
reconhecimento é a Itu heráldica, dos templos barrocos, dos colégios tradicionais, o berço da República e de um raríssimo exemplar,
praticamente extinto no século 21:
um Presidente da República que
morreu pobre. Foi o que aconteceu 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, embora elas tenham tudo para acreditar que isto sempre foi assim.
Itu, Patrimônio da Humanidade, 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 UNIREGISTRAL, docente da Pósgraduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS - 2021-2022
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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
Faleceu ontem, 28, aos 75
anos, o ex-prefeito de Piracicaba
e ex-deputado federal por sete legislaturas, Antonio Carlos de
Mendes Thame. Acometido há
anos pela AMS (Atrofia Multissistêmica), uma doença degenerativa, ele morreu em sua casa,
“com a expressão serena”, como
relatou Nancy Thame nas mídias
sociais. A atual secretária municipal de Agricultura e Abastecimento foi sua companheira de
vida e é mãe de sua filha, Sofia
Ferruzzi Thame. “Que privilégio
tive por poder viver ao lado deste grande homem”, reiterou.
O velório do ex-prefeito começou, ontem à tarde, por volta
das 15h, na Câmara Municipal
de Piracicaba, e o sepultamento
será hoje, 29, às 10h, no Cemitério da Saudade. Além de Sofia,
Thame deixa os enteados Natália Ferruzzi Martucci e Gustavo
Ferruzzi Martucci, e a neta Gabriela. Ao longo do dia, muitas
lideranças políticas prestaram
homenagens ao político que deixa 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. Formado em engenharia agronômica
pela Esalq-USP (Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz), turma de 1969, descobriu na universidade a vocação que o projetou.
A vivência estudantil, sobretudo no período em que atuou no
CALQ (Centro Acadêmico Luiz de
Queiroz), despertou em Mendes
Thame o desejo de ajudar a construir a sociedade que almejava, de
contribuir para o desenvolvimento do país. Essa motivação norteou
sua trajetória na vida pública.
Thame foi prefeito de Piracicaba (1993-1996), secretário de
Recursos Hídricos, Saneamento
e Obras do Estado de São Paulo
(1999-2002) e deputado federal
por sete mandatos, o último concluído em janeiro de 2019. Deputado 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 Congresso”, divulgada pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoramento Parlamentar).
Como deputado federal, elaborou leis que mudaram a vida das
pessoas, como a que criou o MEI,
o microempreendedor individual,
e, até 2019, tirou mais de sete milhões de trabalhadores da informalidade, de acordo com o Portal
do Empreendedor. Os beneficiados
pela legislação passaram a usufruir
de direitos previdenciários, pagando 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. Defensor dos biocombustíveis, foi o
primeiro deputado a apresentar
projeto de lei para instituir a obrigatoriedade do biodiesel. Representou o Congresso Nacional nas
Conferências da ONU (Organização
das Nações Unidas) sobre Mudanças Climáticas em Nairobi (2006),
Bali (2007), Poznan (2008), Copenhague (2009), Cancun (2010),
Durban (2011) e Doha (2012).
Projetos elaborados por
Thame deram embasamento à
Frente Parlamentar da Economia 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 serviços a seus custos ambientais,
a chamada tributação verde.
DEPUTADO CONSTITUINTE - Thame integrou o
grupo que elaborou a Constituição Federal de 1988, que resgatou direitos e definiu deveres dos
entes federados e dos cidadãos.
Foi o quinto parlamentar em número de emendas aprovadas.
Também foi coautor do artigo 58
das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, que reajustou os proventos de milhões de
aposentados e pensionistas. “Tenho orgulho de ter participado
da elaboração da Constituição
Cidadã, uma das mais modernas
do mundo. Deixamos um capítulo inteiro sobre meio ambiente
e podemos dizer que hoje, décadas à frente de outros países, a
nossa é a que melhor protege o ambiente”, afirmava em entrevistas.
Ele detalhava que a Constituição de 1988 assegurou direitos
fundamentais, como a liberdade de
expressão e a livre manifestação.
Foi responsável por nortear políticas públicas em áreas sociais, como
Saúde, Educação e Previdência
Social. Garantiu direitos trabalhistas. Foi um marco importante para
o direito do consumidor, cuja proteção passou a ser um dever do
Estado. Também fortaleceu e tornou independente o Ministério
Público Federal. “É um marco
extraordinário na defesa dos direitos fundamentais e na estabilidade das instituições. Em qualquer situação, a Constituição
aponta o caminho”, ressaltava.
PREFEITO DE PIRACICABA - Como prefeito de Piracicaba, Mendes Thame priorizou as áreas da saúde, saneamento, social, segurança e infraestrutura. Durante sua administração, foi iniciada a construção
da primeira estação de tratamento de esgoto da cidade. Atualmente, Piracicaba é referência no
país em saneamento básico.
Em sua gestão, foram construídas as unidades de pronto-socorro da Vila Cristina, Piracicamirim, Vila Rezende e Vila Sônia.
Foram implantados os programas
de desafetação de áreas e urbanização de favelas. Foram criados
os Clubins, que chegaram a atender mais de cinco mil crianças
no período complementar ao da
escola e priorizada a iluminação
nos bairros periféricos, como forma de aumentar a segurança.
RECURSOS HÍDRICOS Neste período, Thame foi o primeiro presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Instalado em 18 de novembro de 1993, o
órgão foi pioneiro no Estado de
São Paulo e referência para comitês criados posteriormente por
todo o país, para garantir a recuperação e a preservação da qualidade e quantidade da água para
as futuras gerações. “Tínhamos a
visão de que questões ligadas a
recursos hídricos deveriam ser tratadas em um projeto coletivo, e não
apenas por uma cidade. Os comitês seriam eficientes por permitirem a participação de todos, com
envolvimento e corresponsabilidade. 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
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1- Antonio Carlos de Mendes Thame foi casado com a atual secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy Ferruzzi Thame. 2Vocação 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.

Homenagem
Obrigado, Mendes Thame!
Adriano Camargo

Mendes Thame
deixa para nós
um legado da
boa política

iracicaba amanheceu mais
triste ontem.
Perdemos um dos
nossos mais importantes políticos! Exprefeito de Piracicaba,
ex-secretário de Estado de Recursos Hídricos e Obras, sete vezes deputado federal e presidente estadual 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 juventude, pois quando foi prefeito da nossa cidade não mediu esforços para entregar as
obras das 1433 casas do Conjunto Habitacional Alvorada,
bairro onde tive a oportunidade de iniciar minha trajetória
como liderança comunitária e
que estavam abandonadas pela
gestão anterior. Thame, carinhosamente, comparava o bairro Alvorada como duas Ipeúnas inteiras, e lá fez o asfalto, a

creche, a pré-escola, o
posto de saúde, aumentou o número de
linha de ônibus e em
parceria com Governo
do Estado construiu e
entregou a hoje PEI
“Prof. Eduir Benedicto Scarpari”, e graças
a sua visão de futuro
colocou a região do
bairro Alvorada na rota de desenvolvimento de nossa cidade.
Foi através dele que me filiei
ao PSDB e aceitei o desafio de atuar na juventude estadual do partido ao lado do também saudoso
Bruno Covas. Thame despertou na
minha consciência a importância
de enxergar além do muro da minha própria casa, despertando em
mim a paixão pela assistência social e pela prática da boa política.
Lembro-me bem da sua atuação como presidente estadual do
PSDB, onde sacrificou sua candidatura 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 conheci. Thame, acima de tudo, era

um incentivador do jovem na política e da Juventude Tucana, e
recebeu dela e de outros segmentos do partido o apoio unânime
para ser o candidato a senador
por São Paulo pelo PSDB em eleição posterior, mas, novamente,
como político conciliador que era,
abriu mão desta oportunidade
para composição de chapa.
Na época de prefeito enfrentou com coragem e determinação uma terrível doença e lutou
bravamente e venceu. Deixou
para nossa cidade um grande legado, como a construção de
UPAS: entre elas a da Vila Cristina, do Piracicamirim e da Vila
Sônia. Fez os terminais de ônibus nos bairros, sendo o grande
responsável pelo início da descentralização do sistema de transporte coletivo. Na periferia, fez inúmeras obras entre creches, préescolas, 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 secretário municipal de Educação.
Constituinte, ele deu grande contribuição ao Brasil no
Congresso Nacional, sempre
elevando o nome de Piracicaba. Foi autor de vários projetos onde podemos destacar o
que criou o MEI (Microempreendedor Individual) que
está dando oportunidade de
renda a vários brasileiros. Defensor 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 contribuições de Mendes Thame.
Thame nos deixa, meu abraço e carinho a Nancy Thame, e
para nós fica a sua importante
contribuição para a história de
Piracicaba, São Paulo e do Brasil. Obrigado, Mendes Thame!
———
Adriano Camargo, assistente social

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

na busca de soluções para enchentes na grande São Paulo. Coordenou as obras de aprofundamento
da calha do Tietê e de piscinões.
Ao fazer um balanço da vida
pública, no final do último mandato como deputado federal, Tha-

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

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

P

A Tribuna Piracicabana
A4

Sexta-feira, 29 de abril de 2022

MENDES THAME

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
Davi Negri

Ex-prefeito Mendes Thame em evento na Câmara Municipal de Piracicaba

O falecimento do ex-prefeito
e ex-deputado federal, Antonio
Carlos de Mendes Thame, repercutiu no âmbito político, onde diversas lideranças emitiram notas
de pesar. Um dos fundadores do
PSDB (Partido da Social-Democracia Brasileira), ele recebeu homenagens do atual presidente
nacional da sigla, Bruno Araújo.
“Foi um dos mais brilhantes e
dedicados parlamentares brasileiros, além de prefeito e secretário 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 acrescentou que “é uma honra para o
PSDB ter tido em Thame um dos
construtores da reconhecida qualidade das bancadas do partido na
Câmara Federal”. Ele destacou a
atuação do ex-parlamentar junto
à geração mais nova de políticos.
“Compartilhava suas ideias, ensinava aos mais jovens (fui um
deles) e, sem propagandear, dava
exemplo de comportamento na
vida pública”, acrescentou.
Para o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, uma marca importante da atuação de
Mendes Thame foi a preocupação com o meio ambiente. “Foi
precursor da agenda ambiental.

Ter sido o primeiro presidente do
Comitê PCJ mostra esse engajamento. Foi um grande defensor
do meio ambiente e um grande
prefeito”, disse Luciano Almeida.
O deputado estadual Alex de
Madureira (PL) manifestou pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Piracicaba. “Neste momento de dor e pesar, manifesto
meus sentimentos de condolências para a família e amigos de
Mendes Thame. Desejo que mulher e filha encontrem em Deus
o conforto necessário para superar esse momento tão difícil”, escreveu, em nota enviada por sua
assessoria. O deputado estadual
se solidarizou “pelo homem público que foi Mendes Thame”, encerrou, ao citar os cargos ocupados.
A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Bebel (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 familiares, especialmente à esposa Nancy e sua filha Sofia”, escreveu.
O deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) recordou os cargos ocupados por Thame, como prefeito, deputado federal e secretário

estadual. “Deixa como legado o
exemplo de trabalho a favor do desenvolvimento de Piracicaba e da
região. Sempre defendendo o meio
ambiente e a social democracia. Nossos sentimentos à família”, escreveu.
DIOCESE – Católico nascido em 13 de junho – dia de Santo
Antônio – o ex-prefeito Mendes
Thame também recebeu homenagem da Diocese de Piracicaba, que
se solidarizou com os familiares e
amigos do ex-prefeito e ex-deputado federal. “Como Igreja, dirigimos nossas orações aos que vivem
o luto neste momento e convidamos os fiéis a rezarem também a
Deus pela alma de Mendes Thame, testemunhando sempre a esperança em Nosso Senhor Jesus
Cristo”, escreveu, em nota. O Bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo 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 busca o bem comum, como nos lembra o Papa Francisco. Não conheci pessoalmente o ex-prefeito Thame, 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.

C ONDOLÊNCIAS

Vereadores lamentam falecimento do ex-prefeito Mendes Thame
Vereadores manifestaram
pesar pela morte de Antonio Carlos de Mendes Thame e condolências a familiares e amigos do
ex-prefeito e ex-deputado federal. Mendes Thame, que faleceu
na manhã desta quinta-feira
(28), aos 75 anos, foi lembrado
como "uma das mentes mais inteligentes", "referência intelectual" e "homem público exemplar"
que "escreveu importantes páginas na história da política".
Os parlamentares também
se referiram ao ex-prefeito e exdeputado federal como "grande
liderança política de Piracicaba",
que "dedicou a vida toda à construção de uma sociedade melhor", que "desde sempre lutou
por seus ideais", que "transformou a vida de milhares de pessoas" e que "sempre ponderava
em ações que refletiam sobre o
futuro da cidade", "buscando
contribuir pela melhoria da qualidade 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 "importante articulador político da
região", cujas "ações parlamentares servem de inspiração a todos"
e cujo "exemplo permanecerá como
grande legado". Os vereadores expressaram "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 pensativa, não respondia ao léu, sempre ponderava em ações que refletiam sobre o futuro da cidade."
ACÁCIO GODOY (PP),
VICE-PRESIDENTE: "Em primeiro lugar, sentiremos a falta
do homem, marido, pai de família que ele era e enviamos nossas
condolências aos familiares. No
aspecto público, perdemos o político, a mente brilhante, os trabalhos executados e a conduta exemplar, mas o exemplo, esse permanecerá como seu grande legado."

tudo o que Thame me ensinou
na atividade pública. Ele deixa
um legado para o Brasil."
THIAGO RIBEIRO (PSC),
SUPLENTE DA VICE-PRESIDÊNCIA: "Meus sentimentos
à família do ex-deputado federal
Antonio Carlos de Mendes Thame, que foi também prefeito de
Piracicaba e secretário de Estado. Thame foi um importante articulador político da região e um
dos criadores do MEI (microempreendedor individual). Deixo aqui
minha solidariedade à família, em
especial à sua esposa, Nancy. Descanse em paz! Sentimentos."
ALESSANDRA BELLUCCI (REPUBLICANOS), SUPLENTE DA SEGUNDA SECRETARIA: "Lamento a morte
do ex-deputado e ex-prefeito de
nossa cidade Mendes Thame. Somos gratos a ele pelos feitos por
Piracicaba e pela preocupação com
os animais, tendo sido presidente
da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Animais e
propondo um projeto de lei com
penas mais rígidas para o contrabando e tráfico de animais, enquanto deputado. Meus sinceros
sentimentos a toda a família."
ALDISA VIEIRA MARQUES, O PARANÁ (CIDADANIA): "É com grande pesar
que recebemos a notícia do falecimento do amigo Antonio Carlos de Mendes Thame, ex-prefeito e deputado federal por Piracicaba. Que o tempo possa trazer
paz e que Deus alivie o sofrimento e a dor de toda a família e
amigos. Dessa forma, manifestamos nossos sentimentos."

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

ANDRÉ BANDEIRA
(PSDB): "É uma grande perda
para Piracicaba e para todo o Brasil. Um homem que trabalhou e
dedicou a vida toda, seja como
professor ou como agente político, à população, à construção de
uma sociedade melhor. Eu me recordo que, quando fazia parte da
Juventude do PSDB, antes mesmo de ser eleito vereador, ajudado pelo Mendes Thame, organizamos um abaixo-assinado para
a vinda da Fatec para Piracicaba
e essa conquista foi muito satisfatória. Além de ele ter deixado a
aprovação da Lei do Microempreendedor Individual. Que Deus
abençoe a família e conforte o
coração deles neste momento."

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

ANILTON RISSATO (PATRIOTA): "Ele foi referência intelectual no setor sucroenergético, grande referência na política
por sua conduta ilibada. Thame foi

um homem sério, dedicado, competente e muito querido, vai deixar sua marca para a cidade de
Piracicaba. Que Deus conforte o
coração da senhora Nancy Thame, de toda a família e amigos.
Meus mais sinceros sentimentos."
ARY PEDROSO JR.
(SOLIDARIEDADE): "Manifesto meu sentimento de pesar
aos familiares e amigos pela
passagem do professor Antonio
Carlos de Mendes Thame, ocorrido 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, secretário 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 deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."
CÁSSIO LUIZ BARBOSA, O CÁSSIO FALA PIRA
(PL): "O vereador Cássio Luiz
Fala Pira e equipe manifestam profundo pesar pelo falecimento do
senhor Antonio Carlos de Mendes
Thame, ex-deputado federal e exprefeito de Piracicaba. Oferecemos
aos familiares nossas condolências, bem como nossos mais estimados préstimos. Por mais verdadeiras e bonitas que possam ser as
palavras usadas neste momento, nunca serão suficientes para
expressar nosso agradecimento
por tudo que o estimado representou à população piracicabana. Muito obrigado por tudo."
GILMAR TANNO (PV):
"Lamentamos a passagem do
prefeito e deputado Mendes Thame (PV), que deixa um legado
pela sua história na vida pública e dedicação às causas nobres,
sempre buscando contribuir
pela melhoria da qualidade de
vida da população, atuando junto às causas ambientais, de preservação e bom uso da água, entre outros projetos de enorme importância. Que a família seja confortada e amparada por Deus."
GUSTAVO POMPEO
(AVANTE): "Gostaria de prestar minhas condolências para a
família e amigos do senhor Mendes Thame, que foi um homem que
escreveu importantes páginas na
história da política e de nossa querida cidade. Eu nasci durante a
gestão do senhor Thame, no seu
segundo ano como prefeito de Piracicaba. Sei de suas lutas e do
político que foi. Como vereador,
estou tendo a oportunidade de trabalhar com sua esposa, a senhora

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

Nancy, e expresso meus mais sinceros sentimentos a ela pela perda."
JOSEF BORGES (SOLIDARIEDADE): "Piracicaba perde 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 Mendes Thame, atuou intensamente
pelo desenvolvimento do município e por questões importantes
para toda a população do país,
como foi com a criação do MEI (microempreendedor individual). Sua
história, sua trajetória pessoal e
política, suas ações parlamentares
servem de inspiração a todos. Lamento sua passagem e deixo minhas 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 mandato, apresentamos nossas condolências, pedindo a Deus que conforte o coração de sua esposa, nossa secretária Nancy Thame, familiares e amigos neste momento de
dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre
esta imensurável perda, os consolem e lhes deem serenidade para
superar a ausência no plano terrestre do nosso ex-prefeito."
PAULO CAMPOS (PODEMOS): "É com profundo

sentimento de pesar que recebemos a notícia do falecimento do
ex-deputado federal e ex-prefeito Mendes Thame, nesta quintafeira, 28 de abril. Durante os
anos na política, exerceu aquilo
que sempre pregava e transformou a vida de milhares de pessoas. Na certeza de que este
grande homem já está na graça
de Deus, deixo minha solidariedade à família e aos amigos."
PAULO HENRIQUE (REPUBLICANOS): "É com
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 sempre deputado federal Mendes
Thame deixou seu legado na
Câmara dos Deputados e em
nosso município, representando 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."
ZEZINHO PEREIRA
(UNIÃO BRASIL): "Sabemos
que qualquer palavra neste momento será insuficiente, mas acreditamos que Deus proporciona
consolo, paz e alívio para o sentimento de dor que toda a família e
amigos estão passando. Cremos
que 'na Casa do Pai há muitas moradas, pois Jesus veio preparar um
lugar' (Jo 14:2) e que toda a família 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
Devido ao falecimento na
manhã de ontem, 28, do exprefeito e ex-deputado federal,
Antonio Carlos de Mendes
Thame, a 13ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba teve a pauta adiada por uma sessão. A
13ª reunião ordinária foi aberta pelo presidente da Casa,
vereador Gilmar Rotta, que fez
a chamada regimental e a lei-

tura das matérias que deram
entrada na sessão. Na sequência, o expediente foi encerrado 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 reabre hoje, 29, a partir das 6h.
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Apeoesp cobra respostas
problemas em pagamentos
Divulgação

SANT
A CAS
A
ANTA
ASA

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

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

A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) está cobrando
da SPPREV (São Paulo Previdência) explicações oficiais sobre possíveis erros em pagamentos do reajuste de 10% e da complementação do piso salarial profissional
nacional. De acordo com Bebel,
muitos aposentados e aposentadas têm procurado o Sindicato
alegando que receberam valores
menores do que os esperados.
De antemão, a deputada diz
que é preciso esclarecer que o decreto 66.623/2022 estabelece o pagamento do abono complementar
do piso nacional aos professores
da ativa e também aos aposentados com paridade. “O abono é devido aos que recebem valores abaixo 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), quando em Jornada Integral de Trabalho Docente; II - R$ 2.884,22 (dois
mil oitocentos e oitenta e quatro
reais e vinte e dois centavos), quando em Jornada Básica de Trabalho 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 reais 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, portanto, os salários do mês de março 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 esclarece que: “(...) na última sexta-feira,
22 de abril, foram pagos por meio
de folha suplementar os reajustes
determinados pela Lei Complementar nº 1.374/2022”, informa.
Apesar disso, a presidenta da
Apeoesp reforça que há exceção
para casos de beneficiários que recebiam Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) e/ou tiveram
manutenções na folha de pagamento de março. “Assim, a aplicação dos reajustes está prevista
para a folha de abril, com crédito
no 5º dia útil de maio. Desta forma, é preciso verificar se os valores pagos, ainda assim, estão incorretos e, neste caso, procurar o
departamento jurídico na subsede da Apeoesp ou a Secretaria de
Aposentados para receber a devida orientação e as providências
necessárias”, diz informando que
assim que a Apeoesp receber informação oficial da SPPREV,
será divulgado pela entidade.
Divulgação

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

perativa de dentistas. A Uniodonto é apoiadora da entidade. A Agenda 2030 constitui
um plano estratégico de ações
para atingir os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas.

O empresário sul-coreano,
Roberto Cho, diretor da THN,
empresa produtora de fios condutores para os carros da Hyundai, foi recebido pela Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa de Piracicaba durante
visita de cortesia à Instituição
na manhã desta quarta (27).
Acompanhado pelo presidente do Conselho Diretor da Associação Esportiva, Recreativa e
Cultural dos Funcionários do
Parque Automotivo de Piracicaba, Raphael Santana, e pelo jornalista Evaldo Vicente, diretor
do jornal A Tribuna Piracicabana, o empresário agradeceu a
atenção que tem recebido do Santa Casa Saúde, ao qual sua empresa é associada há dois anos na
modalidade saúde ocupacional.
“Temos como cultura em nosso país nos aproximarmos da comunidade e das instituições das
cidades nas quais mantemos unidades e, em Piracicaba, temos
grande apreço e respeito pela Santa Casa local, devido ao aspecto filantrópico e à importância da Instituição 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-

hospitalar na região e parque tecnológico altamente avançado
para a execução também de procedimentos de alta complexidade.
"Gostaríamos de nos aproximar
ainda mais da Entidade por meio
de ações de caráter social", disse.
Cho foi recebido pelo provedor João Orlando Pavão, pelo

vice-provedor Alexandre Valvano
Neto, pela administradora Vanda
Petean e pelo superintendente do
Plano Santa Casa Saúde, Ruy Nogueira. “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 atuação preponderante na manutenção da saúde e da qualidade de
vida da população, seja pela assistência SUS direcionada pelo
Hospital, ou pela assistência
conveniada através de seu plano
de saúde, o Santa Casa Saúde.

Dia do Desafio é lançado em evento no Sesc Piracicaba
O Sesc Piracicaba realizou ontem, quarta-feira, 27/04, o lançamento regional do Dia do Desafio,
evento que tem apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) e reuniu secretários, gestores, diretores e coordenadores esportivos das cidades que integram a Região Metropolitana de Piracicaba. Diferente do que ocorreu em 2021,
quando as atividades foram apenas virtuais em função da pandemia da Covid-19, a edição deste ano, agendada para o dia 25/
05, contará com ações presenciais. Porém, a exemplo do que ocorreu na última temporada, não
haverá competição entre cidades.
Em Piracicaba, as atividades
serão organizadas pelo Sesc, em
parceria com a Selam - a programação oficial da 28ª edição será
divulgada nos próximos dias.
"Nós crescemos mediante desafios e o desenvolvimento humano
também se dá mediante desafios.
O Dia do Desafio, portanto,
nada mais é do que uma possi-

IHGP instala foto de Pedro Maurano
Divulgação

Pedro Maurano presidiu instituto entre 2020 e 2022

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-

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

S ELAM

G ALERIA

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba instala, hoje,
29, na Galeria de Ex-Presidente,
a foto de Pedro Vicente Ometto
Maurano, que presidiu a entidade entre março de 2020 e março
de 2022. O lançamento será na
sede do IHGP, no Jaraguá, a partir das 17h, durante encontro de
associados aniversariantes.
Pedro Maurano enfrentou
um período difícil, por conta da
pandemia, praticando uma gestão com muita criatividade. Entre os destaques estão a informatização do IHGP, incluindo
a aquisição de celular, instalação de internet de alta velocidade, aquisição de HD externo
e aplicativos. Entre as adequações à Covid-19, o instituto trabalhou 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 livros Dos Solos de Piracicaba às
Terras do Amazônia, de Adolpho
Queiroz; Somos Todos Iguais, de
Maurício Fernando Stênico Beral-

Divulgação

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.

bilidade de crescimento e de
promoção do desenvolvimento
humano. Vamos aproveitar essa
oportunidade", afirmou o secretário Hermes Balbino, que participou do lançamento ao lado do supervisor do Programa de Atividades Motoras (PAM) da Prefeitura
de Piracicaba, Clevis Spada.
O evento de lançamento registrou ainda as presenças dos atletas Aline Silva, que participou de
duas Olimpíadas e foi vice-campeã
mundial de wrestling em 2014, no
Uzbequistão, e William Evangelista, ex-jogador da seleção brasileira de basquete 3x3 com participação na Copa do Mundo da modalidade em 2018, nas Filipinas.
Ambos contaram sobre as carreiras esportivas e os trabalhos sociais que desenvolvem a partir do
esporte - Aline é responsável pelo
Mempodera, que atua para a igualdade de gênero, enquanto William é o criador do Cooking 3x3,
projeto que promove torneios de
basquete 3x3 com a finalidade de
arrecadar, preparar e entregar

Leonardo Moniz

Aline Silva participou de duas Olimpíadas e foi vice mundial de wrestling

alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.
DIA DO DESAFIO - Idealizado no Canadá, em 1983, o Dia
do Desafio completa 28 edições em
2022 e propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem qualquer atividade física por pelo menos 15 mi-

nutos consecutivos. A ideia é mobilizar 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
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Especialistas listam aspecto
que caracterizam alienação

Vereadora repassa demandas
dos moradores do Campestre
Divulgação

Evento na Câmara, nesta quarta-feira, trouxe profissionais do
direito, da psicologia e da assistência social para falar sobre o tema
Com uma abordagem intersetorial, os aspectos que caracterizam a alienação parental foram
detalhados em evento realizado
na Câmara na quarta-feira, 27.
Profissionais do direito, da psicologia e da assistência social
chamaram a atenção para o impacto 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 especialistas pôde ser acompanhado ao vivo pela TV Câmara.
A alienação parental está caracterizada na lei federal 12.318/
2010, que a define como "a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um
dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o
adolescente sob sua autoridade,
guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este".
Danielle Pupin Ferreira, presidente da Comissão de Direito de
Família e Sucessões da Ordem dos
Advogados do Brasil de Piracicaba, explicou os principais aspectos
da legislação atualmente em vigor,
que pode vir a ser mudada por
projeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e à espera de sanção
presidencial. Para a advogada,
ainda que parte dos que atuam
na área entenda que a Constituição Federal e o Código Civil contemplam o tema, a existência de
uma lei que trata especificamente
da alienação parental "traz garantias a mais" a crianças e adolescentes afetados pela prática.
Danielle citou exemplos de
atitudes que configuram alienação
parental, como dificultar o contato da criança com o outro genitor;
realizar campanha de desqualificação da conduta do outro genitor como pai (ou mãe); dificultar
os exercícios da autoridade parental e da convivência familiar;
omitir deliberadamente ao outro
genitor informações pessoais relevantes sobre a criança, inclusive escolares e médicas e alterações de endereço; e apresentar
falsa denúncia contra o outro genitor ou familiares para dificultar 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 poder ser praticada tanto por quem
possui a guarda da criança quanto por quem não a detém: está
na legislação, salientou, o direi-

to da criança conviver com pai e
mãe "de forma plena e igualitária". "Filho não é 'visita'. Se um
genitor impede de ter essa convivência 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 guarda tem o direito e o dever de fiscalizar o que está acontecendo com
aquele filho. O direito de informação é de ambos", acrescentou.
A advogada distinguiu três
estágios em que a alienação parental se revela: leve, quando um
genitor empreende junto ao filho campanha de desmoralização de seu ex-par, buscando afastar a criança dele; médio, quando o filho já não quer mais estar
na companhia do genitor alienado; e grave, quando a criança
não suporta mais qualquer contato com o genitor alienado, por
conta das "falsas memórias" desencadeadas pelo alienador.
"O alienador implanta fatos
falsos, que jamais ocorreram, na
memória da criança, geralmente relacionados a maus-tratos,
violência e abusos. Ele geralmente se fixa num ponto, falando de forma reiterada. A criança fica paralisada, ouvindo informações sem saber o que realmente aconteceu, se são verdades
ou mentiras", disse Danielle.
Junto com as falsas memórias, outro aspecto observado no
psicológico de vítimas de alienação parental é o chamado "conflito de lealdade". "Exige-se que
o filho escolha entre um e outro
genitor. Inicia-se uma campanha, 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 quando um caso de alienação parental vai parar na Justiça. "Ele é
noticiado por meio de um processo: a lei determina que o juiz
que recebe essa informação deve
encaminhar a criança para o setor psicossocial do Fórum para
que ela passe por uma avaliação."
A lei atual estipula prazo de 90
dias para a conclusão do processo, mas a proposta de atualização
já aprovada no Congresso Nacional prevê dobrar esse tempo e incluir uma segunda avaliação.
"Assim, quando for noticiada a alienação parental, a criança 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 comportamento, podendo o processo agora perdurar por seis meses. Olhando
para a prática forense, isso é muito
positivo, porque não raras vezes
um processo de alienação é concluído e, passados dois, três meses, tem que se entrar com um
outro processo porque a medida

Guilherme Leite

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

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

aplicada ao alienador não surtiu efeito", observou Danielle.
Uma vez o laudo fundamentando a conclusão de que houve
alienação parental, podem ser aplicadas as seguintes medidas no
âmbito da Vara da Família: advertência, multa, inversão da guarda, alteração para guarda compartilhada, ampliação do regime
de convivência familiar, acompanhamento psicológico, suspensão
da autoridade parental do genitor
alienador ou determinação de domicílio provisório da criança. Outras áreas da Justiça, como as
Varas da Infância ou Criminal,
podem ser acionadas se os casos
também envolverem, por exemplo, agressões ou abuso sexual.
COMO IDENTIFICAR
UM ALIENADOR - A psicóloga Juliane Martins, que atende
crianças vítimas de alienação parental, chamou a atenção para o
agravamento das situações com
que tem se deparado em seu consultório. "Processos estão virando caso de polícia. Escolas e psicólogos 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 regras, não obedece a decisões judiciais 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 vítima. Finge uma cooperação, muitas vezes mandando a criança
para o pai ou a mãe e dizendo
que a criança é que não quer ir."
"Ele manipula, tem perfil superprotetor e diz ter ou merecer
uma 'exclusividade' em relação aos
filhos. Possui sentimento de ter
sido abandonado também pelo
cônjuge, pode fazer falsas acusações de abuso sexual ou agressão

contra o outro genitor e tem dificuldade de lidar com a frustração", acrescentou a psicóloga, citando ser comum o alienador
mudar de advogado com o intuito de buscar um profissional
"que faça o que ele deseja".
Traços narcisistas e possessivos também compõem o perfil de
quem pratica alienação parental.
"Ele vai fazer uma campanha direta 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." Segundo a psicóloga, a pandemia fez
crescer o número de relatos de alienação parental: ela disse atender crianças "que não estão próximas dos pais há um, dois anos".
A preocupação com o aumento dos casos também foi citada por Pedro Kawai. "A pandemia foi muito usada, primeiro, como ferramenta para a violência, seja ela qual for, e, segundo, como desculpa [para justificá-la]", disse. O vereador propôs
uma atuação conjunta para combater a alienação parental e lembrou a posição da Câmara na defesa de crianças e adolescentes.
"Se não trabalharmos a
questão da conscientização e da
informação, vamos ficar enxugando gelo. Temos de fazer o
Judiciário também bater pesado, pegar essa bandeira de estarmos juntos. Tenho certeza
de que muita gente virá junto,
a Educação, os conselhos. Precisamos começar esse movimento e ter esse olhar", afirmou.
Também estiveram presentes no evento os advogados Ricardo Goldschmidt Beltrame,
Daiane Castilho e Thiago de Souza Nogueira, que presidem, respectivamente, as comissões da
Criança e do Adolescente, de Direito Civil e Processo Civil e de
Prerrogativas da OAB de Piracicaba; o conselheiro tutelar Nivaldo Lima Filho e a presidente
do Conselho Municipal da Mulher, Lia Mara de Oliveira.

J ARDIM O RIENTE

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 separado e organizado, cada material em
seu setor. Isso facilita para quem
administra o local", elogiou.
Em conversa com os funcionários que administram o Ecoponto, o Gilmar Tanno destacou a Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente) pela
limpeza feita no local: “Está muito
diferente do que era antes”.
Durante a visita, os funcionários 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 devidamente 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 jardinagem. 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, durante a visita, alguns munícipes
chegaram ao local para descartar
materiais que não são aceitos no
Ecoponto, como espelho e móveis.
Gilmar constatou que os funcionários estão bem instruídos sobre
os descartes e passam as informa-

Assessoria parlamentar

Gilmar Tanno (PV) visitou unidade na terça-feira, 26

ções de forma completa aos munícipes, indicando como deve ser o
descarte correto desses materiais.
“Isso é muito importante

para as pessoas mudarem a visão que eles tinham desse espaço
como se fosse um ‘lixão’”, concluiu o vereador Gilmar Tanno.

A vereadora Ana Pavão (PL)
reuniu-se, na manhã de quartafeira (27), com Jane Franco Oliveira, secretária municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes, para tratar de assuntos relacionados ao bairro
Campestre. A parlamentar lembrou que ela e a secretária têm
"lutado por mais segurança na
avenida Laranjal Paulista e pelas mudanças que são necessárias no local para auxiliar na saída dos veículos e melhorar o tráfego". "É uma luta que vamos
conseguir vencer, mas que demanda tempo e planejamento gover-

namental para aplicar nessa via
complexa", comentou Ana Pavão.
Na reunião, a vereadora solicitou atenção para as reivindicações de moradores da região e motoristas, já que a avenida recebeu
reforço na sinalização horizontal
e operação tapa-buracos, também
realizada em ruas do bairro. "Ainda temos muito a percorrer. Lutamos pela saída do bairro, pela semaforização na entrada da avenida Laranjal Paulista, por segurança no trânsito e pela resolução de
outros fatores que causam transtornos às pessoas e colocam vidas
em risco", disse a parlamentar.

E VENTO

Estão abertas as inscrições
para o 49º Salão de Humor
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 trabalhos deverão ser autorais, com
temas e técnicas livres, conter a
assinatura do autor e estarem
acompanhados da ficha de inscrição devidamente preenchida.
Os interessados poderão inscrever até três obras por categoria,
diretamente no site do evento –
salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
-, via Correios ou pessoalmente no
Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do
Humor Gráfico (CEDHU), no Armazém 9, Engenho Central. Via
internet, os trabalhos deverão estar nomeados e ter formato JPEG
e 300 DPI (imagens anexadas de
uma única vez), conforme regulamento disponível no site do evento. Podem participar profissionais e
amadores a partir de 16 anos, apenas com obras que não foram premiadas em outros eventos gráficos.
Após um hiato de dois anos,
o evento acontecerá presencialmente. "Estamos empolgados
para essa retomada das visitas
presenciais ao Salão de Humor,

após dois anos realizado virtualmente. Voltaremos com a cerimônia de abertura e exposições presenciais, mostras paralelas, a caminhada com Humor e o Salãozinho de Humor. O modelo virtual
- que nos últimos dois anos foi
essencial - permanecerá, como
uma porta aberta para recebermos pessoas que não podem estar aqui no Armazém 14", disse
Junior Kadeshi, diretor do Salão.
O Salão premiará cinco vencedores divididos entre as categorias charge, cartum, caricatura, tiras/histórias em quadrinhos e prêmio temático – que esse
ano tem o tema e-commerce.
Outros prêmios são Júri Popular Alceu Marrozi Righetto (destinado à escultura), o prêmio
Câmara Municipal de Piracicaba, exclusivo para a categoria
caricatura, e o Saúde Unimed.
A abertura oficial está prevista para o dia 27/08, em cerimônia realizada no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, na qual serão revelados e
premiados os vencedores da edição. Após a cerimônia, a exposição
será aberta ao público no Armazém
14 do Parque do Engenho Central e
também no formato virtual.

I MUNIZAÇÃO

Piracicaba realiza Dia D para
vacina da gripe e sarampo
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza amanhã, 30, o
Dia D de vacinação contra a gripe (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, trabalhadores da saúde e crianças
de seis meses a quatro anos.
Já a vacina contra o sarampo
estará disponível para trabalhadores da saúde e crianças de seis
meses a quatro anos. Para esse
público a orientação é para que levem a caderneta de vacinação.
CONFIRA OS LOCAIS DE
VACINAÇÃO: CRAB Vila Rezende, rua Santo Estevão, 394; UBS
Alvorada, rua Sérgio Cardoso,
185; UBS Caxambu, rua Engº
Agrônomo Romano Coury, 513
(esquina com Rua Henrique Rochelle); UBS Centro, avenida
França, 227; UBS Esplanada, rua
Augusto Furlan, 31; UBS Independência, rua Pedro Chiarini,
144; UBS Jupiá, rua João Eudóxio da Silva, s/nº; UBS Paulicéia,
rua Santa Helena, 334; UBS Pla-

nalto, rua Herculano Mônaco,
180; USF Algodoal, rua Vitório
Laerte Furlan, 947; USF Anhumas, rodovia Luis Dias Gonzaga,
11, Km 25; USF Artemis, avenida
Fioravante Cenedese, 881; USF
Astúrias, rua Sargento José Carlos Ribeiro, 498; USF Boa Esperança I, rua Corcovado, 2030;
USF Boa Esperança II, rua Cupuaçu, 340; USF Bosques do Lenheiro 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 Correa, 810; USF Jaraguá II, avenida Nove de Julho, 863; USF Jardim Oriente, rua Luis Pereira Leite, s/nº (ao lado da Escola Thales
Castanho de Andrade); USF Jardim 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 Travessa Sylvio Bruzantim, 53.
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H ÁBITOS

Câmara Convida entrevista
publicitário sobre consumo
Guilherme Leite

E ST
ADO
STADO

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

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

O Câmara Convida, programa semanal de entrevista, recebe,
hoje, 29, a partir do meio-dia, o
publicitário João Pedro Pavan
Saia, diretor de vendas e cofundador da SEOn Assessoria de
Marketing, para falar sobre as
mudanças no hábito de consumo
após o período mais agudo da pandemia. “Os consumidores levam os
hábitos adquiridos durante períodos adversos para o resto da vida
e agora não será diferente”, disse.
Ele faz um paralelo com o período em que o Brasil tinha hiperinflação, entre as décadas de 1980
e 1990, quando as famílias passaram a realizar as chamadas “compras do mês” para evitar absorver
as mudanças dos preços. “Isso fez
surgir redes de hipermercados, até
então eram apenas os supermercados, e se mantém como comportamento até hoje”, avaliou.
Desta vez, o impacto mais
forte é no comércio eletrônico, o
qual João Pedro acredita que deverá se manter, já que foi consolidado no momento em que os consumidores tiveram que ficar em
casa e solicitaram diversos serviços para serem entregues no domicílio. “Isso criou um maior encorajamento sobre a compra online, trazendo para esse universo

públicos que antes eram mais receosos 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 vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo “A Cidade É Sua”.
Na conversa, o líder comunitário
falou de sua história enquanto
alguém preocupado em contribuir para as melhorias da cidade. “Eu tenho essa preocupação
desde os meus 12 anos”, recorda.
Tanno também destacou que
pretende escrever um livro autobiográfico para expor a sua história 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 esses 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.

G RA
TUIT
O
RATUIT
TUITO

O presidente da Câmara e
do PMP (Parlamento Metropolitano de Piracicaba), Gilmar
Rotta (PP), participará da audiência para a discussão do orçamento do Estado de São Paulo,
que será realizada hoje, 29, em
Rio Claro. Segundo ele, "a população espera do Executivo
paulista a mais eficiente alocação dos recursos para atender demandas nas áreas da saúde, educação e segurança, entre outras".
Desta forma, é fundamental
a participação do PMP nas audiências regionais para a discussão
do orçamento. "Além disso, nossa
recém criada Região Metropolitana de Piracicaba tem características 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 apontamentos", afirmou Gilmar Rotta.
Gilmar elencou algumas demandas regionais como, por
exemplo, a necessidade de sensibilizar autoridades sobre o crescimento de casos de violência
contra a mulher. "Isso desencadeou uma lamentável escalada de
feminicídios. É, infelizmente, característica regional, que já demanda recursos adicionais, tanto de segurança pública quanto
de políticas sociais", disse.
Outro apontamento é a questão do isolamento entre os municípios do parlamento, separados
por vazios urbanos, que dificultam
o crescimento econômico por meio
do consumo em massa. "Em contrapartida, vem sendo amplamen-

E SCOLA

DE

Davi Negri

Reunião do Parlamento Metropolitano de Piracicaba em São Pedro

te noticiado que a crise econômica que atravessamos revela a força da economia paulista, crescendo substancialmente acima dos
níveis nacionais. Consequentemente, a arrecadação tributária
também surpreende", concluiu.
ORÇAMENTO - Um estudo dos orçamentos estaduais dos
últimos anos foi solicitado por Gilmar Rotta e elaborado pelo economista e assessor especial da presidência de Piracicaba, em apoio ao
Parlamento, Ricardo Buso. Segundo o economista, de acordo com o
Relatório Resumido de Execução
Orçamentária, entre 2018 e 2020,
a diferença entre a previsão inicial 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 arrecadação era R$ 223 bilhões, mas a
realização foi de cerca de R$ 227
bilhões. "Já em 2021, ano considerado exceção devido à pandemia da Covid-19, a variação positiva foi superior, da ordem de 15%.
Previa-se arrecadar R$ 238 bilhões e a realização foi de R$ 273
bilhões", afirmou Ricardo Boso.
O economista acrescentou
que, trabalhando com possível excesso 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 prejudicar nenhum investimento ou
outra área, forma-se uma considerável fonte para investimento

nas novas Regiões Metropolitanas", concluiu Gilmar Rotta.
"Na de Piracicaba, além de
acelerar a prevista criação da
Agência Metropolitana, conectada ao Conselho de Desenvolvimento, poderíamos viabilizar o
tão necessário transporte subsidiado entre os municípios integrantes, bem como pensar
num Fundo de Compensação
para amortizar impacto de elevação de tarifas de pedágios,
que tanto prejudicam trabalhadores e até custo de alimentos.
Tudo em prol da verdadeira integração regional", concluiu Gilmar.
A audiência para debater o
orçamento estadual em Rio Claro será realizada na Câmara
Municipal, a partir das 10h.

M ÚSICA

Semana de Dança acontece no Orquestra de Câmara abre temporada no ‘Losso Netto’
Acontece hoje, 29, às 19h30,
Parque da Estação da Paulista a apresentação
de abertura da
Divulgação

Ivan Bonifacio

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

Hoje, 29, no Dia Internacional 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 Organizadora 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 presenciais. Nesta edição a abertura ficará por conta da Gala da
Cultura Popular, com homenagens a personalidades, grupos e
coletivos que se empenham no
desenvolvimento estético, ético
e político da dança em Piracicaba e apresentações dos Grupos Afropira, Vila África, Samba de Lenço, Batuque de Umbigada e Maracatu Baque Caipira.

“A realização da Semana é
uma conquista da classe da dança, e seu intuito é sempre organizar momentos de reflexão, formação prático/teórico, encontros, e
fruição. Nesta 14ª edição, em sua
gala de abertura, no Dia internacional da Dança, 29 de abril, a cultura popular estará em evidência,
nos inspirando sempre por sua
luta e resistência”, explica Fernanda Ferreira Oliveira, uma das organizadoras do evento. Ainda
segundo Fernanda, a segunda
parte do evento acontecerá em
maio, em data a ser definida,
com oficinas, mostras e ocupações e diversos pontos da cidade.
SERVIÇO
14ª Semana de Dança, hoje,
29, às 19h30, no Parque da
Estação da Paulista, na avenida Dr. Paulo de Moraes,
1.580, Paulista. Gratuito.

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 entrada é gratuita, mas quem quiser pode levar um quilo de alimento não-perecível, que será doado
ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba). Os ingressos serão distribuídos 1 hora
antes do concerto. A apresentação é uma parceria entre a Secretaria 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 preparar as comemorações, no programa serão apresentadas duas peças 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 completou 69 anos e para a chegada do 70° nós, da Orquestra de
Câmara, queremos presentear
nosso público. Começaremos o

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

concerto com a Pentafonia, de
Ernst Mahle, muito alegre, pra
cima. Faremos o Idílio de Siegfried, de Richard Wagner,
composição que foi presente a
sua esposa, Cosima Wagner,
numa manhã de Natal, e o Glória, de Antonio Vivaldi, com o
Coro de Câmara São Miguel Arcanjo” complementa o regente.
O REGENTE - Fhelipe Serafim estudou com Sergio Chnee e
Roberto Tibiriçá, além de ter participado de importantes festivais
internacionais de música erudita.
Tem atuado também como regente convidado na Filarmônica Se-

nai Americana e Orquestra Sinfônica Municipal de Americana.
A ORQUESTRA - Visando
um complemento profissional performático mais sensível, a Orquestra de Câmera da Empem tem por
objetivo desenvolver e inserir os instrumentistas em um programa de
formação com uma bagagem mais
completa e específica para sua composição instrumental. Exercendo
ininterruptamente suas atividades há
quase 70 anos e fundado pelo maestro Ernst Mahle, o grupo se mantém como o terceiro mais antigo na
cidade e formador de grandes instrumentistas do país e do mundo.

SERVIÇO
Abertura da Temporada
2022 da Orquestra de Câmara da Empem (Escola de
Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle). Sexta-feira,
29/04, às 19h30, na Sala 1
do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, av. Independência,
277. Duração: 80 minutos.
Classificação Livre. A entrada é gratuita, mas quem quiser pode levar um quilo de
alimento não-perecível, que
será doado ao Fussp. Os ingressos serão distribuídos
1 hora antes do concerto.

P ROJETO

Caphiv estabelece parceria com a ETEC Fernando Febeliano da Costa
O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais) firmou mais
uma grande parceria que viabilizará a realização de novas
ações solidárias. A entidade e a
ETEC (Escola Técnica Cel. Fernando Febeliano da Costa) iniciaram a aliança no último dia
20. Na ocasião, foi realizado
um bingo no Caphiv, promovido pelos alunos do curso de Enfermagem 4° módulo noturno,
que realizarão estágio em Saúde 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 aprendizado técnico e também um impactante desenvolvimento pessoal

para todos os envolvidos", conta
a coordenadora Márcia Fossa.
Geiny Paula dos Santos, psicóloga responsável pelo CAPHIV,
avalia que a realização dos bingos
só trazem benefícios "estimulam a
imaginação, promovem o raciocínio lógico e contribuem para a organização porque exigem atenção
e concentração dos residentes".
O presidente do CAPHIV,
Paulo Soares, também manifestou sua alegria com a parceria
estabilizada e com a perspectiva 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 dignos desta parceria. Juntos vamos
crescer muito", finaliza. Os bingos são semanais, às quartas-feiras, das 13 às 16h, no Caphiv.

Divulgação

Lançamento da parceria aconteceu no último dia 20
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Escola municipal do bairro
receberá investimentos

Vereador apresenta demandas
ao secretário de Educação
Assessoria parlamentar

O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) visitou a Escola Municipal Prof.ª Ada Buselli
Neme, acompanhado pelo secretário municipal de educação, Bruno Cesar Roza
O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) visitou na manhã de ontem, 28, a Escola Municipal Prof.ª
Ada Buselli Neme, localizada no
bairro rural de Tanquinho. O parlamentar esteve acompanhado
pelo secretário municipal de educação, Bruno Cesar Roza, e foram
recebidos pela diretora da unidade escolar, Fernanda Grisotto.
Na oportunidade, o vereador
Trevisan Jr. apresentou ao secretário a necessidade de ampliação
da unidade, o que, segundo ele,
possibilitará a implantação do ensino em período integral, igual ao
modelo já adotado na escola estadual Prof. João Alves de Almeida, localizado ao lado. Além disso, foi solicitada a mudança do
playground, a instalação de cobertura na rampa de acesso à escola e a ampliação da equipe de
colaboradores na área de coordenação pedagógica e de apoio.
O secretário Bruno Roza assumiu o compromisso de ampliação da escola, com a construção
de duas novas salas de aulas. Assim como a EMEIF Prof.ª Ada
Buselli Neme, ela será uma das
primeiras, senão a primeira, escola municipal a se tornar de perío-

do integral em Piracicaba. O titular da pasta da Educação, que
estava acompanhado por sua assessoria técnica, assumiu o compromisso de realizar a mudança
do playground para um novo local e a instalação de cobertura
na rampa de acesso à escola.
“Após conhecer o trabalho
dessa equipe, posso garantir que
essa unidade irá receber investimentos com a ampliação do prédio
e que será contemplada com o período integral em nossa rede. Visitei
a escola à convite do Vereador Trevisan 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 unidade e, na companhia do secretário,
visitou as dependências da cozinha e dispensa. O parlamentar
constatou um ambiente bem organizado, com estoque abastecido e uma boa qualidade da merenda oferecida aos alunos.
“Constatei a qualidade dos serviços e da alimentação oferecida aos
alunos”, disse o parlamentar.
“Parabenizo a diretora Fernanda, as professoras e toda a

Assessoria parlamentar

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

Secretário visitou unidade à convite de Laércio Trevisan e disse que
mudará playground de lugar e instalará cobertura em rampa de acesso

equipe da EMEIF Ada Neme pela
organização da escola. É um ambiente maravilhoso, acolhedor e
muito bem cuidado. Percebe-se
o empenho e a dedicação de
toda equipe em prol da qualidade educacional de nossas crianças”, comentou o vereador.
“Agradeço ao secretário Bruno
e ao Vereador Trevisan Jr. pelo encaminhamento 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 construída em 2010 pela Prefeitura
Municipal de Piracicaba após doação do terreno pelo centro rural
do bairro. Atualmente, a unidade possui 144 alunos matriculados, somados os do ensino infantil e do ensino fundamental.
“Agradeço ao secretário Bruno
Roza e à sua equipe pelo atendimento destas importantes demandas da escola municipal de Tanquinho, e parabenizo o secretário
pelo trabalho que vem desenvolvendo frente a pasta da educação”, finalizou Trevisan Jr.

O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania),
visitou,na tarde da última quarta-feira (27), a Secretaria Municipal de Educação e foi recebido pelo
titular da pasta, Bruno Cezar
Roza, juntamente com a secretária do gabinete, Josi Spadote. Na
ocasião, conversaram sobre algumas demandas encaminhadas
pela população ao gabinete.
Entre os assuntos abordados,
foram destacados pedidos de estudos para a construção e instalação 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 Jardim Nova Iguaçu. O vereador

também solicitou a criação de
duas novas salas de aula na Escola Municipal Eliana Rodella, no
bairro Residencial Jardim Santo
Antônio. Esses pedidos foram
feitos através de indicações.
Além disso, ambos conversaram sobre reformas e manutenção nas unidades, sobre
transferência de alunos das escolas, entre outros, tanto do ensino infantil quanto do fundamental. O vereador Paraná elogiou e agradeceu muito o secretário Bruno pela atenção e pelo
atendimento, desejando-lhe um
profícuo trabalho. “O atendimento a esses pedidos irão beneficiar e muito os moradores
dessas regiões”, comentou.

A Tribuna Piracicabana
A9

Sexta-feira, 29 de abril de 2022

Divulgação

VEM PRO HORTO

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

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

solicitação ao deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) para que fosse inserida a
recuperação no plano do governo estadual "Novas Vicinais". O ofício RM 368/21 foi
aprovado pelo governo estadual, que já iniciou as obras a
pedido do vereador Wagnão.

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 aproximar a comunidade do Horto e
tornar o local um espaço ainda
mais voltado à educação sustentável. Os interessados em participar do evento poderão chegar ao
Horto de transporte público, em
linha gratuita, com saída às
8h15 do Terminal Central de Integração (TCI), na plataforma
B3, com destino ao Horto de
Tupi, ou pegar o ônibus nas paradas localizadas no itinerário,
que estará disponível amanhã,

28/04, no site da empresa TUPi
tupitransporte.com.br/linhas-ehorarios). A programação do Vem
pro Horto prossegue até o fim do
ano, com atrações diversificadas
para atingir diferentes públicos.
A gratuidade do ônibus será estendida para todos os eventos.
A atividade começa com aula
de ioga, seguida de roda de conversa e sensibilização sobre a questão da energia nos ecossistemas, a
crise energética, a perspectiva de
cidades sustentáveis, inclusive
energeticamente, e o lazer. A atividade será conduzida pelo Raízes
de Tupi, subgrupo do Laboratório
de Educação e Política Ambiental
- OCA da Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) 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, Instituto de Pesquisas Ambientais e
Fundação Florestal, além de diversos parceiros. Sua programação é construída de forma participativa no início de cada ano.

“Vem Pro Horto” terá atividades até o fim do ano

ÔNIBUS – A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes, disponibilizará gratuitamente ônibus com
saída do TCI, na plataforma B3,
com a possibilidade também do
interessado pegar o transporte nos
pontos de ônibus localizados dentro 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 Horto. 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.
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P ROGRAMA

E SGOTO

Conheça o Legislativo realiza
primeiro encontro em 2022

Poço de Visita garante
acesso ao saneamento
Divulgação

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 Legislativo 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 Câmara Municipal de Piracicaba desde
2004, o projeto recebe estudantes
do Ensino Fundamental e Médio
para um aprofundamento no cotidiano do Poder Legislativo.
Os alunos começaram a visita com um tour pelo prédio principal 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 compromisso de última hora no Tribunal de Contas do Estado.
O presidente foi representado
no projeto pelo vice-presidente da
Mesa Diretora, vereador Acácio
Godoy (PP) e pelo segundo secretário, vereador Pedro Kawai
(PSDB). “A política é de suma importância para a sociedade e para
o dia a dia”, disse Kawai aos estudantes. “Vocês precisam aprender
o que é política e participar da política. 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. Vocês são o futuro da nossa cidade. 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 Antônio Coelho”, os alunos conheceram um pouco da história de
Piracicaba e da formação da Câmara, há 200 anos, através da
explanação da agente legislativa
do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo, Michelle Santin
Pecorari. Eles puderam visualizar documentos históricos da cidade, como a ata de fundação
da Câmara, além de fotos dos primeiros prédios e espaços públicos 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 separação entre os Poderes da República, com a palestra do responsável pelo projeto no Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo, Bruno Didoné de Oliveira.
A parte prática foi conduzida através da simulação de uma
sessão ordinária, em que foi

composta uma Mesa Diretora
pelos alunos. Ao todo, 23 alunos tiveram a experiência de ocupar os assentos dos vereadores e
de usar a palavra, da mesma forma como os parlamentares agem
em uma sessão de verdade.
Na ocasião, o projeto de lei
fictício em discussão foi a liberação do uso do celular em sala
de aula nas escolas do município. Quatro alunos discursaram
contra o projeto e dois defenderam a liberação. No debate, surgiram argumentos como a utilidade da tecnologia para o aprendizado e a distração que o aparelho pode provocar no ambiente escolar. Por fim, o projeto fictício foi aprovado por 16 votos
favoráveis e seis contrários.
“Foi muito legal e eu gostaria de retornar”, avaliou o estudante Dhomini Muniz, que ocupou o cargo de presidente. “Eu
vejo a dificuldade do presidente

porque tem muita responsabilidade”. Para a estudante Tifany Gabrielle dos Santos, que foi vicepresidente, foi gratificante ver
como a Câmara funciona na prática. “A gente vê o peso da responsabilidade que os vereadores
têm aqui porque muitas vezes eles
precisam tomar uma decisão difícil, porém necessária”, colocou.
A professora de Sociologia
Dalva de Souza, que acompanhou o grupo, também considerou positiva a experiência de os
alunos observarem como funcionam as questões que eles aprendem na teoria em sala de aula.
“Tenho muito orgulho de estar
aqui com esses meninos”, afirmou.
Escolas que tenham interesse em trazer seus alunos para conhecer o complexo do Legislativo Municipal podem entrar em
contato na Escola do Legislativo
"Antônio Carlos Danelon - Totó
Danelon" - pelo 3403-7129.

S INALIZAÇÃO

Dezessete ruas e cinco avenidas receberam revitalização viária
A Prefeitura, por meio da Secretaria 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 avenidas. 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 executado no Aeroporto Comendador

Pedro Morganti, Ciclofaixa Santa
Rita e Estrada Antonio Abdala.
A ação faz parte da estratégia
da Semuttran que realiza sistematicamente uma série de serviços
de revitalização e reforço de sinalização de trânsito horizontal e
vertical em ruas e avenidas da cidade, com objetivo de garantir
mais segurança para pedestres,
ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa

elevada, eixo de rua, pare, zebrado, faixa de canalização e desaceleração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran, a
tinta especial utilizada na sinalização horizontal contém microesferas
de vidro, que permite melhor visualização por refletir a luz dos veículos. Quando necessário, os serviços
também incluem a instalação de tachão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.

Divulgação

SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 34011110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos
em frente a garagens, acidentes etc.) e 156 para serviços gerais (solicitações de
sinalizações horizontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc).

Divulgação

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

Você sabe o que é um ‘PV’ e
para que serve? Muitas pessoas
acham que o PV é apenas uma
‘tampa de ferro’, geralmente redonda, encontrada em ruas e calçadas. 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, necessário em todos os municípios.
Embora possua uma estrutura bastante resistente, os PVs não
são construídos com a finalidade
de receber qualquer tipo de descarte externo. Têm a finalidade de
servir como ponto de acesso às redes, 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

sanitário de Piracicaba por meio
de uma PPP (Parceria PúblicoPrivada) com o Semae - jamais
deve-se descartar qualquer tipo
de lixo na rede de esgoto, como
papel higiênico, absorventes, cotonetes, fraldas, máscaras, entre outros. “O esgoto percorre
muitos quilômetros na rede,
sendo que descartes irregulares
acabam atrapalhando o escoamento do esgoto causando os
entupimentos das redes coletoras”, explica. Tais lançamentos
ocasionam entupimentos e possíveis 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 exclusivamente pelas equipes da Concessionária, como instrumento de manutenção da infraestrutura de coleta. Descartar lixo e outros objetos nos PVs é, além de proibido
e perigoso, prejudicial a toda a
rede de esgotamento sanitário”.

P AVIMENT
AÇÃO
VIMENTAÇÃO

Prefeitura conclui obras
na rua Madagascar
Justino Lucente

SINDICATO DOS MUNICIPAIS
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba
e Região e representantes da
administração municipal se
reuniram ontem, 28, durante
a Mesa Permanente de Negociação, com a pauta do reajuste salarial deste ano. A prefeitura alegou só poder receber 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 dirigentes sindicais colocaram
como condição fundamental a
compensação dos dias parados 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.

A obra atinge 1.790 metros quadrados

PROJETO DE LEI
Ontem (28), o conselheiro da
OAB Max Pavanello esteve
com o deputado estadual Roberto 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 idealizado por Marcelino e apresentado pelo deputado Roberto Morais, que prestigia as prerrogativas dos profissionais do Direito no Estado de São Paulo.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras,
concluiu as obras de pavimentação e drenagem da Rua Madagascar, localizada no Vila Industrial. A empresa responsável pelos serviços foi a Pontuali Construtora 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 diretamente cerca de 18 famílias.
Os serviços contemplados

pela obra são 104 metros de galerias de águas pluviais e construção de 500 metros de guias e sarjetas. 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 execução da obra foi de R$ 249.970,34,
com recursos provenientes de
convênio firmado com o Ministério de Desenvolvimento Regional,
por meio da Caixa, e por emenda
parlamentar do ex-deputado Antonio Carlos Mendes Thame.
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A NIMAÇÃO

JAPONESA

Anime mangá "Jujutsu Kaizen 0" estreia nos cinemas

Para que tanta pressa, e
por que tanta demora?
Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos bem vindos a nosso espaço semanal livre de amarras e com muitas
dificuldades mantando a liberdade de expressão e de opiniões. Aqui a conversa é reta e
direta, sem ter que pedir a benção 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 instituição ter tantas opiniões, planejamentos e formas de atuação diferentes? Uma fonte me
informou que a antiga cúpula
do futebol profissional esteve
reunida no QG e que esta reunião foi muito demorada. Putz
que medo de um déjà-vu!!!!
Vamos aos fatos.....as reuniões para que o conselho aprovasse a mudança no estatuto a
respeito do XV poder se transformar 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 somente 10% para o clube, foi em tempo recorde, assim como a assembleia com os 1.200 sócios
para a aprovação desta mudança marcada já para o dia 10/05
no container dentro do estádio
Barão de Serra Negra (vão comparecer os mesmos 50 de sempre, 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 frente e contratando gente por ai.

São duas opções, ou já está
tudo definido e não apresentam
o nome dos contratados sabemos 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 curvar e entregar o XV para o primeiro 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 gente muito boa honesta e com conhecimento para tocar o futebol do XV com uma mão nas
costas. Celinho, Douglas Pimenta, Marlon Tadeu, Moisés
Ergert, Renato Bonfíglio, Ronaldo Guiaro, Givanildo, Dimas e
etc.....precisa mesmo ir buscar
alguém “estrangeiro” para ter
que arcar com o custo de moradia e toda essa logística? Parece
que o que é fácil se torna difícil
nos bastidores do alvinegro.
Para se ter uma ideia o conselho técnico para a copa paulista 2023 foi realizado ontem,
quinta feira 28 em Campinas e
quem representou o NhôQuim? Foi seu diretor de futebol? Executivo? Gerente?.....
meu amigo procure saber e depois vai entender o que digo sobre estar tudo misturado. Tem
funcionário do clube que já desempenhou quintas funções lá
dentro, não teve sucesso em nenhuma delas e não sai de
lá....Jesus que correntes grossas
são essas que não podem ser cortadas? 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

Sucesso de público e crítica
no Japão e nos Estados Unidos,
o anime de manga japonês "Jujutsu Kaizen 0" chega ao Brasil
através de um amplo circuito exibidor, ocupando cerca de 550 salas. Na cidade, o filme estreia em
uma das salas do Cine Shopping
Piracicaba, prometendo conquistar o público adolescente.
O FILME - Produzido pelo
estúdio de animação japonês MAPPA, este anime é baseado no mangá "Jujutsu Kaizen 0", escrito e
ilustrado por Gege Akutami. O filme 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-sequência da primeira história do anime. O filme acompanha a trajetória de Yuta Okutsu, um jovem estudante do Ensino Médio que está
assombrado.Desde que sua amiga de infância, Rika, morreu em
um acidente de trânsito, seu fantasma 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 violento de Rika, Yuta não consegue

impedir o derramamento de sangue que se segue à sua vingança
brutal. Como resultado, quando
apreendido por feiticeiros "Jujutsu", Yuta deseja ficar completamente isolado. No entanto, através do mestre feiticeiro Satoru
Gojou, Yuta é convidado para estudar no Colégio Técnico Superior de Jujutsu de Tóquio. Enquanto tenta encontrar uma forma de
quebrar a maldição de Rika, Yuta
também pode ser a única esperança de impedir o extermínio de todos os não-feiticeiros do mundo.
Na trilha sonora, a banda japonesa "King Gnu" canta a canção de abertura, "Ichizu", bem
como a música de encerramento,
"Sakayume". O longa tem direção
do sul-coreano Sunghoo Park.
RECEPÇÃO - Lançado durante o Natal do ano passado no
Japão e em março deste ano nos
Estados Unidos, o filme se transformou no queridinho da crítica e
do público. No Japão foi o maior
sucesso de bilheteria de 2021. Já no
agregador de críticas "Rotten Tomatoes", o filme conseguiu 98% de aprovação tanto dos críticos quanto do
público. Algumas das críticas:
"Animado com alegria diabólica e cheio de personagens
profundos, Jujutsu Kaisen 0 é
um ponto alto emocionante no

Divulgação

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

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 Ondoña, do Los Angeles Times.
"Reforçado por uma trilha
sonora eletrizante, esta ode
catártica ao triunfo do amor
é um deleite para fãs fervorosos e recém-chegados" -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 Louchard que questiona o papel das
mídias sociais nos relacionamentos 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 nostálgicos, a história segue logo depois
de seu antecessor, em uma grande jornada ao sul da França para
desvendar o mistério da vilã recém-herdada da Condessa Viúva, interpretada pela veterana
atriz britânica Maggie Smith.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO,
ENGENHEIRO AGRÔNOMO, DEPUTADO FEDERAL POR 7 MANDATOS, EX-SECRETÁRIO DE
ESTADO E EX-PREFEITO DE PIRACICABA: DR. ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados
Sr. Jose Abdalla Thame e da
Sra. Carolina Mendes Thame,
era casado com a Sra. Nancy
Aparecida Ferruzzi Thame; deixa os filhos: Sofia Ferruzzi Thame; Natalia Ferruzzi Martucci,
casada com o Sr. Diego Monichon e Gustavo Ferruzzi Martucci, casado com a Sra. Maria Clara Martucci. Deixa a neta: Gabriela Martucci Monichon, os irmãos: Franklim Thame, casado com a Sra. Ivana D’Abronzo
Thame e Valderez Thame
Denny. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h30 da Câmara Municipal de Vereadores
de Piracicaba/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO ANTONIO ZAGO faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 58 anos, filho dos finados Sr. Antonio Domingos Zago
e da Sra. Maria de Lourdes Spada Zago, era casado com a Sra.
Rosana de Oliveira Zago; deixa
os filhos: Rafael Antonio Zago,
casado com a Sra. Cristina Cotrin 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 amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala “Standard”, para o Cemitério Municipal de Saltinho/SP
em jazigo da família. ABIL GRUPO 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, casada com o Sr. Welington Casarin e Vagner Diego Progete,
casado com a Sra. Barbara Milani. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole 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 Bertolini, era viúva do Sr. Francisco
Alves Pereira; deixa os filhos:
Iracema Alves Amorim, casada
com o Sr. Helio Amorim; João
Fernandes Alves, já falecido, deixando 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 Paulinia – SP, para a referida necrópole 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 sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00
da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. NOEDIR CARLOS TOLEDO
faleceu anteontem, na cidade
de São Pedro/SP, contava 51
anos, filho dos finados Sr.
Jose Luiz de Toledo e da Sra.
Doraci do Carmo Gonçalves.
Deixa irmãos, sobrinhos, de-

mais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, às 14h00 no Cemitério Parque São Pedro/SP
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MARIO DE GIOVANNI faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados
Sr. Paschoalino de Giovanni e
da Sra. Joanna Soares, era casado com a Sra. Santina Barion de Giovanni; deixa os filhos:
Jamile Aparecida de Giovanni;
Mario Donizete de Giovanni, casado com a Sra. Claudia Rosangela 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 Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. GUIOMAR COELHO faleceu ontem, na cidade de São
Pedro/SP, contava 66 anos, filha do Sr. Orilde Coelho, já falecido 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 Crematório 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 falecidos. Deixa demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje ás 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-07, seguindo 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 anteontem na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era
casada com o Sr. Sergio Roberto de Lima. Era filha do Sr.
Sebastião Borçal e da Sra. Antonia Chicaglioni Borçal, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Sergio Roberto de Lima Junior, Julio Alberto de Lima Coraza e Thaisa Juliano de Lima
Cuevas. Deixa também 09 netos, 01 bisneto, demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Saltinho e o
seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs, saindo a urna

mortuária do Velório Municipal
de Saltinho seguindo para o
Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ELZIRA DI IGLIA faleceu
anteontem na cidade de Paulinia, aos 74 anos de idade e era
viúva do Sr. Manoel Antonio Alves 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 Carone Junior e João Paulo Di Iglia
Lico. Deixa também netos, demais parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da
Saudade – Sala 04 para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. RITA CUSTODIO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Carlos Raya. Era filha
do Sr. Benedito Custodio e da

Sra. Rosa Bonifacio, ambos falecidos. Deixa o filho: Carlos
Raya Filho casado com Aurea
Lucia Rodrigues Raya. Deixa
também 02 netas, demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as
13:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade
– Sala 03, para o Cemiterio da
Saudade, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. OLINDA TEODORA SIMÕES 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 amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem ás 17:00hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – 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, falecidos. Deixa o filho: Wellington

Fernando Martins casado com
Flavia Fernanda Lourenção.
Deixa também netos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
10:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório “C” do Cemiterio
Parque da Ressurreição, para a
referida necrópole, onde sera inumada em jazigo da família. (GRUPO 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 Chiaranella e da Sra.Antonia Caruza. Deixa a filha: Patricia Chiaranella Menighini.Deixa netos
e demais parentes.O seu sepultamento 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 cidade 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 filhos: Maria Alice ,Antonio Rafael
,Hilda Maria ,Geraldo ,José Pedro ,Maria do Rosário ,Rita de
Cassia e Paulo Fernando .Deixa netos ,bisnetos e demais parentes e amigos.O seu sepultamento deu se ontem ás 16:30 h
saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus seguindo para o Cemitério. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
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