
FESTA
O pré-candidato ao Palácio

do Planalto Lula (PT) fez a festa,
ontem, na região de Brasilân-
dia, em São Paulo, de Jaraguá a
Perus. Foi transmitido ao vivo
pelo YouTube. Emoção para Lula.
E, ao mesmo tempo, pesquisa in-
dica crescimento do seu con-
corrente imediato, o presidente
Jair Messias Bolsonaro (PL). Os
dois lados estão com alegria de
vencer e, ao mesmo tempo, com
medo de perder. Aliás, em polí-
tica acontece tudo. Até nada.

VIAGEM
Deputado estadual Alex de

Madureira, no sábado, disse aos
novos companheiros de partido
que não pretende sentar na ja-
nela ,mas se for preciso ficará
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sentando no chão ou em pé, com
o objetivo de seguir viagem com
o novo grupo rumo a outubro
de 2022 e para as outras para-
das que o futuro os conduzir.

SAUDAÇÃO
Alex de Madureira foi sau-

dado pelo presidente local do
PL, vereador Laércio Trevisan
Junior, e pelo secretário de Cul-
tura, Adolpho Queiroz, em nome
dos integrantes do seu novo
partido. Nos próximos dias o PL
deverá receber a visita do can-
didato a deputado federal Mil-
ton Monti. Como terceiro parti-
do mais votado nas eleições de
2020 na cidade, com pouco mais
de 15 mil votos e três vereadores
eleitos, o PL entra entusiasmado
para a campanha deste ano.

UNIPALMEIRAS
São fortes os sinais de que

o campus da Unimep (Univer-
sidade Metodista de Piracica-
ba) poderá ter outros donos
num futuro próximo. A FAM
(Faculdade das Américas), que
tem como benemérita a presi-
dente do Palmeiras, estaria in-
teressada na aquisição do cam-
pus Taquaral. Vamos aguardar.
Que tudo dê certo para todos.
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ALEX NO PL
Sábado, o deputado estadual

Alex de Madureira (ex-PSD) foi
recebido com festas pelo Partido
Liberal (PL) em Piracicaba, presi-
dido pelo vereador Laércio Trevi-
san Junior — este ilustre edil que
anda meio bravo demais com o
Capiau, idoso e cansado, que não
se cansa de assistir a tantos acon-
tecimentos na vida política brasi-

leira, com 54 anos de jorna-lismo.
Do interior, nas colunas de jor-
nalísticas de sempre. Feliz e hon-
rado pelo espaço e a nova casa, o
deputado Alex explicou aos novos
aliados de que forma pretende
atuar em Piracicaba e nas outras
80 cidades onde está articulando
sua pré-campanha para continu-
ar no Palácio Nove de Julho.
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EXPOSIÇÃO NA UNIMED
O hall do Centro Administrati-
vo da Unimed é cenário da
exposição Ferro e Solda do
escul-tor e médico ortopedis-
ta Arayr Ferrari, na foto ao lado
do presidente da Cooperativa,

Car-los Joussef. Essa é a
primeira amostra cultural do
espaço, que objetiva desta-
car artistas da cidade. A atu-
al exposição está em cartaz
até o dia 26 de maio. Visite.

Dia “D” de vacinação contra
gripe e sarampo: 6.423 doses
Imunizantes foram disponibilizados em 36 unidades de saúde no sábado (30);
preocupação é com as temperaturas mais baixas com a chegada do Inverno

Com aplicação em 36 unida-
des de saúde, o Dia D de vacina-
ção contra a gripe (Influenza) e o
sarampo aplicou 6.423 doses no
sábado, 30/04. De acordo com
balanço da Vigilância Epidemioló-
gica (VE), foram aplicadas 3.877
doses da vacina contra a gripe em
crianças, trabalhadores da saúde
e idosos com 60 anos ou mais e
2.546 doses da vacina contra o

sarampo em crianças de seis me-
ses a quatro anos. A campanha
continua em todas as uni-dades
de saúde e não é necessário agen-
damento. “Já estamos no Outono
e as tempera-turas mais baixas
logo chegam e, consequentemen-
te, os casos de gripe tendem a au-
men-tar, por isso que tomar a va-
cina é muito importante para a
proteção coletiva. Então, pais, le-

vem seus filhos de seis meses a
menores de cinco anos na unidade
de saúde mais pró-xima para to-
mar a vacina contra a gripe e tam-
bém a do sarampo, porque também
estamos vendo, infelizmente, casos
de sarampo no Estado e no País”,
afirma o secretário de Saú-de, File-
mon Silvano. Desta forma, agora a
vacina contra a gripe está disponí-
vel para ido-sos com 60 anos ou

mais, trabalhadores de saúde, cri-
anças (seis meses a quatro anos) e
gestantes e puérperas (mulheres
que deram a luz há até 45 dias).

Nos mesmos locais e horá-
rios, a vacina contra o sarampo
também está disponível para
trabalhadores da saúde e crian-
ças (seis meses a quatro anos).
Esses grupos devem apre-sentar
a carteirinha de vacinação.
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IHGP
O IHGP – Instituto Históri-
co e Geográfico de Piraci-
caba — instalou o quadro
de Pedro Maurano em sua
Galeria de Ex-Presiden-
tes, homenageando-o
pela gestão encerrada em
março passado. No mes-
mo evento, coordenado
pelo presidente Edson
Rontani Junior, a entidade
reunião associados e fa-
miliares para comemorar
o natalício daqueles que
aniversariaram em abril.
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COMANDO DO XV
O XV de Piracicaba terá Clé-
ber Gaúcho no comando da
equipe na Copa Paulista.
Campe-ão com o clube em
2016, o técnico de 47 anos
dirigirá o time pela quinta vez
em sua car-reira. Além de
Cléber Gaúcho, o XV tam-
bém acertou com Douglas
Pimenta para o cargo de
Gestor de Futebol. Junto com
Cléber Gaúcho também che-
gam ao clube o auxiliar Ro-
naldo Guiaro e o analista
Paulo Pinto. Eles se juntam
ao preparador físico Leonar-
do Tabai e preparador de

goleiros Renato Barros para
formar a comissão técnica do
Alvinegro. O Departamento
de Futebol do XV para a Copa
Paulista 2022 ficou definido
com o presiden-te Rodolfo
Geraldi; vice-presidente e di-
retor de futebol Arnaldo Bor-
toletto; supervisor de futebol
Ramon Bisson; preparador
físico Leonardo Tabai; prepa-
rador de goleiros Renato
Barros; analista Henrique
Araújo; fisioterapeutas Mar-
cel Guarda e João Zangero-
lamo; massagista André de
Paula; e roupeiro Elias Sillis.

“ESPERANÇA VENCERÁ O ÓDIO”
Durante o ato do Primeiro de
Maio, no último domingo, a
deputada estadual Professo-
ra Bebel, que é presidenta da
Apeoesp, disse que a “espe-
rança vencerá o ódio”. O even-
to foi marcado por manifes-
tação unificada das centrais
sindicais e contou com a par-
ticipação do ex-presidente
Lula, pré-candidato à Presi-

dência da República pelo PT.
Bebel diz que ficou muito
contente de reencontrar tan-
tas companheiras e tantos
companheiros e, sobretudo,
ver a presença de tantos pro-
fissionais da educação, de
todas as regiões do estado.
“Esperamos e lutamos por
uma grande vitória do povo
brasileiro”, enfatizou. A3
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A triste perda da alegria
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

não se respeita nem a
si próprio? Como con-
viver com quem bus-
que destruir valores
consagrados, princípi-
os pétreos? Como per-
doar alguém que não
deseja ser perdoado?
O que faz o agricultor
com a erva daninha
destruindo o fruto ge-

neroso? Quanto já não se falou
em separar-se o joio do trigo?
Como admitir o precioso dom da
liberdade quando ela é usada
para a sua própria destruição?

Ora, nem sequer preciso
revelar minha tristeza. Quase
diria estar, eu, tomado de me-
lancolia. Mas esta é tristeza
sem explicação, o vazio sem
causa conhecida. A minha está
na certeza de perda irrepará-
vel, aquele saber que o castelo
foi destruído, o ruir da espe-
rança. Pois esperança é senti-
mento de esperar, de aguar-
dar, do desejo que se realiza-
rá. Esperar vincula-se a tem-
po. E estou no meu tempo fi-
nal, aquela hora de agradecer
pelos bens recebidos, pela vida
vivida. Enfim: não tenho mais
tempo de esperar o Brasil as-
suma sua própria grandeza, a
imensidão de sua prodigalida-
de. Esperei por mais de 80
anos e vi a desistência, o des-
perdício, a negação mesmo
quando aconteceu a explosão
do bem-estar. Quanto tempo
mais haveremos de esperar,
quanto tempo para decidirmos,
por fim, despertar do sono que
nos deixa “deitados eterna-
mente em berço esplêndido”?

Éramos alegres, confian-
tes, esperançosos. O mundo
olhava-nos com admiração e,
até mesmo, com certa inveja
de nossas maravilhas.  No
Brasil, havia amor. Como, pois,
suportar, admitir, aceitar a se-
meadura de ódios que destrói
toda uma história? O que es-
tão fazendo conosco? Cadê o
meu, o nosso Brasil brasileiro?

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

Cecílio Elias Netto

Desde a juven-
 tude, entre
muitas dúvi-

das, uma delas mais
me inquieta: no ser
humano, é maior a in-
teligência ou a estupi-
dez? Sei, no entanto,
que, resposta houves-
se, conseguiríamos entender o
bem e o mal. Ora, o homem já
conquistou a Lua, está em Mar-
te, mergulhou numa parcela do
espaço infinito – e, no entanto,
biliões de pessoas sofrem pela
fome. O que, pois, é o homem
para o próprio homem? O que
temos sido, nesses milênios de
nossa coexistência? Somos se-
res inteligentes ou estultos?

Ainda não entendo que nos
falte algo para um relacionamen-
to mais harmônico. Quantas li-
ções já nos foram dadas? Quan-
ta filosofia, quantos credos,
quantas religiões, quanta ciên-
cia? Propor mais o quê depois de
Buda, Lao Tsé, Moisés, Jesus,
Maomé? Quando vejo animais
pastando nos campos – aquela
calma, o bem-estar – penso nas
ruas de nossas cidades, o caos,
os conflitos. E nas guerras que,
nem com a loucura de Hitler,
nos têm servido de lição. Seria,
o homem, uma criatura domes-
ticável, adequando-se ao “do-
mus”, ao lar, à convivência? In-
quieto-me. Pois, horrorizando-
me ao lembrar de Hitler e, ago-
ra, de Putin, vem-me – à me-
mória da alma – a lembrança
de Francisco, o “poverello” de
Assis. E de Tereza de Calcutá.

Arrisco-me a ser mal inter-
pretado, mas, para mim, uma
de nossas sérias dificuldades
está naquele “Amai os vossos
inimigos.”  Não que Ele não o
desejasse do mais íntimo de Si
mesmo. Mas, em qual contexto,
como foram interpretadas as
Suas palavras? E as traduções?
Como Jesus – com sua sabedo-
ria profunda, humana e divina
– iria propor o quase impossível
para os limites do humano?
Mesmo como utopia, como so-
nho, ideal, desejo – o desafio
parece intransponível para
quem é mais humano do que
divino.  Ainda não entendo. Pois
sou absolutamente incapaz de
amar Hitler, Mussolini, Médici,
Trump, Putin. E Bolsonaro.

Tudo ficaria mais possível,
mais realizável se, em vez de
amar, o verbo fosse respeitar. E,
assim mesmo, com condições.
Ora, como respeitar alguém que

Como, pois,Como, pois,Como, pois,Como, pois,Como, pois,
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Trabalho, Dignidade e Esperança
A ordem social eA ordem social eA ordem social eA ordem social eA ordem social e
econômica doeconômica doeconômica doeconômica doeconômica do
capitalismo emcapitalismo emcapitalismo emcapitalismo emcapitalismo em
sua fasesua fasesua fasesua fasesua fase
neoliberal produzneoliberal produzneoliberal produzneoliberal produzneoliberal produz
riquezas às custasriquezas às custasriquezas às custasriquezas às custasriquezas às custas
da exploraçãoda exploraçãoda exploraçãoda exploraçãoda exploração
da classeda classeda classeda classeda classe
trabalhadoratrabalhadoratrabalhadoratrabalhadoratrabalhadora

Adelino Francisco
de Oliveira

Otrabalho é to-
da atividade
criativa, livre

e consciente, que
transforma e humani-
za o mundo, a natu-
reza. Por meio do tra-
balho, em uma di-
mensão de profunda criativi-
dade, a humanidade reproduz
o mundo à sua imagem e se-
melhança. Essa é também a
beleza do mundo: ser reflexo
da consciência e da força cria-
tiva do ser humano. O traba-
lho é ainda fonte de realização
humana, atribuindo um senti-
do original à própria existência.

Ao menos é assim que todo
trabalho deveria ser: um pro-
cesso livre e duplamente hu-
manizador, abraçando a pes-
soa em sua existência singular
e o próprio mundo, que foi
transformado, humanizado. As
coisas produzidas e ressignificas
por meio do trabalho trazem a
marca da consciência humana,
espelhando a beleza, a rique-
za, a diversidade e a potencia-
lidade da humanidade conti-
da no mais profundo de cada
trabalhador e trabalhadora.

No entanto, na dinâmica de
uma sociedade que explora e

oprime, o trabalho pas-
sa a ser reduzido a uma
mera atividade aliena-
da, sem nenhuma li-
berdade, que rouba a
consciência e se apro-
pria da força produti-
va. Sob a égide do capi-
talismo, o trabalho tor-
nou-se quase uma tor-
tura, lançando as pes-

soas a atividades vazias, despro-
vidas de maior significado, tendo
como objetivo apenas gerar lucro
para o empresariado e garantir a
sobrevivência material do traba-
lhador. Na lógica do capital, as
pessoas se veem tomadas por um
trabalho exaustivo, que esgota o
corpo e cansa a mente, demarcan-
do um cotidiano sem a menor ale-
gria. Para a classe trabalhadora,
o trabalho tornou-se um peso, um
verdadeiro fardo, um momento
extenuante de exigente sacrifício.

A ordem social e econômica
imposta pelo capitalismo em sua
fase neoliberal produz riquezas às
custas da exploração extrema da
força de trabalho da classe traba-
lhadora e da destruição sistemática
da natureza. Em um processo de
intensa injustiça, as desigualdades
sociais se avolumam e crescem, num
contexto de concentração de rique-
zas sem limites nas mãos de poucos
e escandalosa expansão da pobreza
para muitos. É uma lógica econô-

mica insuportável e insustentável.
As 8 pessoas mais ricas do mundo
concentram uma riqueza equiva-
lente à soma total do que tem 3,6
bilhões das pessoas mais pobres.

Em nome exclusivamente dos
interesses do mercado, a política
econômica neoliberal tem imposto
o princípio da austeridade, cortan-
do investimentos públicos em áre-
as sociais e retirando ainda mais
os já parcos direitos das classes
trabalhadoras. Austeridade signi-
fica, na verdade, sacrificar a vida
do trabalhador no altar do falso
deus mercado. Na perversa lógica
de expropriação cotidiana da ri-
queza produzida pelo trabalhador
e transferida, de maneira imoral e
profundamente antiética, para as
mãos do empregador, a política ne-
oliberal sempre busca caminhos
para suprimir mais e mais direi-
tos, de maneira a deixar o traba-
lhador sem nenhuma seguridade,
em completo desamparo social.

O dia 1º de maio demarca e
faz memória de um tempo de
muitas lutas! É momento de re-
pensar as possibilidades do tra-
balho, como atividade livre, cri-
ativa e consciente. É momento
de reivindicar direitos, projetan-
do uma sociedade emancipada
de todas as formas de opressão
e exploração. O trabalho deve ser
humanizador, fonte de uma
existência cheia de sentido, ple-
na em direitos de cidadania. A
partir do trabalho, temos um
mundo novo, transformado, in-
tegrando necessidade, liberda-
de, sustentabilidade ambiental,
desenvolvimento social e cultu-
ral, sob o princípio basilar de que
todos e todas fazem parte e in-
tegram, com dignidade e auto-
nomia, esta grande aventura
que é a história humana. Que a
festa do dia do trabalhador e
da trabalhadora fortaleça o
compromisso com a construção
de uma sociedade justa, livre de
todas as formas de opressão e
exploração. Essa é nossa utopia!

———
Adelino Francisco de
Oliveira, Doutor em Fi-
losofia. Mestre em Ciên-
cias da Religião, profes-
sor no Instituto Fede-
ral, campus Piracicaba;
adelino.oliveira@ifsp.edu.
br; @Prof_Adelino_

Tributação do
ticket alimentação

Parecer da Advocacia
Geral da União (AGU)
f inal izou discussão

tributária milionária, dando
razão aos contribuintes –
não incide contribuição pre-
videnciária sobre o auxílio
alimentação, pago ao empre-
gado, por meio de cartão,
mesmo antes da Reforma
Trabalhista – Lei 13467/2017.

O entendimento da Recei-
ta Federal era o de que esses
valores deviam ser tributados.
Com a reforma, ficou explici-
tado que os valores pagos, a
título de auxílio alimentação,
não integram a remuneração
do empregado, não se incorpo-
ram ao contrato de trabalho e
não constituem base de inci-
dência de qualquer encargo
trabalhista ou previdenciário.

Deve-se salientar que o
CARF e os tribunais já vinham
afastando a incidência de
contribuição previdenciária,
sobre o auxílio alimentação,

pago com cartão, antes da
Reforma Trabalhista de 2017.

Até as mudanças efetua-
das, na CLT, o entendimento
da Receita Federal era o de que
esses valores deviam ser tribu-
tados, só não incidia contri-
buição previdenciária sobre o
benefício “in natura” – ali-
mentação fornecida, por exem-
plo, no refeitório da empresa.

Com a Reforma, ficou ex-
presso: a) valores pagos a título
de auxílio alimentação não inte-
gram a remuneração do empre-
gado; b) não se incorporam ao
contrato de trabalho e não
constituem base de incidência
de qualquer encargo, trabalhis-
ta ou previdenciário. Exceção:
os pagamentos em dinheiro.

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

José Renato Nalini

Recorro sempre a
uma frase da
 querida Lygia

Fagundes Telles, a mais
cultuada romancista
brasileira, sobre a escri-
ta e os escritores: - “Hoje,
todos escrevem! Há uma
explosão de escritores!
Nós precisamos é de leitores!”.

Ou seja: a grande escritora,
acadêmica da ABL e da APL, ven-
cedora do Prêmio Camões, pre-
sença corajosa na defesa da cul-
tura e da literatura no regime au-
toritário, com obra filmada, tea-
tralizada, televisionada, nunca
viveu de direitos autorais. O Bra-
sil não é um país de leitores.

Mas é legítimo querer publi-
car. Livros são, na verdade,
como filhos. Concebemos, gera-
mos, acompanhamos a sua for-
mação, até que vêm à luz, quan-
do publicados. Há muitos estímu-
los destinados a quem quer es-
trear na literatura. Recente arti-
go de Leandro Karnal era uma
verdadeira aula de bem escrever.
O filme “O autor”, disponível na
Netflix, mostra um drama bem
comum. O aspirante a escritor
tem aulas, se submete a oficinas
em que sua falta de talento é
anunciada a todos os cursistas,
não consegue concretizar seu
projeto. Enquanto isso, a mulher,
que escreve profusamente plati-
tudes e clichês, cai no gosto do

público e vende centenas
de milhares de livros.

O bom escritor tem
de ser melhor leitor. É
lendo que se assimila
estilo, linguagem, me-
táforas, figuras que po-
dem tornar mais inte-
ressante uma obra. E
escrever é treino. Deve-
se escrever todos os

dias. Um bom início é o diário.
Registrar o que parece interessan-
te. Ou aquilo que, não sendo inte-
ressante, assim se torna pelo ta-
lento descritivo do redator.

A boa notícia, que dá título a
este artigo, é que existem inúme-
ras possibilidades de se publicar
um e-book. Embora ainda não te-
nha caído no gosto popular, tenha
vulnerabilidades como a pirataria,
o livro eletrônico facilita bastante
a publicação dos iniciantes. Para
os novatos, é o caminho mais pro-
missor. Pois o livro digital demo-
cratizou o acesso à publicação.
Aqueles que não encontram edito-
ra interessada, podem recorrer a
várias empresas que se propõem a
publicar o livro. Em regra, fazem
as duas versões: o livro físico e o
livro digital. O primeiro só é ad-
quirido on demand, ou seja, a
partir da compra do interessado.
Isso permite se publique um só li-
vro. Ou dez exemplares, para en-
tregar aos amigos ou à família.

A Amazon, grande conglo-
merado que é uma das gigantes
contemporâneas, ao lado de Goo-

Publicar é cada vez mais fácil
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gle, Microsoft, Alibaba e poucas
outras, tem uma plataforma de
publicação de livros digitais cha-
mada Kindle Direct Publishing.
Esses escritores já receberam de
direitos autorais mais de um mi-
lhão e meio de dólares. O projeto
da Amazon permite que os escri-
tores recebam participação muito
maior do que o usual nas edito-
ras convencionais. Chegam, na
Amazon, a receber até 70% do
valor cobrado pelo e-book.

É um estímulo e tanto para
quem não consegue reprimir a
vontade de escrever. Como a mai-
oria dos escritores escreve para
si próprio, há uma demanda re-
primida por publicação, que pode
ser atendida pelo e-book. Uma
reportagem de Lucas Agrela,
para o Estadão, narra o sucesso
obtido por Alberto Brandão, que
publicou, sob o pseudônimo Star-
tup da Real, a obra chamada
“Este livro não vai te deixar rico”.

Ele desmistifica o empreen-
dedorismo, um dos verbetes mais
utilizados no cotidiano, que ilu-
de muitos jovens à procura de
sobrevivência digna num país
que tem vinte milhões de nacio-

nais passando fome e outros
quinze milhões procurando em-
prego. As startups estão, para
esse público, assim como o fute-
bol costumava alimentar a fan-
tasia dos moleques brasileiros. To-
dos se achavam potencialmente
Pelés, Ronaldinhos ou Neymares...
Quantos se deram bem no futebol?
Quantos ficaram frustrados ou re-
tidos no futebol de várzea?

Assim também as startups.
Alguns vencem. Mas é preciso te-
nacidade, imaginação, um lastro
cultural que, infelizmente, a esco-
la não fornece. Ela está no medi-
evo, transmitindo informações –
quase sempre desnecessárias –
para que o educando as decore.
Arquive na memória para acer-
tar quando for avaliado.

Por isso é importante escre-
ver. Ler e escrever. Praticar. Trei-
nar. Não esmorecer. Foi o que
Alberto Brandão fez. Seu livro
caiu na rede e foi apreciado por
milhares de pessoas. Isso fez
com que a editora Planeta se
propusesse a publicar versão
ampliada em edição impressa.

Publicar, portanto, é cada
vez mais fácil. Não hesite. Po-
nha suas ideias no papel ou na
telinha. Vale a pena.

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da pós-graduação
da Uninove e presiden-
te da Academia Paulista
de Letras (2021-2022)

Davi  versus Golias
(...) sobre os(...) sobre os(...) sobre os(...) sobre os(...) sobre os
descasos de nossodescasos de nossodescasos de nossodescasos de nossodescasos de nosso
prefeito paraprefeito paraprefeito paraprefeito paraprefeito para
com os cidadãoscom os cidadãoscom os cidadãoscom os cidadãoscom os cidadãos
piracicabanos,piracicabanos,piracicabanos,piracicabanos,piracicabanos,
os quais têm seos quais têm seos quais têm seos quais têm seos quais têm se
revelado cada vezrevelado cada vezrevelado cada vezrevelado cada vezrevelado cada vez
mais escabrosos!mais escabrosos!mais escabrosos!mais escabrosos!mais escabrosos!

colocadas a margem da
sociedade brasileira.

Piracicaba não fi-
cou atrás nessa condi-
ção e com essa admi-
nistração, essa ideolo-
gia tem alçado voos
cada vez mais altos, pois
o nosso gestor parece
não se contentar até
atingir o retorno da so-

ciedade estamental de pirâmide
feudal do século X a XV, onde exis-
tia somente duas classes reais –
os ricos e os pobres/servos. Falo
isso, refletindo sobre os descasos
de nosso prefeito para com os ci-
dadãos piracicabanos, os quais têm
se revelado cada vez mais escabro-
sos! Ora, para que roçar praças,
asfaltar buracos das ruas, conce-
der verbas para melhoria do aten-
dimento e reabertura de UPAs ou
para consertos de ambulâncias,
para que atendimento nutricional
nas merendas das escolas ou ins-
talação de restaurante para pes-
soas de baixa renda e para regu-
larização de plano de habitação
que atenda uma comunidade ex-
pressiva, para quê? Nosso burgo-

mestre faz lembrar uma persona-
gem dos anos 80 de Chico Anysio
que dizia; “Odeio pobres, quero
que os pobres se explodam”.

A queda de braço com os ser-
vidores públicos quanto a reposi-
ção salarial (que ocorre desde a
greve deflagrada em primeiro de
abril) também é prova do desmon-
te da vontade política no atendi-
mento à população, já que o aco-
lhimento da problemática na or-
ganização do município e das re-
soluções para as solicitações dos
habitantes são de competência des-
ses funcionários públicos, através
dos serviços prestados nos diver-
sos setores públicos. No entanto,
utilizando de estratégias para aba-
far a manifestação, desanimar os

envolvidos e enfraquecer a força
do movimento, o prefeito mostrou
muito bem sua boa articulação
política com seus pares. Na Câma-
ra Municipal, na votação ocorrida
neste dia 29 de abril, com a derru-
bada de emenda que definiria me-
lhor as condições para os servido-
res, foi percebido (e anotado) os
parlamentares que estão a favor
da população e aqueles que se co-
locam a favor da ideologia de des-
monte do bem-estar social.

Estamos diante do épico he-
roico Davi e Golias e aguardare-
mos os próximos capítulos para
verificar se irá se fazer similar ao
desfecho histórico. Esperemos, sin-
ceramente que sim e que tal desfe-
cho se faça rapidamente, porque
nesse mundo de incoerências e in-
justiças está muito difícil de se
habitar, além de que, a dignidade
de vida da categoria de servidores
públicos anda por um fio!

———
Márcia Scarpari De Gi-
acomo, professora do
Ensino Fundamental 1 -
Mestre em Educação -
Unesp de Rio Claro

Márcia Scarpari
De Giacomo

Não será novida-
de a menção de
que a política de

bem-estar social, o
“Welfare State”, está
em desmantelamento
célere pela eleição das
concepções liberalistas
que ora é a supremacia no poder
no Brasil. A questão é que esses
conceitos têm criado rápidos me-
canismos de infiltração em todos
os setores sociais, desenvolvendo
velozmente a destruição dos direi-
tos humanos básicos, de forma ex-
ponencial. E, a olhos vistos, essa
“desobrigação” do Estado tem cau-
sado a diminuição estarrecedora
de padrões de qualidade de vida
da população nacional com a pre-
carização no universo laboral, a di-
minuição da assistência preventi-
va e de urgência na área da Saúde/
Assistência Social e na negação a
outros serviços básicos como a Edu-
cação e que levam ao surgimento
cada vez maior de bolsões de misé-
ria e fome e de classes totalmente



PLANO SAFRA
2021/2022
O Congresso Nacional apro-

vou o projeto, que destina R$
868,49 milhões para o Plano Sa-
fra. Os recursos irão atender pro-
gramas do Ministério da Agri-
cultura, como o Programa Naci-
onal de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf), e ope-
rações de custeio agropecuário,
de comercialização de produtos
agropecuários e de investimento
rural e agroindustrial voltadas
ao atendimento do Plano Safra
2021/2022.

CORREDOR DE
INOVAÇÃO
Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (Mapa)
formalizou apoio ao Corredor de
Inovação Agropecuária do Esta-
do de São Paulo, uma iniciativa
que vai integrar instituições de
pesquisa, de ciência e tecnologia,
universidades e empreendedores
do agro no interior de São Pau-
lo. O protocolo de intenções para
a promoção do Corredor de Ino-
vação foi assinado durante a
Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

EMBRAPA 49 ANOS
O Senado Federal promo-

veu, sessão especial para come-
morar os 49 anos da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa). A empresa é vin-
culada ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) e tem como objetivo o
desenvolvimento de tecnologias,
conhecimentos e informações téc-
nico-científicas voltadas para a
agricultura e pecuária brasileira.

LUCRO SOCIAL
A Embrapa acaba de publi-

car uma edição especial de 25
anos de seu Balanço Social, que
demonstra o resultado das con-
tribuições da Empresa à socieda-
de nesse período, incluindo da-
dos de 2021. De acordo com essa
publicação, a Empresa, que no
ano que vem completa 50 anos,
gerou, praticamente, na segun-
da metade de sua existência, um
lucro social de R$ 1,2 trilhão.

CENTRO DE
EXCELÊNCIA
O Sistema CNA/Senar e o

Sistema Faesp/Senar lançaram,
a pedra fundamental do Cen-
tro de Excelência da Cana-de-
Açúcar, em Ribeirão Preto (SP).
O protocolo de intenções para
a construção do Centro foi as-
sinado pelo diretor-geral do Se-
nar, Daniel Carrara, pelo vice-
presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Es-
tado de São Paulo (Faesp), Tir-
so de Salles Meirelles, e pelo su-
perintendente do Senar-SP, Má-
rio Antônio de Moraes Biral.

SENADO
A Confederação da Agri-

cultura e pecuária do Brasil

(CNA) participou, juntamente
com deputados e senadores da
Frente Parlamentar da Agrope-
cuária (FPA), de reunião com
o presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD/MG), para
discutir o apoio à votação de
projetos de interesse do setor.
Os parlamentares reforçaram a
importância da aprovação dos
projetos para que o agro conti-
nue contribuindo com o cres-
cimento da economia brasilei-
ra e produzindo para garantir
a oferta de alimentos às famí-
lias com sustentabilidade.

PRODUÇÃO
A primeira estimativa da

safra de cana-de-açúcar 2022/
23, divulgada pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Co-
nab), indica que o Brasil deve
produzir 596,1 milhões de tone-
ladas, um aumento de 1,9% em
relação à safra anterior. O
anúncio foi feito durante a II
Reunião de Monitoramento do
Abastecimento de Etanol de
2022, realizada nas dependên-
cias do Centro de Tecnologia
Canavieira, em Piracicaba/SP.
De acordo com o estudo da
Companhia, a área de colheita
da cana deverá cair 1,3%.

EQUIPE
O produtor interessado na

produção de produtos de ori-
gem animal (carne, leite, pesca-
do, ovos e mel) com registro no
Serviço de Inspeção de São Pau-
lo (SISP) tem a oportunidade de
conhecer e se informar com a
equipe da Coordenadoria de De-
fesa Agropecuária, no espaço da
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, durante a
Agrishow. Por ser um assunto
de amplo interesse para um se-
tor que está ávido em produzir
com qualidade e inocuidade.

REGULAMENTAÇÃO
O espaço Gastronomia da

Agrishow foi palco de um
oportuno e enriquecedor de-
bate. A convite do subsecre-
tário de Agricultura, Orlando
Melo Castro, cinco especialis-
tas em segurança, inspeção e
certificação de alimentos ar-
tesanais de origem animal dis-
cutiram aspectos que podem
ser aperfeiçoados sobre as po-
líticas de incremento da pro-
dução e regulamentação des-
ses produtos nos municípios,
estados e em todo o Brasil.

ESTADOS UNIDOS
Na presença do cônsul-geral

do país, David Hodge, uma dele-
gação dos Estados Unidos este-
ve, na Agrishow, considerada
uma das maiores feiras do agro
do mundo. A delegação, forma-
da, ainda, pelo diretor do Depar-
tamento de Agricultura dos EUA
(USDA), Nicolas Rubio, e por
Andrea Leal, do SelectUSA. (Com
informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Edson Rontani Jr.

Piracicaba 255
anos. A vila, cri-
ada à margem

do rio Piracicaba, ti-
nha, em um dos primei-
ros censos demográfi-
cos, realizado há 230
anos, seus 250 habitan-
tes. Hoje supera os 400
mil. Expandiu-se de norte a sul,
de leste a oeste. A princípio “subiu
ladeira” para definir a área urba-
na conhecida por Centro, onde es-
tão a Igreja Matriz, a praça, e os
poderes constituídos à época, como
delegacia, prefeitura, câmara de ve-
readores e delegacia. Áreas exten-
sas daqui que se desmembraram
como Americana, Santa Bárbara
D’oeste, São Carlos, Rio das Pe-
dras e Saltinho, hoje municípios.

Nestes dois séculos e meio,
muitos contribuíram para a for-
mação de seus bairros e distritos.
Foram descendentes europeus,
asiáticos e africanos, numa cons-
tante evolução que vemos na con-
temporaneidade com as empresas
que por aqui se instalam trazendo
novos hábitos à nossa realidade.

A história foi contada em di-
versos livros, citando como exem-
plo as memórias de Alcides Al-
drovandi em “A Vila e seus vi-

lões”, obra reeditada
em 2009 pelo Institu-
to Histórico e Geográ-
fico de Piracicaba. Tais
“vilões” não levam
fama no sentido da vi-
lania e sim no ímpeto
de criar uma Vila Re-
zende trabalhadora,
com as instalações da
Metalúrgica M. Dedini,

a Igreja Matriz Imaculada Con-
ceição, ou as indústrias Cavalinho
Carmignani e Tatuzinho D’Abron-
zo Sociedade Anônima. Além des-
se processo comercial, o livro tam-
bém cita passagens curiosas de
fatos e pessoas que viviam à mar-
gem direita do rio Piracicaba.

Pedro Caldari também foi
responsável pela história da Vila
Rezende na sua trilogia “Memó-
ria da Vila Rezende”, obra sem-
pre atual. Já “A síntese urbana”,
da professora Marly Therezinha
Germano Perecin é um relato es-
miuçado sobre nossa tão queri-
da “Noiva da Colina”, passando
por fases de 1822 a 1930.

Eis que em 2013, João Um-
berto Nassif lança dois volumes
de “Paulistenses”, sobre famíli-
as que construíram o bairro Pau-
lista, derivado da Estação Fér-
rea Paulista, cuja obra comerci-
al delimitou o bairro a partir da

Bairros e distritos
Nestes doisNestes doisNestes doisNestes doisNestes dois
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contribuíramcontribuíramcontribuíramcontribuíramcontribuíram
para a formaçãopara a formaçãopara a formaçãopara a formaçãopara a formação
de seus bairrosde seus bairrosde seus bairrosde seus bairrosde seus bairros
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avenida doutor Paulo de Mora-
es. A partir daí, vieram o Jara-
guá, a Paulicéia e tantos outros.

Os bairros de Piracicaba
também foram descritos por ou-
tros moradores, estudiosos e es-
critores como Luiz Nascimento
que publicou “Memória do Bair-
ro Alto”, 2009, detalhando como
subtítulo: ruas, comércios, in-
dústrias, escolas, tipos populares,
famílias, hábitos e tradições. Ge-
raldo Ermo Fischer também con-
tribuiu para a história local em
2015 quando lançou “Jubileu áu-
reo da criação da paróquia de San-
ta Cruz e São Dimas”, citando fa-
mílias que habitaram o bairro.

No início de 2022, duas obras
resgatam outros bairros: “Acervo
do Monte Alegre – excerto da mas-
sa documental dos engenhos de
Piracicaba”, de Marilda Soares,
falando sobre o importante enge-
nho que motivou o livro “Til” de
José de Alencar, publicado em

1872, homenageando o rio Pira-
cicaba pelas suas curvas como se
fosse a acentuação conhecida por
til. Edilson Rodrigues da Silva
nos brindou este mês com “Cen-
tenário da Estação da Paulista”,
mostrando como o transporte
férreo foi importante para o de-
senvolvimento da cidade.

Os próximos passos são res-
gatar a história de Artemis com o
lançamento em maio do livro “50
anos da Escola Professor José
Martins de Toledo”, de William
Rodrigues da Silva, um relato com
pesquisa e imagens sobre essa área
rural e seus tradicionais ícones
como o porto João Alfredo, a pon-
te de ferro e a Estação de Trem
Sorocabana, além da escola que
chega ao seu cinquentenário. Ain-
da este ano, Antonio Carlos An-
golini deve finalizar seu livro so-
bre os 100 anos do distrito de
Tupi. É história que não acaba
mais Todos estes livros contribu-
em para a história de Piracicaba.
Alguns estão esgotados fisica-
mente, mas podem ser baixados
gratuitamente em formato digital
pelo site do IHGP (ihgp.org.br).

———
Edson Rontani Júnior,
jornalista e presidente
do Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba
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No Dia do Trabalhador, Bebel diz
que a esperança vencerá o ódio
Presidenta da Apeoesp disse que o primeiro de maio deste ano
era de protesto “contra esse governo genocida de Bolsonaro”
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A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) participou nes-
te último domingo, dia primeiro
de maio, das manifestações do Dia
do Trabalhador, realizado na Pra-
ça Charles Miller, em São Paulo,
em frente ao Estádio do Pacaem-
bu e disse que a “esperança vence-
rá o ódio”. O primeiro de maio foi
marcado por manifestação unifi-
cada das centrais sindicais e con-
tou com a participação do ex-pre-
sidente Lula, pré-candidato a pre-
sidência da República pelo PT.

Bebel diz que ficou muito
contente de reencontrar tantas
companheiras e tantos compa-
nheiros e, sobretudo, ver a pre-
sença de tantos profissionais da
educação, de todas as regiões do
estado. “Esperamos e lutamos
por uma grande vitória do povo
brasileiro, que possa fazer o Bra-
sil voltar a sorrir”, enfatizou a
deputada Professora Bebel.

A presidenta da Apeoesp
disse que o primeiro de maio
deste ano era de protesto “con-
tra esse governo genocida de
Bolsonaro. O povo está sem em-
prego e passando fome. Falo na

Depútada estadual Professora Bebel disse que o trabalhador tem pouco
a comemorar porque a população está passando fome e sem emprego

Divulgação

condição de mãe, mulher”, dis-
se, ressaltando os ataques ao
funcionalismo público, inclusive
com o governo estadual confis-
cado os salários de todos os seus
aposentados e pensionistas”, dis-

cursou, defendendo a unidade e
a retomada de direitos, inclusi-
ve acabando com a reforma tra-
balhista, a sindical e o teto de
gastos. “É importante o dia de
hoje, vocês fazendo a luta. Te-

mos pouco a comemorar. Mas
estamos com esperança, que ven-
cerá o ódio. Queremos o Brasil
feliz novamente”, falou, cumpri-
mentando a todos os trabalha-
dores que constroem esse país.
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Mirante ilumina fachada em apoio à Ambição 2030
A Mirante iluminou a facha-

da de sua sede em apoio à iniciati-
va Ambição 2030, realizado pela
Rede Brasil do Pacto Global ONU
(Organização das Nações Unidas),
composta por sete grandes Movi-
mentos criados para acelerar as
metas propostas pela Agenda 2030
da ONU. A ação visa mobilizar ins-
tituições a partir do trabalho cole-
tivo para o alcance dos objetivos
de desenvolvimento sustentável
(ODS) definidos pela organização.

Os Movimentos são um cha-
mado do Pacto Global da ONU
Brasil às empresas brasileiras para
reconhecerem a urgência e a ne-
cessidade de promover ações con-
cretas, com metas e assumindo
compromissos públicos. Fazem
parte da estratégia os seguintes
movimentos: Mente em Foco (li-
gado a ODS 3, Saúde e Bem-es-
tar); Elas lideram 2030 (ODS 5,
Igualdade de Gênero); + Água
(ODS 6, Água Potável e Saneamen-
to); Salário Digno (ODS 8, Traba-
lho decente e crescimento econô-
mico); Raça é Prioridade (ODS
10, Redução das Desigualda-
des); Net Zero (ODS 13, Ação

contra mudança global do clima) e
Transparência 100% (ODS 16, Paz,
Justiça e Instituições Eficazes).

Na segunda-feira (25), lide-
ranças e os principais CEOs do se-
tor privado no país se reuniram
em um jantar que marcou o lan-
çamento da iniciativa Ambição
2030. A Aegea, maior companhia
privada de saneamento do país –
da qual a Mirante faz parte, foi
representada pelo seu CEO, Rada-
més Casseb, que destacou o com-
promisso da companhia com as
metas dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentáveis e se comprome-
teu publicamente com o Movimento
+Água, que engloba ações que re-
forçam a importância da ODS 6
– Água Potável e Saneamento.

A data marcou também o lan-
çamento de diversas ações de co-
municação com o objetivo de cons-
cientizar a população sobre as me-
tas, como intervenções artísticas, por
exemplo, do qual Mirante aderiu
fazendo a iluminação de sua facha-
da com as cores do Movimento.

Há 10 anos, a Mirante é res-
ponsável pelo esgotamento sanitá-
rio da área urbana de Piracicaba

por meio de uma PPP (Parceria
Público- Privada) com o Semae. A
cidade atingiu a universalização
do saneamento em 2014, apenas
dois anos após a chegada da em-
presa na cidade. Além disso, Pira-
cicaba está entre os 10 municípios
do país em saneamento segundo
os principais estudos do setor.

PACTO GLOBAL - O Pac-
to Global surgiu de um acordo
firmado em 2015 pelos estados-
membros da ONU, com o com-

promisso de seguir as diretrizes
do documento “Transformando
o Nosso Mundo: A Agenda
2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”. Em todo o plane-
ta, mais de 14 mil empresas es-
palhadas 160 países aderiram ao
plano. A rede Brasil do Pacto
Global é a terceira maior do
mundo, com mais de 1,5 mil parti-
cipantes. Saiba mais sobre a inicia-
tiva 2030 no site https://www.
pactoglobal.org.br/movimentos
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Fachada da Mirante recebeu iluminação especial
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Empresas que geram resíduos
sólidos devem se cadastrar no
site da Prefeitura de Piracicaba
Cadastramento obrigatório já está aberto para quem produz 400 ou mais litros de resíduos/dia
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Após repasse de emenda,
Mecca verifica aplicação

Deputado estadual retornou à instituição para acompanhar
aplicação de verba proveniente de emenda

Divulgação

No último dia 28, foi a vez
do deputado estadual Major Mec-
ca ser recebido pela Mesa Direto-
ra e Administrativa da Santa Casa
de Piracicaba para verificar in
loco a aplicação dos R$100 mil
repassados à instituição por meio
de emenda parlamentar de sua
autoria. Ele estava acompanha-
do de seu chefe de gabinete, José
Nilton Santos; e pela assessora
parlamentar Coronel Dulcinéia,
que já esteve à frente da Força
Tática do 10º BPMI de Piracica-
ba; e pelo empresário Gustinho
Benites, do Restaurante Mirante.

“Sabemos que a Santa Casa
desenvolve um trabalho modelo
para o estado de São Paulo e para
o Brasil; então quisemos reforçar
nossos laços de parceria e, além
de verificar a utilização dos equi-
pamentos adquiridos, viemos sa-
ber de outras prioridades da Ins-
tituição, para que ela possa conti-
nuar desempenhando esse papel
de liderança tão importante à saú-
de das comunidades de Piracica-
ba e região”, disse o parlamentar.

Em sua fala, o empresário
Agustinho elogiou a Santa
Casa. “Todo piracicabano co-
nhece e tem orgulho da Santa
Casa, administrada com rigor
e eficiência”, considerou.

Eles foram recebidos pelo vice-

provedor, Alexandre Valvano;
pela administradora Vanda Pete-
an, e pela coordenadora adminis-
trativa, Jacqueline Tedesco. “Por
meio do Major Mecca, adquirimos
oito macas de transporte, equipa-
mentos de suma importância para
o transporte de pacientes dentro
do ambiente hospitalar, devido à
maior agilidade e segurança ao
paciente e à maior estabilidade er-
gonômica de nossos funcionári-
os”, explicou a administradora.

Segundo Jacqueline Tedesco,
a Santa casa realiza em média 400
cirurgias/mês, o que evidencia a
importância do equipamento para
o deslocamento de pacientes entre
as diversas unidades do Hospital.

Ao enaltecer a iniciativa do
parlamentar, o vice-provedor citou
a “verdadeira guerra” a que estão
inseridas as instituições filantró-
picas do país em decorrência, so-
bretudo, da pandemia do corona-
vírus, que elevou assustadoramen-
te o preço de materiais, insumos e
medicamentos hospitalares.

“Enfrentamos ainda o im-
pacto do pós-covid, com a ma-
nutenção da assistência necessá-
ria a pacientes que ainda preci-
sam de atenção em decorrência
da covid-19”, explicou Alexandre
Valvano, ressaltando a importân-
cia do apoio parlamentar.

As empresas ou estabelecimen-
tos comerciais que produzem 400
ou mais litros de resíduos sólidos
por dia devem fazer o cadastra-
mento no Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos (PGRS) até o
dia 31/05, no portal da Prefeitura,
no link http://www.piracicaba.
sp.gov.br/cadastramento+
pgrs.aspx. De acordo com a Secre-
taria de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema), o cadastramento é ne-
cessário para que as empresas ob-
tenham a renovação da licença
ambiental e o alvará de funciona-

mento. O não cadastramento
também é passível de multa.

O prazo para cadastramen-
to varia conforme a quantidade
de resíduos sólidos que cada
empresa ou estabelecimento co-
mercial gera por dia. Para quem
produz volume igual ou superi-
or a 300 litros/dia, o cadastra-
mento será de 1º/06 a 31/08, e
quem gera 200 ou mais litros
por dia pode se cadastrar de 1º/
09 a 30/11. Quem gera quanti-
dade menor que 200 litros não
precisa fazer o cadastramento.

“A validade do cadastra-
mento é por um período de três
anos, a partir da sua data de
emissão”, destaca Sthepany
Froner, assessora da Sedema.
São tratados como resíduos
sólidos os materiais que so-
bram após esgotadas todas as
possibilidades de reaproveita-
mento, reciclagem e tratamen-
to, para os quais não há tecno-
logia ou viabilidade econômica
para seu reaproveitamento e que
devem ser dispostos em ater-
ros devidamente licenciados.

É LEI - O PGRS, disposto na
Lei Federal 12.305/2010, artigo 20
da LC 412/2020 e o Decreto Mu-
nicipal 19.039/2022, é um docu-
mento técnico de identificação da
quantidade de resíduos que são
gerados por empresas de serviços
públicos e saneamento básico, in-
dustriais, transporte, resíduos pe-
rigosos, atividades agropecuárias
e silviculturas, comerciais e pres-
tadores de serviços. Além disso,
também regula práticas corretas
e manejo, transporte e tratamen-
to, bem como outros serviços.
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Alunos da escola do
sofrem com falta de água

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve na escola Prof.ª
Judith Moretti Accorsi, localiza-
da no bairro Parque Piracicaba,
nesta quinta-feira (28), para ou-
vir as demandas da direção. A
escola atende 780 alunos, entre o
ensino infantil e o fundamental I.

Durante a visita, ele conver-
sou com a diretora Terezinha, que
relatou problema com o abasteci-
mento de água, situação que se
estende desde 2019. "Inclusive, o

Assessoria Parlamentar

Situação foi relatada ao vereador Anilton Rissato pela diretora da escola

abastecimento acontece com cami-
nhões pipa, dificultando a rotina
no dia a dia da escola", afirmou.

Na ocasião, também foi relata-
da a necessidade de mais funcioná-
rios, ampliação de alguns espaços e
a manutenção da linha telefônica.
Anilton Rissato afirmou que fará
contato com os responsáveis, para
que se encontre uma solução para
que se normalize o abastecimento de
água e também no que diz respeito
às demais demandas da escola.

Divulgação

EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
O militante Arialdo Siqueira
Araújo esteve em São José
do Rio Preto, semana pas-
sada, com a advogada Merli
Diniz, ambos corintianos fa-
náticos. “Uma alegria co-
nhecer esse ícone de São
José do Rio Preto, a doutora

Mer l i  é  mui to especia l  e
seus livros são histórias que
jamais serão esquecidas”,
ressalta Arialdo. “Estou le-
vando um exemplar de pre-
sente para a deputada esta-
dual Professora Bebel (PT)”,
informa, alegre, Arialdo.

O jornalista Edilson Rodri-
gues de Morais, autor do livro
Centenário da Estação da Pau-
lista, ministra palestra sobre o
tema no Museu Histórico e Pe-
dagógico Prudente de Moraes
amanhã, 4, às 16h. O evento é
realizado pela Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural (Semac) e
tem entrada gratuita. A Estação
da Paulista completa 100 anos
no dia 29 de julho de 2022.

A Estação da Paulista foi
inaugurada oficialmente no dia
29 de julho de 1922, com a che-
gada da primeira locomotiva per-
tencente à Companhia Paulista
de Estradas de Ferro, que partiu
da Estação da Luz, em São Pau-
lo. A locomotiva, composta por
uma máquina e sete vagões de
passageiros, fez o percurso pela
linha tronco vinda da capital
paulista até a Estação Recanto,
em Nova Odessa, para, então,
desviar sua rota em direção ao
trecho do novo ramal ferroviário.

Nos vagões da viagem inau-
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Palestra destaca centenário da Estação da Paulista
Divulgação

O jornalista Edilson Morais é autor do livro sobre o centenário da Estação

gural estavam presentes represen-
tantes do governo paulista, artis-
tas, senadores, deputados, jorna-
listas e membros da Companhia
Paulista. Com a inauguração e a
abertura do tráfego público, o ra-

mal de Piracicaba passou a funci-
onar no dia seguinte, em 30/07/
1922, com os trens partindo em
horários regulares pela manhã e à
tarde, por 55 anos, até a desativa-
ção da linha para o transporte de

passageiros em 15/02/1977. O
transporte de cargas seguiu em
atividade até 1995, quando a linha
foi desativada por completo.

Na obra Centenário da Es-
tação da Paulista, com 96 pági-
nas, apoiada pela Lei Emergen-
cial Aldir Blanc nº 14.017/2020,
Morais resgata a história. A ver-
são digital pode ser baixada na
página do site do IHGP (Insti-
tuto Histórico e Geográfico de
Piracicaba): www.ihgp.org.br.

De acordo com Morais, o livro
é uma homenagem ao povo piraci-
cabano e um presente às futuras
gerações que terão a oportunidade
de conhecer um pouco mais sobre
a Estação da Paulista, monumento
histórico e cultural tombado.

SERVIÇO
Palestra Centenário da Esta-
ção da Paulista. Quarta-feira,
04/05, às 16h, no Museu His-
tórico e Pedagógico Pruden-
te de Moraes, rua Santo Antô-
nio, 641, Centro. Gratuito. In-
formações: 19 3422-3069.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), finalizou nesta sema-
na a ponte de madeira localiza-
da na PIR 033/260, em Anhu-
mas, conhecida como “ponte do
Plínio”. Em obras desde março,
após ser interditada em razão
das fortes chuvas que atingiram
a região no mês de fevereiro, a
ponte foi totalmente reconstruí-
da com eucalipto tratado e fina-
lizada em 21 dias de trabalho.

A ponte estava na programa-
ção de obras da secretaria desde
quando foi danificada, mas só
pode ter início após a diminuição
da vazão do ribeirão e a chegada
de todos os materiais. A Sema
também realizou manutenção em
outras pontes da zona rural, que
estavam em situação crítica,
como a ponte do Mangueirinha,
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Prefeitura finaliza obra na ponte de Anhumas

Passagem foi liberada nesta semana pela equipe da Sema

Divulgação

do Pau Queimado, do Maninho,
do Santa Isabel e do Toneca.

Já nas estradas rurais, a
Sema esteve nesta semana no bair-
ro Cruz Alta, na estrada PIR 192,
para continuar o trabalho inicia-
do há duas semanas, passando o
rolo-compactador e aplicando la-
jão britado nos pontos críticos.
São aproximadamente 6 quilôme-
tros sendo reparados. O serviço
ainda não foi concluído, mas será
na próxima semana. No mesmo
bairro, a Sema jogou água de reú-
so na estrada com o caminhão-
pipa, a fim de conter a poeira que
prejudica moradores da região.

A previsão para a próxima
semana é iniciar os reparos na
estrada do Limoeiro (PIR 294),
que fica na região de Artemis e
Santa Olímpia. A equipe tam-
bém vai continuar a limpeza e
poda de mato em pontes de

madeira da zona rural, como
fez esta semana, na ponte do
Morro Grande, em Tupi, e na
ponte do bairro Pau d’Alhinho.

Na região de Anhumas, a

Sema continua fazendo a roça-
gem da vegetação no acosta-
mento da estrada principal, a
PIR 260, em toda sua extensão,
em sentidos alternados.
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ARTESP e concessionárias iniciam ações de apoio
Agência de Transporte do

Estado de São Paulo e as 20 con-
cessionárias que integram o Pro-
grama de Concessões Rodoviá-
rias do Estado de São Paulo lan-
çam ações de segurança, educa-
ção e conscientização no trânsi-
to em função da celebração do
Maio Amarelo. Neste ano, o mote
da campanha será “Juntos sal-
vamos vidas” e a ARTESP terá
novidades em sua programação
para o mês da segurança viária.

As ações de preservação de
vidas, redução de acidentes e se-
gurança nas estradas, iniciadas
já em 1º de maio, serão divulga-
das no site da Agência. Ao todo,
a programação conta com mais

de 200 atividades promovidas pe-
las concessionárias (https://bityli.
com/OZBkrI) a respeito de diferen-
tes temáticas que interferem no ní-
vel de segurança nas rodovias,
como a importância da manuten-
ção preventiva e da verificação dos
itens de segurança dos veículos e
os riscos da sonolência ao volante.

Já que as condições de saúde
dos motoristas também interferem
na qualidade e segurança nas vias,
algumas concessionárias oferece-
rão aos usuários serviços de veri-
ficação da glicemia, colesterol e
pressão arterial. Também serão
enfatizadas iniciativas educativas,
como a entrega de material com
dicas de segurança viária, o repas-

se de orientações sobre direção de-
fensiva, a distribuição de folhetos
informativos, inclusive de incenti-
vo ao uso do cinto de segurança.
Além de palestras, oficinas, teatro
e atividades lúdicas para crianças,
o cardápio de ações engloba até
a distribuição de kits de lanches
e até de brindes aos motoristas.

Além de apoiar e coordenar
as iniciativas das concessionárias,
a ARTESP promoverá ações pró-
prias de conscientização, como
Podcasts sobre temas de seguran-
ça viária. Também manterá a ilu-
minação de sua sede na cor ama-
rela, em referência à campanha,
enfatizando a relevância do trân-
sito mais humano e seguro. “As

atividades programadas para o
Maio Amarelo reforçam a impor-
tância de um comportamento
consciente nas rodovias, seja
conduzindo um veículo ou como
pedestre”, afirma Milton Perso-
li, diretor-geral da ARTESP.

Nas cancelas das praças de
pedágio das rodovias, serão afi-
xadas peças de comunicação, com
slogan da campanha. Mensagens
com orientações aos condutores,
ciclistas e pedestres serão intensi-
ficadas nas redes sociais da AR-
TESP e das concessionárias. Fra-
ses educativas serão veiculadas
nos PMVs (Painéis de Mensa-
gens Variáveis) distribuídas ao
longo das rodovias concedidas.
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Tradição afro-paulista é tema
de ações culturais e educativas
“Saberes no Pé do Tambu” terá lançamento de livro, vídeos
educativos e culturais, contações de histórias e show virtual

Com o objetivo de evidenciar
a cultura afro-paulista, incentivar
a sua preservação e permitir a
transmissão de saberes, a Casa de
Batuqueiro e a ETC Produtora,
ambas de Piracicaba, desenvolvem
o projeto “Saberes no Pé do Tam-
bu”, que reunirá ações culturais e
educativas como lançamento de
livro, transmissões audiovisuais
e contações de histórias. A inicia-
tiva é financiada pelo ProAC di-
reto, por meio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São Paulo.

O título do projeto é inspira-
do no Batuque de Umbigada,
também conhecido como Tambú
ou Caiumba. Trata-se de uma
das tradições de resistência ne-
gra de matriz bantu mais anti-
gas do estado de São Paulo, que
integra a cultura caipira piracica-
bana, marcada pela diversidade.

É nesse contexto que, na dé-
cada de 1990, surgiu a Casa de
Batuqueiro, por meio do traba-
lho desenvolvido por Vanderlei
Bastos e Antônio Filogênio de
Paula Junior, dois batuqueiros
reconhecidos pela comunidade.

LIVRO E RODAS DE
CONVERSA - O batuqueiro, fi-
lósofo e doutor em educação
Antônio Filogênio de Paula Ju-
nior é autor do livro “Saberes
no Pé do Tambu”, que compõe a
programação do projeto e tem
previsão para lançamento em
maio. O material apresenta o Ba-
tuque de Umbigada como uma
cultura de resistência marcada
pela preservação de diferentes ele-

“Saberes no Pé do Tambu” ressalta tradições

Paulo Fortunato

mentos da filosofia e da cosmo-
gonia africana de origem bantu.

A iniciativa realizará ainda,
nos próximos meses, quatro rodas
de conversa. Duas serão virtuais e
outras duas acontecem de forma
presencial – seguindo os proto-
colos de combate à covid-19 –
nos municípios de Tietê e Capi-
vari e reunirá membros da co-
munidade de batuqueiros, pes-
quisadores, pedagogas e contado-
ras de história que apresentarão
a Caiumba como um elemento de
educação no ambiente escolar.

PRODUÇÕES AUDIOVI-
SUAIS - Produções audiovisu-
ais também estão contempladas.
Serão produzidos quatro vídeos
que abordam temas como a con-
fecção do Tambu, realizada por
um batuqueiro e luthier e ele-
mentos de dança, canto e ritmo.
Além disso, haverá cinco vídeos
com contações de histórias do li-
vro “Dandara” e outros textos
infantis de Vanderlei Bastos. O
encerramento será marcado pelo
show virtual “Entre batuques e
batucadas: A Caiumba em dife-
rentes vozes”. Em todas as ações,
serão captados depoimentos e
imagens de bastidores, com o
objetivo de viabilizar a produção
de um vídeo institucional.

“A expectativa é grande para
que haja uma boa aceitação e cir-
culação desse material que é fruto
das vivências de uma comunida-
de ancestral, cuja memória alcan-
ça os primórdios da presença ne-
gra de origem bantu no Brasil, com
destaque para região oeste do es-

tado de São Paulo”, afirma Antô-
nio Filogênio de Paula Junior.

“Temos grandes expectativas
quanto ao alcance do material e,
com isso, poder falar com muita
gente e poder levar nossa cultura ao
maior número possível de pessoas.
Que a nossa cultura e as nossas tra-
dições tenham o devido reconheci-
mento, assim como nossas comuni-
dades em diferentes municípios
paulistas”, diz Vanderlei Bastos.

REALIZAÇÃO - A ETC
Produtora foi fundada em 2013
pela cantora, musicista e produ-
tora cultural Elaine Teotonio em
parceria com o mestre de capoei-
ra, músico e produtor cultural
Marcos Farias (Mestre Marqui-
nho). Além de atuar em eventos,
a ETC elabora, produz e assesso-
ra projetos culturais com foco nas
manifestações afro-brasileiras

para captações de patrocínios di-
retos, parcerias com o poder pú-
blico e para leis de incentivo.

Vanderlei Bastos e Antonio
Filogênio Junior iniciaram, em
1996, um trabalho em busca do
fortalecimento e da preservação
do Tambu, que deu origem ao
projeto Casa de Batuqueiro, que
realiza ações de transmissão de
saberes juntando as gerações, le-
vando o Batuque de Umbigada
para diversos bairros de Piraci-
caba e outras cidades ao oferecer
vivências, oficinas, cursos, rodas
de conversas e apresentações.

SERVIÇO
Mais informações sobre o
projeto “Saberes no Pé do
Tambu” podem ser conferi-
das no Instagram: @casade-
batuqueiro e @etcprodutora.

O avançado estado de aban-
dono da principal praça central
da Vila Prudente, região do bair-
ro Piracicamirim, foi constatado
pelo vereador Gilmar Tanno
(PV), que em atendimento aos
anseios da população, por melho-
ramentos, percorreu a região na
manhã desta segunda-feira (2),
principalmente no quadrilátero
envolvendo as ruas Guanabara,
Território do Acre, Gonçalves
Dias e avenida Dois Córregos.

No local, o parlamentar ve-
rificou que há diversos focos de
descarte de lixo e entulho, além
de observar que até a placa de-
nominativa da praça foi arran-
cada. "O que deveria ser um car-
tão de visita do bairro, hoje está
praticamente abandonado e
também comprometendo o co-
mércio", avalia Gilmar Tanno.
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Abandono de área central
preocupa moradores

Davi Negri

Gilmar Tanno foi acionado pela comunidade, para a solicitação
de limpeza do local e reforço na segurança de trânsito

O parlamentar ressalta que irá
acionar a Sedema (secretaria mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambien-
te) e a Semob (secretaria municipal
de Obras), bem como a Semuttran
(secretaria municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes), para avaliar a limpeza da área,
manutenção de equipamentos pú-
blicos e reforço na segurança de
trânsito, onde a população pede a
colocação de redutor de velocida-
de devido o grande fluxo de veí-
culos automotores pela região.

Gilmar Tanno também anun-
ciou que irá avaliar o andamento
do programa da prefeitura, que em
gestões anteriores difundia o
"Adote esta érea", onde na con-
trapartida a empresa se respon-
sabilizava pela manutenção de
uma área pública em troca, na
colocação de placa publicitária.
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Árvores irregulares colocam em
risco a população da Paulicéia

Davi Negri

Árvores irregulares colocam em risco a população da Paulicéia

O avanço das raízes de ár-
vores inadequadas que há anos
foram plantadas ao longo da rua
Virgílio Furlan e que causam
prejuízos, a exemplo do cruza-
mento com a rua Aimorés, no
bairro Verde, região da Pauli-
céia, está causando transtornos
a moradores e comerciantes.

O alerta sobre o problema foi
repassado ao gabinete do verea-
dor Gilmar Tanno (PV), na se-
gunda-feira (2), percorreu a re-
gião para observar in loco o pro-
blema e, ao mesmo tempo, dar
uma contrapartida ao comercian-
te Antonio Carlos Strezerck, que
também reclamou da situação.

Presente na região há mais
de 18 anos, com atuação no
ramo de bebidas, o comerciante
demonstra o quanto uma árvo-
re frondosa, ipê rosa, ao lado de
mais duas árvores pequenas,
além de um frondoso pé de goi-
aba, onde as raízes destas árvo-

res já comprometeram boa par-
te da calçada, além de afetar a
camada asfáltica e invadir resi-
dências que está a 10 metros de
distância. O entupimento de ca-
lhas também é outro problema
apontado pela população.

O comerciante mostra o es-
trago que o avanço das raízes já
fez no muro de sua empresa, onde
parte da construção está em des-
nível, o que poderá comprometer
a segurança do local. Antonio
Carlos ainda relata que a situa-
ção já foi avaliada por outros par-
lamentares, e até já existe proto-
colo na prefeitura onde foi pedi-
do solução do caso, mas até hoje
a situação não foi resolvida.

O vereador Gilmar Tanno
reiterou o acionamento da Sede-
ma (secretaria municipal de De-
fesa do Meio Ambiente), além  da
Semob (secretaria municipal de
Obras), visando dar uma solu-
ção para esta demanda popular.
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Hospital Regional abre
vagas para profissionais

O Hospital Regional de Pi-
racicaba abriu processo seleti-
vo para as funções de auxiliar
de farmácia, a carga horária é
de no máximo 40h mensais e o
salário é de R$2032,02 + Vale-
refeição, alimentação e trans-
porte. O contrato é no formato
CLT por prazo indeterminado.
Outra função em aberto é para
repositor no setor de farmácia
de no máximo 40h semanais e
o salário é de R$ 1.517,38 +
Vale-refeição, alimentação e
transporte e também abriu
processo para instrumentador ci-
rúrgico com carga horária de no
máximo 36h semanais e o salário

é de R$ 2.366,17 + Vale-refei-
ção, alimentação e transporte.

Também houve a prorrogação
das inscrições para a função de
mecânico de refrigeração, a carga
horário é de 200h mensais e o sa-
lário é de R$2.583,89 + Vale-re-
feição, alimentação e transporte.
Todos os processos são do forma-
to CLT para prazo indeterminado
e para se candidatar o interessado
deverá entrar no site www.
fascamp.org.br e ler atentamente o
edital, onde contém os requisitos
de cada função, se o candidato aten-
der a todos os critérios é só conti-
nuar a candidatura pelo site. O pra-
zo das inscrições vai até o dia 15.
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Vereador parabeniza os 119 anos da Guarda Civil Municipal
Durante a solenidade de co-

memoração dos 119 anos de cri-
ação da Guarda Civil Municipal
de Piracicaba, realizada nesta se-
gunda-feira (25), no Teatro Mu-
nicipal Erotídes de Campos, no
Parque do Engenho Central, o
vereador Laercio Trevisan Jr.
(PL), entregou um voto de con-
gratulações à corporação, aprova-
do através do requerimento 209/
2022. A homenagem foi recebida
pelo comandante da Guarda, Sid-
ney Miguel da Silva Nunes.

Os guardas civis Willian José
Santos Júnior, Francisco Derni-
val Miranda Júnior e Felipe Vieira
Alves, da equipe da Ronda Osten-
siva Municipal (ROMU), também
receberam voto de congratulações
pela apreensão de um homem apon-
tado com “gerente do tráfico” e 243
porções de drogas e R$ 42,95 em
dinheiro, no dia 08/11/2021, no
bairro São Jorge, em Piracicaba
(requerimento nº 988/2021).

Além disso, foi entregue o voto
de congratulações aos guardas ci-
vis Samuel Claudino dos Santos e
Thiago Vinícius Marciano pela pri-
são de um criminoso que estava
furtando fios de iluminação na
Ponte do Mirante, na Vila Rezen-
de (requerimento nº 99/2022).

PELOTÃO RURAL - Tre-
visan Jr. ainda destacou sua
emenda aprovada em 2020, que
resultou na compra de duas no-
vas viaturas para a Patrulha
Rural e ressaltou a importância
de ampliar o número de viatu-
ras, tanto para o patrulhamen-
to urbano, quanto rural.

PELOTÃO ESCOLAR -
Trevisan Jr. também destacou a
importância do trabalho desen-
volvido pelo Pelotão Escolar jun-
to às escolas de Piracicaba e res-
saltou ao prefeito Luciano Almei-
da a necessidade de realocar a
sede do referido pelotão, que atu-
almente está situada junto à sede
da corporação, para a área cen-
tral. “Fizemos um levantamento
na área central e nos bairros ad-
jacentes e constatamos 41 unida-
des escolares, com aproximada-
mente 31 mil alunos de ensino in-
fantil, fundamental, médio, técni-
co e universitário. É muito impor-
tante que a sede do Pelotão Esco-
lar, assim como, do Pelotão Ciclís-
tico – este para patrulhamento na
área do comércio, sejam realoca-
dos para a área central de nossa
cidade”, colocou o vereador.

ESTATUTO - O parlamen-
tar ressaltou publicamente ao pre-

Assessoria Parlamentar

Trevisan entregou votos de congratulações em evento de aniversário

feito Luciano Almeida, a necessi-
dade de enviar para apreciação e
votação a reforma do novo esta-
tuto da Guarda Civil e o plano de
carreira da corporação. “Há anos
o estatuto está pendente e a admi-
nistração precisa valorizar e reco-
nhecer nossos guardas civis, que
se dedicam diariamente no com-
bate ao crime, garantindo maior
segurança para nossa população.
Acreditamos que iremos votar ain-
da em 2022 essa reforma”, disse.

O evento teve a presença dos

deputados estaduais Alex de
Madureira (PL), Roberto Mo-
rais (CID) e Danilo Balas (PL).
Além do prefeito Luciano Almei-
da, secretários municipais, au-
toridades da segurança pública
e os vereadores Acácio Godoy
(PP), Gilmar Tano (PV), Gusta-
vo Pompeo (Avante), Josef Bor-
ges (Solidariedade), Paulo Camo-
lesi (PDT), Paulo Campos (Pode-
mos), Pedro Kawai (PSDB), Rai
de Almeida (PT), Thiago Ribeiro
(PSC) e Wagnão (Cidadania).

EEEEEMDHAPMDHAPMDHAPMDHAPMDHAP

Critério de vulnerabilidade social é destaque em programa de habitação
A definição dos critérios de

vulnerabilidade social a serem con-
siderados para identificar famíli-
as cadastradas em programas de
habitação foi o destaque da reu-
nião no último dia 28, com técni-
cos da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads) e da Empresa Mu-
nicipal de Desenvolvimento Habi-
tacional de Piracicaba (Emdhap).

Entre as propostas discutidas
na reunião, criar uma plataforma
integrada com o Cadastro Único
para identificar os critérios previ-
amente levantados pelo setor de
serviço social da Emdhap, retoma-
da do processo de selamento do
número de famílias nos Núcleos
Informais de Interesse Social e a
fiscalização acerca do surgimento

de novos núcleos foram aponta-
mentos realizados pelos presentes.

“Para a formulação de uma
política habitacional, precisamos
de dados consistentes que identi-
fiquem as famílias em situação de
risco social e o CadÚnico é uma
das ferramentas que podemos uti-
lizar em benefício das pessoas que
mais necessitam. O primeiro pas-
so foi dado a partir desse levanta-
mento que norteará as próximas
ações”, ressaltou Euclidia Fiora-
vante, secretária da Smads.

A reunião contou com a par-
ticipação da secretária da Sma-
ds, Euclidia Fioravante, Veridi-
ana Ricci, diretora do Departa-
mento de Proteção Social Especi-
al e Jacqueline de Barros, dire-
tora do Departamento de Prote-

ção Social Básica. Da Emdhap
participaram o presidente, Sér-
gio Maluf Chaim; o diretor admi-
nistrativo Jorge Henrique Silva;
Viviane Lorenzi, assessora jurídi-

ca, Sandra Liberal, secretária da
Diretoria, Priscila Zanardo Algar-
ra, e Mariela Marrano, assisten-
tes sociais, e Gabriela Favari, esta-
giária do Setor de Serviço Social.

Divulgação

Reunião com técnicos da Smads e Emdhap sobre programa de habitação
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MAIS MILIONÁRIA
Está confirmado: dia 02

de maio começa a loteria que
será quase 5 vezes mais difí-
cil que a Mega Sena.

FUNCIONAMENTO
Cada aposta será exigida

uma indicação de 1 a 6 núme-
ros na matriz de 50 dezenas   e
até 2 números na matriz de 6
dezenas. Por outro lado, o apos-
tador poderá apostar em até 12
números na primeira matriz e
até seis números na segunda.

VALOR
A aposta simples custará

R$6,00. O preço de cada aposta
combinada, ou múltipla, será es-
tabelecido pela multiplicação do
preço unitário da aposta simples,
chegando a R$ 83.160,00 (12
dezenas na 1ª matriz  + 6 na 2ª
matriz). As tabelas completas
com valores das apostas e pro-
babilidade de acerto estão à dis-
posição em nosso WhatsApp
(19) 99441-0488. O primeiro
sorteio, embora não tenha data
divulgada, será no começo de
junho. O sorteio será semanal,
aos sábados e poderá ser feito
apostas teimosinha que é um
método de jogo permite que você
utilize os mesmos números em
uma sequência de sorteios.

VALOR DO PRÊMIO
Começa com valor mínimo

de R$ 10 milhões. Mesmo se a
arrecadação não atingir este
montante, a caixa vai garan-
tir este valor mínimo. A por-
taria garante que serão 10 fai-
xas de premiação. A principal
delas será entregue para aque-
les que acertarem 6 números
na primeira matriz e 2 na se-
gunda. Não haverá concursos
finais zero e cinco Também
nãohaverá sorteios especiais
onde o prêmio não acumula.

VAI ACUMULAR MUITO
Por ser a loteria mais difícil

de todas daqui, inclusive com-
parando-se as mais difíceis do
mundo, os prêmios irão acumu-
lar tanque que podem chegar a
valores bilionários! Se não hou-
ver aposta premiada na primei-
ra faixa de premiação, o valor
acumula para a 1ª faixa do con-
curso subsequente. O mesmo vale
se não houver aposta vencedora
da 6ª à 10ª faixa. Além disso, se
não houver aposta vencedora na
2ª faixa, o valor é rateado entre
os vencedores da 3ª; se não
houver na 3ª, o valor é rateado
entre os da 4ª; se não houver
na 4ª, o valor é rateado entre os
da 5ª; se não houver da 5ª, o
valor é rateado entre os da 6ª.

PPPPPROJETOROJETOROJETOROJETOROJETO

Monte Alegre terá em
maio oficinas artísticas
e paisagística gratuitas
“Arte na Comunidade”, patrocinado pela Oji Papéis, também terá mural feito
por artistas e alunos inspirado pelas cores e beleza da flora e da fauna local

O Centro Comunitário do
bairro Monte Alegre, em Piraci-
caba, ganhará em maio nova
edição do projeto “Arte na Co-
munidade”, com o patrocínio da
Oji Papéis Especiais, por meio da
Lei de Incentivo à Cultura.

O projeto, assinado e lidera-
do pelo premiado artista visual
Camilo Riani, sob o formato da
consagrada experiência “MuroAr-
te”, é estruturado em oficinas de
sensibilização e percepção artísti-
ca para crianças e jovens de esco-
las públicas e de moradores do
bairro que irão contribuir no pro-
cesso criativo de um mural inspi-
rado pelas cores e beleza da flora e
da fauna local. Além de Camilo,
participam do projeto os artistas
João Ariozo Peixe Pichado, Eras-
mo Spadotto e Eduardo Grosso.

Para Mônica Salles, que coor-
dena a Responsabilidade Social na

Oji Papéis, o relacionamento com
a comunidade é algo muito especi-
al, pois a fábrica de papel nasceu
no bairro há quase 70 anos. “O
Monte Alegre tem uma presença

Helio Graça

Projeto é assinado e liderado pelo premiado artista visual Camilo Riani

magnífica de vida! Cada rua, cada
casa e jardim conta uma história e
é um privilégio para a empresa fa-
zer parte de tal legado”, reflete.

OFICINAS - As primeiras

oficinas artísticas acontecem de 10
a 12 de maio no período da manhã,
com a participação de crianças da
rede pública de ensino, e à tarde
em 12 de maio, com a participação
de crianças moradoras do bairro.

Já as oficinas de paisagismo
serão abertas para a população nos
dias 21 e 22 de maio das 8h às 12h
e ministradas pelos paisagistas Fer-
nando Codo e Tatiana Malusá.

SERVIÇO
“Arte na Comunidade”. As ati-
vidades são gratuitas, porém
são exigidos inscrição prévia,
aceite e ciência dos termos
de participação. Oficinas ar-
tísticas abertas para a po-
pulação (12 de maio das 13h
às 16h). Oficinas de paisagis-
mo abertas para a população
(21 e 22 de maio das 8h às
12h) e inauguração do mura-
lismo (25 de maio, às 10h)

PPPPPROFESSORESROFESSORESROFESSORESROFESSORESROFESSORES

Apeoesp reafirma luta contra
confisco e pelos 33,24%
de reajuste à categoria

Divulgação

Professora Bebel coordena reunião que decidiu por novas ações
em defesa dos professores e dos aposentados e pensionistas

O Conselho Estadual de Re-
presentantes da Apeoesp (Sindica-
to dos Professores do Ensino Ofi-
cial de Ensino do Estado de São
Paulo) reafirmou a luta contra o
subsídio aos professores, assim
como pelo reajuste de 33,24%, para
equiparação ao piso nacional, e
pelo fim do confisco salarial de
aposentados e pensionistas, que
tem reduzido o valor recebido
em seus vencimentos. A posição
foi definida em encontro na no
último sábado, 30 de abril, em
São Paulo, na sede da Apeoesp,
que foi coordenado pela presi-
denta da entidade, a deputada
estadual Professora Bebel (PT).

O encontro foi marcado por
amplo debate sobre a atual situa-
ção dos professores no Estado de
São Paulo e contou com a partici-
pação do vice-presidente da Inter-
nacional da Educação, professor

Roberto Franklin de Leão; do ad-
vogado Luiz Eduardo Greenhal-
gh, dirigente nacional do PT; do
desembargador Alfredo Attiè, pre-
sidente da Associação Paulista de
Direito; do professor Mauro Pu-
erro, dirigente da Resistência/
PSOL e de Henrique Áreas, secre-
tário de propaganda do PCO.

De acordo com a Professo-
ra  Bebel, neste encontro foi de-
finido que a  próxima assembleia
estadual dos professores acon-
tecerá no próximo dia 3 de ju-
nho, na Praça da República, em
São Paulo. Também foi confir-
mado o  XI Encontro Estadual
dos Aposentados para 12 de
maio e a  II Marcha Estadual
dos Aposentados no próximo
dia 13, cuja pauta central é a luta
pelo fim do confisco nos venci-
mentos de aposentados e pensi-
onistas do Estado de São Paulo.LLLLLEGISLAEGISLAEGISLAEGISLAEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

Recomposição de 10,56% é aprovada; servidor poderá repor dias de greve
Após quatro horas e três reu-

niões extraordinárias, a Câmara
Municipal de Piracicaba aprovou
a recomposição salarial de 10,56%
ao funcionalismo, referente ao pe-
ríodo que vai de março de 2021 a
fevereiro deste ano, e a possibili-
dade de os servidores que aderi-
ram à greve escolherem, entre seis
alternativas, como compensarão
os dias de falta ao trabalho, sem
qualquer desconto pecuniário.

As discussões em plenário ti-
veram início às 16h40 desta sexta-
feira (29) e foram acompanhadas
pelo público que lotou a galeria e
ocupou o hall de entrada do pré-
dio principal da Câmara. Após di-
versas manifestações na tribuna,
os vereadores aprovaram o subs-
titutivo da CLJR (Comissão de Le-
gislação, Justiça e Redação) ao
projeto de lei 92/2022, de autoria
do Executivo, que agora segue
para a sanção do prefeito Luciano

Almeida (União Brasil). A recom-
posição em 10,56% atende a des-
pacho do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, exarado no
último dia 27, e é extensiva aos
servidores inativos e pensionistas.
O percentual será aplicado retroa-
tivamente a 1º de março deste ano,
conforme a data-base do funcio-
nalismo público municipal, e leva
em conta as perdas inflacionárias
entre março de 2021 e fevereiro de
2022, baseada em três índices
nacionais: IPC, da Fipe, e INPC
e IPCA, do IBGE. Já o pagamen-
to da reposição salarial referen-
te ao período de março de 2019
a fevereiro de 2021 e que com-
pleta os 21% de recomposição sa-
larial reivindicados pelo funci-
onalismo segue "sub judice".

Sob a alegação de "inconsti-
tucionalidade" (em parecer emiti-
do pela CLJR em conjunto com a
Comissão de Orçamento e Finan-

ças da Câmara), a redação do subs-
titutivo eliminou o artigo 2º da
proposta original assinada pelo
chefe do Executivo, que previa es-
tender a aplicação da recomposi-
ção de 10,56% também aos agen-
tes políticos da administração
municipal: prefeito, vice, secretári-
os municipais, chefe de gabinete,
procurador-geral e presidentes de
autarquias e empresas públicas.

Segundo Luciano Almeida,
como a remuneração do prefeito
delimita o máximo que pode ser
pago a um servidor público, a cor-
reção dos subsídios dos agentes
políticos permitiria elevar o teto do
funcionalismo, congelado desde
2015, situação que hoje afeta "ao
menos 100 servidores, principal-
mente da área da saúde". "Verifi-
ca-se na jurisprudência a vedação
à alteração do subsídio dos prefei-
tos, vereadores e secretários no
curso da legislatura, ainda que por

meio da revisão geral anual, em
razão da 'regra da legislatura',
segundo a qual o subsídio deve
ser fixado em uma legislatura
para a subsequente", afirma o
parecer conjunto das comissões.

O documento cita, ainda, ou-
tras dois embasamentos legais. O
primeiro, uma resposta do ex-mi-
nistro do Supremo Tribunal Fede-
ral Celso de Mello a provocação
anterior feita pela própria Câma-
ra: "Revela-se inconstitucional a
vinculação dos subsídios devidos
aos agentes políticos locais (prefei-
to, vice-prefeito e vereadores) à
remuneração estabelecida em fa-
vor dos servidores públicos muni-
cipais". E o segundo, a lei munici-
pal 9.266, de 19 novembro de 2019,
que fixou os subsídios do prefeito,
do vice e dos secretários munici-
pais para a legislatura 2021-2024
e que "não prevê a revisão geral
anual para os agentes políticos".

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou nesta quin-
ta-feira (28) as obras de reforma
do Centro de Lazer do São Di-
mas (Celasdi), fruto de uma
emenda de sua autoria, no valor
de R$ 155 mil aprovada em 2020.
O local será contemplado com
novo piso graniliti no interior do
salão, reforma do campo de boc-
ce, reboco da parede da fachada
e revitalização da iluminação do
campo de futebol de areia.

Além disso, o parlamentar
solicitou à Semob a revitaliza-
ção da iluminação da quadra
poliesportiva por modelos de
LED, o que proporcionará a eco-
nomia de energia elétrica e me-

lhor iluminação do local. “O Ce-
lasdi é um dos espaços públicos
mais bem cuidados da cidade
de Piracicaba, em parceria com
a diretoria voluntária da enti-
dade, o qual é utilizado por uma
grande quantidade de pessoas,
desde crianças aos grupos da
terceira idade, para prática de
diversas modalidades esporti-
vas”, destacou Trevisan Jr.

“Tais ações visam garantir
melhores condições de uso deste
importante espaço de lazer e de
atividades esportivas da área cen-
tral da cidade, proporcionando
melhor infraestrutura e maior
qualidade de vida e bem-estar aos
frequentadores do local”, finalizou.

CCCCCENTROENTROENTROENTROENTRO     DEDEDEDEDE L L L L LAZERAZERAZERAZERAZER

Celasdi recebe reforma com verba de emenda
Assessoria Parlamentar

Para Trevisan, ações garantem melhores condições do espaço de lazer
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Cidade chega a 20 km de novas ciclofaixas
Implantação de novos três quilômetros de ciclofaixas no bairro Santa Rita foi concluída no último dia 29

Piracicaba chegou a 20 Km de
novas ciclofaixas. A implantação
dos novos 3 Km no bairro Santa
Rita foi concluída. A ação faz par-
te do projeto CicloVidas, da Pre-
feitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes (Semuttran), e que prevê a im-
plantação de 40 Km de novas ci-
clofaixas e ciclorrotas no muni-
cípio até 2024. Técnicos da Se-
muttran vistoriaram a finaliza-
ção do serviço no último dia 29.

Essa foi a terceira etapa do
projeto CicloVidas e contemplou
cinco novos pontos. São eles o
trecho da rua Carolina Secheto
Martins (entre as ruas Arthur
Eugênio Sacconi e Marcília de
Oliveira Campos); a rua Marcí-
lia de Oliveira Campos (entre a
rua Carolina Secheto Martins e a
avenida Dorival Cruz Lima); a rua
Lívio Ferraciú (entre a rua Caroli-
na Secheto Martins e a avenida dos
Concepcionistas); a avenida dos
Concepcionistas (entre a rotató-
ria da avenida Dorival Cruz
Lima e a rua José Antônio Tricâ-

nico); e a rua José Antônio Tri-
cânico (iniciando e finalizando
na avenida dos Concepcionistas).

“Para implantar esses no-
vos 3 Km, avaliamos os trechos
que já havíamos implantado no
bairro Santa Rita, dialogamos
com moradores, que nos apre-
sentaram sugestões em reunião
junto à Secretaria Municipal de
Governo, e com ciclistas”, afir-
ma a titular da Semuttran, Jane
Franco de Oliveira. “A Semut-
tran ainda trabalha em outros
estudos para implantação de ci-
clofaixas visando proporcionar
uma malha cicloviária em Pira-
cicaba conectada”, complementa.

FASES – A primeira fase
do projeto CicloVidas contem-
plou a implantação de 15,3 Km
de ciclofaixas nos bairros Santa
Rita e Nova Piracicaba e no dis-
trito de Artemis. Com a segun-
da fase foi implantado 1,7 Km
em trechos das ruas Arthur Eu-
gênio Sacconi e Carolina Secheto
Martins, no bairro Santa Rita.

A implantação de ciclofaixas
envolve sinalização horizontal,

como pintura, tachão e tachinha,
e vertical, que são as placas. As
travessias das ciclofaixas nos cru-
zamentos receberam ainda um
acabamento especial na cor ver-
melha, garantindo mais visibili-
dade e segurança na travessia.

Para implantar as ciclofai-
xas, ciclovias e ciclorrotas, o fa-
tor segurança é fundamental e
por isso é o primeiro ponto con-
siderado na hora de escolher os
locais. “Nós temos por objetivo
incentivar a utilização de outros
modais para aprimorar nossa
mobilidade urbana e para garan-
tir locais seguros realizamos es-
tudo minucioso”, explica Jane.

A secretária lembra ainda
que as ciclofaixas implantadas
até agora estão localizadas em
regiões com grande apelo ambi-
ental, com áreas verdes e paisa-
gens que agradam os ciclistas.
"As ciclofaixas também atendem
uma das solicitações dos ciclis-
tas presentes em muitas pesqui-
sas que é a presença de trechos
com sombras no percurso", com-
plementa a titular da Semuttran.

Justino Lucente

Rua José Antônio Tricânico recebeu nova ciclofaixa

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba, por intermédio do ve-
reador Pedro Kawai (PSDB), na
moção de aplausos 46/2022 pa-
rabeniza o professor José Vicen-
te, pelo lançamento do livro “E
aí, professor Caixeta?”. A entre-
ga da honraria aconteceu na
sala de reuniões da presidência,
no último dia 28, em ato solene
do cerimonial da Câmara.

Kawai destacou a relevân-
cia do trabalho do professor, em
estímulo e exemplo de vida que
a obra terá na formação dos jo-
vens. "É uma doação de conhe-
cimento, que tem o reconheci-
mento da população, e com o
apoio dos 23 vereadores", disse.

Emocionado, o professor Cai-
xeta Filho falou da honra em rece-
ber a homenagem da Câmara, no
entendimento de que a cidade é
depositária de muita esperança, na
expectativa de que os próximos
anos sejam generosos. O professor
enalteceu os abnegados pela cida-
de. "Torço para que mais pessoas
de bem se estabeleçam e sejam
exemplo para todos", concluiu.

MOÇÃO - No teor da pro-

MMMMMOÇÃOOÇÃOOÇÃOOÇÃOOÇÃO

Câmara homenageia autor por lançamento de livro
Davi Negri

Câmara destaca novo lançamento do professor Caixeta Filho

positura, o vereador Pedro Ka-
wai enfatiza que o professor Cai-
xeta Filho, aos 60 anos de idade
e 33 anos de dedicação à Esalq/
USP (Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz/Univer-
sidade de São Paulo), se prepa-
ra para a aposentadoria em
grande estilo. Também observa
que no dia 16/03, às 19h30, ele
divulgou detalhes do seu livro ‘E
aí, professor Caixeta?’ e também
de um programa de entrevistas
que passará a comandar na web.

Caixeta é professor no Depar-
tamento de Economia, Adminis-
tração e Sociologia da Esalq e co-
ordenador e fundador do Esalq-
LOG (Grupo de Pesquisa e Exten-
são em Logística Agroindustrial).
Ele também ocupou o cargo de di-
retor da tradicional escola entre
2011 e 2014. O profissional pos-
sui diversas especializações inter-
nacionais como na Austrália, Ale-
manha e nos Estados Unidos.

Caixeta Filho foi diretor da
Esalq e secretário municipal de
Trânsito. No livro ele relata ter re-
gistrado nas páginas momentos
emocionantes de sua história pes-

soal e de sua trajetória profissional
– conteúdo postados no decorrer
de 2021 em seus perfis nas redes
sociais, e que, agora reunidos, dão
lugar a um livro resgatando os prin-
cipais fatos da sua caminhada. A
obra tem patrocínio do grupo Esalq-
Log e foi editada pela Uiclap.

VENDA - As edições terão
os honorários relativos aos di-
reitos autorais obtidos com a co-
mercialização da obra revertidos
para os projetos sociais de uma

entidade beneficente da cidade
de Piracicaba, a Muccap (Asso-
ciação Pró Mutirão da Casa Po-
pular de Piracicaba) – entidade
fundada e coordenada pela as-
sistente social Ivani Fava Neves.

Outra novidade é o progra-
ma de entrevistas, o ‘E Aí? Toc
Xou’. O talk show será exibido em
site próprio. A proposta do progra-
ma é a de contar histórias para
que os espectadores se inspirem e
aprendam com os entrevistados.

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Vias públicas no São Dimas
recebem manutenção

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou, no último
dia 27, os serviços de corte de mato
e limpeza no canteiro central das
avenidas Carlos Botelho, no bair-
ro São Dimas, e Saldanha Mari-
nho, no bairro Cidade Alta. Tais
demandas foram encaminhadas
pelo parlamentar e atendidas pela
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente).

Além disso, o parlamentar
acompanhou os serviços de poda
de árvores e limpeza de calçada
que estão sendo realizadas na
avenida Comendador Pedro
Morganti, principal via de acesso
ao bairro Monte Alegre. Trata-se
de uma parceria da Sedema com
a PUSP-LQ - Prefeitura do Cam-
pus USP “Luiz de Queiroz”.

“Agradeço ao prefeito do
campus, prof. Roberto Arru-
da e ao secretário da Sedema,
Alex Gama, pela parceria e
atendimento desta demanda,
que visa garantir maior segu-
r a n ç a  a o s  m o t o r i s t a s  q u e
transitam pela avenida Pedro
Morganti”, disse o vereador.

PRAÇA LODOVICO TRE-
VISAN – Nesta quinta-feira (28),
o vereador Trevisan Jr. realizou

Assessoria Parlamentar

Trevisan Jr acompanhou limpeza e fiscalizou praça e rede de esgoto

uma visita na praça Lodovico
Trevisan, localizada entre as ruas
João Sampaio, Samuel Neves e
travessa Dona Eugênia, no bair-
ro São Dimas. No local, o parla-
mentar constatou irregularida-
des no calçamento, o que vem ofe-
recendo riscos de acidentes e pre-
judicando a passagem de pes-
soas com mobilidade reduzida.

“Estarei encaminhando um
ofício à Semob, pedindo os devi-
dos reparos no calçamento, as-
sim como a possibilidade de re-
vitalização do local, com a im-
plantação de novo calçamento
do tipo intertravado, inclusive
com rampa de acessibilidade”
destacou o parlamentar.

ESGOTO – O Semae (Ser-
viço Municipal de Água e Esgo-
to), através da concessionária
Mirante, finalizou nesta sema-
na, os trabalhos de conserto de
rede de esgoto na rua Barão Pi-
racicamirim, esquina com a rua
Padre Lopes, do bairro São Di-
mas. “A rede de esgoto estava
com vazamento, o que provocou
danos no calçamento. Agradeço
a atenção da equipe do Semae e
da Mirante pelo atendimento da
solicitação”, colocou o vereador.
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Setores de Protocolo e Compras são alocados em novas salas
Os setores de Protocolo e Di-

visão de Compras, ligados à Se-
cretaria Municipal de Adminis-
tração, atendem em novo andar
desde ontem, 2. O Protocolo está
alocado no 1º andar e a Divisão
de Compras no 7º andar. A Sala
de Licitações, porém, permanece
no 1º andar. Os telefones tam-
bém permanecem os mesmos
(3403-1016 – Protocolo e 3403-
1308 - Compras). Mudanças in-
tegram plano de reorganização
da ocupação das secretarias
municipais nos andares do Cen-
tro Cívico, capitaneado pela Se-

cretaria Municipal de Adminis-
tração (Semad), para otimizar o
atendimento ao contribuinte.

“O objetivo é organizar a se-
cretaria para melhorar a logís-
tica interna, tornando o proces-
so burocrático mais eficiente. Es-
tando toda a equipe que cuida
do mesmo assunto no mesmo
local se garante um processo
mais ágil e funcional”, explica
Dorival José Maistro, secretário
municipal de Administração.

A readequação dos espaços
começou com a entrega da Pra-
ça de Atendimento ao Cidadão

– Térreo 02 totalmente reforma-
da. Com a alteração, os atendi-
mentos ao público foram con-
centrados no T2. Antes, parte
deles acontecia no T1 e os ou-
tros estavam espalhados pelo
prédio desde que o T2 foi desati-
vado por conta de fortes chuvas
que danificaram a estrutura.

A segunda etapa de reade-
quação foi a unificação das ativi-
dades do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medi-
cina do Trabalho (Sesmt) e do Ser-
viço de Perícias Médicas (Sem-
pem), ambos agora localizados

na rua das Freguesias, 165, bair-
ro Nova Piracicaba, facilitando
o atendimento dos funcionários.

A implantação da terceira
etapa começa com a transferên-
cia destes departamentos da Se-
mad. “Como o Protocolo exter-
no é realizado no T2, a altera-
ção visa oferecer ao setor de
Protocolo recebimento dos pro-
cessos próximo ao Térreo 2. A
mesma lógica vale para a Divi-
são de Compras, que ficará mais
próxima da gestão administra-
tiva, já que a sede da Semad fica
no 7º andar”, explicou Maistro.

UUUUUNIMEPNIMEPNIMEPNIMEPNIMEP

Comissão apresenta os
resultados de avaliação

Os setores de Avaliação Ins-
titucional e da Comissão Própria
de Avaliação (CPA) da Unimep
promovem três encontros com os
estudantes dos cursos de gradu-
ação, do campus Taquaral, para
apresentar os resultados das
avaliações realizadas no ano de
2021. As atividades começaram
ontem, 2, e seguem hoje, dia 3.

No ano passado, foram
aplicados distintos questioná-
rios à comunidade discente,
dentre eles: os questionários
para alunos ingressantes, so-
bre a Infraestrutura e Serviços
– 10 Dimensões do Sinaes (Sis-

tema Nacional de Avaliação da
Educação Superior), o questi-
onário de Avaliação Ensino
Aprendizagem, e, ainda, o ques-
tionários sobre as aulas online
realizadas ao longo do ano.

As atividades são direciona-
das apenas aos estudantes e
ocorrem em três momentos dis-
tintos. Hoje, 3, os encontros
ocorrem das 7h40 às 9h, no Au-
ditório Verde, para alunos de to-
dos os cursos, e também no perí-
odo noturno, das 19h20 às
20h30, também no Teatro Uni-
mep, para os estudantes do curso
de direito do campus Taquaral.

Divulgação

ARENINHA
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) visitou na
tarde de ontem, 2, as obras
do projeto Areninha, que
contempla um campo soci-

ety  de grama s intét ica e
quadra de basquete 3x3. O
projeto está sendo instala-
do na área de lazer do Vem
Viver, no bairro Vila Sônia.

PANORAMA
O vereador Ary Pedroso Jr. (So-
lidariedade) agradece a aten-
ção da Semob (Secretaria
Municipal de Obras) em ins-
talar uma lombada na rua
José Eduardo Rufino de Oli-
veira, no bairro Jardim Pano-
rama. A instalação contempla
pedido de moradores que rei-
vindicavam há vários anos
essa lombada, visando coibir
abusos e alta velocidade em-

pregada por alguns motoris-
tas na via. O parlamentar co-
brou a instalação da lombada
no local através das indica-
ções 275/2014, 1560/2020 e
87/2021. A lombada foi execu-
tada agora no mês de abril,
trazendo maior segurança a
via, sendo que a comunidade
agradece o empenho do vere-
ador a das secretarias envolvi-
das na resolução do problema.

Divulgação
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Sorteio de prêmios marca Festa do Trabalhador
Evento foi realizado no clube da entidade, coordenado pelo presidente do Sincomerciários, Vitor Roberto

O Sindicato dos Empregados
no Comércio de Piracicaba (Sin-
comerciários) reuniu mais de
800 participantes na Festa do
Trabalhador, promovida domin-
go, 1  de Maio, “Dia do Trabalha-
dor”, para comemorar a data. O
evento, realizado no clube da
entidade, coordenado pelo pre-
sidente do Sincomerciários, Vi-
tor Roberto, foram sorteados 15
prêmios entre os comerciários as-
sociados, além de oferecido muita
brincadeira para a criançada.

Ao longo da festa, regada a
cachorro-quente, espetinhos, cho-
pes e refrigerantes, entre outras
guloseimas, o presidente do Sin-
comerciários sorteou TV em cores,

geladeira, micro-ondas, batedei-
ras e até máquina de lavar rou-
pas. Tudo animado por Luís Cás-
sio e Devair, e show da banda
Rota Nacional, num clima bas-
tante familiar e descontraído.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Gilmar Rotta, juntamente
com o vereador Acácio Godoy, e o
ex-vereador e radialista Lair Bra-
ga, também prestigiaram a festa
que é tradicional na categoria e,
inclusive, participaram dos sortei-
os. “Sem dúvida, foi uma grande
festa, para alegria dos nossos as-
sociados que tiveram um dia espe-
cial neste primeiro de maio, quan-
do comemoramos o Dia do Traba-
lhador”, disse Vitor Roberto.

1-O presidente Vitor Roberto comandou os inúmeros sorteios ao longo da Festa do Trabalhador Comerciário. 2-A Festa, já tradicional, foi realizada no Clube dos Comerciários. 3-Ao todo, 15 prêmios foram sorteados
na Festa do Trabalhador Comerciário. 4-Comerciários e familiares participaram da Festa do Trabalhador, no Clube dos Comerciários. 5-David Alves, Vivian Previde, Vitor Roberto, Gilmar Rotta e Acácio Godoy.

1 2

3 4 5
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Câmara terá preparatório para conferência
Promovido pela vereadora Rai de Almeida, encontro acontece nesta terça-feira (3), às 19h, na sala B do prédio anexo à Câmara

Acontece hoje, 3, às 19h, na
sala B do prédio anexo da Câma-
ra Municipal de Piracicaba, even-
to preparatório para a Conferên-
cia Popular pelo Direito à Cidade.
Aberto a todos os públicos, a ati-
vidade será realizada pelo gabi-
nete da vereadora Rai de Almei-
da (PT) em parceria com a Mar-
cha Mundial das Mulheres.

A atividade deve ser orga-
nizada a partir de roda de con-
versa que debaterá questões

sobre temas específicos – como
a questão das mulheres e o di-
reito à cidade – e variados,
como a luta por moradia dig-
na, por saneamento, por em-
prego, contra o genocídio e en-
carceramento da juventude po-
bre e negra, pelos direitos hu-
manos, pela igualdade de gêne-
ro, de credo, pela distribuição
de renda, pela democracia e so-
berania nacionais entre outros.

Os organizadores esperam

contar com a presença de repre-
sentantes de movimentos vari-
ados, como os movimentos fe-
ministas, LGBTQIA+, grupos
ambientalistas, líderes religiosos,
movimento negro, movimentos
culturais, movimento sindical e
partidários dentre tantos ou-
tros ligados à defesa da vida e
sua organização na cidade.

Ainda de acordo com os or-
ganizadores, esse encontro pre-
paratório pretende, assim, am-

pliar a discussão e a construção
de convergências acerca das ex-
periências recentes, acertos e er-
ros, novos caminhos e formas de
luta e organização da vida urba-
na – dando voz às organizações
e plataformas populares varia-
das – com foco especial, mas não
único, no direito das mulheres.

Para a vereadora Rai de Al-
meida, “esse encontro prepara-
tório deve auxiliar os movimen-
tos populares e o cidadão e ci-

dadã a organizar com mais efe-
tividade e objetividade as pau-
tas a serem apresentadas na
Conferência Popular pelo Direi-
to à Cidade”, previstas para
ocorrer em São Paulo, no mês
de junho, e que é organizada
pela Frente Brasil Popular.

De acordo com Rai, todos e
todas estão convidados e convi-
dadas para essa atividade de pre-
paração. “É importante que a po-
pulação participe da vida políti-

ca da cidade, tomando parte de
encontros como esse onde deba-
tes importantes são realizados a
fim de se pensar a vida nas cida-
des de maneira mais justa, mais
igualitária, mais equânime e, cla-
ro, mais humana”. Por fim, con-
clui a vereadora que é “preciso pen-
sar o que é local para podermos
transformar a nação” afirma.

O prédio anexo da Câma-
ra  Munic ipal  tem entrada
pela rua São José, 547.
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Sema e Progaia iniciam vistorias
para restauração ecológica
Onze propriedades rurais localizadas na microbacia do
ribeirão dos Marins serão beneficiadas por meio de programa

As vistorias para o trabalho
de restauração ecológica de onze
propriedades rurais na microba-
cia do ribeirão dos Marins foram
iniciadas na última quinta e sex-
ta-feira, 28 e 29/04, pela Prefeitu-
ra de Piracicaba, por meio da Sema
(Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento), e a empre-
sa Progaia, que será responsável
por executar o plano de trabalho.

A ação será realizada por
meio do programa municipal
PSA (Pagamento por Serviços
Ambientais), da Sema, e fará a
restauração ecológica de 21 hec-
tares em áreas de APPs (Área de
Preservação Permanente) e de
Reserva Legal, além do cerca-
mento em áreas com pastagem.

O objetivo das visitas, tam-
bém acompanhadas por técni-
cos do Semae (Serviço Munici-

pal de Água e Esgoto) e da Agên-
cia das Bacias PCJ, foi para fa-
zer a apresentação da empresa
aos agricultores e uma vistoria
da área destinada ao projeto.

Nesta semana, a empresa
iniciará o preparo das áreas
para o plantio de mudas de es-
pécies nativas. O plano de tra-
balho prevê a conclusão desta
fase de implementação até julho,
mas o serviço contratado con-
templa a manutenção da área
pela empresa por dois anos.

Os recursos para a execução
do projeto foi possível após a Pre-
feitura de Piracicaba, por meio da
Sema, ter sido contemplada no fi-
nal de fevereiro com o recurso de
R$ 450 mil, proveniente de edital
da Agência das Bacias PCJ, para
uso em restauração ecológica, sem
necessidade de contrapartida.

“Estamos muito dedicados
neste projeto e temos certeza que
será um trabalho intenso, mas
muito importante e com um

imenso impacto positivo para o
restabelecimento de ecossiste-
mas degradados”, afirma Nan-
cy Thame, secretária da Sema.

Técnicos da Sema e do Semae com proprietário durante a vistoria

Divulgação

A Prefeitura vai recuperar o
pier de onde sai o passeio turístico
de barco pelo rio Piracicaba, na
avenida Beira Rio. A obra, que terá
investimento de R$ 234 mil, será
realizada em 180 dias, a partir da
ordem de serviço, que deve ser as-
sinada nos próximos dias. A em-
presa vencedora foi a Jarabe En-
genharia Ltda. A informação foi
divulgada na edição do Diário Ofi-
cial do último dia 28/04. O píer foi
danificado em incêndio criminoso
na madrugada de 22/07 de 2021 e a
Prefeitura registrou Boletim de Ocor-
rência para apuração do crime.

As obras de reforma e re-
cuperação previstas em con-
trato incluem a desmontagem
do píer, deck e passarela e

PPPPPIRACICABAIRACICABAIRACICABAIRACICABAIRACICABA

Prefeitura vai recuperar píer
do passeio de barco pelo rio

A estrutura foi danificada após incêndio criminoso

Divulgação
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ArcelorMittal lança projeto musical para jovens
A ArcelorMittal Piracicaba

traz mais um projeto social para o
município. Trata-se do Acordes,
criado pela Fundação ArcelorMit-
tal e financiado com recursos de
Lei de Incentivo à Cultura, volta-
do para a educação musical de cri-
anças e jovens. O projeto será rea-
lizado com aproximadamente 100
crianças do Colégio Dom Bosco
São Mário, do ensino funda-
mental 1, de 6 a 11 anos. O lan-
çamento ocorreu na manhã de
ontem, 2, com a presença dos re-
presentantes da escola, da em-
presa e apresentação dos músicos.

A iniciativa contempla o en-
sino de música nas escolas, con-
tribuindo para o desenvolvimen-
to cultural dos alunos e para a
melhoria do desempenho esco-
lar, por meio de ganhos de per-
cepção, atenção e concentração. As
atividades incluem aulas semanais
de musicalização, flauta doce, vi-
olino, viola clássica e violoncelo.

As competências de trabalho em
equipe, companheirismo e convi-
vência em grupo também são re-
sultados do projeto, que tem o
objetivo de formar uma Orques-
tra de Câmara Jovem em cada
município onde está presente.

Para Eliana Duran da Penha
Senicato, diretora do Colégio
Dom Bosco São Mário, o projeto
faz parte do sonho de todos
aqueles que frequentam a insti-
tuição. “Um colégio salesiano
sem música não existe. Aqui, te-
atro, música e arte fazem parte
dos nossos valores. É um prazer
receber esse projeto, e será mara-
vilhoso acompanhar o desenvol-
vimento das crianças na música”.

Paulo Raso, gerente de Pes-
soas da ArcelorMittal Piracicaba,
também destacou a importância
do projeto para o desenvolvimen-
to dos jovens. “Para a ArcelorMit-
tal, investir em cultura é uma das
formas de possibilitar a inclusão

transporte para o pátio de tra-
balho da empresa, assim como
remontagem no local de origem.

Os serviços de recuperação
da estrutura incluem jateamen-
to da estrutura danificada, gal-
vanização da estrutura metálica
do píer, inclusive os pisos em cha-
pas metálicas, troca de todos os
parafusos galvanizados a fogo,
recuperação dos flutuadores em
EPS (Poliestireno Expandido)
envelopados com lona vinílica re-
forçada, instalação de pisos em
chapas metálicas do tipo “xa-
drez” de 1/8 de espessura nas
duas passarelas e no deck flutu-
ante, além de pintura em esmalte
sintético automotivo na cor bran-
ca de todas as partes metálicas.

 Bolly Vieira

A iniciativa contempla o ensino de música nas escolas,
contribuindo para o desenvolvimento cultural dos
alunos e para a melhoria do desempenho escolar

social e a formação das crianças e
adolescentes, contribuindo tam-
bém para o desempenho escolar.
A música, no caso do Projeto
Acordes, assim como outras for-
mas de artes culturais, possibili-

ta mudança de realidade e isso é
muito significativo”, afirma.

Realizado desde 2011, atual-
mente o Projeto acontece também nas
cidades de João Monlevade e Juiz de
Fora (MG) e Feira de Santana (BA).

Na manhã de ontem, 2, o pre-
feito Luciano Almeida visitou as
estruturas das escolas municipais
Professor Antonio Domingos de
Camargo e Professor Aracy de
Moraes Terra, localizadas no bair-
ro Água Branca. Acompanhado do
secretário municipal de Educação,
Bruno Roza, o prefeito conheceu
as estruturas das unidades da
Rede Municipal, passando pelas
salas de aulas, conversando com
alunos e servidores municipais.

“É uma obrigação nossa en-
quanto gestores checarmos de per-
to os serviços e estruturas da Pre-
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Prefeito visita unidades de
rede Municipal de Ensino

Divulgação

O prefeito Luciano Almeida visitou unidade acompanhado do
secretário de Educação, Bruno Roza, e da diretora Liliane Colina

feitura e foi o que fizemos hoje.
Coletamos as demandas, conver-
samos com os servidores e vamos
avançar. Quando o trabalho é sé-
rio, os resultados aparecem”, fri-
sa o prefeito Luciano Almeida.

A EM Professor Antonio Do-
mingos de Camargo atende alu-
nos de berçário até o fundamen-
tal, sendo 331 crianças matricula-
das. Já a EM Professor Aracy de
Moraes Terra assiste 286 alunos
no ensino fundamental. As esco-
las são comandadas por Liliane
Tapia Maciel Colina e José Rober-
to Negrisolo, respectivamente.
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Semob realiza operação
tapa-buraco em 110 vias

Rosa Cardoso

Rua Madre Cecília foi uma das vias contempladas pela Semob

Atendendo solicitações de
moradores via SIP-156 (Servi-
ço de Informação à População),
de vereadores e a partir da aná-
lise das equipes, a Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secre-
taria Municipal de Obras (Se-
mob), executou a operação
Tapa-buraco em 110 vias nas
últimas cinco semanas, de 28/

03 a 29/04. De acordo com ba-
lanço semanal da Semob, de
28/03 a 01/04, 34 vias de 21
bairros foram atendidas; de
04/04 a 08/04, foram 21 vias
de 15 bairros; de 11/04 a 15/04,
foram 12 vias de nove bairros;
de 18/04 a 22/04, foram 18 vias
de seis bairros; de 25/04 a 29/
04, foram 25 vias de 15 bairros.

A Escola do Legislativo “An-
tônio Carlos Danelon – Totó Da-
nelon”, da Câmara Municipal de
Piracicaba, abriu ontem, 2, s ins-
crições para ciclo de quatro rodas
de conversas intitulado “Cidada-
nia Política e Direitos Humanos:
Em qual sociedade merecemos vi-
ver? ” Os cursos integram a pro-
gramação dos meses de maio e
junho da Escola, sendo que dois
deles serão realizados on-line e os
outros dois de forma presencial.

O primeiro encontro acon-
tece no próximo dia 23, das 14h
às 16h, de forma on-line pelo
aplicativo Zoom, com a orien-
tação do professor do IFSP
(Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São
Paulo) – campus Piracicaba –
Adelino Francisco de Oliveira.

O docente ministrará o
tema “Relações Étnico-Raciais e
o programa dos Direitos Huma-
nos”, e abordará as diferentes
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Escola do Legislativo abre inscrições para novo curso
maneiras em que a cidadania
política e os direitos humanos
importam na experiência cotidi-
ana, em especial para o conheci-
mento da potência da cultura
afro-brasileira como dimensão
fundamental para a educação e
relações étnico-raciais, tendo
como ponto de partida o debate
sobre os direitos humanos.

JUNHO – “Mérito e Demo-
cracia: em qual sociedade me-
recemos viver?” é a proposta do
doutor em Ciência Política pela
USP (Universidade de São Pau-
lo), Thiago Lazier, para o dia 15
de junho, das 14h às 16h, on-
line pelo aplicativo Zoom. O fa-
cilitador abordará o conceito de
mérito ou merecimento ao mes-
mo tempo, além da discussão do
ponto de vista da organização
social,  da democracia e da
igualdade de oportunidades.

PRESENCIAL – Outros dois
encontros que integram a progra-

mação da Escola para o mês de
junho serão promovidos de forma
presencial: dia 22, da 14h às 16h,
o docente Rafael Gonzaga, doutor
em História Social pela PUC-SP
(Pontifícia Universidade Católica)
pretende abordar os espaços co-
muns como lugar por excelência
do bem viver. “O que é ou como se
forma a cidade? ” e “Como Viver
bem na cidade” são tópicos que
estão no conteúdo para o debate.
A mediação é do professor Josué
Adam Lazier, que é graduado em
Teologia e doutor em Educação.

“Igualdade e Pluralidade:
Diferenças nossas de cada dia”
é o tema da Roda de Conversa
que encerra o ciclo, no dia 29.
Esse curso será apresentado pela
docente associada do Departa-
mento de Educação (área de Psi-
cologia) do IB/Unesp – campus
Rio Claro (SP) – Célia Regina
Rossi – que é coordenadora da
rede Acampa pela Paz e o Direi-

to a Refúgio – Brasil. Para este
evento, os organizadores solici-
tam um litro de leite para a
Campanha da Solidariedade.

Célia vai debater com os pre-
sentes, interações que promovam
o bem-estar, o conhecimento, a não
violência, a compreensão e valori-
zação do outro e a construção da
paz no viver em comunidade.

As inscrições podem ser feitas
no site da Escola do Legislativo, em
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br.
As palestras terão transmissão
simultânea pelo YouTube da
Escola do Legislativo de Piraci-
caba. Os inscritos para os cur-
sos on-line receberão o link de
acesso para a sala de reunião
por e-mail e/ou WhatsApp.

CERTIFICADO – A Escola
do Legislativo informa que rece-
berão os certificados os participan-
tes que preencherem a ficha de
avaliação dentro do prazo. Outras
informações pelo (19) 3403-7129.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Prefeito Luciano Almeida visita USF Serra Verde
O prefeito Luciano Almeida

segue com sua agenda de visita às
unidades de Saúde do município.
Na manhã de ontem, 2, ele esteve
na Unidade de Saúde da Famí-
lia (USF) Serra Verde, que aten-
de mais de 4.000 pessoas, onde
foi recepcionado pela enfermeira
responsável Juliana Teixeira. O
objetivo da visita – que aconte-
cem desde o início da atual Ad-
ministração – é conhecer as uni-
dades, seus servidores e usuári-
os, além de ouvir as demandas
da população destas regiões.

Na USF Serra Verde foi soli-
citada a troca de telhas para evi-
tar problemas e infiltração, além
do apoio da Sema (Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abasteci-
mento) para a finalização da im-
plantação de horta medicinal. “A
unidade está bem gerida, porém
precisamos dar atenção para al-
gumas pequenas reformas e ações
de manutenção. As solicitações
já estão com os departamentos
técnicos responsáveis para que
estes pedidos sejam atendidos em
breve”, disse Luciano Almeida.

Divulgação

Enfermeira Juliana, da USF Serra Verde, conversou com o prefeito
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Mirante atende pedido
de vereador e faz reparos
na av. Luiz Pereira Leite

Assessoria Parlamentar

Rotta solicitou melhorias em atendimento aos moradores do Jd. Astúrias

A Mirante atendeu o pedido
do presidente da Câmara Munici-
pal de Piracicaba, vereador Gilmar
Rotta (PP), no reparo de buraco
próximo ao poço de visita na ave-
nida Luiz Pereira Leite, no bairro
Jardim Astúrias. O parlamentar
encaminhou o pedido após rece-
ber reclamações dos moradores do
bairro sobre a precariedade da via
que estava intransitável, com o
buraco que estava causando pro-

blemas no trânsito local, trazendo
preocupação e insegurança aos
motoristas, bem como prejuízos
aos veículos. A empresa realizou a
obra na quarta-feira (27), tapan-
do o buraco que estava prejudi-
cando o trânsito na via e trazendo
tranquilidade e segurança aos
motoristas. Posteriormente, a Mi-
rante também fará a colocação de
massa asfáltica no buraco para
dar mais durabilidade à obra.

TTTTTUPIUPIUPIUPIUPI

Comunidade prestigia atividades
do programa “Vem Pro Horto”
A gratuidade do ônibus, que seguirá por toda programação durante o ano, contribuiu
para que mais pessoas aderissem à oficina; a próxima atividade será na sexta-feira, 6

Cerca de 50 pessoas prestigi-
aram, no último sábado, 30, a ofi-
cina Energia, Lazer e Cidades Sus-
tentáveis, realizada na Estação
Experimental de Tupi, como parte
do programa Vem pro Horto, que
tem o objetivo de aproximar a co-
munidade do Horto e tornar o lo-
cal um espaço ainda mais voltado
à educação sustentável. Boa parte
das pessoas estiveram no local pela
primeira vez. A gratuidade do ôni-
bus, que começou nesta atividade
e seguirá por toda programação
durante o ano, disponibilizado
pela Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana, Trânsito e
Transportes, contribuiu para que
mais pessoas aderissem à oficina.

Conduzida por Lucas Gime-
nez de Almeida, estudante de en-
genharia agronômica da Esalq/
USP e participante do Raízes de
Tupi, subgrupo da OCA/Esalq/
USP, a atividade foi iniciada com
uma aula de yoga, seguida de di-
nâmicas e uma roda de conversa e
sensibilização sobre a questão da
energia, a crise energética, a
perspectiva de cidades sustentá-
veis e como é possível contribuir
para tais mudanças por meio do la-
zer, do uso criativo do tempo livre.

Para Giovanni Batista Cam-
pos, analista ambiental da Secre-
taria Municipal de Defesa do Meio

Divulgação

Oficina começou com atividade de yoga

Ambiente (Sedema) e membro do
Comitê Gestor da Área de Visita-
ção Pública do Horto de Tupi, a
atividade foi boa e alguns dos par-
ticipantes conheceram o Horto
nesta oportunidade, ratificando o
propósito do programa. "Essa ati-
vidade do Vem pro Horto buscou
o equilíbrio entre a natureza e o
ser humano por meio da realiza-
ção de uma aula de yoga e de uma
roda de conversa sobre energia.
Os participantes entraram em
sintonia total com o local e pude-
ram, além de contemplar a beleza
cênica, compartilhar suas experi-
encias sobre o tema proposto. Im-
portante destacarmos o número
de participantes que foram ao
Horto pela primeira vez. O trans-
porte disponibilizado de forma
gratuita contribui e muito para o
sucesso do evento.", explicou.

O Vem pro Horto foi criado
em 2018 e tem o objetivo de apro-
ximar a comunidade do Horto e
tornar o local um espaço ainda
mais voltado à educação susten-
tável. A realização é da Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente, do
Instituto de Pesquisas Ambientais
e da Fundação Florestal, além de
diversos parceiros. Sua progra-
mação é construída de forma par-
ticipativa no início de cada ano.

PRÓXIMAS ATIVIDA-
DES – Em maio há duas ativida-
des previstas do Vem pro Horto e
em ambas será disponibilizado
transporte gratuito. Na próxima
sexta-feira, 6, acontece, das 19h30
às 21h30, o Cinedebate do filme
Amazônia: o Despertar da Flo-
restania, seguido de trilha notur-
na. A parceira na realização da
atividade é do Programa Ecofa-
lante Universidades e da Nas
Nuvens Ecoturismo. Para esta

atividade é necessário inscrição
prévia, que pode ser feita pelo
link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd1VyhEK_
cToGP2RmVn9J7clG6ZR3Vdqb
PpiDPpGPBblo9x4A/viewform .

No dia 28/05, às 9h, o tema
da atividade será círculo de mu-
lheres A História da Mulher e
os Impactos Causados nos Pa-
péis das Mulheres Contemporâ-
neas, que será conduzida pela
Curadoria da Alma Feminina.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 24/2022, Processo:
778/2022, que tem por objeto a Aquisição de Lubrificantes e Graxas, conforme necessi-
dades das Secretarias Municipais de São Pedro. As propostas serão acolhidas com
início no dia 03/05/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 17/05/2022. O início da
sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 17/05/2022. Deve ser obser-
vado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por
meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br
. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações,
sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 03 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 04/2022- Processo nº 764/2022. Objeto: Obras de Refor-
ma e Ampliação da UBS do Bairro São Dimas. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:
19/05/2022. Os envelopes dos licitantes com a documentação e a proposta
deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua
Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do dia 19/05/2022. O início
da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 19/05/2022, na Sala de Aber-
tura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O edital com-
pleto encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São Pedro,
02 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SRA. IRACI GONÇALVES LUIZ fa-
leceu ontem, nesta cidade, contava
78 anos, filha dos finados Sr. Pedro
Gonçalves e da Sra. Isaura Gon-
çalves, era viúva do Sr. Paulo Luiz;
deixa os filhos: Vlademir Gonçalves
Luiz, casado com a Sra. Marta da
Silva Luiz e Valderez Gonçalves
Luiz dos Santos, casada com o Sr.
Luiz Carlos dos Santos. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será re-
alizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade sala
“07”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA MIRIAN VIEIRA DE
ARAUJO faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 82 anos, filha dos
finados Sr. José Vieira Diaris e da
Sra. Laura Ferreira Lima, era viúva
do Sr. Expedito de Araujo; deixa os
filhos: Maria Vieira Araujo Rodri-
gues de Oliviera, viúva do Sr. Eve-
raldo Rodrigues de Oliveira e Pe-
dro Vieira de Araujo, já falecido
deixando viúva a Sra. Silvia Regina
Valenciano de Araujo. Deixa irmã,
sobrinhos, netos bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, saindo
o féretro às 13h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. EDINA MARIA PELAIJO
BARBOSA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 78 anos, filha dos
finados Sr. Frederico Pelaijo e da
Sra. Aleida Borges Pelaijo, era viú-
va do Sr. Jose Benedicto Barbosa,
deixa os filhos: Elaine Regina Pe-
laijo Barbosa; Jose Roberto Pelaijo
Barbosa, casado com a Sra. An-
gelina Clazer Barbosa; Paulo Ro-
gerio Pelaijo Barbosa, casado com
a Sra. Simone Custodio de Almeida
Barbosa e Ivana de Fatima Pelaijo
Barbosa. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 14h00 da sala
“02” do Velório do Cemitério Muni-
cipal da Vila Rezende, para a refe-
rida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSLAINE RODRIGUES DE
OLIVEIRA faleceu dia 30 p.p.,
nesta cidade, contava 32 anos,
filha do Sr. José Luiz de Oliveira e
da Sra. Vanda Rodrigues, já fale-
cida; deixa as filhas: Ana Beatriz
Rodrigues de Oliveira e Monique
Vitoria Rodrigues. Seu sepulta-
mento foi realizado anteontem, ten-
do saído o féretro às 13h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Rio das Pedras – SP,  para a re-

ferida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MENINA LAVINIA DOS SANTOS
SOUZA VICENTE faleceu dia 30
p.p., nesta cidade, filha do Sr. Vini-
cius Aparecido Segalle Vicente e da
Sra. Liani dos Santos Souza. Deixa
familiares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado anteontem, às 14h00
no Cemitério Municipal da Vila Re-
zende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ZILDA DA ROCHA BONFA-
IN faleceu dia 30 p.p., nesta cida-
de, contava 91 anos, filha dos fi-
nados Sr. Elvino Lima de Oliveira
e da Sra. Ana Alves da Rocha,
era viúva do Sr. Alarico Bonfain;
deixa as filhas: Zenilda Bonfain Sa-
ragoça, casada com o Sr. Dionisio
da Silva Saragoça; Maria Bonfain
Bou Risk e Luzia Rocha Bonfain.
Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, às 10h00
no Cemitério Municipal da Vila Re-
zende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CICERA DA SILVA ALME-
NARA faleceu dia 30 p.p., nesta
cidade, contava 75 anos, filha dos
finados Sr. Theodoro da Silva e da
Sra. Maria Roma, era viúva do Sr.
Sebastiao Ribeiro Almenara; deixa
os filhos: Jonas Almenara, já fale-
cido; Maria Lucimara Almenara;
Heliomar Almenara; Ruth Almena-
ra e Samuel Almenara. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado anteontem, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUSIA OLIVEIRA MARTINS
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 90 anos, filha dos finados
Sr. Antonio Gonçalves de Oliveira e
da Sra. Luiza Jesus de Oliveira, era
viúva do Sr. Francisco Roque Mar-
tins; deixa o filho: Claudio de Olivei-
ra Martins, casado com a Sra. Ma-
rylurdes de Barros Martins. Deixa
irmãs, netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado anteontem, 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. ANTONIO BUENO faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava 89
anos, filho dos finados Sr. Avelino
Antonio Bueno e da Sra. Encarna-
cion Rubia, era viúvo da Sra. Lice

Polezi Bueno; deixa os filhos: Ma-
ria Benedita Bueno Sildin, casada
com o Sr. Carlos Sildin; Maria Apa-
recida Bueno Machado, casada
com o Sr. Dirceu Machado; Maria
Luzilete Bueno Silvestre, casada
com o Sr. Abrão Aparecido Silves-
tre; Valdir Bueno, casado com a
Sra. Tania; Luizete Aparecida Bue-
no Soares, casada com o Sr. Ed-
valdo Soares e Mariana Alice Bue-
no da Silva, casada com o Sr. Thi-
ago da Silva. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteon-
tem, tendo saído o féretro às 16h30
do Velório da Saudade, sala “01”,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade  em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLEUZA LOURENÇO DOS
REIS MASCARENHAS faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava 65
anos, filha da Sra. Maria Louren-
ço dos Reis, já falecida, era casa-
da com o Sr. Ubiratan Almeida Mas-
carenhas dos Reis; deixa os filhos:
Alexandre Rodrigues Matias; Car-
los Henrique Matias; Kleber Dioni
Matias e Wellington Luis Matias.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado anteontem, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala “02” do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE RUIZ ESQUERDO fale-
ceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 83 anos, filho dos finados Sr.
Jose Ruiz e da Sra. Mercedes Es-
querdo, era casado com a Sra.
Marilene Risso Ruiz; deixa os filhos:
Viviane Risso Ruiz e Carlos Alber-
to Risso Ruiz, casado com a Sra.
Ana Maria Conceição Pelissari
Ruiz. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório do Cemitério Parque da Res-
surreição, sala “Standard”,  para o
Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. TERESINHA DE LOURDES
GOMES faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 60 anos, filha dos
finados Sr. Antonio Francisco Go-
mes e da Sra. Maria Conceição Go-
mes, era casada com o Sr. Jose
Bento de Camargo; deixa os filhos:
Leonardo Jose de Camargo e Gui-
lherme Augusto de Camargo. Deixa
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório Municipal da Vila Rezende,
sala 01, para o Cemitério Municipal

da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. NIVALDO FERNANDES faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
56 anos, filho dos finados Sr. Joa-
quim Fernandes e da Sra. Maria
Geracina Tomaz Fernandes; deixa
os filhos: Bianca Vieira Fernandes
e Raphael Vieira Fernandes. Deixa
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h00 da
sala 02 do Velório do Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende para a refe-
rida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANNA FURLAN SETEM fale-
ceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 92 anos, filha dos finados Sr.
Eugenio Furlan e da Sra. Rosa Galli-
na, era viúva do Sr. Orlando Ameri-
co Setem; deixa o filho: Orlando
Gerson Setem, casado com a Sra.
Rosiane do Amaral Setem. Deixa
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório da Saudade, sala 05,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EUDOXIO MORAL CASTILHO
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 74 anos, filho dos finados Sr.
Manoel Moral Castilho e da Sra.
Ana Grigolon; deixa os filhos: Luiz
Agnaldo Moral Castilho, casado
com a Sra. Silvia Farah da Cunha
Castilho; Andreia Aparecida Moral
Casti lho; Andre Ricardo Moral
Castilho, casado com a Sra. Nata-
lia Garcia Natal; Aline Cristina Mo-
ral Castilho, casada com o Sr. Fa-
bio Luis Claudio e Washington Luis
de Matos, casado com a Sra. Cari-
ta Passos de Matos. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 do Veló-
rio do Cemitério Municipal de Salti-
nho – SP, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE EDUVALDO COBRA FI-
LHO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 49 anos, filho do Sr. Jose
Eduvaldo Cobra, já falecido e da Sra.
Maria Eufrosina Martins Cobra, era
casado com a Sra. Claudia Regina
da Silva Cobra; deixa os filhos: Dio-
go Vitor Cobra e Luis Guilherme
Cobra, já falecido. Deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to será realizado hoje, saindo o fé-
retro às 13h00 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, sala
01, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CELSO LUIZ CASTELHANO
BRUNO faleceu ontem na cidade
de Goiânia aos 64 anos de idade e
era casado com a Sra. Ruth Ortiz
Monteiro Bruno. Filho do Sr. Anto-
nio Bruno e da Sra. Sylvia Mar-
ques Castelhano Bruno. Deixa dos
filhos: Pedro Ortiz Monteiro Bruno
casado com Amanda Viana de Frei-
tas Bruno e Arthur Ortiz Monteiro
Bruno. Deixa uma neta: Helena Vi-
ana de Freitas Bruno. O seu se-
pultamento dar-se-a hoje as 14:00
Hs saindo a urna mortuária do ve-
lório do cemitério Parque da Res-
surreição sala Standard seguindo
para a referida necrópole onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. SALVADOR MACHUCA NET-
TO faleceu dia 30 pp na cidade de
Piracicaba, aos 90 anos de idade
e era viúvo da Sra. Ana Mendes
de Morais Machuca, filho do Sr.
José Machuca e da Sra. Catharina
Martins, ambos falecidos. Deixa os
filhos: José Salvador Machuca, Eu-
rides Flora Machuca, Elcio Ademir
Machuca, Carmen Lucia Machuca,
Carlos Isaias Machuca, Claudio Ce-
sar Machuca, Elias Claudinei Ma-
chuca, Eliana Roseli Machuca e Lu-
cilene Machuca. Deixa genros, no-
ras, netos, bisnetos e demais pa-
rentes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se anteontem as 13:00
hs, saindo a urna mortuária do
velório Municipal de Vila Rezende

sala 02 seguindo para o Cemitério
Municipal de Vila Rezende onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANNA COSTA ALMEIDA
CANTO faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 83 anos de
idade e era viúva do Sr. Dirley Al-
meida Canto. Era filha do Sr. Bene-
dicto Costa e da Sra. Maria Zam-
bretti, falecidos. Deixa os filhos:
Maria Aparecida Costa Canto de
Campos, já falecida; Ana Maria Canto
Melo, já falecida; Dirlene Canto Pra-
do, já falecida; Dirley Almeida Canto
Filho; Denise Canto Bueno de Oli-
veira; Gislene Canto Correa da Sil-
va; Liliana Canto Rocha. Deixa tam-
bém netos, bisnetos e tataranetos.
O seu sepultamento deu-se ante-
ontem as 14:00 hs, saindo do Veló-
rio da Saudade sala-02, seguindo
para o cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LUZIA SEREGATTO faleceu
anteontem na cidade de Piracica-
ba, aos 62 anos de idade e era
filha do Sr. Alberto Jose Seregat-
to e da Sra. Doralice Pereira Se-
regatto, falecidos. Deixou os fi-
lhos: Dayane Cristina Seregatto;
e Luciano Ricardo Vasconcelos.
Deixa ainda netos e demais pa-
rentes. O seu sepultamento deu-
se anteontem as 16:30hs, saindo
a urna mortuária do Velório do Ce-

mitério Parque da Ressurreição
sala B, seguindo para o cemitério
Parque da Ressurreição, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. GERALDA ALVES DE SOU-
SA faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 88 anos de ida-
de e era viúva do Sr. Luiz Pedro
de Sousa. Era filha do Sr. João Al-
ves Ramos e da Sra. Sebastiana
Rodrigues de Barros, falecidos.
Deixa o filho: Mariano Ramos de
Sousa viúvo da Sra. Maria José
Raydan de Sousa. Deixa também
02 netas. O seu sepultamento deu-
se anteontem as 14:30 hs, saindo
a urna mortuária do velório do Ce-
mitério Parque da Ressurreição –
sala A, seguindo para o cemitério
Parque da Ressurreição, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LUZIA LIMONGGE BULDRI-
NI faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 94 anos de idade
e era casada com o Sr. Natal Bul-
drini. Era filha do Sr. Galilleu Li-
mongge e da Sra. Irene Magnato
Limongge, falecidos. Deixa os fi-
lhos: Luiz Buldrini Neto e Maria
Telma Buldrini Rensi casada com
Sergio Armando Rensi. Deixa tam-
bém netos e bisnetos. O seu sepul-
tamento deu-se anteontem as 17:00
hs, saindo a urna mortuária do veló-
rio da Saudade – sala 03, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

PROMOTOR APOSENTADO SR.
ARGEMIRO JOSÉ DE CAMARGO
ROSSI faleceu anteontem na cida-
de de Piracicaba, aos 80 anos de
idade e era casado com a Sra. Do-
retta Cadioli Rossi. Era filho do Sr.
Herminio Rossi e da Sra. Risoleta
Camargo Rossi, falecidos. Deixa os
filhos: Bruna Cadioli Rossi Zambon
casada com Antônio Marcos Zam-
bon e Stefano Cadioli Rossi casa-
do com Caroline Celice Rossi. Dei-
xa também a neta: Amanda Cadioli
Zambon. O seu corpo foi transla-
dado anteontem as 12:00 hs, sain-

do a urna mortuária do velório do
cemitério Parque da Ressurrei-
ção, seguindo para o Crematório
Unidas – Bom Jesus e sua ceri-
mônia deu-se ontem as 13:00, hs.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANNA MARIA CANGIANI
ROMERO faleceu ontem na cida-
de de Piracicaba, aos 82 anos de
idade e era viúva do Sr. Antonio
Romero.   Era filha do Sr. João Can-
giani e da Sra. Angelina Pezzeli
Cangiani, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Mônica Romero, Patrícia
Romero e Ramon Romero. Deixa
01 neta, demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
16:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Parque da Ressurreição
sala – “A “, seguindo para o cemi-
tério Parque da Ressurreição, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA APARECIDA CASA-
ROTTI DE CAMARGO faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba aos 91
anos de idade e era viúva do Sr.
Joaquim Ciriaco de Camargo. Filha
do Sr. José Caetano Casarotti e da
Sra. Rosa Carnio, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Armando Ciriaco de
Camargo casado com Lurdes Ciria-
co de Camargo, José Francisco Ci-
riaco de Camargo, já falecido que
foi casado com Maria Auxiliadora
Rabelo Ciriaco de Camargo, Aquiles
Ciriaco de Camargo casado com
Aparecida Ignes Ciriaco de Camar-
go, Antonio Ciriaco de Camargo, já
falecido, Paulo Tadeu Ciriaco de
Camargo casado com Maria Apare-
cida Lazari Camargo, Maria Gorete
Ciriaco de Camargo Libório casada
com Edgar Benedicto Libório e Ge-
raldo Ciriaco de Camargo casado
com Leila Maria Seneme Ciriaco de
Camargo. Deixa netos, bisnetos e
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento dar-se-a hoje as 13:30
hs saindo a urna mortuária da resi-
dência da família situada a av. João
Alves de Almeida nº 313 Vila Fati-
ma, seguindo em auto fúnebre para
o cemitério da Saudade onde será
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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