
PROCEDENTE — I
Líder do Movimento Contra

a Corrupção (MCC) Piracicaba,
Walter Koch foi condenado a pa-
gar R$ 8 mil em danos morais a
Fabrício Ricardo Bassa, em deci-
são na Vara do Juizado Especial
Cível e Criminal. A vítima alega ter
sido “agredido covardemente” por
Koch, e que, na época dos fatos,
Bassa recorda que “foi registrado
um boletim de ocorrência e ele pas-
sou por exame médico no pronto
socorro do bairro Vila Rezende”.

PROCEDENTE — II
Koch informou à coluna que

irá recorrer da decisão. Ele disse
que não conseguiu acessar a au-
diência, por conta de problemas
na internet, e acabou sendo jul-
gado a revelia. “Solicitei à opera-
dora Tim o extrato que compro-
va que na data eu estava sem in-
ternet e, em Campinas, traba-
lhando, onde não há internet
grátis ou de livre acesso”, justi-
ficou, e completou: “Desde já
afirmo que foram contadas di-
versas mentiras nesse processo.”

ESTRADAS
O vereador Wagner Oliveira

(Cidadania), o “Wagnão”, mantém
as críticas à conservação das es-
tradas rurais – sob responsabili-
dade da Sema (Agricultura e Abas-
tecimento), mas que ele quer que
seja da Semob (Obras). Na quin-
ta-feira (5), ele citou sobre o esta-
do da pavimentação da estrada
rural municipal PIR-192 e do espa-
ço público utilizado como varejão
na Chácara Nazareth 2. “Isso aqui
está ao léu, depois dessa nova ad-
ministração da Sema isso aqui está
largado”, disse, em crítica direta à
titular da pasta, Nancy Thame.

MOTOBOY
O vereador Gustavo Pompeo

(Avante) defendeu a categoria dos
motoboys, na última quinta-feira
(5). Ele citou caso caso de um la-
trocínio cometido por um assal-
tante que estava com uma mochi-
la de motoboy. “A primeira coisa é
que motoboy não é bandido, era
um bandido que estava se utili-
zando de uma bag (bolsa) de en-
trega”, disse, ao lembrar que essa
é sua profissão. “Estou em dez
grupos (de motoboys) e em ne-
nhum deles se permite a publica-
ção de peças sem saber a proce-
dência”, disse, ao criticar o pre-
conceito contra a categoria.

PERSONALIDADES
O vereador Gilmar Tanno

(PV) lembrou, na quinta-feira (5),
a história do esporte local. “Foram
bem poucos piracicabanos que ti-
veram a oportunidade de repre-
sentar a cidade, o Estado, o Brasil
e o mundo”, ressaltou. Ele citou
figuras como as jogadoras de bas-
quete, Magic Paula e Branca, o
também jogador de basquete Pe-
cente, os futebolistas Chicão e
Mazzola, assim como Nicole Pir-
cio, na ginástica rítmica, e Diogo
Soares, na ginástica artística.

CONTRA O STF — I
Na quinta-feira (5), o verea-

dor Fabrício Polezi (Patriota) dis-
se que, no domingo (1o), foram
realizadas “manifestações em de-
fesa das nossas liberdades”. Den-
tre as pautas levadas pelo parla-
mentar, apoiado pelo Movimento
Direita Piracicaba, é “contra a di-
tadura da corte suprema”, em re-
ferência às decisões no STF con-
tra o deputado Daniel Silveira
(PTB-RJ). “A liberdade é uma coi-
sa que pode ser conquistada, mas
nunca recuperada”, disse Polezi.

CONTRA O STF — II
O vereador disse, durante reu-

nião da Câmara, a manifestação
“foi um mar verde e amarelo, co-
memorando o Dia do Trabalha-
dor e vigiando esse direito funda-
menta que é a nossa liberdade”.
Ele criticou a decisão do STF por
ter decretado a prisão de Silveira,
que ameaçou a corte suprema, in-
clusive induzindo a crimes contra
alguns dos ministros. “É o senti-
mento de (ver) um político eleito
democraticamente pelo povo ten-
do seu direito cerceado”, avaliou.

DECRETO — I
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio do Decreto 18.932/21,
transferiu o feriado de 13 de ju-
nho (Santo Antônio), segunda-
feira, para 17 de junho, sexta-fei-
ra. Dessa forma, no dia 13 de ju-
nho haverá expediente normal
nas repartições públicas munici-
pais, ficando a folga dos servido-
res para o dia 17 de junho, quan-
do não haverá expediente duran-
te todo o dia, exceto nos servi-
ços de saúde – urgência e emer-
gência – e segurança 24 horas,
que atendem normalmente.

Edição: 10 páginas

DECRETO — II
A medida é válida apenas

para os servidores municipais. O
decreto não interfere na presta-
ção de serviços de empresas pri-
vadas. Segundo Dorival José
Maistro, secretário de Adminis-
tração (Semad), a medida foi to-
mada para não prejudicar o aten-
dimento aos munícipes, uma vez
que, além do feriado de 13 de ju-
nho, segunda-feira, que é muni-
cipal, também será feriado na
quinta-feira (16), feriado nacio-
nal, na mesma semana. Com a
transferência, a prestação dos ser-
viços públicos segue sem interrup-
ções de segunda a quarta-feira.

CEZINHA
Em mais uma polêmica, após

“trair” os evangélicos em busca
de legalizar os jogos de azar, o
deputado federal Cezinha de
Madureira, agora é acusado de
“rachar” seu próprio partido em
apoio ao Bolsonarismo, do qual
ele é opositor (votou em Had-
dad), segundo informações, mas
colou no presidente em busca dos
votos dos evangélicos. Já são
inúmeras polêmicas amplamen-
te divulgadas no meio evangéli-
co, que podem comprometer a
reeleição do deputado. “A fama
do Cezinha é de não ter palavra
e nem escrúpulos", comentou um
entusiasta de Silas Malafaia.

PDT E LULA
Apesar das colocações do ex-

governador Ciro Gomes (PDT) –
sempre agressivas contra Lula e
o PT –, a direção nacional do Par-
tido Democrático Trabalhista
(PDT) admite, segundo seu pre-
sidente, Carlos Lupi, a conversar
com o ex-presidente, que está li-
derando as pesquisas para o Pa-
lácio do Planalto. Seu adversário
direto é o presidente Jair Messias
Bolsonaro, que disputa a reelei-
ção pelo PL (Partido Liberal) e
ainda não tem vice-definido.

FESTA — I
O Desfile das Rainhas da

37ª  Festa  das  Nações ,  que
aconteceu no último sábado
(07/05) pelas principais ruas e
avenidas realmente empolgou a
cidade. Após dois anos de in-
ter-rupção devido a pandemia
do Coronavírus,  todos estão
esperançosos que o evento seja
um divisor de águas em 2022.

FESTA — II
Durante o trajeto, todas as

atenções se voltaram natural-
mente para o secretário Carlos
Beltrame e para a presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Andréa Almeida. Eles demonstra-
ram uma energia inesgotável du-
rante as 3 horas de desfile, convi-
dando a to-dos indistintamente
para a festa que acontece no En-
genho Central de 18 a 22 de maio.

FESTA — III
Aliás o Beltrame, conheci-

do pelos amigos mais íntimos
como “Carlão”, esbanjou simpa-
tia e empolgação por onde pas-
sou. Quem estava no Trenzinho
Turístico se admirou e disse que
ele chamava todo mundo pelo
nome, quando o desfile entrou
na rua Governa-dor Pedro de
Toledo. O Carlão é mais conhe-
cido que moedinha de 1 real.

FESTA — IV
Se existiam dúvidas em rela-

ção a Administração Luciano Al-
meida fazer ou não a Festa das
Nações, essas caíram por terra. In-
clusive porque a primeira-dama e
presidente do Fundo Social, Andréa
Almeida, vem dando um show de
sensibilidade e empenho na orga-
nização e divulgação da festa.

VAREJÃO — I
Continua repercutindo a

apresentação da dupla sertane-
ja Claudemir & Moi-ses, que
aconteceu no último domingo
(08/05) em homenagem ao Dia
das Mães, no Varejão da Rapo-
so Tavares. A iniciativa, idealiza-
da pela Prefeitura, agradou tan-
to a população como os permissi-
onários que trabalham no local.

VAREJÃO — II
O sucesso do projeto Músi-

ca nos Varejões foi tanto que,
várias pessoas, pelas mídias di-
gitais da Prefeitura, começaram
a pedir a realização de shows nos
varejões dos bairros onde resi-
dem. Parece que a receita de le-
var música ao vivo aos equipa-
mentos públicos deu certo. E a
dupla é das melhores do Interi-or
do Estado, caipira por natureza.

VAREJÃO — III
A Prefeitura, por meio da

Sema e Semac e Centro de Co-
municação Social, está estu-
dando uma forma de ampliar
esses shows, que contemplam
os mais variados estilos musi-
cais. Certo mesmo é que a pró-
xima apresentação aconte-cerá
no dia 12 de junho, na feira livre
do bairro Matão, numa home-
nagem ao Dia dos Namorados.

Prefeitura pede que Cetesb e PM
investiguem mortandade de peixes
Técnicos da Cetesb fizeram vistorias e não foram detectados vestígios ou indícios de
eventuais fontes de poluição; redes sociais registraram pedidos diversos de investigação

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Defesa Civil, enviou
ofício à Polícia Militar Ambiental
(PMA) e à Cetesb (Companhia
Ambiental do Estado de São Pau-
lo) relatando o ocorrido e solici-
tando providências sobre a mor-
tandade de peixes verificada em
dois pontos no rio Piracicaba du-
rante o fim de semana, dias 7 e 8.
Os órgãos estaduais são os res-
ponsáveis pela fiscalização em ca-
sos como esse. A Polícia Militar
Ambiental informou que verificou
a ocorrência no domingo, 8, após
receber denúncia. A equipe foi até
o distrito de Artemis vistoriar o
local e deu ciência do caso à Ce-
tesb. “A Cetesb é o órgão respon-
sável por licenciar e fiscalizar Ati-
vidades Potencialmente Poluido-
ras, que é o caso em questão”, ex-
plica o capitão Helington Ilges da
Silva, comandante da Polícia Am-
biental na região de Piracicaba.

CETESB — Técnicos da Ce-
tesb percorreram no domingo 8, e
ontem, 9, vários pontos, nos bair-
ros Itaperu, IAA e Gran Park até a
ponte de Ferro de Artemis. Eles

João Bonato

Peixes mortos foram avistados no rio Piracicaba, na região do Gran Park e Artemis

avaliaram o teor de oxigênio dis-
solvido e temperatura e as medi-
ções mostraram boa qualidade da
água do rio Piracicaba. Ainda se-
gundo a Cetesb, alguns peixes em

estado de decomposição foram
encontrados, porém, não se obser-
vam mais espécies morrendo. Du-
rante as vistorias realizadas, se-
gundo o órgão, não foram detec-

tados vestígios ou indícios de
eventuais fontes de poluição. A
Cetesb informou ainda que conti-
nuará as ações de fiscalização e
controle, conforme a legislação.

Gabriel Rontani

LANÇAMENTO
Casa cheia na manhã do úl-
timo sábado, nas dependên-
cias da Fumep (Fundação
Municipal de Ensino), para o
lançamento do livro “50 anos
da Escola José Martins de
Toledo”, autoria do professor
William Rodrigues da Silva.
A obra faz parte da coleção
do IHGP (Instituto Histórico

e Geográfico de Piracicaba) e
contempla a história do bairro
Artemis, sua comunidade, o
cinquentenário da Escola Es-
tadual e da pessoa José Mar-
tins de Toledo, professor e di-
retor de escolas na primeira
metade do século passado. A
Escola marcou presença com
a diretora Luciana Christiano

e alunos do Grêmio Estudan-
til. O autor, William, emocio-
nou a todos com seu pronun-
ciamento. Na foto, a mesa di-
retiva do lançamento: Fábio
Negreiros (Diretor Regional
Estadual de Ensino), ao autor
William Rodrigues da Silva,
Luciana Christiano (diretora da
Escola José Martins de Tole-

do), Edson Rontani Júnior
(presidente do IHGP) e o de-
putado estadual Alex de
Madureira. O livro foi distri-
buído gratuitamente através
de parceria com a Prefeitura
de Piracicaba e Semac (Se-
cretaria de Ação Cultural). Em
breve poderá ser baixada a
versão digital no site do IHGP.

Divulgação

Sábado (7), em São Paulo,
durante lançamento da sua
pré-candidatura ao Palácio
do Planalto — tendo o ex-go-
vernador Geraldo Alckmin
(PSB) como vice —, Lula dis-
cursa durante o evento que
reuniu lideranças dos sete
partidos que o apoiarão nas
eleições de outubro. A depu-
tada estadual Professora Be-
bel esteve no evento. A7

Faleceu sábado (7), em Soro-
caba, o presidente do Sindicato das
Empresas Proprietárias de Jornais
e Revistas do Estado de São Paulo
(Sindjori-SP), Paulo Rogério de
Almeida. Com seu falecimento,
assume a presidência da entidade
o vice, Marcelo Batuira Losso Pe-

Morre Paulo Rogério,
presidente do Sindjori-SP

droso de Mello, de acordo com o
Estatuto Social. “Agradecemos o
tempo que pudemos conviver
com ele, que será sempre lembra-
do pelo profissionalismo, lealda-
de e competência para lidar com
os assuntos de nossa Entida-
de”, escreve o novo presidente.

VAMOS JUNTOS
PELO BRASIL
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Indecência
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

Ação Cultural, terá o
seu funcionamento
em prédio próprio da
municipalidade, loca-
lizado à Rua Moraes
Barros, 233, centro –
Piracicaba – SP.”

Sem cuidados
com a legislação, sem
dar satisfação aos que
o advertiram da im-
procedência, ele des-

montou a Pinacoteca – cujo pré-
dio é tombado historicamente –
deixando amontoadas as preci-
osas obras de arte um galpão do
secular imóvel.  O incrível secre-
tário já declarou, como se fosse
fato consumado, a criação da “Pi-
nacoteca do Povo”. Não se tra-
tou, portanto – como, agora, o
sr. prefeito tenta justificar – de
medida provisória para conser-
vação das obras. É mentira.

E é mentira confirmada,
numa declaração de réu confes-
so. Pois o mesmo prefeito, ten-
tando driblar a justiça, apresen-
ta, agora, à apreciação da Câma-
ra Municipal, um projeto que
pretende simplesmente alterar a
lei, safando-se, assim, da respon-
sabilidade criminal que lhe po-
derá ser cobrada. A proposta é
indecente: “Art.90 – “Nos termos
do art. 96 da presente lei c/c art.
40 da Lei Orgânica do Municí-
pio de Piracicaba, a Pinacoteca
Municipal ‘Miguel Archanjo Be-
nício d´Assumpção Dutra’, cri-
ada e vinculada à Secretaria
Municipal da Ação Cultural, fun-
cionará em próprio municipal.”

Quem é essa gente? O que
pretendem fazer com Piracicaba?
A Pinacoteca vir a “funcionar em
próprio municipal”? Qual pró-
prio? E se o confuso secretário
resolver instalá-la no banheiro
da Guarda Municipal? Ou o
prefeito preferir seja num bar-
racão próximo à Esterqueira?

A esperança é que o bom
senso e o respeito à história
de Piracicaba prevaleçam en-
tre os senhores vereadores.
Ou prevalecerá a insensatez
do homem do revólver?

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

Cecílio Elias Netto

Devo reconhecer
 sentir-me cons-
trangido – até

mesmo quase enver-
gonhado – ao iniciar
este texto abordando
tal assunto. O mundo
está em chamas. A
fome, qual maldição,
destrói vidas indefe-
sas. Multidões desabrigadas,
também em Piracicaba, peram-
bulam pelas ruas. Políticos irres-
ponsáveis – eleitos por maiorias
indiferentes – infestam poderes
que deveriam ser ocupados por
pessoas dignas. E, diante desse
caos social, político e econômico
– este escrevinhador abordan-
do a violação a obras de arte?

Pois assim é. Assim tem que
ser enquanto o escriba já idoso
continuar, como jornalista, na
sua missão de estar entre os cães
de guarda da comunidade.
Mesmo com meus latidos e la-
drares já roucos, a responsabi-
lidade tem que ser assumida.
Pois – prosseguindo em sua sa-
nha inconsequente – o Prefeito
está tentando ludibriar o Judi-
ciário da mesma forma como já
o tenta fazer com a população.
Ora, o poder político é causa –
em todos os tempos e lugares –
de disputas com armas nem sem-
pre leais ou decentes. Mentiras,
engodos, corrupção, traições,
farsas, ilegalidades – todo esse
universo de artimanhas mostra-
se à luz ou se esconde nas som-
bras. A lição de Lord Acton per-
manece viva: “O poder tende a
corromper, o poder absoluto
corrompe absolutamente.”

O Prefeito Municipal –
como que subordinado ao ve-
reador do revólver e ao “soi di-
sant” secretário por ele tutela-
do – está tentando, parece que
desesperadamente, livrar-se da
escandalosa ilegalidade come-
tida. Trata-se, ainda, da trans-
ferência – cada vez mais sus-
peita – da Pinacoteca Munici-
pal. E insisto: em dias terríveis
de fome, de miséria, de tragédi-
as humanas e sociais. De minha
parte, mesmo sentindo-me à bei-
ra do ridículo, “noblesse oblige”.

A indecência espanta! A
questão está na infração à
lei  5.194/2002, em seu ar-
tigo 90 que determina:

“A Pinacoteca Municipal
Miguel Archanjo D´Assumpção
Benício Dutra, criada e vincula-
da à Secretaria Municipal de

Ou prevaleceráOu prevaleceráOu prevaleceráOu prevaleceráOu prevalecerá
a insensateza insensateza insensateza insensateza insensatez
do homemdo homemdo homemdo homemdo homem
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Adelino Francisco
de Oliveira

Vamos Juntos pe-
lo Brasil! Com
esse chamado o

Partido dos Trabalha-
dores (PT) lidera a am-
pla e histórica frente
de centro-esquerda,
que reúne PT, PCdoB,
PV, PSOL, PSB e REDE para der-
rotar as pretensões autoritárias
e antidemocráticas do neofascis-
mo à la brasileira e sua política
neoliberal, que retira direitos das
classes trabalhadoras para bene-
ficiar os agentes do mercado.

Desde 2016, utilizando-se de
estratagemas fraudulentos, a
democracia brasileira tem sido
duramente golpeada pelos donos
do mundo, aqueles poucos que
detém o grande capital. A disse-
minação de discursos de ódio e
intolerância, por meio do apare-
lhamento especialmente das re-
des digitais e da grande mídia,
teve como objetivo fundamental
dividir o país, criminalizando a
política, de maneira a possibili-
tar a acessão ao poder de um
grupo político violento, sem ne-

nhum compromisso
com os princípios demo-
cráticos mais básicos.

Parece que o gran-
de projeto neofascista
consiste em reduzir o
Brasil a um mero vas-
salo do mercado, im-
pondo uma lógica de
exploração do traba-
lho e de devastação

ambiental. Para que as reformas
regressivas avancem, transfor-
mando o país em terra de nin-
guém, e as leis de proteção am-
biental sejam suprimidas, torna-
se necessário a destruição da
própria democracia, base para
uma sociedade justa, aberta, li-
vre e sedimentada no direito. A
ameaça autoritária e ditatorial
é um verdadeiro pesadelo, algo
impensável em pleno século XXI,
que quer colocar um fim no so-
nho democrático de uma socie-
dade livre de todas as formas
de opressão e exploração.

O neofascista deve ser der-
rotado pelo povo, nas urnas, logo
no primeiro turno, não deixando
margens para novas tentativas de
fraudes eleitorais e corrupções do
direito. As lideranças políticas do

campo progressista e democráti-
co devem estar unidas, em torno
do grande projeto de um Brasil
comprometido com a dignidade
de seu povo, reafirmando o lugar
da Constituição Federal de 1988,
a Constituição Cidadã. A demo-
cracia não pode se restringir a um
conceito meramente abstrato,
desvinculado da realidade da
vida do povo. Sem justiça social
e sustentabilidade ambiental,
não existe democracia! A tarefa
dos representantes eleitos, em
todas as esferas de poder, con-
siste em tornar os princípios cons-
titucionais uma realidade efetiva
para todo o povo brasileiro.

Vamos Juntos pelo Brasil!
Esse é o grande convite, a convo-
cação irresistível para todas as
pessoas que guardam a viva espe-
rança de construir um tempo de

plena liberdade e cidadania. Não
há mais espaço para divisões e
idiossincrasias. O encontro, diá-
logo e união entre o ex-presiden-
te Lula e o ex-governador Geral-
do Alckmin revela uma profun-
da compreensão sobre o delica-
do momento político que país en-
frenta. Em um movimento de ci-
dadania ativa, a democracia pre-
cisa ser defendida e fortaleci-
da. O que se coloca em disputa
é a concepção de sociedade. Em
torno da defesa de uma socie-
dade aberta, ecologicamente
sustentável e profundamente
comprometida com o programa
dos direitos humanos é que se
alinham as forças democráti-
cas do país. É urgente olhar
para o futuro político com ple-
na esperança, vislumbrando
um país no qual viceja a justi-
ça, a solidariedade e o direito.

———
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_

Futebol Sociedade Anônima

Decorridos 09 (nove) me-
ses, após editada a Lei
14193/21, que instituiu

a Sociedade Anônima do Fu-
tebol (SAF), no Brasil, al-
guns poucos clubes decidi-
ram tornar-se empresa- Bo-
tafogo, Cruzeiro e Vasco.

A falta de regulamenta-
ção dos poucos artigos, que
tratam de questões tributá-
rias, deve ter afastado a mai-
oria dos clubes de futebol.

Para adesão dos times a
este sistema jurídico, a fal-
ta de regulamentação, que
trata de questões tributári-
as, afugentou os clubes.

Depende da Receita Fede-
ral a regulamentação do cha-
mado Regime de Tributação
Específica do Futebol (TEF), ve-
tado pelo Presidente Bolsonaro.
São apenas dois artigos, den-
tre os 36 da nova Lei, examina-
dos pelos clubes brasileiros.

Apesar poucas, as regras
que tratam da forma de reco-
lhimento de tributos, no fute-
bol podem ser vantajosas. Cada
clube deve analisar o conjunto
das normas e transformar-se
em Sociedade Anônima do Fu-
tebol (SAF) e captar no merca-
do. Obviamente, clubes de pe-
queno e médio porte têm mar-
gem reduzida e devem analisar
a nova legislação com especial
cuidado, antes de virar SAF.

Uma das vantagens do Re-
gime de Tributação Específico do
Futebol, avaliam especialistas, é

a isenção sobre receitas com ces-
são dos direitos desportivos.

Nos primeiros 5 (cinco) anos
da SAF, o imposto de renda, a
CSLL, a contribuição previden-
ciária, além do PIS e COFINS
devem ser recolhidos, mensal-
mente, em guia única. Falta cla-
reza como os tributos devem ser
recolhidos, pois não existe um
código específico para o SAF,
como existe para o Simples ou
para o lucro real ou presumido.

A Receita Federal deve regu-
lamentar o Regime de Tributação
Específica do Futebol, o que vai
permitir aos clubes avaliação mais
segura, no processo de se tornar
Sociedade Anônima do Futebol.

É relevante venha logo a re-
gulamentação, pois os clubes es-
tão se movimentando, certo que
o posicionamento da Receita
Federal vai permitir avaliação
mais segura dos clubes, a permi-
tir avaliação dessa possiblidade.

Uma das vantagens do Re-
gime de Tributação Específica
do Futebol, argumentam espe-
cialistas, é a isenção sobre re-
ceitas, concessão dos direitos
desportivos dos atletas, nos
primeiros 5 (cinco) anos de
constituição da SAF, como pre-
visto no artigo 32, §1º da Lei.

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

José Renato Nalini

Qual a razão de se
 inserir no tema
dos negócios a

cultura ESG? Não pode
ser modismo, nem sub-
terfúgio para a conti-
nuidade nas práticas
lesivas da natureza e,
portanto, causadoras
da potencialidade – não remota –
de interrupção definitiva da expe-
riência humana sobre o planeta.

A ciência enxerga com lupa
aquilo que acontecerá para esta
humanidade tão impiedosa para
com o único ambiente de que dis-
põe para viver. Há tempos anun-
cia o exaurimento dos recursos
naturais e os sombrios horizontes
que se avizinham mais rapida-
mente do que se poderia supor. Só
que existe o malefício da política
profissional: aquilo que deveria
servir para coordenar a convivên-
cia, tornou-se um território ex-
clusivo dos interesseiros, daque-
les que se propõem a defender o
bem comum, mas perseguem a
satisfação da própria cobiça.

Quando se verifica a falência
da Democracia Representativa,
incapaz de responder às aspirações
comunitárias, é hora de protago-
nismo por atores diversos. Uni-
versidade, empresariado, Tercei-
ro Setor, sociedade civil e lideran-
ças individuais têm de assumir o
compromisso de levar a sério as
ameaças que rondam o mundo.

Uma das fórmulas encon-
tradas foi elaborar o conceito

ESG, da sigla em in-
glês, que para nós se-
ria ASG. Ambiente, So-
cial e Governança. Re-
verter a sanha assas-
sina do verde e da bio-
diversidade, cuidar de
ao menos reduzir a
profunda desigualda-
de social existente en-
tre os incluídos e os

excluídos do banquete capitalis-
ta e adotar uma governança cor-
porativa capaz de atender, simul-
taneamente, ao tríplice objetivo.

Um bom sinal foi o estabele-
cimento do ISE – Índice de Sus-
tentabilidade Empresarial da Bol-
sa de Valores. Em fevereiro de
2022, pela primeira vez, foram di-
vulgadas as notas obtidas pelas
companhias que formam essa car-
teira. Dentre as setenta e três em-
presas inscritas, quarenta e seis
tiveram avaliação suficiente para
ingressar na carteira neste 2022.
O primeiro lugar no ranking cou-
be à EDP – Energia do Brasil, se-
guida pelas Lojas Renner, Telefô-
nica do Brasil, CPFL Energia, Na-
tura, Klabin, Itaú, Ambipar, Su-
zano e Engle Brasil Energia.

Empresas que também os-
tentam tal “selo” em sua publici-
dade não lograram acesso ao fe-
chado clube dos que atendem
completamente às exigências no
tríplice eixo de avaliação. Assim,
quem poluiu, ainda que por aci-
dente, não poderia mesmo estar
entre as eleitas. Ou quem sucede
a grupos envolvidos em esquemas
de corrupção, da mesma forma.

Tem de ser para valer
Um bom sinal foi Um bom sinal foi Um bom sinal foi Um bom sinal foi Um bom sinal foi ooooo
estabelecimentoestabelecimentoestabelecimentoestabelecimentoestabelecimento
do ISE – Índice dedo ISE – Índice dedo ISE – Índice dedo ISE – Índice dedo ISE – Índice de
SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade
Empresarial daEmpresarial daEmpresarial daEmpresarial daEmpresarial da
Bolsa de VBolsa de VBolsa de VBolsa de VBolsa de Valoresaloresaloresaloresalores

Causa estranheza que negó-
cios conhecidos por considerá-
vel emissão de gases causado-
res do efeito estufa possam dis-
putar o ingresso na relação dos
que preservam a natureza em
lugar de agredi-la. Talvez fosse
o caso de exigir de tais empre-
sas, enquanto não alcançarem o
grau ótimo de descarbonização,
que investissem maciçamente em
projetos de reflorestamento, pois
o Brasil tem uma carência de
mais de um bilhão de árvores.

Também precisa ser corri-
gida a insuficiência dos critéri-
os de aferição da observância
dos requisitos propiciadores da
figuração na lista. Tudo ainda é
um pouco formal, depende de
informações fornecidas pelo
próprio interessado. Seria inte-
ressante estabelecer um esque-
ma de auditorias e de inspeção
a cargo do Terceiro Setor, ou das
ONGs ligadas à tutela ambien-
tal. Quando o ISE aceita corpo-
rações com evidentes e conheci-
dos problemas ecológicos, ela des-
valoriza a estratégia e desestimu-
la as boas práticas, equiparadas
aos detratores da natureza.

É óbvio que a iniciativa é um
primeiro passo, que existe exata-
mente para fazer com que haja

compromisso de aprimoramento
nas condutas e redução dos en-
traves postos no caminho de
uma empresa amiga da nature-
za, das pessoas e ainda seja lu-
crativa, para atrair investimento.

Um bom exemplo é a vincu-
lação dos dividendos à obser-
vância dos mandamentos ESG.
O bolso é aquilo que mais motiva
os homens. Se eles perceberem
que só receberão bônus das em-
presas em que investem se elas
se comportarem de maneira ade-
quada às exigências contempo-
râneas, de certo serão o motor
de aceleração da boa conduta.

O importante é fazer com que
essa mentalidade se espraie, con-
tamine a população, porque o me-
lhor fiscal da empresa é o consu-
midor. Quando o consumidor vier
a se educar adequadamente, sa-
bendo que o futuro de sua prole se
condiciona à responsabilidade do
produtor, ele será um bom avalia-
dor. E expelirá do mercado quem
continuar a perpetrar tais infra-
ções ambientais, aumentando o
nível de desigualdade e se descui-
dando da governança inteligente.

ESG não é retórica: tem de ser
para valer. Não há alternativa.

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-gradua-
ção da Uninove, presi-
dente da Academia
Paulista  de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

Nem Cristo, nem Barrabás
Há sempre doisHá sempre doisHá sempre doisHá sempre doisHá sempre dois
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das saraivadas dos
preços elevados de to-
dos os itens de consu-
mo, prestações de ser-
viços e de impostos e
se contorce diante dos
juros astronômicos a
triplicar suas dívidas
de empréstimos ou de
cartões de crédito, ape-
nas valendo-se do seu

FGTS para ficar menos endivi-
dado.  No entanto, há sempre
dois lados da moeda e há a clas-
se que se beneficia com essa des-
graça, que detém alto capital para
investimentos e que vê, em êxta-
se, multiplicar seus proveitos sem
mover uma palha e, graciosamen-
te, passa pelo momento mais lu-
crativo de todos os tempos.

Em queda mesmo e, de
modo vertiginoso, se distinguem
os preceitos fundamentais: de-
mocracia, respeito às leis cons-
titucionais, dignidades sociais e
trabalhistas, bem-estar social,
poder de compra e tudo que se
refere aos núcleos de direitos e
cidadania. No entanto, notório
é que a nação continue apática
diante da situação que a acome-
te (vale descontos para a gran-
de massa dos já totalmente ex-
cluídos sociais e daqueles que

estão “vendendo o almoço para
pagar a janta” como fala o dito
popular).  O único termômetro
de que as coisas não andam bem
se evidenciam por meio dos se-
tores públicos onde se alastram
as paralisações em inúmeros
órgãos afins, com intuito de re-
ajustes salariais. E, assim como
ocorrem em Piracicaba, as or-
dens judiciais e liminares, pe-
remptoriamente expedidas aos
montes, dão conta de abafá-las e
negociações frequentemente em-
perram diante de arbitrarieda-
des e autoritarismos dos gover-
nantes. Localmente, referente a
situação dos servidores públicos,
padecemos em meio às intermi-
náveis discussões, desgastes, ju-
dicializações, liminar, aprovação
e declínio de emendas, projetos
de lei e falhas da Procuradoria
Geral do Município que reduziu
erroneamente o tempo e os per-
centuais do reajuste de 2019 a
2022, e continuamos sem defini-
ções concretas para a reposição

inflacionária devida. Nesta cir-
cunstância incerta, tudo concor-
re para a deflagração de nova pa-
ralização no futuro próximo.

Diante destas perspectivas,
vemos colocados em xeque as ba-
ses da democracia e dos princí-
pios da dignidade humana, os
quais têm sofrido baques e re-
trocessos, parecendo ser a urna
eleitoral a única esperança de
amenizar o quadro de penúria
que abunda no Brasil. Tendo em
vista que, dentro do espectro his-
tórico antigo e moderno, viu-se
que uma das primeiras escolhas
democráticas de que temos notí-
cia foi no Sinédrio com a eleição
da vida de Barrabás em detri-
mento de Cristo e considerada
hoje a oferta hegemônica de Bar-
rabás no cenário político brasi-
leiro, ficamos com a enorme in-
cumbência de eleger aquele que
menos tem penalizado o povo. É
sugerido então uma pesquisa ri-
gorosa e tomando cuidado extre-
mo com as ardilosas Fakes News,
tão prodigiosas na era atual!

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

Márcia Scarpari
De Giacomo

E então, vamo-nos
 certificando, co-
 tidianamente,

que estamos à mercê
de um imenso caos nas
esferas econômica e
política do país, que
vem impactando des-
favoravelmente a vida dos bra-
sileiros. Vivenciamos um contex-
to em que a crise econômica já se
tornou endêmica e a inflação,
antes às duras penas debelada e
combatida por governos anteri-
ores, retorna com força total e
corre a galope feito um cavalo
desembestado e cheio de furor
desferindo golpes e coices com
seus cascos inflexíveis para cima
da população brasileira.

A atual situação faz-me lem-
brar do tempo medonho que gos-
taria que nunca mais se repetis-
se, em que há cerca de trinta
anos atrás, ela — a inflação, re-
presentada por um enorme dra-
gão devorador, cuspia fogo e
queimava nossos míseros rendi-
mentos quer seja em cruzeiros ou
em cruzados novos. Mas, eis que
tal e qual ao passado nefasto, o
povo pena novamente debaixo



GUATEMALA
O evento, promovido pela

União da Indústria de Cana-de-
Açúcar (UNICA), em parceria
com o Ministério das Relações
Exteriores (MRE), Arranjo Pro-
dutivo Local do Álcool (APLA) e
a Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimen-
tos (ApexBrasil), reuniu dia (03),
na Cidade da Guatemala, especi-
alistas, autoridades e pesquisa-
dores, do Brasil e da Guatema-
la, para discutir os benefícios e
os desafios relacionados à im-
plementação de uma mistura
de 10% de etanol na gasolina
pelo país da América Central.

COOPERAÇÃO
“A Guatemala está pronta

para aderir a um programa de
etanol e se juntar a mais de 60
países no mundo que já utilizam
o biocombustível em sua matriz
de transportes. Criaremos, as-
sim, um mercado mundial para
o etanol e transformarmos o bi-
ocombustível em commodity
com valor global”, destacou a
embaixadora do Brasil  na
Guatemala, Vera Cíntia Álva-
rez, na abertura da primeira
edição do Sustainable Mobili-
ty: Ethanol Talks Guatemala.

FERTILIZANTES
Uma comitiva do Ministé-

rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento está numa mis-
são para Jordânia, Egito e
Marrocos. Liderado pelo mi-
nistro Marcos Montes, o gru-
po irá se reunir com represen-
tantes de empresas privadas e
de governos desses três países
para tratar sobre o fornecimen-
to de fertilizantes e a ampliação
de investimentos no Brasil.

DEBATE
A produção nacional de fer-

tilizantes e seus impactos econô-
micos, ambientais e sociais são
tema de reunião de trabalho pro-
movida pelo Ministério Público
Federal (MPF). O ministro da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Marcos Montes, este-
ve na abertura do encontro e
destacou a potencialidade naci-
onal para a produção de alimen-
tos para o mundo e a importân-
cia de reduzir a dependência
dos fertilizantes importados.

AUTOCONTROLE
Foi aprovado, na Comissão

de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) da Câmara dos De-
putados, o relatório do deputa-
do federal Pedro Lupion (PP-
PR) ao Projeto de Lei, que esta-
belece a fiscalização agropecuá-
ria por autocontrole. Na práti-
ca, produtor e indústria se res-
ponsabilizam pelo cumprimen-
to das normas determinadas
pelo Estado nas atividades agro-
pecuárias, em forma de autor-
regulação, aos moldes da Decla-
ração de Imposto de Renda.

COMISSÕES
A Frente Parlamentar da

Agropecuária (FPA) recebeu, os
presidentes das Comissões Per-
manentes da Câmara dos Depu-
tados, deputado Giacobo (PL-PR)
(Agricultura), deputado Covatti
Filho (PP-RS) (Meio Ambiente),
deputado Arthur Maia (União-
BA) (Constituição e Justiça), de-
putado Pinheirinho (PP-MG) (Se-
guridade Social e Família) e o de-
putado Kim Kataguiri (União-SP)
(Educação).  O propósito é man-
ter um diálogo constante para
avançar com os temas relativos
ao setor produtivo nas Comissões.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O Sistema CNA/Senar e o

Sistema Faesp/Senar assinaram
um termo de adesão e compro-
misso para levar Assistência Téc-
nica e Gerencial (ATeG) a pro-
dutores rurais do Estado de São
Paulo. O documento foi assina-
do pelo diretor-geral do Senar,
Daniel Carrara, pelo vice-pre-
sidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de
São Paulo (Faesp), Tirso Meire-
lles, e pelo Superintendente do
Senar-SP, Mário Antônio Biral.

CARAVANA
Pesquisadores e analistas

da Embrapa começarão no dia
10 de maio a percorrer 48 polos
produtivos agropecuários, le-
vando informações e conheci-
mento a técnicos, cooperativas,
associações, sindicatos, consul-
tores e produtores rurais sobre
como promover o aumento da
eficiência de uso dos fertilizan-
tes e insumos no campo, dimi-
nuir custos de produção e esti-
mular a adoção de novas tecno-
logias e de boas práticas de ma-
nejo de solo, água e plantas.

ÍNDIA
Durante a missão do gover-

no brasileiro à Índia, entre os
dias 19 e 22 de abril de 2022, a
União da Indústria de Cana-de-
Açúcar (UNICA) e a Associação
dos Fabricantes dos Automó-
veis Indianos (SIAM) assinaram
memorando de entendimento
para construir uma agenda in-
tegrada para redução de emis-
sões na matriz de transporte
veicular na Índia. A missão, foi
liderada pelo ministro de Minas
e Energia, Bento Albuquerque.

METANO
O Instituto de Zootecnia

(IZ-APTA), da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, é um dos
participantes do Fórum Meta-
no na Pecuária – Caminho para
a Neutralidade Climática, even-
to que reúniu os principais es-
pecialistas do mundo para dis-
cutir os impactos da pecuária na
emissão de gases de efeito estu-
fa (GEE). O fórum foi realizado
em São Paulo, Capital. (Com in-
formações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com
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Alunos da EE Professor
Abigail de Azevedo Grilo
participaram de projeto
Ação contou com a apresentação de cururueiros no Teatro Erotides de
Campos; vários cantadores da Região se apresentaram em várias “toadas”

Os alunos das 6ªs séries da
Escola Estadual Prof. Abigail de
Azevedo Grilo participaram, na
manhã de quarta (4), do projeto
Cururu, que tem como objetivo
levar a cultura popular às esco-
las e discutir sobre esse gênero
musical tão predominante na
região de Piracicaba. A iniciati-
va é da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) em par-
ceria com o Museu da Imagem e
do Som de Piracicaba (MISP).

“Achei muito legal saber que
é uma cultura importante, que
é um gênero musical aqui de Pi-
racicaba e de várias cidades da
região”, disse a aluna Lorena
Cristina da Silva Santos.

A ação ocorreu no Teatro
Erotides de Campos, onde foi
apresentado o documentário
Cururu Piracicabano, com dire-
ção de André Boareto, produzi-
do pelo MISP, seguido das apre-
sentações dos cururueiros To-
ninho da Viola, Maurinho Bor-
toleto, Rubinho de Tatuí, Carli-
nhos do Cavaco e participação
especial da cantora Xis Martins.

Os cururueiros demonstra-
ram como é que se canta, o que é
o repente, como se constrói o ver-
so, o que é a carreira no cururu,
o que é um embate poético e, prin-
cipalmente, contaram algumas
histórias envolvendo outros
grandes expoentes do gênero,
como Nhô Serra, Pedro Chiqui-
to, Parafuso, Zico Moreira, Mo-
acir Siqueira, entre outros.

NOVIDADE — O aluno
David Rogério Venâncio Trevi-
san de 11 anos, disse que nunca
tinha visto uma apresentação de
cururu. “Aprendi que é um gê-
nero musical. Eu gostei também
porque os curureiros passaram

Fotos: Divulgação

Apresentação foi no Teatro Erotides de Campos

Participação especial da cantora Xis Martins

Professores e cururueiros, quarta (4) Os alunos David, Vitor e Lorena

suas habilidades para nós, eu
gostaria muito de voltar e ver
outra apresentação”, disse.

O aluno Vitor Hugo de Oli-
veira Sanches ainda comple-
mentou. “Eu não conhecia o que
era o cururu, fiquei conhecendo
hoje e gostei muito, aprendi que
esse tipo de música é muito im-
portante para Piracicaba”.

Segundo o escritor Olívio
Nazareno Alleoni, o cururu é um
cantar repentista por meio de
um embate poético com duas
duplas de cantores, com uma ou
duas violas, que cantam alter-
nadamente em forma de versos
rimados, usando temas varia-
dos. Os versos possuem conteú-
do de indiscutível experiência,
fruto da leitura, da observação,
da imaginação, expressos com
seriedade, ironia e até deboche.

PRESERVAR — "A cultu-
ra popular, onde o cururu se en-
caixa, é um dos elementos mais
preciosos que temos, e muito
dessa cultura está desaparecen-
do, precisamos preservar para
que não percamos nossa identi-
dade, e uma das formas é levar
essas informações para as novas
gerações” pontua o secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.

O projeto Cururu é idealizado
pela Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac) em parceria com
o Museu da Imagem e do Som de
Piracicaba (MISP), sob direção de
Pedro Maurano. A participação da
Escola Estadual Prof. Abigail de
Azevedo Grilo teve gestão da dire-
tora Maria Teresa Sokolowski e
vice-diretora Danielle Barbosa,
com orientação das professoras
Cristiane Junqueira, Igna Maria
de Oliveira, Eliane Lara Teles e
do professor Osório Arruda.

Divulgação

EM SÃO PAULO
Em encontro no domingo do
Dia das Mães, em São Pau-
lo, a deputada federal Luiza
Erundina (PSOL) recebeu,
de presente, com dedicató-
r ia especial ,  da escr i tora
Maria Teresa Silva Martins
de Carvalho, o livro "O ABC

de Carlos ABC. Luiza Erun-
dina disse que o l ivro de
Mar ia Teresa passará a
compor seu acervo pessoal
de obras e que, quando esti-
ver em Piracicaba, fará ques-
tão de conhecer pessoalmen-
te o talentoso Carlos ABC.

DIA DAS MÃES
O militante político Francys Al-
meida (PCdoB) esteve na ho-
menagem ao Dia das Mães na
Praça Pública de Serra Negra,
domingo (8), O prefeito muni-
cipal Elmir Kalil Abi Chedid
(DEM) organizou um belo
evento na “Princesa da Serra”,
com homenagens e discur-
sos emocionantes das mães.
"Serra Negra é um refúgio para

descanso e turismo, minha
família agradece ao chefe do
Executivo e toda equipe pelo
brilhante trabalho”, comenta
Francys. Não é por pouco que
a Estância de Serra Negra
tem, como lema, “Florescço
Graças ao Valor dos Paulis-
tas”, com as administrações
municipais sempre traba-
lhando pelo turismo e lazer.

Divulgação
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Engenho Central passa por
pequenos reparos e limpeza
Ação está sendo realizada visando, também, adequações para a 37ª festa das Nações

A dupla sertaneja Claudemir
& Moises se apresentou, domin-
go (8), no Varejão da Raposo Ta-
vares, no Projeto Música nos Va-
rejões, como forma de homena-
gear os munícipes pelo Dia das
Mães. O Música nos Varejões é
uma iniciativa da Prefeitura, por
meio das secretarias da Ação
Cultural (Semac) e de Agricultu-
ra e Abastecimento (Sema), e pre-
vê uma série de apresentações
musicais, dos mais variados es-
tilos, em varejões e feiras livres
municipais até o final do ano.

Os próximos shows estão pro-
gramados para a feira livre do
Matão (12/06 – Dia dos Namora-
dos), Varejão da Paulista (30/07
– em comemoração ao aniversá-
rio de Piracicaba, que é no dia
1º/08), Varejão do Piracicami-
rim (13/08 – Dia dos Pais), Va-
rejão da Paulista (12/10 – Dia
das Crianças) e Varejão Central
(17/12 – Apresentação de Natal).

Durante a apresentação não
faltaram os clássicos raiz como
Saudades da Minha Terra, Evi-
dências, Boite Azul, Rio de Lá-
grimas, A Carta e Canarinho Pri-
sioneiro. Em homenagem às
mães, a dupla cantou também
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Claudemir & Moises
levou sertanejo raiz ao
Varejão da Raposo Tavares
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Claudemir e Moisés: homenagem às mães no Música nos Varejões

Ninja Guerreira, que ficou co-
nhecida na voz dos cantores João
Mineiro e Marciano. “A nossa
banda ficou encantada com o am-
biente no Varejão porque as pes-
soas estavam trabalhando, can-
tando e dançando com a gente. Foi
inesquecível”, disse Claudemir.

Rubens e Rosangela Ramos,
respectivamente tio e sobrinha,
estavam felizes em poder desfru-
tar de um show de sertanejo raiz
no domingo pela manhã. Rosan-
gela, que possui 2 filhos e 2 netos,
agradeceu pela homenagem e dis-
se que a banda era afinada e pos-
sui um repertório muito bom.

Quem também aprovou a no-
vidade foi Maria de Lourdes, que
atua na barraca Guedes, no Vare-
jão da Raposo Tavares desde 2018.
Ela disse que trabalhar com músi-
ca ao vivo tornou o ambiente mais
leve e alegre. “Adorei. Foi a primei-
ra vez que vi uma banda tocando
aqui para a gente”, comentou.

Almir dos Santos, natural
do Piauí, de passagem pela ci-
dade, revelou que foi uma sur-
presa poder participar de um
show especial num prédio públi-
co. “De onde eu venho isso é mui-
to difícil de acontecer”, frisou.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural (Semac), em
parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Obras (Semob), Serviço
Municipal de Água e Esgoto (Se-
mae), Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (Sedema), reali-
zou nesta semana limpeza e re-
paros nas dependências do Par-
que do Engenho Central. Os tra-
balhos, sob responsabilidade do
diretor do espaço, Antonio Pa-
dovan, têm objetivo de conser-
var o Engenho Central e, tam-
bém, deixá-lo preparado para o
público da 37ª Festa das Nações,
que acontece de 18 a 22 de maio.

As ações tiveram início na
segunda-feira, 2. Equipes rea-
lizaram reparo nos alambra-
dos, piso, armazéns e na sina-
lização. A operação de limpeza
retirou cerca de 12 caminhões
de entulho, entre galhos, folhas
e lixo. Também foi feita lava-
gem de áreas e corte de grama.

A Semob realiza reforma na
parte elétrica para atualizar redes
e equipamentos elétricos que esta-

vam depreciados e também devi-
do a furtos de fiação. O investi-
mento nessa área é de R$
754.986,99. Entre os serviços exe-
cutados estão a reforma parcial da
rede elétrica aérea classe de 15KV,
com substituição e instalação de
cabos, chaves, cruzetas e para-
raios em rede elétrica, e de rede
elétrica subterrânea de baixa
tensão para atender quadros de
distribuição. No valor da obra
estão contemplados fornecimen-
to de materiais, mão de obra, di-
reção técnica e equipamentos.

O Engenho Central possui
uma área verde de 80 mil me-
tros quadrados e a área cons-
truída ocupa 12 mil metros
quadrados. “Nosso trabalho é
contínuo e constante. O espaço
de abrangência é muito grande
e, neste sentido, o Engenho exi-
ge cuidados diários. Precisa-
mos respeitar sua estrutura,
seu meio ambiente, seus prédi-
os históricos e realizar a coleta
de lixo, pois recebemos, em mé-
dia 20 mil pessoas ao mês. Com
a Festa das Nações esse núme-
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Corte da grama e limpeza próximo aos barracões

ro será muito maior em cinco
dias da festa”, explicou Padovan.

Os serviços continuam nesta
semana e o Parque do Engenho
continuará aberto para o público.
A orientação é para que os visi-
tantes se atentem para os locais
que estão recebendo manutenção.
Todas as atividades estão com res-
paldo técnico. “Buscamos sempre
a melhoria e a qualidade de con-

servação dos nossos equipamen-
tos para garantir a segurança e
bem-estar de todos, e com a che-
gada da Festa das Nações preci-
samos adequar alguns procedi-
mentos. Nossa equipe está traba-
lhando a todo vapor. Gostaria
também de agradecer à Semob
pela reforma em nossa parte elé-
trica” complementa o secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.

ESTAÇÃO DA PAULISTA
O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) participou, no último
dia 4, de palestra no Museu
Histórico e Pedagógico Pru-
dente de Moraes, ministrada
pelo jornalista Edilson Rodri-
gues de Morais, autor do li-
vro Centenário da Estação da
Paulista, que completa 100

anos no dia 29 de julho de
2022. “Parabenizo a iniciati-
va da diretora do Museu Pru-
dente de Moraes, Erica Fras-
son, o diretor da Estação da
Paulista, José Antônio Fran-
co e o secretário da Ação Cul-
tural, Adolpho Queiroz pela
iniciativa”, disse Trevisan Jr.

Assessoria Parlamentar

O vereador Laercio Trevi-
san Jr. (PL) visitou, no últi-
mo dia 5, as dependências do
Parque do Engenho Central,
onde acompanhou o início das
obras no Armazém 14-A, onde
será instalada a nova Pinaco-
teca Municipal “Miguel Ar-
chanjo Benício D’ Assumpção
Dutra”. O projeto “Nova Pina-
coteca para Todos” foi desen-
volvido e doado pelo arquite-
to Marcelo Guidotti e visa a
proporcionar novas experiên-
cias aos visitantes e maior vi-
sibilidade aos artistas, com
acessibilidade e valorização do
patrimônio histórico e cultural.

A nova Pinacoteca contará
com sala e mezanino para expo-
sições, elevador panorâmico,
acervo de obras de arte com con-
trole térmico e de umidade, ar-
quivo e sala de restauro de obras
de arte, oficina de artes, área de
exposição externa, espaço café e
área administrativa. Estima-se
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Trevisan Jr. acompanha início das obras da nova pinacoteca
Assessoria Parlamentar

Projeto recebeu o nome de "Nova Pinacoteca para Todos"

que 5 mil pessoas passem pelo
complexo aos fins de semana.

Com três espaços para expo-
sições, o projeto visa a proporcio-
nar diferentes perspectivas das
obras de arte e, assim, ampliar a
experiência artística dos visitan-
tes, evidenciando o trabalho dos
artistas. Além de atender às ne-
cessidades de conservação das
obras, o acervo, que terá controle
térmico e de umidade, assim
como a sala de restauro, foram
projetados também pensando na
dinâmica do trabalho dos funci-
onários que cuidarão do acervo.

O arquivo e sala de restauro
foram projetados próximos à sala
de exposição para garantir que o
público possa acompanhar ainda o
trabalho de restauração e conser-
vação das obras de arte do acervo.
O espaço café e a área de exposição
externa vão garantir também a so-
cialização dos visitantes e, conse-
quentemente, cumprir com o objeti-
vo de ocupação cultural do Enge-

nho Central. Com a oficina de artes,
novos talentos poderão ser desen-
volvidos e conhecidos pelo público.

“Em breve vamos ter aqui
um espaço muito importante
para a cidade. A Pinacoteca vol-
tará a funcionar aos sábados e
domingos”, disse Adolpho Quei-
roz, secretário da ação cultural.

“Toda a estrutura original do
Armazém 14-A será mantida,
mantendo a paisagem do local. O
Engenho Central é referência quan-
do falamos de cultura e natureza.
É muito importante valorizar a cul-
tura e os artistas de Piracicaba, que
terão maior e melhor espaço neste
novo local”, disse Trevisan Jr.
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Administração compra consultas com especialista, após 4 meses
A vereadora Ana Pavão (PL)

utilizou o tempo regimental na
tribuna da Câmara, durante a
15ª reunião ordinária, realizada
nesta quinta-feira (5) para falar
sobre a falta de médicos especia-
listas na rede pública de saúde
do município. "Eu recebo muitos
pedidos de médicos  especialis-
tas, na oncologia, saúde femini-
na, na neuropediatra e questio-
no a compra deste serviço, por
que não pode acontecer?", disse.

Ela disse que tem três ca-
sos em seu gabinete, desde ja-
neiro, de crianças aguardando
consulta com neuropediatra.
"Nós cobramos o secretário de
Saúde, Filemon Silvano, para
fazer o atendimento. Uma das
crianças passou a ter convul-
sões diárias. Quando a mãe tem
condições, ela paga a consulta,
mas quando não tem, ela vem
aqui, na Câmara", afirmou.

Ana Pavão disse que agora

foram compradas as consultas
com neuropediatra para as três
crianças em questão. "E eu as-
sustei, porque Capivari tem neu-
ropediatra e faz falta em nossa
cidade. Deixo minha revolta e o
meu agradecimento", concluiu.

APARTE - O vereador Acá-
cio Godoy (PP) disse que todas
as vezes que acionou o secretá-
rio municipal de Saúde, File-
mon Silvano, obteve respostas.
"Estamos fiscalizando, cobran-

do, mas nunca, neste um ano e
tanto, nunca eu tive uma liga-
ção sem resposta", afirmou. Ana
Pavão explicou que estava "esta-
va indo pelos trâmites normais".
"Mas chegou uma hora que tive
que ser mais incisiva e as crian-
ças foram atendidas", explicou.

CAMPESTRE - Ana Pa-
vão falou também sobre as rei-
vindicações de melhorias para
o Campestre, realizadas junto
aos órgãos competentes.
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Furto de proteção pode danificar
iluminação, alerta vereador
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Moradores de Ibitiruna enfrentam
falta de ligação de água e esgoto

Os furtos da proteção que en-
volve as lâmpadas de LED no Par-
que do Mirante podem acarretar
danos a toda a iluminação do com-
plexo turístico, alertou o vereador
Laercio Trevisan Jr. (PL). Na tri-
buna, durante a 15ª reunião or-
dinária, nesta quinta-feira (5),
ele cobrou ações da Guarda Ci-
vil Municipal contra os atos de
depredação do patrimônio.

"Estive no Mirante, está to-
talmente cortada a fiação elétri-
ca. As capas do LED, todas estão
arrancadas para não acender",
descreveu o parlamentar, obser-
vando que a escuridão favorece o
mau uso do local. "A Guarda tem
que combater esse tipo de vanda-
lismo. Na primeira chuva, vão
queimar todos os LEDs", alertou.

Nas proximidades, Trevisan
conferiu as intervenções feitas
pela Prefeitura para recuperar as
calçadas no acesso ao Engenho
Central, em que grandes bura-
cos prevalecem no caminho dos
pedestres. "Olha a situação que
se encontrou após 16 anos da
outra administração", apontou.

O vereador também criticou
as gestões passadas por não
atenderem ao pedido de troca
da iluminação da quadra do
Celasdi (Centro de Lazer do São
Dimas), feita somente agora.
"Desde 2004, foram 18 anos
solicitando a troca de lâmpadas
dessa quadra. Agora foi atendi-
do: só com a economia de ener-
gia, pagará os refletores em dois
meses", ressaltou Trevisan.

Parte dos moradores do Dis-
trito de Ibitiruna ainda sofrem
com a falta de ligação de água e,
consequentemente, também ficam
sem coleta e tratamento de esgoto.
O problema foi apresentado, na
noite desta quinta-feira (5), duran-
te a 15ª reunião ordinária da Câ-
mara, pelo vereador Zezinho Pe-
reira (União Brasil), que ocupou a
tribuna no espaço da liderança.

“Nós tivemos, no último dia
4, uma reunião com o promotor
Luciano Coutinho, do Ministério
Público, onde debatemos a respei-
to deste problema no Distrito de
Ibitiruna”, informou Zezinho. Ele
lembrou que a maior parte dos
moradores da comunidade pagam
IPTU, mas ainda muitas ainda
não conseguem ter a ligação de

água, “o que dificulta muito”, diz.
Zezinho lembrou que o presidente
do Semae, Maurício Oliveira, de-
talhou que o problema para liga-
ção é em virtude de um impedi-
mento do Ministério Público – que
impede instalação em lugares ir-
regulares – “mas lá não é um lote-
amento clandestino e ainda está
dentro do perímetro urbano”.

O vereador lembrou que foi
recebido pelo promotor, “ele de
uma atenção muito boa”, acres-
centou, e disse que agora, junto
com o Semae, irá verificar a docu-
mentação do distrito para resol-
ver a questão. “Atualmente, tudo
está em apenas um relógio e gera
muito gasto, a conta fica alta e é
difícil dividir entre os morado-
res”, detalhou o parlamentar.

Foi aprovada nesta quinta-
feira (5), na 15ª reunião ordiná-
ria, a correção no texto contido
no autógrafo do projeto de lei 92/
2022, que trata da recomposição
de 10,56% aos vencimentos e sa-
lários dos servidores públicos mu-
nicipais. Autógrafo é o nome
dado à versão final de uma pro-
positura aprovada pela Câmara a
ser enviada ao Executivo, com a
assinatura do presidente da Casa.

A correção suprimiu do arti-
go 1º a expressão "empresas pú-
blicas", já que o ordenamento que
elas seguem difere de Prefeitura,
autarquias municipais e Câmara
e, portanto, a seus funcionários
não se aplica a reposição salarial
aprovada pelo Legislativo no últi-
mo dia 29. Com isso, a redação do
artigo 1º ficou da seguinte forma:

"Fica recomposta, nos ter-
mos do despacho de relatoria
exarado pelo Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo (...),
a partir de 1º de março de 2022,
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Correção tira expressão
'empresas públicas' de PL

a tabela de vencimentos e salá-
rios do quadro de pessoal da
Prefeitura do município de Pi-
racicaba, das autarquias e da
Câmara Municipal de Piracica-
ba, em 10,56%, decorrente do
percentual incontroverso das
perdas inflacionárias calculadas
com base nos indicadores de pre-
ço (IPC-Fipe, INPC-IBGE, IPCA-
IBGE), referente ao período de
março/2021 a fevereiro/2022".

"É uma correção no autógra-
fo, onde estamos apenas supri-
mindo 'empresas públicas' no arti-
go 1º, pois elas não entram nessa
recomposição de pagamento dos
servidores. Não estamos mexen-
do nos valores aprovados, os
10,56%, nem sobre o desconto dos
dias parados. Estamos apenas ti-
rando do autógrafo a expressão
'empresas públicas'. Somente
isso", esclareceu o presidente da
Câmara, Gilmar Rotta (PP), que
já em seguida assinou a versão
final encaminhada à Prefeitura.
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Projeto relembra desfiles
e concursos de beleza
de mulheres negras
Ação do projeto “Beleza Preta” homenageia mulheres negras que desfilavam,
organizavam e participavam dos eventos na Sociedade Beneficente Treze de Maio

Entre o final do século 19 e
começo do século 20, a comunida-
de negra de Piracicaba e região
ganhou um lugar no qual não
eram impedidos de entrar. A Soci-
edade Beneficente Treze de Maio
era um clube que promovia diver-
sas atividades culturais e sociais,
propondo uma resistência contra
a cultura racista que separava o
povo preto dos brancos. Pensan-
do em resgatar a história deste lu-
gar que fez parte da vida de muitos
pretos e pretas da região, em espe-
cial, das mulheres com os concur-
sos de beleza, o coletivo Beleza Pre-
ta, com auxílio do Governo do Es-
tado de São Paulo e do ProAC,
promove o projeto nomeado “Be-
leza Preta do Treze de Maio”.

Com dois encontros marca-
dos para os dias 13 e 20 de maio,
a ação tem como objetivo inte-
grar moda, dança e patrimônio
cultural, no qual a história do
clube será lembrada por meio de
uma releitura dos desfiles e con-
cursos de beleza realizados em
suas dependências, em que mulhe-
res pretas foram protagonistas.

Dessa forma, o projeto busca
homenagear e reunir essas mulhe-
res que dedicaram parte da sua
vida ao clube, seja em participa-
ções dos desfiles, organizando os
eventos, entre muitas outras ati-
vidades. Assim, será realizada uma
roda de conversa com as que par-
ticiparam dos concursos, e um
desfile com intervenções artísticas,
no qual as tendências da identi-
dade da moda afro-brasileira da-
quela época serão ressignificadas.

Marlene de Jesus Ferreira,
de 69 anos, será uma das home-
nageadas do projeto. A aposen-
tada foi uma das principais per-
sonalidades da Sociedade Bene-
ficente Treze de Maio, lugar onde
frequentou desde os 13 anos de
idade, ajudando a sua tia nas fa-
xinas do clube. “O Treze de Maio
foi o ‘meu tudo’, foi a minha ju-
ventude. Aqui eu organizei even-

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) fez questão de
participar neste último domingo,
08 de maio, do almoço do “Dia
das Mães” promovido pelo líder
comunitário Nilton Lisboa, no
bairro Algodoal. “Foi com imen-
sa alegria que participei neste do-
mingo, em Piracicaba, a convite
da minha amiga Lena do Merca-
do, do tradicional almoço em ho-
menagem ao Dia das Mães, no
bairro Algodoal, organizado pelo
líder comunitário Nilton Lisboa.

Mulheres revendo fotos da época de eventos no 13 de maio

Júlia Heloisa Silvatos e desfiles, trançava o cabelo das
modelos, fiz de tudo”, relembrou.

A também homenageada Ja-
cira Lucas, de 52 anos, participou
de diversos desfiles e levou o nome
do Treze de Maio para muitos ou-
tros concursos de beleza da cidade
e região. Ela relembra que contava
os dias para chegar o fim de sema-
na e curtir as festas com os amigos.

“Não podemos deixar mor-
rer esse clube. Muitas pessoas
passaram por aqui e elas não po-
dem ser esquecidas, então esse
projeto nos ajuda a levar essas his-
tórias para nossos filhos e netos”.

PROJETO - O primeiro dia
da programação do projeto será
no dia 13 de maio, das 19h às
20h30. Neste dia será transmiti-
do uma live pelo Facebook (https:/
/www.facebook.com/coletivobele-
zapretapira) e Youtube (https://
www.youtube.com/channel/
UCVOZHSjxLY-A9X7lvlx_Y1w)
do Coletivo Beleza Preta.

Com mediação de Lia Mara e
Marcia Maria Antônio (membras
do coletivo), a programação da live
contará com a apresentação da
história dos concursos de beleza
da Sociedade Beneficente Treze de
Maio de Piracicaba e uma roda de
conversa com as homenageadas,
mulheres que participaram, orga-
nizaram e assistiram esses concur-
sos, que são Ana Claudia Ferraz,
48 anos; Ana Maria Custódio, de
52 anos; Ana Marta do Nascimen-
to Francisco, de 52 anos; Concei-
ção Aparecida Nascimento, de 62
anos; Elizete Aparecida Adao,
(não informou); Elusi Cristiane
Viana Dias, de 44 anos; Jacira
Lucas, de 52 anos; Jandira da cos-

ta de Assis, 61 anos; Marlene de
Jesus Ferreira, de 69 anos; Paula
Valéria Ferraz Balduino, 46 anos.

Já no dia 20 de maio, também
das 19h às 20h30, o evento será
aberto ao público no Sesc Piracica-
ba (com apresentação de carteiri-
nha de vacinação), mas também
será transmitido pelo Facebook e
canal do Youtube do coletivo.

Neste dia acontecerá um des-
file de moda com releitura dos
looks utilizados nos concursos de
beleza da Sociedade Beneficente
Treze de Maio, e uma homenagem
às mulheres que participaram, or-
ganizaram e assistiram os concur-
sos da época. Também haverá in-
tervenções artísticas, com apresen-
tação de dança feita por Marcia
Maria Antônio e apresentação do
DJ Robão (Robson Roberto Gre-
gorio), que fazia parte da equipe
de djs “Dinamic Soul” que toca-
ram por 25 anos no clube. Confira

o nome das modelos convidadas:
Alessandra de Campos, de 49 anos;
Analigia Aparecida de Abreu, de
50 anos; Elisabete Aparecida Fer-
reira Benedito, de 58 anos; Fran-
cine Aguiar, de 44 anos; Mayara
do Nascimento Francisco, de 29
anos; Sabrina Almeida, de 28
anos; Sophia Vitória de Campos,
de 9 anos; Sueli Maria Eleuté-
rio, de 60 anos; Valeria Cristina
Mateus Gregório, de 54 anos.

SERVIÇO
Projeto Beleza Preta do Treze
de Maio. Quando: 13 e 20 de
maio, das 19h às 20h30.
Onde: Sesc Piracicaba (Rua
Ipiranga, 155) e transmissão
pelo Facebook e Youtube do
Beleza Preta. Quanto: gratui-
to (No Sesc, obrigatório a apre-
sentação da carteirinha de va-
cinação contra a Covid-19).
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Deputada Bebel participa
de almoço no Algodoal
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Participantes do almoço foto com a deputada Professora Bebel

Aproveito para cumprimentar
todas as mães por esse nosso dia.
Parabéns a todas as mães!!!”, es-
creveu a parlamentar em suas
redes sociais. O almoço do “Dia
das Mães”, promovido por Nil-
ton Lisboa já é tradicional no
bairro e uma forma carinhosa
de prestar homenagem às mães
e, ao mesmo tempo, reunir fa-
miliares no evento. “Sem dúvi-
da, um belo evento que merece
todo nosso cumprimento”, diz
a deputada Professora Bebel.
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Câmara aprova PL sobre prevenção
ao abandono e evasão escolar

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou nesta quinta-feira
(5), durante a 15ª reunião ordi-
nária de 2022, o projeto de lei 104/
2021, que institui em Piracicaba a
Política Municipal de Prevenção
ao Abandono e Evasão Escolar. O
PL foi aprovado em primeira dis-
cussão e deve retornar para deli-
beração nas próximas reuniões.

De autoria do vereador Thia-
go Ribeiro (PSC), o texto do projeto
de lei contempla o desenvolvimen-
to de programas, ações e conexões
entre órgãos públicos, sociedade
civil e organizações sem fins lucra-
tivos que visem o desenvolvimento
de competências socioemocionais
ao aluno durante o ano letivo.

A propositura traz princípi-
os e diretrizes pensadas para mi-
tigar situações que favoreçam o
distanciamento de jovens e alu-
nos do ambiente escolar, como
por exemplo o bullying e a gra-
videz na adolescência, e reconhe-

ce a educação como principal
fator de crescimento econômi-
co, redução das desigualdades
e diminuição da violência.

O PL também visa promover
disciplinas de "Projeto de Vida",
em que o educador discuta com
os alunos as possibilidades para
depois da conclusão do ensino
básico e estruturar um currículo
complementar centrado no alu-
no, com aulas interativas.

De acordo com Thiago Ri-
beiro, fatores que influenciam a
desistência do aluno são a ne-
cessidade de auxiliar financei-
ramente na renda familiar, a
falta de interesse pelo ambiente
escolar, dificuldade no aprendi-
zado, acesso à escola, entre ou-
tros. Ele defende que uma car-
ga horária mais extensa, produ-
tiva e interessante prepara o alu-
no para a vida e torna o período
acadêmico atraente, além de di-
minuir as chances de abandono.
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ACERTOU NO ERRO
Nos Estados Unidos, um

homem de Iowa levou para
casa um prêmio de loteria de
US$ 1 milhão – equivalente a
R$ 4,8 milhões , depois que um
funcionário cometeu um erro
ao imprimir seus bilhetes. Josh
Buster, um cozinheiro de 40
anos da pequena cidade de
West Burlington, pediu em
uma loja de conveniência cin-
co jogadas de “escolha fácil”
para o sorteio da Mega Milli-
ons feito em 15 de abril, de
acordo com um comunicado de
imprensa da Loteria de Iowa.

APOSTA SURPRESA
Nos EUA, ao jogar na lote-

ria, você pode escolher os núme-
ros nos quais vai apostar, ou op-
tar pela “escolha fácil” – também
chamada de “escolha rápida” –
na qual os números são escolhi-
dos para a pessoa aleatoriamen-
te. Buster disse que o funcioná-
rio inicialmente imprimiu ape-
nas uma jogada e depois impri-
miu as quatro jogadas restan-
tes em um bilhete separado.

SUPERSTIÇÃO
“Sinto que isso mudou os

números que eu teria obtido se
ele os tivesse colocado todos em

uma jogada em vez de cometer
esse erro”, disse Buster em um
comunicado à imprensa da Lo-
teria de Iowa. Ele se esforçou
para acreditar que sua sorte
deu certo. “Eu normalmente
não tenho sorte, então pensei
que era um engano e que en-
contrariam um erro”, disse ele
no comunicado à imprensa.
“Então eu pesquisei os núme-
ros da loteria para ter certeza
de que tinha os corretos, e eu
tinha! E desde então pelo resto
do dia, estou apenas esperan-
do para acordar de um sonho.”

+ MILIONÁRIA
A nova loteria da caixa com

prêmios equiparados as maiores
loterias do mundo, agora é rea-
lidade: Apostas estão liberadas
para o primeiro sorteio no pró-
ximo dia 28. A aposta simples
custa R$ 6,00 com grau de difi-
culdade 5 vezes maior que a
mega sena : 1 em 238 milhões.
São 10 faixas de prêmios, a mai-
or de todas as loterias da caixa
sendo 4 com premiação fixas,
inspirada na lotofácil. Para au-
mentar as chances de acerto, tem
opções de apostar com mais de-
zenas, chegando a R$ 83.160,00.
Neste caso, a chance de acerto é
de 1 para apenas 17.198.

DDDDDEFESAEFESAEFESAEFESAEFESA

Comissão delibera projetos e
propõe ações no meio ambiente
Requerimento em caráter de urgência contra a mortandade de peixes no Rio Piracicaba,
deliberação e questionamentos a projetos marcaram a reunião desta segunda-feira (9)

Fabrice Desmonts

Gilmar Tanno (PV) e Ana Pavão (PL) atuam na Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável,
da Câmara Municipal de Piracica-
ba, presidida pelo vereador Gilmar
Tanno (PV), Ana Pavão (PL),
membro e Alessandra Bellucci (Re-
publicanos), relatora, na manhã
desta segunda-feira (9), às 9 ho-
ras se reuniu para deliberar sobre
pareceres em três proposituras,
além de se posicionar sobre a ela-
boração de ofício à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e,
acionar órgãos institucionais
como a Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo)
e, também da disposição em
apresentar requerimento, a ser
aprovado em caráter de urgên-
cia na reunião ordinária de logo
mais à noite, sobre a mortanda-
de de peixes no Rio Piracicaba.

Conforme denúncia da popu-
lação, no último sábado (7), vári-
as espécies foram achadas mortas
na região do bairro Granpark, pró-
ximo do distrito de Santa Teresi-
nha. Durante todo o dia a cena se
repetiu, foram várias espécies en-
contradas mortas, entre elas dou-
rado, cascudo, corimba e mandí.

Gilmar Tanno e Ana Pavão,
mediante o respaldo de assessores

e de representante do Departamen-
to Legislativo da Câmara, inicia-
ram análises das proposituras,
começando pelo projeto de lei 39/
2022, de autoria do Executivo, que
autoriza o município a desincom-
patibilizar da classe de bens de uso
comum do povo e incorporar à
classe de bens patrimoniais, área
localizada na avenida Pompeia,
bairro Pompeia, para posterior
doação à Associação Brasil Parkin-
son - Núcleo Piracicaba, visando à
implantação de sede própria da
entidade. O projeto recebeu pare-
cer favorável e segue para a análi-
se da Comissão de Finanças.

No projeto de lei complemen-
tar 7/2022, a Comissão de Meio
Ambiente também aprovou a ini-
ciativa do vereador Paulo Camo-
lesi (PDT), no pedido de altera-
ção da lei complementar 421/
2020, no que diz respeito à utili-
zação da água pluvial para uso
não potável e infiltração no len-
çol freático. Assim, edificações ou
reformas de imóveis residenciais
acima de 150 m2 deverão implan-
tar sistema de captação e reuso
da água pluvial e infiltração sub-
terrânea de água pluvial para
abastecimento do lençol freático.

Já no projeto de lei comple-
mentar 8/2022, de autoria do
vereador Gilmar Rotta (PP), a
discussão é sobre a construção
de postos revendedores de com-
bustíveis líquidos e derivados de
petróleo, etanol, gás natural vei-
cular (gnv). A consideração é
que em Piracicaba a maioria dos
postos de combustíveis já estão
irregulares e, frente às novas le-

gislações, se faz necessário con-
sultas técnicas aos órgãos dire-
tamente responsáveis pelo setor.
Assim, a Comissão de Meio Am-
biente vai elaborar ofícios à Ce-
tesb, bem como ao Corpo de
Bombeiros. A CLJR (Comissão
de Legislação, Justiça e Reda-
ção) também será questionada
sobre o disciplinamento de uso
e ocupação do solo na cidade.

JJJJJOGOSOGOSOGOSOGOSOGOS

Vereador fala sobre possível
retomada dos Comunitários

Ao discursar na condição de
líder partidário na noite desta
quinta-feira (5) durante a 15ª reu-
nião ordinária de 2022, o verea-
dor Gilmar Tanno (PV) relatou
que, em recente reunião com o se-
cretário municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras, Her-
mes Balbino, abordou a possível
retomada dos jogos comunitários
na cidade. Durante a reunião,
também foram debatidos os Jogos
da Melhor Idade e a possível utili-
zação do campo de futebol locali-
zado no Tiro de Guerra de Piraci-
caba pelos moradores do bairro
onde fica a unidade militar.

Sobre os Jogos Comunitários,
competição que promove a integra-
ção entre bairros da cidade, Tanno
disse: "os Jogos Comunitários aju-
dam a tirar muitas crianças das
ruas. É uma atividade que come-
çou há mais de 34 anos e que foi
recentemente suspensa (...) Então,
eu falei da importância dos jogos
comunitários de Piracicaba, jogos
que revelaram muitos talentos no
futebol, na natação, na corrida e no
atletismo", frisou o parlamentar.

De acordo com Tanno, o se-
cretário de esportes disse que os
jogos serão retomados, "com ou-
tros moldes", no segundo semes-
tre deste ano. Sobre o campo de
futebol localizado no Tiro de Guer-

ra, o vereador disse que, em con-
versa com um sargento respon-
sável pela unidade, que "ele deu
carta branca" para que o campo -
que já foi da comunidade -, seja
novamente por ela utilizado.

Tanno ainda disse que,
mesmo com o seu retorno à
suplência parlamentar, previs-
to para o próximo dia 25, bus-
cará "levar em frente" a ques-
tão da retomada da utilização
do campo do Tiro de Guerra.

O vereador também falou so-
bre as ciclofaixas recentemente fei-
tas nos bairros Santa Rita e Nova
Piracicaba e no distrito de Arte-
mis: "essa parte que foi feita, ficou
ótima. Parabéns, prefeito e secre-
tário, mas a gente tem que pensar
não só na ciclovia para as pesso-
as que andam por lazer. A gente
tem que pensar nas pessoas que
vão trabalhar e vão estudar".

Ele ponderou que a imple-
mentação de ciclovias e ciclofaixas
nas principais avenidas da cidade
"será um pouco difícil", mas disse
acreditar "que vamos chegar lá".

Por fim, Tanno também fez
um convite para que a população
participe da Feira de Arte, Artesa-
nato e Gastronomia, neste sábado
(7), das 14 às 21 horas, na rua Rio
Grande do Norte, no Salão da Pa-
róquia Nossa Senhora Aparecida.

O vereador Gilmar Tanno
(PV), ao percorrer a região do
Santa Rita, na manhã da últi-
ma segunda-feira (2) observou
os serviços que a Prefeitura re-
alizou no entorno da lagoa do
bairro, em atendimento a pedi-
do da comunidade, para o corte
de mato, retirada de lixo e en-
tulho e limpeza em geral.

Na ocasião, o parlamentar
observou que o espaço poderia
ser melhor aproveitado em prol
da população, onde o poder pú-
blico, mediante parceria e orga-
nização da própria comunidade
poderia implantar pista de cami-
nhada, bancos e espaços desti-
nados ao lazer, enfim, "atuarem
na elaboração de um projeto ou-
sado, a que nenhum prefeito an-
tes recorreu, para oferecer à po-
pulação uma opção a mais, em
reforço ao turismo de Piracica-
ba", destacou o parlamentar.

Gilmar Tanno também avalia
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Município poderá explorar potencial turístico de lagoa
Davi Negri

Com suas margens limpas e livres de entulho e mato alto, o espaço
poderia ser melhor aproveitado; a observação de Gilmar Tanno

que na gestão passada, do ex-pre-
feito Barjas Negri (PSDB) foi cria-
do o decreto municipal 17377/
2018, que visa criar o Jardim Bo-
tânico Municipal, dividido em três
áreas distintas: Engenho Cen-
tral, no entorno da lagoa do San-
ta Rita e outra no Parque Natu-
ral, distrito de Santa Teresinha.

Na totalidade do projeto, o
Jardim Botânico compreenderá
mais de 860 mil metros quadra-
dos e terá a finalidade proteger e
conservar a fauna e a flora nativa
e possibilitar pesquisas e a cria-
ção de um banco genético para a
preservação das espécies. O  tu-
rismo ecológico também terá des-
taque, pois o local será aberto à
visitação pública, além de refor-
çar as políticas públicas ambien-
tais e educacionais de Piracicaba.

Pelo decreto, após elaboração
e aprovação de regimento próprio,
a emissão de sugestões para a vi-
são e a missão do Jardim Botâni-

co e a definição das diretrizes de
uso dos espaços e de referência
para projetos e obras, a Sedema
(secretaria municipal de Defesa do
Meio Ambiente) ficou de enqua-
drar o Jardim Botânico junto ao
Ministério do Meio Ambiente e do

Sistema Nacional de Registro de
Jardins Botânicos, o que possi-
bilitará celebrar convênios e ter-
mos de cooperação para aprimo-
rar técnicas e captar recursos fi-
nanceiros a fim de planejar a
trajetória do Jardim Botânico.
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Procon Piracicaba fiscalizou 30 estabelecimentos
A Prefeitura de Piracica-

ba, por meio do Procon, fisca-
lizou e orientou 30 estabeleci-
mentos comerciais durante a
operação Dia das Mães, de
26/04 a 06/05. Os bairros
atendidos  foram Paul is ta ,
Areão, Alemães, Cidade Jar-
dim, Centro, Santa Terezinha,
Vila Rezende, Piracicamirim e
Dois Córregos. De acordo com
balanço da operação, 21 estabe-
lecimentos fiscalizados não
apresentaram irregularidades

quanto às normas de consumo e
nove deles receberam autuação.

Os nove estabelecimentos fo-
ram autuados devido à falta de
preço visível, de informação so-
bre não aceitar cheque como for-
ma de pagamento e do Código de
Defesa do Consumidor à disposi-
ção para consulta e produtos com
prazo de validade vencido. Segun-
do o Procon Piracicaba, o proce-
dimento de multa está em pro-
cesso de elaboração e encaminha-
mento para a Fundação Procon,

que é responsável pela parte pro-
cessual e posterior cobrança.

Receberam a fiscalização e ori-
entação os estabelecimentos que
trabalham com produtos que po-
dem ser presentes para as mães.
“Podemos observar que as abor-
dagens nesta operação de Dia das
Mães foram tranquilas e que os
lojistas estão cumprindo, de for-
ma geral, o Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que foram
poucas as irregularidades encon-
tradas. Isso mostra uma consci-

ência maior dos nossos lojistas em
proteger a clientela e observar a
legislação vigente”, afirma o pro-
curador-geral do município e dire-
tor interino do Procon de Piracica-
ba, Guilherme Mônaco de Mello.

O Procon atende pelo tele-
fone 151 e de forma presencial,
mediante agendamento pelo
mesmo telefone. O horário de
funcionamento é das 8h30 às
16h30, de segunda a sexta-feira,
no Térreo 2 da Prefeitura, na rua
Antônio Correa Barbosa, 2.233.

TTTTTRIBUNARIBUNARIBUNARIBUNARIBUNA

Aumento de 14,6% na tarifa de
água é criticado na Câmara

O vereador Paulo Campos
(Podemos) utilizou a tribuna
da Câmara, durante a 15ª reu-
nião ordinária, realizada nesta
quinta-feira (5), para criticar o
aumento de 14,6% na tarifa de
água do município, anunciado
recentemente pelo prefeito Lu-
ciano Almeida (União Brasil).
"Não afetará só a classe mais
pobre, mas também os empre-
sários, que estão vindo de uma
situação pós-pandemia, lutan-
do para sobreviver", afirmou.

Segundo ele, "é lamentável a
postura da administração muni-

cipal". "Não há um plano estraté-
gico de governo para a nossa ci-
dade. Deveriam buscar meios de
incentivar os empresários e mi-
croempreendedores, no sentido
de dizer que nós temos que aju-
dar vocês para garantir o empre-
go e o pão na mesa", disse.

Paulo Campos também co-
mentou sobre a reposição in-
flacionária para os cerca de 8
mil funcionários públicos mu-
nicipais, "que já deveria ter
ocorrido", e ainda sobre o retor-
no das demandas encaminha-
das às secretarias municipais.
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Bebel no lançamento
da pré-candidatura
Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), o lançamento do
movimento “Vamos Juntos pelo Brasil”, sábado (7), foi um dia histórico

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino no Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) participou, sá-
bado (7),  em um centro de con-
venções na Zona Norte de São Pau-
lo, do lançamento da pré-candi-
datura de Lula à presidência do
Brasil. Para a deputada, o lança-
mento do movimento “Vamos
Juntos pelo Brasil”, foi um dia
histórico. No lançamento também
foi oficializada a pré-candidatu-
ra de Geraldo Alckmin, recém fi-
liado ao PSB, como vice na chapa.

No evento, foi confirmado
que estão com Lula na disputa-
da nas eleições desse ano sete
partidos: PT, PSB, PC do B,
Rede, PV, PSOL e Solidarieda-
de. “Tenho o imenso orgulho de

estar presente nesse momento,
que sepulta de uma vez por to-
das as indignidades e os crimes
cometidos contra esse grande
brasileiro. E tenho o enorme or-
gulho e satisfação, como cidadã
brasileira, mulher, trabalhado-
ra, sindicalista, presidenta do
maior sindicato da América La-
tina e deputada estadual de ter
participado e contribuído para
que fosse provada a inocência
de Lula e desmascarada a farsa
da operação Lava Jato”, escre-
veu Bebel em suas sociais.

Para a Professora Bebel, a
energia desse dia histórico irá se
espraiar e crescer ao longo deste
ano de 2022, porque Lula repre-
senta a esperança do povo brasi-
leiro e o único caminho para a
defesa da nossa democracia.

Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel concede entrevista ao
chegar ao evento de lançamento da pré-candidatura de Lula
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Cidade educadora e
depressão na infância são
destaques em entrevista

Entrevistado no programa
Primeiro Tempo, na noite desta
quinta-feira (5), o vereador Thia-
go Ribeiro (PSC) destacou sua atu-
ação para incluir Piracicaba no mo-
vimento Cidade Educadora. Nes-
te ano, ele já esteve em Curitiba,
capital do Paraná, e na cidade de
Sorocaba, onde conheceu deta-
lhes deste projeto que se articula
em âmbito global, com mais de
500 cidades participantes.

“Nós estamos buscando infor-
mações e parcerias para colocar a
cidade dentro deste trabalho que é
voltado a melhor a educação sob
diversos aspectos”, disse Ribeiro,
que, em Curitiba, se reuniu com a
secretária municipal Maria Silvia
Bacila e que, em Sorocaba, esteve em
uma comitiva junto com o titular
da SME de Piracicaba, Bruno Roza.
“Fomos entender melhor como fun-
ciona essa proposta”, explicou.

Uma das ações que o parla-
mentar conheceu em Curitiba é
o projeto Farol do Saber, que cria
uma rede de pequenas bibliote-
cas espalhadas por diversos bair-
ros, inspirado pela cidade do
Mundo Antigo de Alexandria,
cujos principais monumentos

Thiago Ribeiro foi entrevistado no programa Primeiro Tempo

Guilherme Leite

eram a Biblioteca e o Farol. “Es-
tamos com uma previsão para
implementar em Piracicaba a
partir do segundo semestre des-
te ano”, destacou o parlamentar.

Na entrevista, Thiago Ribei-
ro também apresentou detalhes
sobre dois projetos de lei de sua
autoria que deram entrada na
Câmara Municipal de Piracica-
ba na noite desta quinta-feira (5),
durante a 15ª reunião ordinária.

O PL 91/2022 cria uma mar-
cação do “ponto cego” nos veícu-
los do transporte coletivo para aler-
tar motociclistas e ciclistas de que
o motorista pode não estar enxer-
gando o veículo de menor porte.
“É um projeto que já existe em ou-
tras cidades e que estamos tra-
zendo aqui para oferecer maior
segurança no trânsito”, disse.

Já o PL 93/2022 é voltado para
implementar uma política pública
no município que atue para iden-
tificar e buscar formas de trata-
mento à depressão infantil. “Esse
problema tem aumentado bas-
tante, ainda mais por conta da
pandemia, e que o poder público
precisa olhar com muita aten-
ção”, disse Ribeiro, ao lembrar.

A vereadora Ana Pavão (PL)
recebeu nesta sexta-feira (6), a
deputada federal e policial militar,
Kátia Sastre (PL). Ambas visita-
ram a Guarda Civil Municipal
(GCM), onde foram destinadas
emendas parlamentares para estru-
turar a segurança do município.

Aproveitaram a visita para se
reunirem com o comandante da
GCM Sidney de Oliveira, e acom-
panhar como vem ocorrendo a
aplicação das emendas destina-
das pela deputada. Desta forma,
foi possível reafirmar a parceria
com a Guarda Civil Municipal.

No último ano, a vereadora
Ana Pavão solicitou emendas em
Brasília/DF, onde conseguiu cap-
tar o recurso para a Guarda Ci-

EEEEEMENDASMENDASMENDASMENDASMENDAS

Vereadora recebe deputada
e se reúne na Guarda Civil

Assessoria Parlamentar

Ana Pavão destaca o recebimento que já totalizam R$ 350.000,00

vil Municipal, para custeio de
novos equipamentos e veículos,
no valor de R$ 200.000,00.

Neste ano, a vereadora vem
mantendo contato e se reunindo
com a GCM constantemente,
sendo que já recebeu algumas
demandas sobre a estrutura do
local, e novamente a deputada
federal se prontificou e destinou
uma emenda no valor de R$
150.000,00 para a Corporação.

“É uma honra receber a
nossa madrinha da Guarda. Só
tenho que agradecer a deputa-
da por sempre estar disposta
em ajudar a  nossa cidade,
principalmente na segurança,
deixando-a cada vez mais se-
gura.” comentou a vereadora.

SSSSSOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADE

Semae realiza campanha do
agasalho até dia 30 de junho

O Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto), em parceria
com a concessionária Mirante, re-
aliza campanha do agasalho pelo
décimo ano consecutivo. O objeti-
vo é ajudar as pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social, aten-
didas pelos CRAS (Centro de Refe-
rência da Assistência Social).

Podem ser doados itens
novos ou em bom estado de
conservação para diminuir os

impactos do frio. A campanha
começou ontem, dia 6, e segue
até 30/06. A entrega dos aga-
salhos será no dia 5/07, no
Banco de Alimentos do Fundo
Social de Solidariedade de Pi-
racicaba (Fussp), localizado à
rua Professor José Rosário
Losso, 946, no Jaraguá. A ação é
voltada aos servidores da autar-
quia e as caixas de coleta estão dis-
ponibilizadas na sede do Semae.

Dados da UNESCO apon-
tam que, durante a pandemia,
houve um declínio de 41% na
atividade física no mundo. Ou-
tro dado de impacto negativo
apurado pela UNESCO foi que
80% dos jovens já viviam de ma-
neira sedentária antes da pande-
mia. Estes preocupantes núme-
ros reforçam ainda mais a rele-
vância da 28ª edição do Dia do
Desafio (DDD) – tradicional even-
to anual que traz como objetivo o
incentivo à prática de atividade
física regular pela população.

Trata-se de uma iniciativa da
TAFISA – The Association For In-
ternational Sport for All – coorde-
nada no Continente Americano
pelo Sesc São Paulo, com apoio ins-
titucional da ISCA - International
Sport and Culture Association -
e da UNESCO. E no próximo dia
11 de maio haverá um evento es-
pecial para marcar o lançamen-
to da campanha. Vale reforçar
que o DDD, que neste ano traz
como tema “Ocupar Espaços e
Reunir Pessoas”, ocorre sempre
na última quarta-feira do mês de
maio (dia 25), propondo inúme-
ras oportunidades para a reali-
zação de atividades físicas.

EXPERIÊNCIAS – O even-
to de lançamento ocorrerá no for-

DDDDDIAIAIAIAIA     DODODODODO D D D D DESAFIOESAFIOESAFIOESAFIOESAFIO 2022 2022 2022 2022 2022

Projeto será lançado amanhã, 11, em ação on-line aberta ao público
Divulgação

O Dia do Desafio 2022 está marcado para o próximo dia 25

mato de debate online, transmiti-
do simultaneamente no canal do
Sesc São Paulo no YouTube e na
página do Dia do Desafio no Face-
book, a partir das 15h30, com tra-
dução simultânea para inglês e es-
panhol. O objetivo é compartilhar
experiências e boas práticas que
possam inspirar as cidades e ins-
tituições no desenvolvimento de
seus projetos e atividades, estimu-
lar o pensamento crítico que em-
basem o desenvolvimento de polí-
ticas públicas, além de difundir es-
tratégias que ampliem o engaja-
mento das pessoas no Dia do De-
safio e estimulem a manutenção
de um estilo de vida mais ativo.

Para tanto, participam Fá-
bio Eon (coordenador de Ciênci-
as Humanas e Sociais da UNES-
CO no Brasil), que apresentará o
projeto Fit For Life, criado pela
UNESCO, fundamentado em
práticas esportivas que aceleram
a recuperação da COVID-19 e que
apoia a elaboração de políticas
inclusivas e integrativas com o
propósito de melhorar o bem-es-
tar de jovens em todo mundo.

Já o coordenador do Dia do
Desafio no Sesc Campinas, Vini-
cius Carneiro, compartilhará o
Guia de Exercícios ao Ar Livre,
ação desta unidade do Sesc que,

com o objetivo de buscar autono-
mia da utilização das academias
ao ar livre, disponibiliza à popula-
ção vídeos com instruções para a
realização de exercícios nos apa-
relhos colocados por prefeituras
em praças e parques públicos. Os
vídeos são acessados por QR Co-
des colocados nos equipamentos
com orientação para prática da-
das por educadores do Sesc.

Mónica Durán e Jesús Acero
Mora, representantes do Instituto
Distrital de Recreación y Deporte
(IDRD) de Bogotá-Colômbia,
apresentarão o Programa de Ci-

clovia de Bogotá, como ferramenta
de inclusão ao esporte e ao lazer.

A mediação será de Claudia
Campos (Coordenadora de Campa-
nhas e Eventos Físico-Esportivos do
Sesc São Paulo), com apresentação
de Carol Seixas (Gerente da Ge-
rência de Desenvolvimento Físi-
co-Esportivo do Sesc São Paulo).

SERVIÇO
Debate online Ocupar Espa-
ços e Reunir Pessoas. Ama-
nhã, 11, às 15h30. Transmis-
são: Youtube Sesc São Paulo
e Facebook Dia do Desafio.
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Prédio da pinacoteca é utilizado como depósito de urnas eleitorais
O prédio que abrigou a Pina-

coteca “Miguel Dutra”, até o final
do ano passado, quando a Prefei-
tura iniciou a transferência do
acervo para o barracão 14-A no
Engenho Central, agora será uti-
lizado pela Justiça Eleitoral para
abrigar as urnas eletrônicas das
seções 244 e 273. “Nós recebe-
mos o aviso de uma movimen-
tação no local e fomos verificar”,
disse a vereadora Rai de Almei-
da (PT), que esteve no local na
manhã desta segunda-feira (9).

De acordo com informações
apuradas pela própria parlamentar,
o prédio onde os equipamentos ele-
trônicos estavam armazenados –
localizado na rua Santo Antonio,
entre as ruas Regente Feijó e Vo-
luntários de Piracicaba – sofreu,
inicialmente, com uma infestação

de carrapato e, agora, tem uma con-
taminação com morcegos, então a
Justiça Eleitoral teria solicitado à
Prefeitura um novo espaço para
abrigar as urnas eletrônicas.

“Nos disseram que essa si-
tuação deverá permanecer até
novembro, ou seja, de que será
apenas uma situação provisória,
mas é difícil acreditar nas pro-
messas da atual Administração
Municipal”, disse Rai de Almei-
da, ao lembrar que, quando foi
anunciada a mudança do acer-
vo da Pinacoteca, havia sido
prometida a realização de uma
exposição com os trabalhos dos
artistas locais, “o que acabou
não acontecendo”, lembra.

Rai também destacou que o
armazém do Engenho Central,
o qual se tornará o novo espaço

Assessoria Parlamentar

Rai de Almeida (PT) criticou a mudança e lembra que a Prefeitura
não cumpriu promessa sobre realização de exposição

da Pinacoteca “Miguel Dutra”,
ainda está em reforma. “En-
quanto isso, as obras estão sem

o tratamento adequado, crian-
do sérios riscos de danos traba-
lhos que são peças únicas”, disse.

Em sua fala regimental de 10
minutos, na reunião ordinária des-
ta quinta-feira (5), o vereador Pe-
dro Kawai (PSDB) abordou a ques-
tão dos lixos e aterros sanitários no
Brasil e, em especial, em Piracicaba.

Kawai destacou a assinatura
do decreto do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (Planares) e ex-
plicou que o Decreto Federal Nº

11.043, de 13 de abril de 2022, “re-
gulamenta a questão do lixo e dos
aterros e prevê o fim dos lixões”. O
vereador frisa que o Planares re-
força a determinação para o encer-
ramento de todos os lixões no país
até 2024. “Dados de 2020 mostram
que a cobrança da taxa do lixo é
feita apenas por 29% dos municípi-
os e o Governo Federal fez uma su-
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Necessidade da cobrança de tarifa do lixo é questionada
gestão, que é cobrar a taxa do lixo
de 100% dos brasileiros somente
em 2024, não em 2022", disse.

"Eu falei nessa tribuna que
Piracicaba não é obrigada a cobrar
100% da tarifa de lixo. Então, fica
aqui meu registro da preocupação
dessa cobrança, que a meu ver
continua irregular”, finalizou.

Em sua fala, Kawai destacou

a questão do empreendedorismo
e homenageou o ex-prefeito Men-
des Thame que foi quem criou o
MEI. “Em Piracicaba temos um
grande exemplo que são as pesso-
as que trabalham com artesana-
to de diversos tipos. São diversas
oportunidades de trabalho e Pi-
racicaba é privilegiada no atendi-
mento a essas pessoas”, afirmou.
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Prefeitura realiza ações de
combate ao abuso infantil
Programação em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes tem início hoje, dia 10

Neste Maio Laranja, em alu-
são ao Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, a Prefei-
tura, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (Smads) pro-
move ações de enfrentamento,
com o objetivo de conscientizar
a sociedade sobre a proteção de
suas crianças e adolescentes.

As atividades reúnem pro-
fissionais que atuam com crian-
ças e adolescentes, organizações
da sociedade civil, instituições e
parceiros. Nos dias 10, 12 e 17/
05, das 8h40 às 9h15, profissio-
nais da rede socioassistencial
participarão de entrevistas na
rádio Educativa FM, com as-
suntos relacionados à data.

No dia 16/05, às 19h30, na
Câmara Municipal, a diretora do
Departamento de Proteção Social
Especial, Veridiana Ricci apresen-
tará informações, como fluxo de
atendimento, dados e rede de
proteção às crianças e adolescen-
tes da cidade. Dia 20, às 8h30,
no auditório do Sesc Piracicaba,
acontece um bate-papo com o
tema Contribuições Artísticas
para o Atendimento de Crianças
e Adolescentes em Situação de
Abuso e Exploração Sexual, com
o assistente social, pesquisador,
educador e artista Daniel Péricles
Arruda; a mediação será realiza-
da pelo antropólogo e membro do
setor de Vigilância Socioassisten-

cial da Smads, Fernando Camar-
go. Na abertura do evento, have-
rá apresentação artística e exibi-
ção digital de trabalhos produzi-
dos por crianças e adolescentes
dos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

Entre os dias 18 e 22/05, ha-
verá sensibilização na 37ª Festa
das Nações, com estímulo às de-
núncias de casos de violência se-
xual e outras violações de direi-
tos. Além das ações pontuais, os
Cras (Centros de Referência de
Assistência Social), Creas (Cen-
tros de Referência Especial de As-
sistência Social), unidades do
Case, serviços como Epsemc, pro-
grama Criança Feliz, Instituto
Formar, Seame, CIEE e outros,
realizarão atividades como rodas
de conversa, passeatas nos terri-
tórios, exibição de filmes, exposi-
ções e orientações aos assistidos.

“A campanha tem o poder de
envolver todos na defesa dos di-
reitos das crianças e adolescen-
tes, com foco no abuso e explo-
ração sexual. Decidimos este
ano, realizar ações pontuais de
orientação e prevenção, em locais
como a Festa das Nações por
onde passa grande fluxo de pes-
soas. Nosso objetivo é colaborar
para um desenvolvimento livre
de abusos”, explica a secretária
da Smads, Euclidia Fioravante.

As ações contam com o
apoio e participação dos mem-
bros da Competi (Comissão Mu-

Atividades reúnem profissionais que atuam com crianças e adolescentes

Divulgação

nicipal de Prevenção e Erradica-
ção do Trabalho Infantil e Traba-
lho Adolescente Irregular), vincu-
lada ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA), Conselhos Tute-
lares, Organizações da Socieda-
de Civil, Sesc Piracicaba, Asso-
ciação Cultural Festa das Na-
ções de Piracicaba (Fenapi) e vo-
luntários do curso de Serviço So-
cial, da Faculdade Anhanguera.

18 DE MAIO – A data insti-
tuída pela Lei Federal n.º 9.970/
00 marca a luta pela proteção de
crianças e adolescentes contra cri-
mes de abuso e exploração sexual,
fazendo referência ao crime ocor-
rido na cidade de Vitória, Espírito
Santo, em 1973, que vitimou a

menina Araceli Cabrera Crespo,
sequestrada, violentada e assassi-
nada aos oito anos de idade - um
crime que chocou todo o país e fi-
cou conhecido como o Caso Ara-
celi, ainda impune. Hoje, a pro-
posta anual da campanha é des-
tacar a data para informar, sen-
sibilizar e mobilizar a sociedade a
participar da luta em defesa dos
direitos de crianças e adolescentes.

SERVIÇO
Abuso é crime. Para denun-
ciar os canais são o Disque
100; Conselho Tutelar I –
3422-9026 /  3432-5775;
Conselho Tutelar II – 3421-
8962 / 3413-5497 e Delega-
cia da Mulher – 3433-7022.
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Prefeitura prorroga o prazo
para solicitar isenção do IPTU

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio do decreto 19.118, pror-
roga até 30/06 o prazo para re-
querimento da isenção do IPTU
(Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana)
por proprietários de imóveis si-
tuados na zona urbana do mu-
nicípio que comprovem atividade
econômica rural, por meio da ex-
ploração extrativa vegetal, agrí-
cola, pecuária e agroindustrial.

De acordo com o decreto, o
município tem, aproximada-
mente, 152 imóveis rurais cadas-
trados na zona urbana do mu-
nicípio. A prorrogação para so-
licitar a isenção do IPTU se dá
em virtude da retomada das ati-
vidades econômicas no contex-
to da pandemia da Covid-19. “O
objetivo é minimizar os impac-
tos econômicos da pandemia
para o setor rural e, dessa for-
ma, propiciar o tempo necessá-
rio ao produtor rural para or-

ganizar-se e apresentar sua so-
licitação de forma segura”, afir-
ma parte do decreto assinado
pelo prefeito Luciano Almeida.

Para solicitar a isenção, os
proprietários devem comparecer
ao Térreo 2 do Centro Cívico
com os documentos que com-
provem a atividade econômica
rural na zona urbana. Os docu-
mentos necessários estão descri-
tos no decreto 17.049/2017 (ht-
tps://legislacaodigital.com.br/
Piracicaba-SP/DecretosMuni-
cipais/17049/Arquivos/1).

Não é obrigatório agenda-
mento para solicitar a isenção,
mas para agilidade no atendi-
mento é recomendado que se
agende horário pelo portal da
Prefeitura no botão Refis e Ou-
tros Serviços Clique Aqui (ht-
tps://servicos.piracicaba.sp.
gov.br/saac/web/). O Térreo 2
atende de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h30 às 16h30.
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Campanha União Solidária
abre inscrições de projetos

Estão abertas as inscrições de
projetos para a 5ª edição da cam-
panha União Solidária, realizada
pelo Instituto CoopConecta, com
apoio do Instituto Cocamar e Si-
credi União PR/SP, que doaram
os prêmios que serão sorteados.
A primeira chamada foi de 20 de
março a 30 de abril. Já a segunda
começou neste mês, voltada para
entidades sociais que atendem
crianças, adolescentes, adultos,
idosos, mulheres, pessoas com
deficiência e em tratamento de
câncer de 120 municípios do Pa-
raná e São Paulo. As entidades
poderão inscrever projetos de
custeio de despesas e para a am-
pliação e melhorias dos serviços.

Funciona assim: as organiza-
ções se cadastram em www.
campanhauniaosolidaria.com.br, e
depois que tiverem o projeto apro-
vado, receberão cupons de R$ 10
para comercializar na comunida-
de e de forma on-line – o número
de cupons é equivalente ao valor
do projeto. Todo o valor comerci-
alizado ficará com a entidade.

Além de ajudar os projetos

sociais, quem adquirir um cu-
pom participará de sorteios
mensais de prêmios pela Lote-
ria Federal. Nesta edição são, no
total, 12 iPhones, 3 Fiats Mob e
6 Honda CG Start 160. Os sor-
teios dos iPhones serão em 29
de junho, 30 de julho, 1º de ou-
tubro e 5 de novembro. Haverá
ainda sorteio de três motos em
31 de agosto, e os prêmios finais,
que são três carros e mais três
motos, em 14 de dezembro.

As entidades responsáveis
pela venda dos cupons premiados
ganharão prêmios extras: R$
3.000 no caso dos cupons de iPho-
nes e das motos sorteadas em 31
de agosto e R$ 5.000 para quem
vender os cupons contemplados
no sorteio final. A venda dos cu-
pons físicos e online terá início
nesta quarta-feira, dia 11 de maio.

Na última edição, encerrada
em dezembro do ano passado, fo-
ram arrecadados R$ 3,46 milhões
para 536 mil entidades, que aten-
dem 774 mil pessoas. Nas qua-
tro primeiras edições a campa-
nha arrecadou R$ 12,2 milhões.

Como forma de conscienti-
zação em relação à questão da
violência doméstica, a Câmara
Municipal de Piracicaba vai
promover, em agosto, o evento
“Quebrando o Silêncio”. A ativi-
dade foi instituída a partir do
projeto de decreto legislativo 47/
2021, de autoria da vereadora
Ana Pavão (PL), cujo substitu-
tivo foi aprovado na 15ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira (5).

O objetivo do evento é in-
formar, esclarecer, conscienti-
zar, envolver e mobilizar a soci-
edade civil a respeito da impor-
tância de quebrar o silêncio e
buscar ajuda contra a violência
doméstica. Na justificativa do
projeto, a autora argumentou
que essa é uma realidade que

‘Q‘Q‘Q‘Q‘QUEBRANDOUEBRANDOUEBRANDOUEBRANDOUEBRANDO S S S S SILÊNCIOILÊNCIOILÊNCIOILÊNCIOILÊNCIO’’’’’

Câmara terá evento contra
violência doméstica

tem se caracterizado como pro-
blema de saúde pública no Brasil.

Para a vereadora, a institui-
ção de um dia no calendário na ci-
dade amplia o esforço de inúmeras
pessoas comprometidas com o
tema. A data já foi instituída em
oito países da América do Sul des-
de 2002, com o objetivo de dar visi-
bilidade a uma campanha que mo-
tiva, desperta e conscientiza a soci-
edade e as vítimas da necessidade
de se denunciar o agressor, consi-
derando que o silêncio é o maior
obstáculo para identificação, cessa-
ção da conduta criminosa, acolhi-
mento e tratamento das vítimas.

O projeto define que, na Câ-
mara de Piracicaba, o evento
acontecerá anualmente, na últi-
ma semana do mês de agosto.

Acenos, sorrisos e muita ener-
gia boa. Assim foi o Desfile das
Rainhas da 37ª Festa das Na-
ções de Piracicaba, no sábado (7),
das 9h às 12h. As Rainhas e um
comboio desfilaram pelas princi-
pais ruas e avenidas para divul-
gar a festa, que retorna após dois
anos, no Engenho Central, de 18
a 22/05, e é fonte de renda para
19 instituições sociais que au-
xiliam milhares de pessoas.

O Desfile das Rainhas teve
concentração na rampa do pré-
dio da Prefeitura, às 9h, de
onde saíram no Trenzinho Tu-
rístico, acompanhadas dos veí-
culos off-road de jipeiros de Pi-
racicaba e da região, do cami-
nhão da Brigada de Emergên-
cia, além de caminhão de som.

As Rainhas e todos os parti-
cipantes foram recebidos com
acenos e muitos sorrisos da po-
pulação, que aproveitou a manhã
de sábado para fazer a compra
de presentes para o Dia das
Mães. Muita gente saiu nas ja-
nelas de suas casas e apartamen-
tos para prestigiar a passagem.

O trajeto do comboio con-
templou ruas e avenidas de bair-
ros como Chácara Nazareth,
Paulista, Centro, Vila Rezende,
Alemães, Vila Independência,
Petrópolis, Dois Córregos, re-
gião do Piracicamirim, com en-
cerramento na Rua do Porto.

“Foi com muita alegria que
participei do desfile das rainhas da
Festa das Nações. Se tivesse que
descrever em uma palavra meu
sentimento seria: emoção. Emoção
por saber que depois de dois anos
a festa está de volta para a popu-
lação e, principalmente, para as
entidades que tanto dependem
dessa festa para ter suporte finan-
ceiro para o ano todo. A alegria
estampada no rosto de cada rai-
nha e de cada participante deste
desfile contagiou quem assistia.
Gostoso ver as pessoas saindo nas
janelas de suas casas! Agradeço a
participação de todos os jipeiros,
sem eles não seria possível ter um
desfile tão espetacular. Obrigada
a todos envolvidos e convido aqui
toda população para participar da
Festa das Nações de 18 a 22 de
maio”, ressalta Andréa Almeida,
presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba.

Tanto Andréa quanto o secre-
tário de Governo, Carlos Beltra-

FFFFFESTESTESTESTESTAAAAA     DDDDDASASASASAS N N N N NAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES

Rainhas desfilaram pela cidade para divulgação
me, e a secretária de Assistência e
Desenvolvimento Social, Euclidia
Fioravante, acompanharam o des-
file todo de cima do caminhão de
som. Beltrame emprestou a voz
para convidar toda a população
para participar da festa durante o
trajeto. “A festa é um dos eventos
mais importantes de Piracicaba.
Além de levar diversão, cultura e
gastronomia à população, tem o
seu papel principal, que é o de be-
nemerência. Nem sempre conse-
guimos ajudar o próximo da for-
ma que queremos pelos compro-
missos do dia a dia, mas a Festa
das Nações propicia que a gente
auxilie quem mais necessita de uma
forma gostosa, divertida. Então,
convido a todos para prestigiar a
festa e ajudar”, disse Beltrame.

"A Festa das Nações sem-
pre foi o evento que garantiu
maior arrecadação para que as
organizações da sociedade civil
tivessem a complementação das
suas receitas para a manuten-
ção das atividades, para as
quais foram criadas, ou seja,
atender a missão de filantropia",
completa Euclidia Fioravante.

Fábio do Amaral Sanches,
presidente da Fenapi (Associação
Cultural Festa das Nações de Pi-
racicaba), destacou a união como
fator determinante para o sucesso
do desfile. “Foi uma união de es-
forços dos organizadores, apoia-
dores e do poder público, apro-
vado pela população. É impor-
tante destacar isso: a Festa das
Nações só é possível com a união
de todos”, reforça Sanches.

RAINHAS E INSTITUI-
ÇÕES - As rainhas desta edição
são Vitória Caires Pilo (Alemanha
– Lions Clube de Piracicaba – In-
dependência); Manoela Fonseca
Pozar (Brasil – APASPI – Associa-
ção de Pais e Amigos de Surdos de
Piracicaba e Associação Síndrome
de Down de Piracicaba – Espaço
Pipa); Brenda Harumi Kawai
Onishi (Coreia do Sul – CRAMI –
Centro Regional de Registros e
Atenção aos Maus Tratos na In-
fância); Stephany Tavares (Espa-
nha – APFP – Associação Presbi-
teriana de Filantropia de Piraci-
caba); Thaís Barbosa Vendemiath
(Estados Unidos – AAEPE – As-
sociação Atlética Educando pelo
Esporte); Eloá Torrezan Medeiros
(Holanda – Centro de Reabilita-
ção Piracicaba); Sofia Laura Zam-

bom (Índia – CVV – Sociedade de
Apoio à Vida Dr. Nelson Meirel-
les); Sophia de Oliveira Pessoa (Itá-
lia – Casa do Bom Menino); Cami-
lla Crivelari Kawai (Japão – AVIS-
TAR – Associação de Atendimen-
to à Pessoa com Deficiência Visual
de Piracicaba); Rebeca Cotunha
Macedo (México – Grupo de Esco-
teiro São Mário – 144º); Maria
Júlia Bissoli (Nações Árabes – CE-
SAC – Centro Social de Assistên-
cia e Cultura São José); Maria
Eduarda Dezzotti (Nova Zelân-
dia – FUNJAPE – Fundação
Jaime Pereira); Laisa Marafon
Silva (Portugal – Pasca – Pas-
toral do Serviço da Caridade);
Raquel Laís da Silva Costa (Reino
Unido – Instituto Formar) e Lara
Luise Camargo de Carvalho (Suí-
ça – Escola de Mães Profª Bran-
ca Motta de Toledo Sachs).

Ainda serão beneficiadas com
a renda da 37ª Festa das Nações
as instituições a Pasca (Pastoral do
Serviço da Caridade), Casa do Bom
Menino e A Turma do Papai Noel.

O  Desf i le  das  Rainhas
também teve o apoio da Secre-
taria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transpor-
te (Semuttran), Guarda Civil e
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Traba-
lho e Turismo (Semdettur).

A Festa das Nações é reali-
zada pela Fenapi (Associação
Cultural Festa das Nações de Pi-
racicaba) e a promoção é da Pre-
feitura de Piracicaba, por meio
do Fussp (Fundo Social de Soli-
dariedade de Piracicaba), com
organização da Secretaria Mu-
nicipal de Governo. Uma parte
dos recursos são oriundos da
Lei de Incentivo à Cultura, via
Secretaria Especial da Cultura e
Ministério da Cidadania.

Os patrocinadores desta
edição são Caterpillar, Embra-
plan, Grupo Pirasa e Hyundai
(Ouro), Drogal e Unimed (Pra-
ta) e Neurônio Adicional e Pe-
cege (Bronze). A cerveja ofici-
al é a Itaipava 100% Malte.

Divulgação/Pecege

Desfile das Rainhas da 37ª Festa das Nações

SERVIÇO
37ª Festa das Nações de Pi-
racicaba. De 18 a 22 de maio,
no Engenho Central, avenida
Maurice Allain, 454. Ingressos
custam R$ 12 (inteira) e R$ 6
(meia-entrada). Na quarta, 18,
e quinta, 19/05, todos pagam
meia. Venda antecipada no
site festadasnacoes.org.br,
botão Ingressos e escolher os
dias. Além do ingresso, tam-
bém é possível comprar o bi-

lhete para o estacionamento:
R$ 25 (automóveis e caminho-
netes) e R$ 12 (motos)

FENAPI
Contatos com a Fenapi po-
dem ser feitos pelo email
diretoria@fenapi.org.br e
imprensa@fenapi.org.br. Site:
www.festadasnações.org.br .
Facebook: festadasnacoes-
depiracicaba . Instagram: fes-
tadasnacoesdepiracicaba

MMMMMEIOEIOEIOEIOEIO A A A A AMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTE

Programa promove coleta
de óleo de cozinha usado

O vereador Paulo Camolesi
(PDT) usou o tempo regimental,
na 15ª reunião ordinária, nesta
quinta-feira (5), para falar sobre
um projeto da Associação Vibe
Movement, que coleta óleo de co-
zinha usado para evitar o descar-
te incorreto. Na ocasião, ele exibiu
um vídeo sobre o projeto. Na pri-
meira coleta, foram mais de 50 li-
tros de óleo arrecadados. O pro-
grama conta também com um
trabalho de conscientização so-
bre o tema, com o objetivo de
promover uma sensibilização
sobre a importância da preser-

vação do meio ambiente. O objeti-
vo é levar a iniciativa para todas
as escolas estaduais e municipais.

No discurso, o vereador ain-
da apresentou outro vídeo sobre
um projeto de música e educação
harmoniosa. “A educação e a cul-
tura podem salvar os nossos jo-
vens. Eu acredito na educação e
no investimento da cultura, eu
acredito que, quando a gente pro-
move essas oficinas nos bairros, nós
estamos ajudando os profissionais,
as crianças a se desenvolverem”,
colocou. Confira, na íntegra, o dis-
curso do vereador nesta página.
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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

Vendo Terreno, com
1.400 m² no bairro
Paud'alho. Lotea-
mento das Palmei-
ras, valor R$ 100 mil
aceito contra-pro-
posta. Fone (19)
9.97310226, Cidinha.

SRA. SYLVANA DAMETTO faleceu
dia 07 p.p., nesta cidade, contava
93 anos, filha dos finados Sr. Hen-
rique Camara e da Sra. Maria de
Jesus, era viúva do Sr. Narciso Da-
metto; deixa os filhos: Edson Da-
metto, casado com a Sra. Dinora
Maria Sousa e Sandra Dametto, já
falecida, deixando viúvo o Dr. Pau-
lo Basto Albuquerque. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e ami-
gos. Sua Cerimônia de Cremação
foi realizada dia 07 p.p., às 18h30
no Crematório Unidas-Bom Jesus
na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO CESARIO DE OLI-
VEIRA faleceu dia 07 p.p., nesta
cidade, contava 66 anos, filho do
Sr. Manoel Cesario de Oliveira, já
falecido e da Sra. Joanna dos San-
tos Oliveira, era casado com a Sra.
Maria de Fatima Soares de Oliveira;
deixa os filhos: Jose Aparecido Ce-
sario de Oliveira, casado com a Sra.
Vanina Marcia dos Santos Oliveira;
Reginado Cesario de Oliveira, ca-
sado com a Sra. Mirian da Silva de
Souza de Oliveira e Denise Cesario
de Oliveira Soares, casada com o
Sr. Alex Fabio dos Santos Soares.
Deixa netos, bisneto, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Rezende,
sala “02”, para o Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CLAUDINEI MARTINS GUAL-
BERTO faleceu dia 07 p.p., nesta
cidade, contava 65 anos, filho do
Sr. Adional Martins Gualberto, já
falecido e da Sra. Conceição Pe-
corari Martins; deixa os filhos: Ro-
bson dos Santos Martins; Rogerio
dos Santos Martins; Rodolfo dos
Santos Martins, casado com a Sra.
Tatiane Correa da Silva Martins e
Rosana dos Santos Martins. Dei-
xa netos, bisnetos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo sa-
ído o féretro às 15h00 da Trav.
Ceará nº 25, Bairro Higienópolis,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA HUMILDE CALSAVA-
RA FOREZE faleceu dia 07 p.p., na
cidade de Rio das Pedras/SP, con-
tava 73 anos, filha dos finados Sr.
Antonio Calsavara e da Sra. Esco-
lastica de Godoy, era viúva do Sr.
Anezio Antonio Foreze; deixa os fi-
lhos: Daniel Foreze, casado com a
Sra. Josiane Ap. Paes Foreze e Ra-
quel Adriana Foreze Bento, casada
com o Sr. Jose Carlos Bento. Deixa
netos, bisneta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado anteontem, tendo saído o fé-
retro às 13h00 do Velório Munici-
pal de Rio das Pedras/SP, para o
Cemitério Municipal de Rio das Pe-
dras/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JUNES ROSA XAVIER FAZA-
NARO faleceu dia 07 p.p., na cida-
de de Limeira – SP, contava 80
anos, filha dos finados Sr. Eduardo
Xavier e da Sra. Durvalina Rosa
Xavier. Deixa familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado an-
teontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório da Saudade, sala
“07”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CRISTINA MARIA COLEO-
NE MONGUILOD faleceu anteon-
tem, na cidade de Águas de São
Pedro – SP, contava 69 anos, filha
do Sr. Pedro Monguilod, já falecido
e da Sra. Iovane Helena Coleone
Monguilod, era casada com o Sr.
Alessandro Arnaldo Palermo; dei-
xa os filhos: Francisco Figueira
Neto; Juliana Monguilod Figueira e
Marina Monguilod Figueira. Deixa
demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação foi realiza-
da anteontem, tendo saído o féretro
às 16h30 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, sala “C”,
para o Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELCY DE PAULA FERREIRA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 61 anos, filha dos finados
Sr. João de Paula Cordeiro Filho e
da Sra. Maria de Paula Ferreira; dei-
xa os filhos: Thiago de Paula Nalin e
Thais de Paula Nalin. Deixa neto,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h00 da
sala “C” do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição, para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

VINICIUS CESAR DE CAMPOS fa-
leceu anteontem, na cidade de Vila
Velha/ES, contava 35 anos, filho
do Sr. Miguel Arcanjo de Campos e
da Sra. Ana Teresinha Pagotto de
Campos; deixa os filhos: Ana Ca-
tarina Gonçalves de Campos; Ma-
ria Cecilia Gonçalves de Campos
e João Pedro Gonçalves de Cam-
pos. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o féretro
às 16h00 do Velório da Saudade,
sala 04 para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JURACY ALMEIDA MASCA-
RENHAS faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 68 anos, filho dos
finados Sr. Joao de Souza Masca-
renhas e da Sra. Arlinda Gomes
Mascarenhas, era casado com a
Sra. Lisdete da Cruz Mascarenhas;
deixa os filhos: Fabiano da Cruz
Mascarenhas; Fernando da Cruz
Mascarenhas, casado com a Sra.
Priscila G. da Costa Mascarenhas
e Fabio da Cruz Mascarenhas, ca-
sado com a Sra. Keila Marques
Mascarenhas. Deixa netas, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-

mento será realizado hoje, saindo
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

SR. JOSE EDSON GOMES DOS
SANTOS faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 53 anos, filho
do Sr. Francisco Pereira dos San-
tos, já falecido e da Sra. Maria Cris-
tina Pereira Gomes, era casado
com a Sra. Maria Bernadete Baldi-
ni; deixa os filhos: Patricia Hipolito
dos Santos, casada com o Sr. Ever-
ton de Moraes e Patrick Hipolito dos
Santos. Deixa 01 neto, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 da sala “B” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JUDITH VIEIRA LEITE fale-
ceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 91 anos, filha dos finados Sr.
Joao Ferreira Daniel e da Sra. Fran-
cisca Vieira Daniel, era viúva do
Sr. Jose Ferreira Leite; deixa os
filhos: João Vieira Leite; Otavio Vi-
eira Leite; Maria Leite Dias; Joa-
quim Vieira Leite; Julio Vieira Lei-
te; Francisca Maria Leite Mendes;
Sebastião Vieira Leite; Jose Viei-
ra Leite; Vicente de Paula Leite;
Maria Aparecida Leite; Antonio Car-
los Vieira Leite; Celina Maria Leite;
Maria de Fatima Leite; Eliseu Vieira
Leite; Paulo Vieira Leite; Donizete
Vieira Leite; Reginaldo Vieira Leite;
Arlindo Vieira Leite; Moacir Vieira
Leite, já falecido e Maria da Penha
Vieira Leite, já falecida. Deixa ne-
tos, bisnetos, tataranetos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem às
11h00 no Cemitério Parque da Res-
surreição em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. BENEDITO APARECIDO BONI-
LHA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 65 anos, filho da Sra. Tere-
sinha Bonilha, já falecida, era casa-
do com a Sra. Maria Odete Speran-
dio. Deixa demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende, sala “01”,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO DA SILVA DE AL-
MEIDA faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 78 anos, filho dos
finados Sr. Jose da Silva Almeida
e da Sra. Idalina Silva Almeida, era
casado com a Sra. Judite Maria
da Silva; deixa os filhos: Elizeu
Silva de Almeida, casado com a
Sra. Eliane Aparecida da Silva Oli-
veira de Almeida; Edimar Silva de
Almeida, casado com a Sra. Luci-
ana Salvador de Almeida; Solan-
ge de Almeida; Eliezer Silva de

Almeida; Eberton Silva de Almei-
da e Juliana de Almeida Menoche-
le, casada com o Sr. Richardson
Menochele. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h30 do Veló-
rio do Cemitério Municipal da cida-
de de Saltinho/SP, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. BENEDICTA PERUCA DORTA
faleceu ontem, na cidade de São
Pedro – SP, contava 91 anos, filha
dos finados Sr. Angelo Peruca e da
Sra. Amabile Bragagnolo, era viúva
do Sr. Benedicto de Oliveira Dorta.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório do Cemitério Municipal de
São Pedro – SP, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANEZIO SILVERIO faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 74
anos, filho dos finados Sr. Jose
Silverio e da Sra. Maria Joana Al-
ves, era viúvo da Sra. Helena Pi-
nheiro Silverio; deixa as filhas: Ana
Claudia e Claudiane. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, saindo
o féretro às 10h30 da sala 03 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. THEREZA VILLAS BOAS fa-
leceu ontem, nesta cidade, conta-
va 89 anos, filha dos finados Sr.
Antonio Villas Boas e da Sra. Ma-
ria Matias Biondi, era viúva do Sr.
Eurico Jeronimo; deixa os filhos:
Wilson Geronimo, casado com a
Sra. Sueli Sequinato Geronimo;
Maria Luiza Geronimo; Vilma Ge-
ronimo Claudino , casada com o
Sr. Edson Soares dos Santos;
Aparecida de Lourdes Geronimo;
Dorival Jeronimo; Edmilson Jeroni-
mo, já falecido, deixando viúva a
Sra. Miriam Godoi Jeronimo; Silvia
Maria Geronimo Gomes, casada
com o Sr. Davi de Jesus Gomes e
Nilton Cesar Jeronimo, casado com
a Sra. Suelen Fernanda Conrado
Jeronimo. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 da
sala “D” do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição, para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ROMEU COBA faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 79
anos, filho dos finados Sr. Aristi-
des Coba e da Sra. Olivia Travalini
Coba, era viúvo da Sra. Valderez
Fornazier Coba. Deixa sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
às 17h00 no Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA BENEDICTA DE GO-
DOY BERNARDINO faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 93
anos de idade e era viúva do Sr.
Guerino Bernardino. Era filha do
Sr. Alvim Corrêa de Godoy e da
Sra. Ida Rigolo de Godoy, ambos
falecidos. Deixa os filhos: José Al-
vim de Godoy Bernardino casado
com Silvia Siqueira Bernardino e
Ida Maria de Godoy Bernardino.
Deixa netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamento dar-
se-á hoje as 14:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Sau-
dade – sala 02, seguindo para o
Cemitério da Saudade, onde será
inumada em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. ALCIDES BARBOSA faleceu
dia 07 pp na cidade de Piracicaba,
aos 77 anos de idade e era casa-
do com Sra. Ana do Prado Barbo-
sa. Era filho do Sr. Lucas Barbosa
e da Sra. Benedita Borba de Al-
meida Barbosa, falecidos. Deixa
os filhos: Alessandro do Prado
Barbosa casado com Andreia Cris-
tina S. Barbosa, Samuel do Prado
Barbosa e Elenita do Prado Barbo-
sa Romualdo casada com Ansel-
mo Soares Romualdo. Deixa netos
e demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se dia 08 pp as
10:30 hs, saindo a urna mortuária

do Velório do Cemitério de Vila
Rezende – Sala 01, seguindo para
a referida necrópole, onde foi inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MARCO ANTONIO DE OLI-
VEIRA LIMA faleceu dia 07 pp na
cidade de Ibitinga, aos 53 anos
de idade e era filho do Sr. Pedro
Batista de Lima, já falecido e da
Sra. Maria do Carmo de Oliveira.
Deixa um irmão: Marcio e demais
parentes e amigos. O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de Charqueada e o
seu sepultamento deu-se dia 08
pp as 15:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório municipal,
seguindo para o Cemitério Muni-
cipal naquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. VITORIA POLHUBER FORTE
faleceu dia 07 pp na cidade de San-
tos, aos 78 anos de idade e era viú-
va do Sr. Wilson Forte. Era filha do
Sr. Josef Polhuber e da Sra. Maria
Sposita Polhuber, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Patricia Forte, Pris-
cila Forte e Marcelo Forte. Deixa
demais parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado em auto fúne-
bre para a cidade de Piracicaba
onde o seu sepultamento deu-se
dia 08 pp as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal
de Vila Rezende sala 03, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. PALMYRA DE JESUS CRUZ
faleceu anteontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 86 anos de idade e
era viúva do Sr. Amâncio da Cruz.
filha do Sr. Antônio Franco e da Sra.
Porfiria Maria das Dores, ambos fa-
lecidos. Deixa os filhos: Claudio Ro-
berto Marchetto, Mario Luiz Mar-
chetto, já falecido, Aparecida de
Fatima Marchetto, Angela Maria da
Cruz, Eva da Cruz, Solange Regina

da Cruz, João Ismael da Cruz e Ce-
lia Aparecida Franco. Deixa gen-
ros, noras, netos, bisnetos e de-
mais parentes e amigos. O seu cor-
po foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de Rio das Pedras
onde o seu sepultamento deu-se an-
teontem as 15:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal, se-
guindo para o cemitério Parque da
Paz naquela localidade, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. LUIZ ZEFERINO GERALDINI
faleceu na ontem cidade de Piraci-
caba, aos 92 anos de idade e era
filho do Sr. Antonio Pedro Geraldini
e da Sra. Carolina Zambon, ambos
falecidos. Deixa o Irmão: Jose Ma-
ximiano Geraldini. Deixa ainda Cu-
nhada e Sobrinhos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 13:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade sala - 02, seguindo para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ISOLINA DE CAMARGO fale-
ceu anteontem na cidade de Piraci-
caba aos 61 anos de idade e era
filha da Sra. Luiza Paulina de Ca-
margo, já falecida. Deixa Irmãos,
Sobrinhos e demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-se
ontem ás 15:00hs, saindo a urna
mortuária do velório do Cemitério de
Vila Rezende, sala - 02, seguindo
para referida Necrópole,   onde foi
inumada em jazido da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CELUTA GOMES DA COSTA
faleceu na cidade de Piracicaba aos
78 anos de idade e era viúva do Sr.
Nestor Lopes da Costa. Era filha do
Sr. Demostenes Gomes dos Santos
e da Sra. Maria da Costa Alecrim,
falecidos. Deixou os filhos: Edmun-
do, José, Euclides, Maria Apareci-
da, Maria de Fatima, Iderenice, Ed-
naura, Edna Maria, Marclenia, Mau-
ricio, Ivan e Eilian. O seu corpo foi
transladado para a cidade de Minas
Nova e o seu sepultamento dar-se-
á dia 11/05 as 10:00 hs, saindo a

urna mortuária do Velório Municipal,
seguindo para o Cemitério Municipal
naquela localidade, onde será inu-
mada em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.VALTER APARECIDO VICEN-
TE faleceu ontem na cidade de Li-
meira aos 56 anos de idade. Era
filho do Sr. Natali Vicente e Sra.
Alzira Felippe Vicente, ambos fa-
lecidos. Deixou os filhos: Patrícia
Aparecida Vicente, Bruno Rafael
Vicente e Letícia Aparecida Vicen-
te. O seu corpo foi translado para
a cidade de Iracemápolis e o seu
sepultamento deu-se ontem às
15:00hs, seguindo para o Cemité-
rio Municipal de Iracemápolis, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ BEZERRA DE SOUSA fa-
leceu na cidade  de Piracicaba aos
75 anos de idade e era casado com
a Sra.Maria de Fatima Belarmino de
Sousa .Era fi lho dos finados
Sr.Francisco Martins Bezerra e da
Sra.maria Xaves de Sousa .Deixa
os filhos :Weder ,Charliane ,José
,Regiane e Leandro .Deixa netos e
demais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deu
se ontem ás 10:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o Cemi-
tério Parque São Pedro onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. RICARDO FABBRI faleceu an-
teontem na cidade de São Paulo
aos 55 anos de idade e era filho
do finado Sr.Albis Fabbri e da
Sra.Darci Fabbri. Deixa parentes
e amigos. O seu corpo foi transla-
dado para a cidade de São Pedro
e o seu sepultamento dar se hoje
ás 10:30 h saindo a urna mortuá-
ria do Velório Memorial Bom Jesus
– sala 1 seguindo para o Cemitério
Municipal Parque São Pedro onde
será inumado em jazigo da família.
Está sala possui serviço de veló-
rio on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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