contra 10 candidatos à Presidência, eu vou votar contra as 10”,
disse, ao declarar voto contrário
na propositura que repudia
uma fala do ex-presidente Lula
sobre a médica Nise Yamaguchi.

14 ANOS?!
Como é de praxe na Câmara, o vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) entregou uma homenagem à Fatec Piracicaba. O curioso é que o voto de congratulações foi referente aos 14 anos de
instalação na cidade. Não seria,
até mais correto, esperar os 15
anos? O Capiau entende que a
faculdade merece homenagem
por 3, 7 ou 14 anos na cidade. A
crítica, porém, é em torno da falta de critério do Legislativo em
torno das concessões de congratulações – muitas vezes, exageradas – a quem quer que seja.
AULA – I
Ameaçado pelo vereador Fabrício Polezi (Patriota) – bolsonarista puro-sangue –, o vereador
Aldisa Marques, o Paraná (Cidadania), deu uma aula ao “nobre
colega” ao usar a tribuna da Câmara. “Se vier moção (de repúdio)
Edição: 12 páginas

AULA – II
Paraná disse que, entre seus
eleitores, há defensores de todos
os candidatos à Presidência e que,
quando se propôs a ser vereador,
iria atuar pela cidade e “não para
causar confusão com esses debates sobre coisas que estão tão distantes”, acrescentou. Na simplicidade, que é a sua maneira, demonstrou o real papel da Câmara,
que não é para ser usada como
palanque de ideologia extremista.
Deu uma aula de Democracia!
ELEIÇÃO
A Ordem dos Advogados do
Brasil seção São Paulo (OAB SP),
por meio de sua Comissão de Direito Eleitoral, está promovendo o 1º Congresso Paulista de
Direito Eleitoral, com o objetivo
de discutir as perspectivas para
as Eleições de 2022. O evento
será nos dias 18, 19 e 20 de maio,
a partir das 9h, de forma híbrida. Presencialmente, pode ser
acompanhado na sede da OABSP (rua Maria Paula, 35, Bela
Vista, Capital). De modo on-line,
será via plataforma Zoom. Inscrições: https://bit.ly/39eIGo6.
Divulgação

PASSA BEM
Monsenhor Jorge Simão Miguel, que completou 94 anos no
último sábado (7), foi internado
na quarta-feira (11) no Hospital
Unimed, após testar positivo para
covid-19. A informação é do padre
Inácio Cusmano, pároco da Matriz Imaculada Conceição. Apesar
da internação, o monsenhor pas-

sa bem, está consciente, comendo,
conversando não precisou ser entubado. “Acredito que devido às
vacinas que ele tomou, a situação
não é grave, graças a Deus”, informou o padre Inácio. A Diocese de Piracicaba pede a oração
de todos pelo pronto restabelecimento da saúde do padre Jorge.

Zoo e Paraíso da Criança:
fechados para visitação
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), informa que o Zoológico Municipal e o Paraíso
da Criança estarão fechados
para visitação hoje, 13. No sábado, o espaço funciona nor-

malmente. O Zoológico Municipal de Piracicaba abriga, aproximadamente 422 animais, sendo 283 aves divididas em 70 espécies; 86 exemplares de mamíferos divididos em 30 espécies; e
53 répteis, divididos em 10 espécies, além de animais exóticos.

Ipplap será transferido, hoje,
para o prédio da Emdhap
Construída como matadouro, em 1913, e tombada pelo Codepac, edificação
abriga a Empresa de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba desde 2004
O Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (Ipplap),
que atende no 9º andar do Centro
Cívico, está de mudança a partir
de hoje, 13. A pasta será transferida para o prédio da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba), localizado na avenida Cristovão Colombo, 1.900, bairro Algodoal. Dessa forma, hoje o Ipplap
não fará atendimento ao público.
O diretor-presidente do Ipplap, Sérgio Maluf Chaim, explica que o novo local permitirá que
a autarquia possa unificar os serviços para desenvolver suas atividades com mais agilidade.
O Ipplap tem entre suas principais atribuições a implementação
do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, que é uma lei
municipal que planeja os próximos
anos da cidade; organiza seu crescimento e transformações; define
as ações prioritárias; define os instrumentos urbanísticos que normatizam a cidade e estabelece o
sistema de gestão democrática.
A autarquia também é responsável pela elaboração de plantas, memoriais descritivos, laudos
de avaliação de imóveis, visando
instruir processos de desapropriação, desmembramento, cessão e
permutas de imóveis de áreas, entre outros, bem como para instrução de decretos e projetos de lei e
análise técnica, incluindo vistorias, com emissão de parecer em
processos administrativos e judiciais de anuência de confrontação,
processos judiciais de usucapião.
AÇÕES - O site – www.
ipplap.com.br – também é fonte de

Município
conta com
mais 700
enfermeiros
na rede
A rede municipal de saúde
conta com mais 700 profissionais
de enfermagem, segundo a Secretaria de Saúde. Ontem, 12, foi celebrado o Dia Internacional da Enfermagem e, para a próxima semana, estão sendo organizados
dois dias de palestras para a categoria no anfiteatro da Secretaria
de Educação. Mirna Vitti, enfermeira responsável pelo PSF Santa
Rosa 1, é um dos exemplos da enfermagem na rede pública. “Quando comecei, éramos em menos de
10 enfermeiras na rede e hoje somos mais de 100”, disse. A6

Justino Lucente

O Ipplap será instalado, hoje, no prédio onde funciona a Emdhap, desde 2004

informações. São disponibilizados dados sobre a população,
economia, o desenvolvimento
humano, a partir de dados primários obtidos de organismos
oficiais, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade)
e Programa das Nações Unidas
para o desenvolvimento (PNUD).
O sistema de geoprocessamento, cuja manutenção e desenvolvimento também está sob
responsabilidade do Instituto,
tem como sua base a informação. Disponibiliza de forma online a base do cadastro imobili-

ário da Prefeitura e agrega informações como imagens de ortofotos e de satélite, permitindo manter, integrar e dividir
informações oficiais com as diversas secretarias e órgãos.
O Departamento de Patrimônio Histórico do Ipplap, localizado no Engenho Central, analisa e
emite pareceres em processos de
tombamento de imóveis, bem
como em processos de aprovação
de obras em imóveis tombados
para o Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural).
Com todos esses estudos, dados e informações, o Ipplap trabalha em parceria com as secretarias

e autarquias, fornecendo subsídios técnicos que ajudam nas tomadas de decisão de servidores e
secretários, nas atividades desenvolvidas pelos outros órgãos.
PATRIMÔNIO - Desde
2004 o prédio do antigo matadouro é utilizado pela Emdhap.
O prédio é tombado pelo Codepac e foi construído em 1913. Em
10/05/1973 foi desativado por
ordem federal por encontrar-se
defasado. Entre 1975 e 1985 funcionou como entreposto municipal de abastecimento de gêneros
alimentícios. Após este período,
serviu como depósito de materiais para diversas secretarias.

Divulgação

PIRACICABA NA
SURDOLIMPÍADAS
O jogador de futebol piracicabano Alan de Oliveira Santos representa o Brasil pela
Federação Brasileira de Desportos Surdos na 24ª Surdolimpíadas (Deaflympics),
que ocorre até domingo, 15,
em Caxias do Sul (RS). “Fiquei muito feliz e orgulhoso
de representar o Brasil”, afirma Alan, que lembra que a
sua seleção para representar o País no campeonato internacional se deu por meio
do trabalho de ‘olheiros’.
Atleta profissional da Seleção Brasileira de Surdos pela
Confederação Brasileira de
Desportos de Surdos
(CBDS), ele é treinador voluntário da Assupira (Associação
de Surdos – Libras Piracicaba) e jogador profissional
pela Associação dos Surdos
de Rio Claro (ASRC). A4

CPP faz
excursão
a Campos
do Jordão
A Diretoria do Centro do Professorado Paulista Regional de Piracicaba realizará excursão para
Campos do Jordão no período de
3 a 5 de junho, retornando dia 6,
segunda-feira, após o café da manhã. As inscrições estão abertas,
as vagas são limitadas. Informações 3433-5106 ou 3434-8732.
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13 de Maio
A Sociedade Beneficente e
seus 123 anos de história

A nova velha era de Aquário
Alê Bragion

I

nvejo boa parte
dos mortais que
não sentiram os
efeitos da pandemia –
ou que fingem bem
que não os sentiram.
Para mim, o mundo
pós-moderno foi dividido em duas eras: a
anterior à pandemia (a.P) e a posterior à pandemia (d.P). Olhando para trás, tenho a sensação
de que a minha vida em a.P. nunca existiu. Meus empregos eram
outros, os lugares eram outros,
as pessoas eram outras. Quando
penso no que vivi em a.P., sinto
que estou meio que assistindo a
uma fita de VHS, dessas de vídeo cassete (lembram dele?),
achada num fundo de um armário feito sítio arqueológico.
Com o filme rodando na bobina, todo amassado, a gente olha
para a tela, se vê na imagem torta e se pergunta: esse era eu?
Já escrevi outras vezes aqui
sobre como essa mudança me
pegou. Mas como amanhã é sábado – e já que me sinto à vontade para usar o pronome oblíquo
“me” antes do verbo – repito também que ainda não me acostumei a minha nova versão em d.P.
De verdade, tem sido particularmente difícil construir um baú
de novas impressões desta nova
era (e quem diria que essa tão
esperada “nova era” viria assim,

estragadinha, cheio de
vírus e de vermes). Por
isso, ainda estou esperando que a falsa doutrina de que sairíamos
melhores da pandemia
se torne realidade.
E se amanhã é sábado – e eu posso me
dar ao deleite de cronicar sem tanta preocupação de querer ser um literatocaipira-tupiniquim –, ainda lembro aqui que outro dia mesmo eu
conversava com uma amiga professora que me dizia que, para ela,
alguma coisa havia mudado na
energia do mundo durante a pandemia – mas que ela não sabia
bem explicar o que era (talvez seja
a nova velha era de Aquário, eu
disse a ela brincando, e completei: quem diria que seria assim,
tão ruim). Ela me explicou que
para boa parte dos astrólogos ainda não estamos na era de Aquário, mas sim numa transição de
Peixes para Aquário – o que deixou evidente, com a sua explicação, que sou péssimo nessa coisa
de Peixes, Aquários e outras análises da piscicultura mística.
Astrologia de almanaque à
parte, creio que a sensação de que
um buraco negro estelar se abriu
sobre as nossas cabeças nos últimos anos não deva ser uma exclusividade deste falso vidente das
letras, aqui. Talvez estejamos vivendo a era do retorno, do “looping” energético sacana que tem

Que os buracos
negros nos
devolvam
renovados para
novos tempos
feito o passado surgir no presente a nos relembrar que as coisas
(especialmente as ruins) sempre
voltam (o Orkut está voltando, os
militares, o voto impresso está na
moda e até a Mesbla está pronta
para reabrir suas lojas). O terrível “feitiço do tempo” – para lembrar aqui do filme clássico de
Harold Ramis, no qual o ator Bill
Murai interpreta um homem preso ao mesmo dia ininterruptamente – surge agora como concretização de um mau presságio,
uma previsão agourenta quase astrológica (sem Peixes e Aquários,
porém) a nos engolir o presente.
De mau agouro em mau agouro – e falando em buracos negros
estelares – preciso confessar também que fiquei aterrorizado ao
ouvir por esses dias o som de um
buraco negro captado por sondas
espaciais, e que foi divulgado mundo afora. Como amanhã é sábado,
sugiro que quem ainda não ouviu
isso não o faça hoje – deixe para
segunda-feira (dia mais propício a
buracos estelares feito sumidouros
do mundo). Sendo sincero, o som
desse buraco me pareceu – mesmo
– muito familiar (algo assim como
um som incidental, subliminar, um
fundo musical da fase transacio-

nal entre a.P. e d.P.). Ou seja, talvez estejamos sendo engolidos
por um imenso estomago espacial e logo seremos evacuados como
poeira cósmica (eufemismo aqui,
para não estragar a crônica).
Há esperanças, no entanto,
é bom que se diga – para não
estragar o fim de semana de ninguém. Entre Peixes, Aquários,
buracos negros e esgotos cósmicos, reverbera ainda na mente
deste cronista-Nostradamus a
beleza de um dito latino cultuado por variados círculos místicos. Diz o dito (para gastar um
pouco o meu latim): “Ordo Ab
Chao”. Ou, em português de dia
de semana: a “ordem vem do
caos”. (Será?). Quem sabe a teoria do caos esteja certa (tomara),
e do caos ordene-se em breve um
mundo novo (que pode ser o de
Peixes ou o de Aquário, tanto
faz, desde que tenha água para
a gente beber – e comida para o
povo comer, além de um pouco
de alegria, dignidade, liberdade e muita – muita – paz).
Se “alguma coisa está fora
da ordem”, como cantou Caetano, que os buracos negros nos
devolvam renovados para novos
tempos, para esta nova era de
d.P. Afinal, amanhã é sábado.
Tudo é possível. Aguardemos.
———
Alexandre Bragion,
cronista falso futurólogo desta Tribuna desde 2017

#PUBLI e as regras para influenciadores digitais
Bruno Prado
Guedes de Azevedo

S

e você já se deparou com as inscrições “#publi” ou
“#parceria” em uma
postagem nas redes sociais, certamente, estava exposto, ou exposta,
a algum tipo de divulgação de produto ou serviço apresentados por alguém com alguma
influência ou relevância na internet. Estes são os chamados influenciadores digitais. Também conhecidos como digital influencers.
São personalidades que, devido à sua forte atuação nas redes sociais, engajam seguidores
em suas postagens. Os assuntos
abordados nelas são os mais variados possíveis, desde moda,
alimentação, esportes, consumo,
ciências, comédia, dança e uma
infinidade de outros mais ou menos prováveis e improváveis.
E foi esse engajamento, que
reflete uma certa influência em
seus seguidores, que chamou a
atenção de empresários e publicitários. Eles avaliaram e concluíram que a audiência desses agentes digitais possui uma segmentação específica e uma grande fidelidade que tenderia a tornar a conversão de vendas mais efetiva, desde que os produtos fossem apresentados por esses influenciadores.
Porém, com o aumento da

presença dessa publicidade nas mídias sociais,
cresceu também o número de reclamações ao
Conselho Nacional de
Autorregulação Publicitária - CONAR. Principalmente sobre casos
de publicidade enganosa, abusiva e subliminar. Muitas, praticadas
por influenciadores que, utilizando de seu elevado poder de persuasão, promoviam produtos e resultados que não condiziam com
a realidade e não entregavam os
resultados conforme prometido.
Algumas dessas ações de
marketing, inclusive, passavam
despercebidas para o consumidor desatento que não notava
que aquela recomendação de um
produto ou serviço não era simplesmente espontânea, mas o produto de uma estratégia de divulgação e vendas bem elaborada.
Por perceber, portanto, a
ausência de regulamentação de
atuação neste nicho, o CONAR
se debruçou para elaborar o
“Guia de Publicidade para Influenciadores Digitais”. Documento que apresenta recomendações
para a aplicação das regras do
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária ao conteúdo comercial em redes sociais.
Neste documento, foram estabelecidas regras importantes
para preservar os direitos dos con-
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Essa revolução
da publicidade
em mídia sociais
tornou os
influenciadores
digitais os novos
integrantes
da cadeira
publicitária
tradicional
sumidores, especialmente por considerar o caráter orgânico do conteúdo produzido pelos influenciadores e a base da relação de confiança com seus seguidores. Princípios como da publicidade responsável e transparente ditaram as
orientações consolidadas.
Como exemplo, estabelece a
necessidade de identificação inequívoca do conteúdo publicitário. Para tanto, quando este não
for nítido, é necessário fazer
menção a expressões como “publicidade”, “publi”, "anúncio",
“parceria paga”, garantindo a
pronta percepção sobre a natureza da mensagem divulgada.
Mesmo os famosos “Recebidos”, denominados como
Mensagem Ativada, foram
abordados pelo guia. Em que
pese não serem considerados
anúncios, desde que feitos sem
remuneração e controle editorial, o CONAR recomenda que nas
postagens o influenciador faça

menção à relação com o anunciante que originou a postagem.
Importante destacar que
essa revolução da publicidade em
mídia sociais tornou os influenciadores digitais os novos integrantes da cadeira publicitária
tradicional, que até então era
composta apenas pelo anunciante, pela agência de publicidade e
por um veículo de comunicação.
A sua responsabilidade, portanto, está estritamente relacionada à produção de conteúdo publicitário. De certa forma, alguns acreditam que o influenciador assume
a postura de garantidor da informação apresentada, o que ensejaria a sua responsabilização.
É claro, porém, que a responsabilização do agente digital pode
ocorrer por efetiva culpa da agência
ou do próprio anunciante, razão pela
qual é sempre possível ponderar
o direito de regresso do influenciador injustamente prejudicado.
Mas de qualquer forma, é
imprescindível adotar princípios
de veracidade, transparência e lealdade como medidas para mitigar riscos e garantir respeito à legislação de defesa do consumidor.
———
Bruno Prado Guedes
de Azevedo, advogado,
com atuação nas áreas
de Direito Civil e Direito Digital e sócio do
escritório Maia Sociedade de Advogados
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2105-8555

José Luís Teodoro

E

m 19 de maio de 1901, 13
anos após a Lei Aurea, que
decretou o fim da escravidão no Brasil, nascia em Piracicaba a Sociedade Beneficente Antônio Bento, com o objetivo de organizar as comemorações da data “13
de maio” e também para servir de
como uma entidade de mutuo socorro para dar ajuda aos recémlibertos, dando Assistência Social,
Assistência Jurídica e sendo um
ponto de encontro para as festividades da Comunidade Negra Piracicabana. Em 13 de Maio de
1908, foi alterada a Denominação
da Entidade para Sociedade Beneficente “13 de Maio”. Durante a
período de 1901 a 1947, a Entidade funcionou em diversos endereços e em 1948 inaugurou a sua sede
própria na Rua 13 de Maio, 1118,
onde continua até os dias de hoje.
Até os anos noventa, o “13
de Maio” era o único ponto social que o negro piracicabano
podia frequentar para suas
reuniões e diversões devido ao
racismo existente na sociedade,
sendo carinhosamente chamado de “Clube 13 de Maio”.
No ano de 2002, a Sociedade
Beneficente “13 de Maio” foi tombada como Patrimônio Histórico e
Cultural de Piracicaba, pela sua
história Cultural e de Resistência;
em 2014 o Condephaat iniciou tratativas para o seu tombamento
como Patrimônio Histórico e Cultural á nível Estadual. O prédio
conta hoje com mais de 71 anos de
uso e necessita de reformas para a
sua conservação estrutural e adequação as normas atuais; a entidade está acertando suas documentações para a busca de parcerias e patrocínios para a elaboração de Projeto de reforma.
Pela Sociedade Beneficente “13
de Maio” já se passaram muitos
associados, pois era o único lugar
para a comunidade Negra reunir
e se divertir na cidade e região;
com o advento de novas formas
de lazer que afetou todas as entidades associativas, o “13 de Maio”
também perdeu a maioria de seus
associados, restando poucos abnegados pela manutenção da história que a entidade representa.
A Sociedade Beneficente “13
de Maio” tem como projeto atual
ser um local para a preservação
cultural através da informação
sobre a História do Negro no
Brasil; trabalhar pela qualificação dos jovens principalmente da
periferia dando maiores oportunidades para o mercado de trabalho; o incentivo a participação
politica da Comunidade Negra;
Incentivo ao Empreendedorismo.
Quanto à data “13 de MaioAbolição”, cabe a toda sociedade
brasileira, terminar de escrever a

Lei Aurea, pois a mesma ainda
até hoje, 134 anos após a sua promulgação, não trouxe a comunidade negra a sua verdadeira liberdade. A Lei apenas disse a partir
de hoje vocês estão libertos (sem
moradia, sem trabalho, sem educação, sem propriedades) e esta situação se mantem até os dias de
hoje; as politicas afirmativas têm
ajudado muito nos avanços, mas
temos muito ainda como sociedade a avançar para diminuirmos a
grande diferença social advinda
da escravidão e da falta de politica publica para os ex-escravizados
e seus descendentes. A Sociedade
Beneficente 13 de Maio, participou
das lutas que culminaram com a
adoção das cotas no serviço público municipal de Piracicaba, que
nestes 21 anos ajudou muitas famílias a se estruturarem, melhorando as suas condições de vida.

Precisamos nos
organizar melhor
para combater os
desafios da
politica liberal
que prega a
meritocracia
Identidade Cultural e politica negra na cidade não foram
construídas individualmente,
mas pela articulação de grupos
que se organizaram na busca
das conquistas, a Sede da Sociedade é um exemplo disto, temos
também a participação do Movimento Negro de Piracicaba, que
nos anos 80 e 90, trouxe grande
contribuição na busca da conquista de espaço Educacional e
Politico para o negro na cidade.
Hoje, como comunidade Negra, precisamos nos organizar
melhor para combater os desafios da politica liberal que prega
a meritocracia, que considera os
avanços individuais ou de um
grupo pelo seu mérito, desprezando o critério das oportunidades que devem ser igualmente oferecidas para todos.
A Sociedade Beneficente “13
de Maio” está hoje buscando a sua
legalização Jurídica, visando a
adequação de seu espaço físico
para o retorno de suas atividades,
tendo como objetivo principal a
devolução do espaço para o desenvolvimento para atividades
Culturais e Educacionais. No
momento, a Sociedade Beneficente
Treze de Maio está sendo administrada por uma Comissão Provisória com José Luís Teodoro,
Fátima Aparecida Eugênio e Marly Pimenta, com o objetivo de manutenção até a sua regularização.
———
José Luís Teodoro, membro da Comissão Provisória

Querem o fim da guerra?
Respeitem a Rússia
Eloah Margoni

M

astodontes em
fúria lutam
entre si enquanto pequenos cães
ladram. Os cãezinhos
somos nós. Porém, se
nossos latidos juntos,
em massa, criarem eco,
se esse ladrar em uníssono valer alguma coisa, focando-se o lado prático, cinicamente (no sentido primeiro
do cinismo, que é análise fria e
detalhada da realidade), quem
deseja o retorno da paz, precisa
torcer pela vitória da Rússia, por
razões simples. A Ucrânia sozinha não pode vencer aquela.
Nem começaria as picuinhas e
desaforos se não fosse por mistura narcísica de falta de noção
mais disposição em fazer sua população de bucha de canhão dos
Estados Unidos da América. Não
podendo peitar o urso, teria de
se render com presteza e FIM da
guerra! Mas, se países ocidentais
espicham a contenda como estão
fazendo, enviando armas, mercenários e dinheiro para os ucranianos usarem na beligerância, só
haverá mais dor para a população civil. E não venham com essa
de que lá lutam por liberdade, que
não abrigam no país grupos neonazistas, que os EUA são o baluarte da democracia no mundo e
outras bobagens que não colam.
Se a Europa, serva dos Estados Unidos (e não estou dizendo
que o Brasil de hoje igualmente
não lhes seja submisso em 99% das
questões), também aceita ser testa
de ferro e bucha de canhão, no
tocante a esta guerra, só encompridará as coisas e pegará a re-

bordose da má maré
econômica também.
Como dizem os especialistas, sabe-se
como se inicia uma
aventura bélica, mas
não como a mesma
acabará. Vai que a
OTAN, braço armado
estadunidense, afinal
resolva entrar na história. Teremos a terceira guerra mundial e essa usará armas nucleares. Boa parte
da Europa irá para o beleléu na
hora e com certeza; talvez mais
além. Grandes chances de haver o inverno nuclear. Sabem
vocês o que é isso, inverno nuclear? É definitivamente aquela
hora em que os que ainda vivem,
os sobreviventes temporários
terão grande inveja dos que já
morreram. Poderá vir a ser exatamente assim... por que não?
Não temos bolas de cristal.

Sabe-se como
se inicia uma
aventura bélica,
mas não como a
mesma acabará
Por tais razões objetivas acima expostas, reiteramos: se desejam a paz e a sobrevivência da
sociedade como a conhecem, não
auxiliem o exército ucraniano,
que até tem usado a população
civil continuamente como escudo, sabe-se. Assim, ajudando a ,
enseja-se o necessário fim desta
guerra e paz que, sim, terá de aceitar, quer queira quer não, que o
Urso existe e que ele urra.
———
Eloah Margoni, médica
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INEXPERIÊNCIA
POLÍTICA
Sérgio Moro participará das
eleições de outubro? Deixou o Podemos com vaga garantida para
o seu projeto e ingressou no
União Brasil onde não encontrou
apoio e unanimidade. Bastidores

asseguram que Moro não satisfeito com 30 milhões de reais para
a sua campanha presidencial
(queria 60 milhões), foi para o
União Brasil que tem um fundo
eleitoral de 800 milhões contra
170 da sua sigla anterior. Teria
errado pela inexperiência política.

S ELAM

Projeto esportivo irá trabalhar
com atividades integradas
Assessoria parlamentar

Projeto esportivo irá trabalhar com atividades integradas, nos bairros

A vereadora Rai de Almeida (PT) esteve nessa última terça-feira (10), na Selam (secretaria municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), em
reunião com o secretário Hermes
Balbino e suas assessoras Elaine
Medeiros e Branca – ex-jogadora de basquete da Seleção Brasileira de Basquete Feminino.
Na ocasião, a vereadora comentou sobre a necessidade de
serem criados pela Secretaria projetos que envolvam o esporte e o
lazer nas periferias – com jovens,
adolescentes e crianças. Rai disse
que é preciso resgatar a perspectiva de futuro dessa população, e que
as atividades podem contribuir
com a formação das crianças.
A vereadora comentou também sobre como as mães, e em
sua maioria mães-solo, precisam
de apoio na educação e formação de suas crianças – e que projetos na área do esporte e lazer
podem auxiliar a essa população,
que, muitas vezes, por falta de opção, fica na rua correndo riscos.
O secretário Hermes Balbino
contou à vereadora sobre a visita
que fez à Casa do Hip Hop, em
Piracicaba, e do importante trabalho realizado lá – e abordou
também como as atividades de
esporte, lazer e outras atividades formativas são integradas.
No mesmo sentido, o secretário explicou sobre o projeto que
está sendo desenvolvido na Selam,

e que a princípio está sendo chamado de “Espaço Multiuso”. Segundo o secretário, estão sendo
pensadas várias atividades integradas para atender aos jovens e
as crianças, e serão implantados
nas regiões periféricas da cidade.
A vereadora Rai reforçou ao
secretário, ainda, que alguns bairros da cidade estão, no seu entendimento, desassistidos – “alguns até com estruturas físicas,
quadras e centros comunitários
nos quais projetos como o apresentado pelo secretário poderiam
ser implantados”, disse Rai.
Segundo a assessoria do secretário, alguns desses locais citados pela vereadora já estão em
vias de verem ser iniciadas as atividades do novo projeto, assim
que forem contratadas (os) as
(os) profissionais necessários
para que ele possa acontecer – e
afirmou que o edital para contratação está acontecendo.
A vereadora também aproveitou a oportunidade para solicitar
atividades para as (os) moradoras e moradores da Casa de Passagem. De acordo com a vereadora, as pessoas que ali estão não têm
atividades complementares que
possam trazer benefícios não só à
saúde, mas também bem-estar.
O secretário Hermes colocou-se à disposição, e se prontificou para, em uma próxima
reunião, apresentar mais detalhadamente esse projeto.

D EMANDAS

Vereador se reúne com secretário
e comerciantes no Campestre
Assessoria parlamentar

Paraná conversou com Secretário sobre demandas no Campestre

O vereador Aldisa Vieira
Marques (Cidadania), o Paraná,
esteve na manhã desta quintafeira (12) no Bairro Campestre
para atender algumas solicitações de moradores, empresários
e comerciantes instalados no local. Ele foi acompanhado pelo
secretário municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva, e
pelo engenheiro Luciano Celencio.
Dentre os pedidos realizados, foi destacada a necessidade da realização de um estudo
para abertura de via, talvez
através de uma PPP (Parceria
Público Privada), com toda a
infraestrutura, ligando a marginal da Av. Irapuru à Rodovia

Cornélio Pires (SP-127). A obra,
segundo o vereador, beneficiará a comunidade da região.
Paraná também já solicitou
um agendamento de uma reunião com a Concessionária AB
Colinas, responsável pela rodovia, para tratar desse assunto.
O vereador agradeceu ao
secretário e à equipe da pasta
de Obras: “fiquei muito contente pelo pronto atendimento, pois a realização de estudos para abertura dessa via irá
desafogar o trânsito na região,
atendendo a pedidos feitos
pela população, melhorando e
muito o fluxo de veículos nesse local”, concluiu Paraná.

Doadas 1.800 peças de lã
para Pastoral da Criança
O grupo das Tricoteiras do Amor possui 45 componentes que confeccionam as peças,
tendo como coordenadora Marisa Conceição Casagrande e Célia Rizzi, tesoureira
As voluntárias do projeto Tricoteiras do Amor, realizado com
apoio do Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo, confeccionaram e doaram cerca de 1.800
peças de lã para a Pastoral da Criança da Diocese de Piracicaba, que
no mês de abril completou 35
anos. As roupas estão sendo distribuídas nas reuniões mensais de
maio para gestantes e mães de
crianças atendidas pela pastoral
em todo território diocesano.
O grupo das Tricoteiras do
Amor possui 45 componentes
que confeccionam as peças, tendo como coordenadora Marisa
Conceição Casagrande e Célia
Rizzi como tesoureira. O Clube
Cristóvão, através de sua diretoria, dá aporte financeiro para
a compra de materiais e as voluntárias do projeto também
contribuem mensalmente para
a manutenção da atividade.
A doação aconteceu no dia
26 de abril, nas dependências do
Clube Cristóvão Colombo. Pela
Pastoral da Criança, estiveram

Divulgação

Peças foram entregues no CCRCC

presentes para receber as peças
doadas as senhoras Bergue
Canto e a Maria Helena Canto
Cury. Todas as roupinhas recebidas foram separadas pelas vo-

luntárias da própria pastoral.
HOJE — Atualmente, todo
trabalho da pastoral é desenvolvido por 420 lideranças distribuídas
em paróquias das cidades da Dio-

cese. De acordo com a coordenadora Marina Rodrigues dos Santos Nascimento de Carvalho, são
acompanhadas neste ano 3.651
crianças, além de 151 gestantes.

C ATEGORIA

Solenidade na Câmara homenageia enfermeiros e profissionais da saúde
O trabalho na linha de frente na pandemia e os serviços essenciais prestados à população de
Piracicaba receberam elogios e
agradecimentos na reunião solene alusiva à Semana da Enfermagem e ao Dia dos Profissionais da Secretaria Municipal de
Saúde, realizada na noite desta
quarta-feira (11) no Salão Nobre
“Helly de Campos Melges”.
A iniciativa da homenagem
é dos vereadores Paulo Camolesi
(PDT) e Ary Pedroso Junior (Solidariedade), autores do requerimento 142/2022, que solicitou
a realização da solenidade.
“Nesta noite não tem como
não lembrar dos dois anos de pandemia em que enfrentamos momentos difíceis que tiraram a vida
de pessoas queridas e levaram a
vida de muitos profissionais que
atuaram na linha de frente. Vocês, profissionais da saúde, foram
os primeiros a serem expostos
porque a vocação de vocês é atuar nas fronteiras, como vocês fizeram”, afirmou Paulo Camolesi.
O vereador Ary Pedroso Jr.
parabenizou a Câmara Municipal de Piracicaba pelas ações em
prol da saúde do município, através de emendas parlamentares e
da devolução de parte do repasse recebido do Poder Executivo
que, segundo ele, a quantia é
muitas vezes doada para a Santa

Davi Negri

Reunião solene alusiva à Semana da Enfermagem e ao Dia dos Profissionais
da Secretaria Municipal de Saúde foi realizada na noite desta quarta-feira (11)

Casa de Misericórdia e ao Hospital Fornecedores de Cana.
Ele agradeceu os profissionais homenageados pela “dedicação, amor, carinho e respeito”
com que a população é tratada.
“Na pandemia perdemos profissionais da saúde, perdemos médicos, perdemos enfermeiras,

mas a perda foi pequena graças
ao trabalho de vocês, então mais
uma vez muito obrigado”, disse.
Os enfermeiros Adrieli Silva
de Lima, do Hospital Regional de
Piracicaba – Dra. Zilda Arns; Juliane Decarli, da Santa Casa de
Misericórdia de Piracicaba; Rosana Pompermayer, do Hospital

Unimed; Ane Caroline Melo de
Souza, do Hospital Fornecedores
De Cana; e Beatriz Helena Viduani Sopran, David Richard Luzetti e Elisabete Vitti, da Secretaria Municipal de Saúde, receberam a homenagem de Profissional do Ano da Enfermagem.
Foram homenageados como
Profissional do Ano da Secretaria
Municipal da Saúde o médico plantonista, Vilson Ferreira Dornelles,
o agente comunitário de saúde,
Adriano Bandeira da Silva, e a técnica de enfermagem, Aparecida
Donizete de Moraes Carvalho.
Os profissionais homenageados foram indicados pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde e pelo
Sindicato dos Trabalhadores Municipais. “Quando nós profissionais de enfermagem olharmos para
trás e vermos tudo que a gente fez,
vamos saber o valor que temos e
ninguém pode tirar isso da gente”,
declarou o enfermeiro David Richard Luzetti, que ocupou a tribuna em nome dos homenageados.
O presidente da Câmara, Gilmar Rotta (PP), frisou que a reunião solene voltou a ser realizada
após dois anos de pandemia, um
período em que os profissionais
viram e presenciaram o que de fato
aconteceu. “É pouco o que nós estamos fazendo para vocês pelo que
vocês fazem por nós”, declarou.
O vereador Pedro Kawai
(PSDB), segundo-secretário da
mesa-diretora, compôs a mesa de
honra da solenidade e fez uma
saudação aos homenageados.
“Hoje Piracicaba reconhece, homenageia e agradece esses profissionais. Graças ao trabalho de
vocês nós sobrevivemos”, disse.
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Piracicabano representa o Brasil
no futebol das “Surdolimpíadas”

Deputada Bebel propõe lei
para ajudar no combate
da discriminação sexual
Divulgação

Alan de Oliveira Santos é treinador voluntário da Assupira e
jogador profissional pela Federação Brasileira de Desportos Surdos
A realização de um sonho. O
jogador de futebol piracicabano
Alan de Oliveira Santos representa o Brasil pela Federação Brasileira de Desportos Surdos na 24ª
Surdolimpíadas (Deaflympics),
que ocorre até 15/05, em Caxias
do Sul (RS). Atleta profissional da
Seleção Brasileira de Surdos pela
Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), Alan é treinador voluntário da Assupira (Associação de Surdos – Libras Piracicaba) e jogador profissional pela
Associação dos Surdos de Rio Claro (ASRC), se destacando nas posições de atacante e centroavante.
“Fiquei muito feliz e orgulhoso de representar o Brasil”,
afirma Alan, que lembra que a
sua seleção para representar o
País no campeonato internacional se deu por meio do trabalho
de ‘olheiros’ que analisaram habilidades físicas em campo, como
sua velocidade, e psicológicas.
Para o secretário municipal
de Esportes e Atividades Motoras, Hermes Ferreira Balbino, a
convocação de Alan para a Surdolimpíadas é reflexo do trabalho que Alan tem desempenhado. "Ficamos felizes pela participação de um atleta piracicabano
em um evento desta magnitude
e também no tamanho de seu significado, representando o Brasil.
Essa convocação é o reconheci-

mento do trabalho do Alan e da
Assupira. Torcemos pelo seu sucesso que ressoará no desempenho da equipe brasileira e no que
isso trará de benefícios para ampliarmos essa parceria aqui em
nossa cidade", afirma Balbino.
O amor de Alan pelo futebol
nasceu ainda na infância. Ele conta que já aos 12 anos começou a
passar em seletivas para times
com pessoas ouvintes. Porém, a
falta de intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) nesses
times dificultava sua participação,
já que - pela barreira da comunicação - seus pais não permitiram
que morasse em outras cidades.
Mesmo com as dificuldades, treinou e jogou por muitos
anos com pessoas ouvintes, participando de diversos campeonatos. Alan já treinou no XV de
Piracicaba e jogou no Sindicato
dos Metalúrgicos, por exemplo.
Com o passar do tempo, porém,
com a impossibilidade de alçar
posições em grandes times, o
sonho foi se esfriando. Até que
conheceu a Associação dos Surdos de Rio Claro (ASRC), em
2019. De lá para cá, sua história
foi reinventada e segue alcançando muitos resultados.
O acolhimento que Alan teve
na ASRC e a possibilidade de jogar profissionalmente em um time
de surdos e participar de campeo-

Fotografias Elizeu

A deputada Bebel divulgou em suas redes sociais a sua proposta

Alan é o primeiro da fileira de trás da esquerda para direita

natos reativaram seu sonho de
infância. Sendo assim, mudou
hábitos, focando na carreira,
incluiu novos treinos, alimentação e condicionamento físico para
se tornar um atleta de ponta.
Alan foi vencedor de quatro
títulos pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região,
três títulos pelo Clube dos Empregados da Caterpillar, foi 14 vezes
artilheiro de campeonatos e ganhou quatro vezes premiações
como melhor jogador. Apenas no
ano passado, conquistou duas
vezes a Copa Paulista, venceu o
Campeonato Paulista pela Federação Desportiva de Surdo do Es-

tado de São Paulo e ganhou a premiação como melhor artilheiro e
melhor jogador do campeonato.
“Alan sempre afirma que
guarda cada troféu e medalha que
ganhou ao longo dos anos para se
lembrar de toda a sua história e
de tudo que passou para chegar
até aqui, de todos os amigos que
fez pelo caminho e tantas pessoas
que o apoiaram e ainda o apoiam.
Sua história não seria a mesma se
não tivesse pessoas essenciais ao
seu lado, mas certamente ele não
teria chegado tão longe se não fosse sua força e determinação”, afirma Beatriz Turetta, membro da
Diretoria Executiva da Assupira.

NAS

Núcleo de assistência acolhe pessoas em situação de rua
Na última terça-feira (10), a
vereadora Rai de Almeida (PT)
visitou o NAS (Núcleo de Assistência Social Novos Caminhos),
sendo atendida pela Assistente
Social e coordenadora técnica da
entidade, Ane Caroline Nabas, e
pela titular da Smads (secretaria municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de Piracicaba), Euclidia Fioravante.
Na oportunidade, Rai conheceu as instalações do NAS – seu
refeitório, dormitório e espaço externo – e aproveitou para conversar com os acolhidos e saber das
atividades que ali são realizadas.
O NAS é gerido pela PFP (Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba). Segundo a secretária Euclídia, o NAS é um espaço para acolhimento de casos de
alta complexidade, de pessoas em
situação de rua, que apresentem
algum tipo de transtorno mental.

T ETO

À vereadora, a coordenadora do NAS expôs sobre diversos
projetos de saúde mental desenvolvidos ali – como as atividades
de contação de história, bailes,
bingos e atividades culinárias.
Disse ainda que as/os moradoras/es têm a liberdade de propor
oficinas e outras dinâmicas.
Segundo a coordenadora,
a ideia é torná-las (os) independentes para que possam se recuperar e voltar a conviver com
a família ou terem o seu próprio espaço – e que para tanto
são incentivados a estudar, a
pegar ônibus, a fazer compras
e a tentarem desenvolver outras atividades do dia a dia.
Rai comentou, na oportunidade, sobre as atividades e
os serviços que vêm sendo
prestados pela Smads – destacando também algumas questões que unem problemáticas

Assessoria parlamentar

Com a finalidade de ajudar
no combate da discriminação
em razão da orientação sexual,
a deputada estadual Professora Bebel (PT) propôs o projeto
de lei 475/2019, estabelecendo
que os valores obtidos com as
multas decorrentes desta prática sejam aplicados em políticas públicas destinadas ao
combate da discriminação em
razão de orientação sexual. O
projeto tramita na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo, onde a deputada Bebel
tem trabalhado junto aos seus
pares para que seja colocado em
votação. De acordo com a parlamentar, o combate à discriminação sexual integra a luta do
seu mandato popular por um
país justo, sem preconceito, sem
homofobia, em que todos e todas tenham os mesmos direitos.
Se aprovado o projeto, fica
estabelecido que o montante arrecadado com multas estabelecidas pela Lei nº 10.948, de 05
de novembro de 2001, deverá
ser aplicado em políticas públicas destinadas ao combate da
discriminação em razão de orientação sexual, sendo obrigatória deliberação neste sentido do
Conselho Estadual dos Direitos
da População de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais, criado pelo Decreto 55.587,

de 17 de março de 2010, com as
modificações do Decreto 58.527,
de 6 de novembro de 2012.
Para a deputada Bebel, não
resta qualquer dúvida que a Lei
nº 10.948/2001, proveniente de
projeto de lei do então deputado estadual Renato Simões, do
seu partido, foi um marco no
combate a discriminação em razão da orientação sexual de alguém. "O que apresento aqui é somente um aperfeiçoamento daquele diploma legal, no sentido de
que eventuais valores obtidos
com a aplicação de multa sejam
revertidos em políticas públicas
em favor do objetivo da lei, qual
seja, o combate à discriminação
em virtude da orientação sexual
de qualquer pessoa", escreveu na
justificativa da propositura.
Bebel explica ainda que a sua
propositura visa atualizar a atual realidade, com o projeto apresentado por ela, uma vez que na
época que a Lei 10.948 foi sancionada não havia o Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
"Como nos dias de hoje o Conselho existe, é de bom tom que opine como fazer a melhor aplicação
do valor dessas multas para que
exista efetivo combate à discriminação protegida pela lei que ora
sugiro aperfeiçoada", esclarece.

M ÁRIO D EDINI
Em visita à entidade, a vereadora Rai de Almeida destaca a relevância
de um serviço de acolhimento aos casos de alta complexidade

que envolvem outras instituições dessa secretaria, como a
Casa de Passagem e o Centro Pop.
Nesse sentido, a vereadora
destacou a necessidade de se
pensar uma maior integração

Centro Cultural Zazá oferece
oficinas e roda de capoeira

entre essas “casas” a fim de que,
juntas, possam dar maior acolhida e cuidados à parte expressiva da população que precisa
muito de auxílio dos programas
de assistência social do município.

Divulgação

SALARIAL

Médicos se encontram com sindicato em busca de apoio
A diretoria do Sindicato
dos Municipais se reuniu, na
terça-feira (10), com médicos
para tratar da reposição salarial dos servidores que ganham
acima do teto constitucional.
Durante a reunião, os médicos
pediram apoio e alternativas
para que a reposição salarial
seja extensiva a categoria que
recebe salários superiores ao
teto (subsídio do prefeito).
Participaram do encontro o
presidente, José Valdir Sgrigneiro, do vice-presidente Alexandre
Pereira e do diretor administrativo José Osmir Bertazzoni e dos
vereadores Cássio Luiz Barbosa,
“Fala Pira” (PL), Acácio Godoy
(PP) e Paulo Campos (Podemos).
Na ocasião, foram sanadas
algumas dúvidas e esclarecida
a situação em relação ao limitador previsto no artigo 39, parágrafo quarto, em que os servidores não podem receber salário que seja maior que do chefe
do Executivo, seja federal, estadual ou municipal, ou seja, na
esfera do poder quem é concursado tem que se atentar ao teto.
Segundo a diretoria, no caso
de Piracicaba, o teto do subsídio
do prefeito municipal atualmen-

te é de R$ 15.700,00, fato que engloba vários agravantes. Em primeiro lugar, a fixação do subsídio
do prefeito para essa legislatura foi
feita com congelamento do valor
seguindo as legislaturas anteriores, consequentemente acabou
achatando o teto salarial do Município. Em segundo lugar, os servidores, que já estão no setor público e recebem gratificações e demais vantagens, salários superiores ao subsídio do prefeito, tem
parte dos vencimentos retidos. E
em terceiro lugar, os editais de
concurso público, apesar das limitações constitucionais de teto,
apresentam salário e vantagens
que automaticamente ao assumir o cargo de médico, o profissional, logo no primeiro mês, tem
os vencimentos retidos, pois o cargo de médico, além do saláriobase, conta com 60% de abono.
O sindicato, através do dirigente e advogado José Osmir Bertazzoni, fez algumas colocações
importantes quanto à situação gerada pelo teto atual e se colocou à
disposição para discutir alternativas que tragam soluções ao impasse existente. “Piracicaba vem enfrentando dificuldades para preencher os cargos de médicos espe-

cialistas, pois as cidades da região
se tornaram atrativas em relação
ao salário desta classe”, apontou.
O vereador Acácio destacou,
como vice-presidente da Câmara.
que juntamente com os demais
vereadores, está buscando a melhor solução jurídica para resolver, mas que tudo tem de ser bem
analisado juridicamente para evitar problemas futuros. “Os servidores devem ser remunerados
com vencimentos que possam
competir com o mercado de trabalho e isso deveria ocorrer independente do teto salarial”, disse.
O vereador Cássio “Fala
Pira” reiterou apoio aos profissionais, mas deixou claro que a
forma em que o Executivo apresentou o projeto de lei, não
atenderia a constitucionalidade e isso geraria mais dificuldades para a aprovação da lei.
Paulo Campo salientou que,
juntamente com o sindicato, irá
atender a categoria para resolver
esse grave problema do teto salarial. “Não é possível que o prefeito
tenha um subsídio que acaba deixando a cidade sem condições de
remunerar seus profissionais de
acordo com os vencimentos propostos em lei já aprovados pela

Casa legislativa. Temos que estar atentos em todos os aspectos jurídicos e legais, pois, a
constituição não dá abertura
para reajustes acima do teto do
executivo e uma alteração na
lei de fixação do subsídio do
prefeito só surte efeito na próxima legislatura”, explicou.
Para o vice-presidente do
Sindicato, Alexandre Pereira, a
situação é complicada, pois, de
acordo com a constituição, o
teto só pode ser alterado, quando da fixação do subsídio do
prefeito, se aprovado o projeto
de lei na atual legislatura. “Se
aprovado na atual legislatura,
o novo teto só pode ser aplicado para o novo chefe do executivo e aos profissionais que ganham acima do teto atual, somente na próxima gestão”, disse.
Os médicos expuseram que
a jornada de trabalho são de 40
horas e não podem receber seus
vencimentos na integralidade.
Esperam a solução deste problema, já que a classe da saúde foi
uma das que mais atuou no período da pandemia e agora, precisam do empenho e colaboração
de todos ante essa situação com
relação aos seus vencimentos.

Desde janeiro, o Centro oferece aulas gratuitas na modalidade

O Centro Cultural Isaíra
Aparecida Barbosa – Zazá, localizado no bairro Mário Dedini,
sedia o Encontro em Prol da Arte
e Cultura Brasileira Capoeira,
sábado, 14, a partir das 8h30. O
objetivo é divulgar a cultura da
capoeira, refletir sobre o 13 de
Maio, Dia da Abolição da escravatura no Brasil, celebrado hoje,
13, e comemorar os 25 anos de
formação do mediador de capoeira, Fábio Lima. O evento conta
com o apoio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
O evento contará com a oficina de dança Afromix, com Mestre
Tico, oficina de capoeira Angola
com mestre Limãozinho e roda de
capoeira Angola. Desde janeiro, o
Centro Cultural Zazá oferece aulas gratuitas na modalidade, ministradas pelo mediador Fabio
Lima, em parceria com o Terreiro Original de Capoeira Angola
Mestre Limãozinho (T.O.C.A).

“Fico muito satisfeito em poder realizar esse trabalho no Centro Cultural Zazá, levar a capoeira a quem tem interesse, e também em ter a possibilidade em comemorar meus 25 anos de batismo, a Abolição da Escravatura e
meus 40 anos: nasci em 13 de
maio de 1982”, disse Fábio Lima.
“Nosso papel, com ações
como essa, que estimulem e fortaleçam a cultura da capoeira,
não é apenas festejar, mas fazer
refletir sobre uma data que signifique liberdade, cultura e história”, pontua Jorge Alexandre,
diretor do Centro Cultural Zazá.
SERVIÇO
Encontro em Prol da Arte e Cultura Brasileira Capoeira. Sábado, 14, a partir das 8h30, no
Centro Cultural Isaíra Aparecida Barbosa – Zazá, no bairro
Mário Dedini, rua Jacinto Roberto Penedo, 190. Gratuito.
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P ROGRAMA

Câmara Convida destaca os 20
anos da lei que institui a Libras
Davi Negri

A RQUIVO

Câmara recebe, como doação,
10 livros históricos do Município
Publicações foram encontradas em arquivo da Prefeitura e devolvidas
ao Legislativo, em solenidade na manhã desta quinta-feira (12)

David Marques e Bia Turetta, da diretoria da Associação de Surdos
– Libras Piracicaba, foram entrevistados no programa

Os membros da diretoria executiva da Associação de Surdos –
Libras Piracicaba, Bia Turetta e
David Rodrigues Marques, são entrevistados na edição desta sextafeira (13), do programa Câmara
Convida, que vai ao ar a partir do
meio-dia. O destaque são os 20
anos de promulgação da lei
10.436/2002, que instituiu no
País a Língua Brasileira de Sinais.
A entrevista contou com a tradução em Libras, feita de maneira
simultânea, pelos intérpretes Thiago Laubstein e Maurício Gut.
“Nós tivemos muitos avanços,
mas ainda precisamos de mais, já
que a pessoa surda ainda tem
muita dificuldade para conseguir
se comunicar tranquilamente no
dia a dia”, explica Rodrigues
Marques. Ele destacou a criação
do aplicativo ICOM, voltado para
consultas médicas, “a tecnologia
auxilia muito para que possamos
ter novas melhorias”, disse.
Bia Turetta lembra que,
com a organização da comunidade surda no Município, a população tem conseguido novas
conquistas, “isso é muito importante porque demonstra que

eles são protagonistas deste
processo, que hoje tem sido bem
aceito no município”, destacou.
BLOCO 2 – No segundo
bloco do programa, o entrevistado é o vereador Pedro Kawai
(PSDB), 2º-secretário da Mesa
Diretora da Câmara. Ele destacou a atuação em defesa dos
servidores públicos e lembrou
do legado do ex-prefeito Antonio Carlos de Mendes Thame,
“que, para mim, é uma referência de homem íntegro e inteligente”, disse o parlamentar.
Kawai também destacou o
centenário da Estação da Paulista, que será comemorado neste
ano. “Eu que já fui diretor do espaço, posso dizer que, além de ser
um patrimônio histórico, é um
local que sedia muitos programas e atividades desenvolvidas
pela Municipalidade”, destacou.
O programa Câmara Convida vai ao pela TV Câmara, nos
canais 11.3, em sinal aberto, 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo/Fibra, com
retransmissão nas mídias sociais, no Facebook e Youtube, e
ainda no site oficial da Casa
(www.camarapiracicaba.sp.gov.br).

MEIO AMBIENTE

OJI Papéis lança Relatório
de Sustentabilidade 2021
Helio Graça

Vista aérea da Oji Papéis Especiais, localizada no bairro Monte Alegre

O ano de 2021 foi marcante
para a Oji Papéis Especiais. Além
de comemorar 10 anos em Piracicaba e entregar a obra referente
ao investimento de R$ 550 milhões, advindos da Oji Holdings, a
companhia celebra números de
crescimento em um de seus principais valores: sustentabilidade,
especialmente no âmbito ambiental e de responsabilidade social.
Tudo o que aconteceu neste período, projetos, ações, contratações, melhorias e desenvolvimento, a sociedade pode conhecer
através do recém-lançado Relatório de Sustentabilidade 2021.
Para acessá-lo, basta entrar em
www.ojipapeis.com.br (Institucional - Imprensa – Publicações Relatório de Sustentabilidade).
“Neste importante documento, a Oji Papéis mostra como
os ativos ambientais, junto aos
humanos, são responsáveis pela
prosperidade dos negócios e comunidades. É um documento
para ser estudado por todos que
se interessam por um mundo realmente sustentável”, destaca
Agostinho Monsserrocco, presidente da Oji Papéis Especiais.
Na área de meio ambiente,
observa-se que a empresa zela pelo
compromisso de promover a conservação e uso consciente dos recursos, assegurando atividades

pautadas em favor da produção
e consumo sustentáveis. A água
utilizada na produção passa por
tratamento e reaproveitamento
máximo e é devolvida para o rio
de acordo com os critérios estabelecidos em legislação. Os resíduos gerados possuem descarte
correto e os fornecedores da celulose, principal matéria prima do
papel, possuem certificação FSC®
Forest Stewardship Council.
Mesmo no segundo ano de
pandemia, a Oji manteve seu
compromisso junto às instituições e projetos, com o intuito de
exercer o seu papel na transformação social e no desenvolvimento das pessoas. Enquanto o
termo ESG (Environmental, Social and Governance) conquista
cada vez mais espaço dentro das
empresas, a Oji Papéis Especiais
já domina esse conceito e aumenta a cada dia seu papel social, sempre pensando em compartilhar projetos que agreguem
valor para a comunidade.
Foram investidos R$
1.036.00,00 em projetos sociais via
leis de incentivo (Cultura - R$
708.000,00; FUMDECA - Fundo
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente - R$ 151.000,00;
Esporte - R$ 177.000,00), além
de mais de dez projetos com investimento social direto.

A Câmara Municipal de Piracicaba recebeu 10 livros históricos
do Município, que foram encontrados no acervo Arquivo Público
durante uma reforma que está
sendo realizada no local. A entrega ocorreu em solenidade na manhã desta quinta-feira (12), com a
presença do presidente do Legislativo, Gilmar Rotta (PP) e o secretário municipal de Administração, Dorival José Maistro.
Foram doados um livro referente ao “Imposto de Indústria e Profissões”, datado de
1898; dois livros sobre “Receita
e Despesa”, referentes aos períodos de 1906 a 1907 e 1907 a
1908; um livro do “Balancete de
Receita e Despesa”, do ano de
1904; e seis livros sobre a “Receita do Município”, correspondentes aos anos de 1923 a 1924, 1925,
1927 a 1928, 1929, 1930 e 1931.
Gilmar Rotta destacou a estrutura da Câmara em receber
o material que está sendo doado pela Prefeitura, já que, desde 2019, quando assumiu pela
primeira vez como presidente da
Casa, passou a estruturar o que
hoje se define como Setor de Gestão de Documentação e Arquivo. “É importante que possamos
preservar a história, porque sem
história não há futuro”, disse.
Chefiado pela arquivista Giovanna Calabria, o setor é respon-

sável por promover a gestão de
documentos produzidos e recebidos pelo Legislativo, além de planejar, implementar e coordenar
atividades de preservação do acervo, e ainda propor medidas e procedimentos de segurança para tratamento de documentos, dados e
informações sigilosos e pessoais.
Com a doação para a Câmara, inicialmente a documentação
fica em um procedimento de quarentena, com o objetivo de eliminar eventuais traças que, se guardadas junto a outros documentos,
podem gerar uma contaminação.
“Cada documento que se encontra é um pedaço da memória
que se resgata e a gente só vai saber direitinho o que recebemos
quando a gente ler tudo”, explica
Giovanna, além do armazenamento, ou de uma eventual necessidade de restauração do documento,
a equipe do setor faz leitura, define o índice, transcreve o conteúdo
e, por fim, ainda digitaliza.
ARQUIVO PÚBLICO “Na busca da reorganização do
Arquivo Público, nos deparamos
com diversos exemplares da nossa
cidade, o que nos assustou um pouco porque são históricos e estavam
uma situação bastante precária”,
disse Maistro, ao destacar que,
dentre eles, havia documentos pertencentes à Câmara e que agora
foram devolvidos ao Legislativo.

Fabrice Desmonts

Solenidade que marcou a doação dos livros históricos
aconteceu na manhã desta sexta-feira, 12, no Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara

Desde o início desta nova
gestão municipal, em janeiro de
2020, foi instaurada a CPAD
(Comissão Permanente de Avaliação de Documentos), com o
objetivo de encontrar soluções
que garantam a eficiência da
gestão pública no manuseio e arquivo de documentos e processos.
A chefe do Setor de Arquivo da Prefeitura, Valéria Dias
da Silva, relatou a situação em
que a equipe da atual gestão encontrou os documentos. “Esses
livros surgiram de um aglomerado de materiais que estavam
no chão, com papelão, madeira
e cadeiras quebradas em cima”,

disse. Ela informou que ainda
estão verificados outros 250 livros.
“O que doados para a Câmara é
apenas uma amostra do que a
gente tem de História”, disse.
A solenidade de doação contou com a participação do vice-presidente da Câmara, vereador Acácio Godoy (PP), da 1ª-secretária
da Mesa Diretora, Ana Pavão (PL),
do líder de governo Josef Borges
(Solidariedade), e do secretário
municipal de Finanças, Artur
Costa Santos. A doação dos livros da Prefeitura para a Câmara
foi instituída pelo decreto 19.091,
2022, assinado pelo prefeito Luciano Almeida (União Brasil).

P ARÓQUIA

Câmara celebra os 55 anos da Sagrado Coração de Jesus
Os 55 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Igreja
dos Frades, localizada na rua
Boa Morte, estão sendo reverenciados pela Câmara Municipal de
Piracicaba, na moção de aplausos 24/2022, elaborada pelo vereador Thiago Ribeiro (PSC), em
reconhecimento ao legado histórico, artístico e de relevantes serviços religiosos e de ação social
em prol dos necessitados.
Em ato solene na manhã desta quinta-feira (12), o vereador
Thiago Ribeiro fez a entrega oficial da honraria da Câmara, aprovada pela unanimidade dos 23
parlamentares, em consonância
com a população. Na condição de
romeiro e integrante do Terço dos
Homens, o vereador Thiago Ribeiro falou da grande alegria que sente pela oportunidade de homenagear a Paróquia nos seus 55 anos
de atuação em Piracicaba.
Em nome da Congregação,
Frei Ismael Martignago recebeu a
honraria, representando o Frei
Adalto Antonio, responsável pela
Paróquia. E, além de agradecer o
recebimento da homenagem da
Câmara, destacou a trajetória dos
Capuchinhos em Piracicaba, ainda numa época imperial, quando
em 1891, em tratativas com Dom
Pedro II chegaram na cidade para
a missão de catequização dos índios Caingangues e, se depararam
com a mudança de regime político
no Brasil, na implantação da Re-

pública, em 1889. "A fonte de tudo
que se espalhou pelo Estado nasceu aqui em Piracicaba", sintetizou o religioso para mostrar a
atuação dos Franciscanos, que
ainda hoje, além da religião, mantém o olhar voltado para o social,
em prol dos menos favorecidos.
MOÇÃO - no teor da propositura, o vereador Thiago Ribeiro
destaca a trajetória desta instituição, conhecida como Igreja dos
Frades, como um dos templos religiosos mais artísticos, históricos e queridos de Piracicaba.
Os frades capuchinhos chegaram em Piracicaba no ano de 1891,
celebrando suas missas e ofícios
na Igreja da Boa Morte. Em 1893,
adquiriram a chácara onde começaram a construir a belíssima igreja e o convento. Em 10 de dezembro de 1895, a igreja foi sagrada
por D. Arcoverde, bispo de São
Paulo. Um sistema liberal de evangelização, adotado pelos capuchinhos, provocou, no ano de 1896
forte resistência por parte de protestantes e de maçons de Piracicaba. O órgão da Igreja dos Frades é
um dos mais completos do Brasil.
A Paróquia Sagrado Coração
de Jesus foi criada em 02 de fevereiro de 1967, pelo então bispo diocesano, Dom Aníger Francisco
de Maria Melillo, em razão do
desmembramento da Paróquia
Santo Antônio (Sé Catedral) e
uma parte da Paróquia do Senhor
Bom Jesus do Monte. O primeiro

Assessoria parlamentar

Moção de aplausos foi formulada pelo vereador Thiago Ribeiro

pároco foi Frei Irineu Michelazzo, a quem Dom Aníger deu posse no dia 5 de fevereiro de 1967.
Conhecida como Igreja dos
“Frades”, antes de ser elevada à
Paróquia, a Capela Sagrado Coração de Jesus chamava atenção pela
sua bela arquitetura. A pedra fundamental para a sua construção
foi lançada em 1º de janeiro de
1893. Ela foi inaugurada em 10 de
dezembro de 1895, com bênção
seguida de missa pontifical celebrada pelo bispo de São Paulo,
Dom Joaquim Arcoverde. Em 31
de dezembro de 1945, comemorando 50 anos de inauguração, a
igreja foi solenemente consagrada por Dom Ernesto de Paula.
Tombada pelo Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio

Cultural do Município de Piracicaba), a Igreja dos Frades impressiona pela decoração exuberante,
com pinturas de frei Paulo Maria
de Sorocaba e do artista italiano
Pedro Gentille. A Via-Sacra é em
óleo sobre tela, do Irmão Maximiliano Schmalz. Há oito imagens trazidas para o Brasil em 1911, feitas
pelo escultor tirolês Franz Tavella.
As imagens do Sagrado Coração de Jesus e do Calvário foram
esculpidas no Brasil pelo artista italiano Giácomo Scopoli e estão no
templo desde 1936. O púlpito feito
em madeira é datado de 1900, segue o estilo “art-noveau”, assim
como os altares laterais elaborados
por Antonio Spinelli. A igreja é administrada pela OFMCap (Ordem
dos Frades Menores Capuchinhos).
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Rede municipal conta com
mais de 700 profissionais

Educação realiza processo
seletivo para 762 substitutos
Divulgação

Na próxima semana, no anfiteatro da Secretaria de Educação, serão
promovidos dois dias de palestras gratuitas voltadas aos profissionais da área
Celebrado ontem, dia 12, o Dia
Internacional da Enfermagem –
também conhecido como Dia
Mundial do Enfermeiro – homenageia a classe de trabalhadores
dedicada a cuidar da saúde da população. Na Prefeitura de Piracicaba, são mais de 700 profissionais na Secretaria Municipal de
Saúde, entre enfermeiros, técnicos
de enfermagem e auxiliares.
Mirna Goreti Vitti, enfermeira responsável pelo PSF Santa
Rosa 1, é um dos exemplos da enfermagem na rede pública que
multiplica amor e amizade junto
aos pacientes de sua unidade. Experiente na profissão, ela começou
no serviço público por meio de um
contrato emergencial em 1993,
ainda como auxiliar de enfermagem. Tempos depois, em 1997, iniciou a faculdade de enfermagem e
logo que se formou prestou concurso e está há mais de 18 anos
trabalhando na Atenção Básica de
Piracicaba, também intercalado
com quase 15 anos de plantões noturnos junto ao Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência).
“Quando comecei, éramos
em menos de 10 enfermeiras na
rede e hoje somos mais de 100, o
que mostra a valorização da profissão. Além disso, de lá para cá,
a atribuição da enfermagem também ficou maior, como podemos
ver nas constantes mudanças nos
protocolos da categoria. Apesar
disso, aqui temos a liberdade de
nos organizar dentro de nossas
unidades para garantir um atendimento mais humanizado e próximo da comunidade. Nossa equi-

pe está há 14 anos juntas e isso
reflete na qualidade do atendimento à população. Hoje posso
dizer que não temos uma relação
de profissional de saúde e paciente, mas sim de amigo para amigo,
ou como nós dizemos, somos uma
grande família. É um vínculo
muito forte, não tem como explicar esse sentimento”, enfatiza.
Há 16 anos na rede, a auxiliar
de enfermagem Fabiana Perlatti de
Mori – que permaneceu 10 anos
na USF Tatuapé 2 e, atualmente,
completou seis anos junto à equipe da USF Costa Rica – reforça
que trabalhar com a enfermagem
não tem explicação, “é um amor
que aconteceu em minha vida”.
“Não consigo explicar porquê escolhi essa carreira, mas sentir o
amor no cuidado com a pessoa,
isso me renova. Foi algo que simplesmente aconteceu na minha
vida. A minha recompensa é saber que o cuidado que tenho com
o paciente é o alento que ele precisa naquele momento, para sua
melhora e ver ele grato por isso.
Não sou perfeita, mas tento sempre fazer o meu melhor e é isso
que me move”, completou.
Neste dia 12, Mirna reforça
a importância da profissão:
“Apesar de tudo que estamos vivendo, não devemos desistir, não
devemos jogar a toalha diante
das dificuldades. Não pense em
parar, Eu não tenho coragem de
parar, pois amo a minha profissão”. Já Fabiana deixa o recado:
“Nesta data importante gostaria
de lembrar que nossas digitais
não se apagam das vidas que to-

Justino Lucente

Serão 160 vagas para substitutos de Fundamental e Infantil

Mirna Goreti Vitti, enfermeira responsável pelo PSF Santa Rosa 1

camos e essa é uma das melhores recompensas da profissão”.
ESPECIAL – Na próxima semana, no anfiteatro da Secretaria
de Educação, a Secretaria de Saúde promove dois dias de palestras
gratuitas voltadas aos profissionais da enfermagem da cidade de
Piracicaba. Na quinta-feira, 19/05,
às 14h, Wilza Carla Spiri, professora-associada do Departamento
de Enfermagem da Faculdade de
Medicina da Unesp-Botucatu/SP
vai abordar o tema: Uma voz para
liderar - Investimento na Enfermagem e Respeito aos seus Direitos para garantir a Saúde Global.
Na sexta-feira, 20/05, às
13h30, José Isaias Costa Lima,
enfermeiro e mestre em Direito da
Saúde e secretário de Saúde Pública do Município de Praia Grande abordará o tema: Enfermagem
do século XXI: valorização e bus-

ca do conhecimento profissional.
Também estão previstas atividades de alongamento, relaxamento
e massagens aos profissionais.
A DATA – O Dia Internacional da Enfermagem é celebrado
mundialmente desde 1974, a partir da decisão do Conselho Internacional de Enfermeiros. A escolha do dia 12 de maio se baseou na
data de nascimento da britânica
Florence Nightingale, considerada
a “mãe” da enfermagem moderna. Conta a história que Florence
decidiu ser enfermeira aos 17 anos
e quando o Reino Unido entrou
na guerra da Crimeia (1853 a
1856), ela foi para o campo de batalha para cuidar dos feridos. Quatro anos mais tarde, ela fundaria
a primeira Escola de Enfermagem
do mundo, na Inglaterra. No Brasil, a enfermagem passou a ser uma
data comemorativa em 1938.

E DUCAÇÃO

Com o objetivo de ampliar o
número de professores que atuam
nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação, realizou no domingo,
dia 8, processo seletivo para a contratação de professores substitutos temporários. As provas foram
aplicadas pela Fundação Vunesp.
Foram inscritos um total de
1.071 profissionais, sendo 779 da
educação infantil e 292 de ensino fundamental, no entanto,
executaram as provas 762 professores, divididos em 573 do infantil e 189 do fundamental, computando 28,8% de abstenção.
Serão preenchidas 160 vagas para professor substituto
temporário, divididas em 80
para professor substituto de educação infantil e os demais para
professor substituto de ensino
fundamental, ambos com carga
horária de 150 horas mensais.
Do número total de vagas
disponíveis, quatro delas serão
para pessoas com deficiência
(PCDs), 16 vagas para pessoas
afrodescendentes e 60 vagas para
classificação geral ou ampla.
As provas tiveram duração

de quatro horas, contando com
50 questões objetivas, sendo 15
de língua portuguesa, dez de
matemática e 25 questões de conhecimento pedagógico e legislação, além da execução de uma
redação em língua portuguesa.
A classificação dos candidatos será publicada no Diário Oficial do Município, contando, posteriormente, com fase de recursos para posterior homologação e
convocação dos profissionais.
Para mais informações sobre
o processo seletivo acesse: www.
piracicaba.sp.gov.br/editais/1.
CONCURSO ABERTO –
Continuam abertas as inscrições para o concurso público
com 89 vagas para sete cargos
que visam suprir a defasagem
no quadro de funcionários da
secretaria, devido a aposentadorias e exonerações. As inscrições devem ser realizadas até o
dia 30/05/2022, exclusivamente, no site da Fundação para
Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita
Filho (Vunesp), responsável
pela aplicação das provas.
Para mais informações
acesse, www.vunesp.com.br.

E MERGÊNCIA

Vereador, secretário e equipe técnica vistoriam Caic no Parque Orlanda Câmara publica edital para
O vereador Anilton Rissato
(Patriota), o secretário de Educação, Bruno Roza, e a equipe
técnica da pasta vistoriaram, na
terça-feira (10), as salas de aula,
os banheiros, a cozinha, as áreas comuns e a quadra poliesportiva da Escola Municipal "José
Antônio de Souza" - Caic, localizada no Parque Orlanda. A visita teve como objetivos identificar possível falta de segurança e
a realidade da escola e verificar
as demandas da comunidade.
A diretora da unidade, Lilian
de Oliveira, apresentou ao vereador e ao secretário as principais
deficiências na estrutura da escola, que atende atualmente 338 alunos do 1º ao 5º anos do ensino
fundamental, contando, ainda,
com uma sala vinculada no bairro Santana. Anilton Rissato e
Bruno Roza também apuraram informações relativas ao suposto caso
de uma senhora, não identificada, que estaria entregando balas
com veneno, pela cerca, às crianças que utilizavam o playground.
"É algo preocupante quando

alguém divulga um acontecimento desse nível, sem a responsabilidade no que diz. Dizer que alguém estava distribuindo doces
contaminados com chumbinho é
muito grave, mesmo porque o
que está relatado no boletim de
ocorrência não faz referência a
nenhum tipo de veneno. É preciso responsabilidade no que se
publica", comentou Anilton.
"Imagina a equipe de profissionais da escola e os pais de alunos como se sentem, o caos que
se cria com uma falsa informação dessas. É de extrema importância checar as informações antes de divulgá-las. O bem-estar
das crianças é de suma importância", completou o parlamentar.
"Quando esse tipo de fala envolve escolas, seja qual for o objetivo, não pode! Não podemos esquecer que isso afeta também o
trabalho de toda uma equipe. Temos uma equipe de profissionais
aqui na escola com diretora, coordenadora, professores e funcionários. Equipe que mantém a
unidade funcionando, que cuida
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Escola "José Antônio de Souza" conta com 338 alunos do 1º ao 5º anos

do dia a dia. Quando há uma fala
desencontrada, todo o trabalho
dessa equipe é colocado em xeque
e posto à prova. Portanto, é preciso tomar muito cuidado e ter
muita responsabilidade. É necessário verificar esse tipo de informação, pois coloca a comunidade
em pânico", disse Bruno Roza.
A respeito da necessidade de
manutenção, Anilton Rissato, que
trabalhou na unidade por 21 anos,

Divulgação

afirmou que a escola "nunca recebeu investimentos para reforma".
"Junto com o vereador, estaremos trabalhando para que essa
unidade e outras tantas da nossa
rede recebam obras para melhorar a qualidade do ensino, com estrutura mais adequada e com maior segurança, pois são melhorias
há muito tempo aguardadas. No
que estiver ao nosso alcance, assim
faremos", frisou Bruno Roza.

contratação de sistema
A Câmara Municipal de
Piracicaba publicou a Licitação
11/2022 para a contratação de
empresa para serviços de inspeção, testes, manutenções
corretivas e emissão de laudos
de funcionamento dos sistemas de segurança contra incêndio (iluminação de emergência, detectores de fumaça,
alarme, bombeamento e reserva) nos prédios do Legislativo.
Do tipo pregão presencial,
está agendado para ocorrer no
próximo dia 18, a partir das 9h,
na sala de reuniões do 2º andar do prédio anexo da Câmara. Podem participar empresas
que desempenham atividade
pertinente e compatível com o
objeto do edital e atenderem as

exigências constantes neste
edital e nos anexos, inclusive
quanto à documentação.
A contratação dos serviços
se faz necessária para adequação às normas vigentes do
Corpo de Bombeiros e exigências necessárias para a obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).
De acordo com o edital, o valor estimado para o Prédio Principal da Câmara, com entrada pela
rua Alferes José Caetano, 834,
Centro, é de R$ 68.263,33, e para
o Prédio Anexo (com entrada pela
rua São José, 457, e pela Rua do
Rosário, 833) é de R$ 67.596,67,
totalizando R$ 135.860,00.
O edital está disponível no Portal da Transparência da Câmara.
Assessoria parlamentar
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ESTRADA
PAU D’ALHINHO
CORREÇÃO
Diferente do que foi publicado
na edição de ontem, 12, na
página A6, esta foto é de um
evento no Banco de Remédios (Associação Solidária “D.
Eduardo Koaik”), presidido
por Antonio Osvaldo Storel,
que, nesta ocasião, recebe a

visita da vereadora Cintia
Grossklauss, da cidade de
Leme (de blusa xadrez no centro). Na foto, da esquerda para
a direita, estão Storel, Edina
Maia, Fabrício Bassa, a vereadora Cintia (MDB), Selma
Ferrato e Milton Teixeira.

O presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, vereador
Gilmar Rotta (PP), solicitou, na
última terça-feira (10), a manutenção na rua Igarapava, na
chácara Canaã, localizada no
bairro Pau D’Alhinho. Os moradores informaram ao gabinete do parlamentar que a via
está com muitos buracos e
valetas, necessitando de manutenção com urgência pois

está causando insegurança e
prejuízos financeiros, com
danos aos veículos. O vereador solicitou a passagem de
máquina, reforma das canaletas laterais para melhorar o
escoamento da água, colocação de cascalho e passagem
do rolo compressor na rua,
para poder melhor a condição
da via e trazer mais segurança aos moradores do bairro.

Na manhã de quinta-feira
(12), o vereador Anilton Rissato (Patriota) foi conferir o
início da reforma da estrada
PIR 330, que liga os bairros
Santana e Santa Olímpia à
região central de Piracicaba.
De acordo com o parlamentar, a reforma ocorreu após
muita cobrança por parte dele
em conjunto com o deputado
estadual Alex de Madureira
(PL) e moradores do bairro.
Para ele, agora, a estrada

está recebendo a reforma
necessária. “Essa era uma
demanda desejada e muito
solicitada pela população,
visto que a via estava intransitável, prejudicando o tráfego de veículos e colocando
em risco de acidentes graves
todos que utilizam essa estrada. Os moradores desses
dois bairros e usuários em
geral estavam se sentido inseguros com a precariedade da
via”, destacou Anilton Rissato.
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Região do Novo Horizonte
recebe arrastão da dengue
No sábado, 14, das 8h às 14h,
a Prefeitura de Piracicaba, por
meio de Plano Municipal de Controle ao Aedes (PMCA), ligado ao
Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), da Secretaria Municipal de
Saúde, realiza mais um arrastão
da dengue para combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor
da dengue, zika, chikungunya e
febre amarela urbana, na região
do Novo Horizonte, passando
também pelos bairros Kobayat Líbano, Parque dos Sabiás, Jardim
Santa Maria, Vila Liberdade e
Santa Fé 1, 2 e 3. A concentração
será no Varejão Municipal do
Novo Horizonte, à rua Lauro Fernandes Campos Ferrari. O último arrastão, dia 7, passou pela
região do Algodoal e recolheu
seis toneladas de inservíveis.
A orientação é para que os
moradores deixem nas calçadas
qualquer material que possa
acumular água. Não serão recolhidos entulho, lixo doméstico e galhos de árvores. “Ao longo da semana passamos com
carro de som nessa região, informando a população sobre o
arrastão e dando as devidas orientações para que a ação atenda
as expectativas, assim como ocorreu nas ações anteriores”, esclarece Sebastião Amaral Campos,
o Tom, coordenador do PMCA.
De acordo com o banco de dados da Vigilância Epidemiológica,
de 1º/01 a 06/05 de 2022, foram
2.209 notificações de casos suspeitos para a dengue, com 504 confirmações e nenhum óbito registrado. No mesmo período de 2021, foram 10.581 notificações, com 4.412
confirmações e nenhum óbito.
EDUCATIVO – No último
sábado, 7, equipes do PMCA, em
parceria o programa USP Recicla
e o NEA (Núcleo de Educação Am-

biental) da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente), realizaram ação educativa
junto aos coletores independentes
de material reciclado residentes
nas ruas Alberto Pinto da Fonseca e João Raimundo do Nascimento, locais considerados insalubres
para estes recicladores que também convivem com animais nocivos à saúde como baratas, roedores, escorpiões e muitos criadouros do mosquito da dengue.
A ação passou por 50 residências e espaços utilizados para separação de recicláveis. Um deles
foi do autônomo William César
Ferreira de Araújo, que trabalho
com o recolhimento de material
reciclável há três anos. “Pra gente
é importante receber essas visitas
das equipes da Prefeitura. Às vezes fazemos algo que é prejudicial
sem perceber e com essas orientações conseguimos melhorar nossas condições de trabalho e também de não sermos um local que
possa ser foco de reprodução do
mosquito da dengue e outros animais”, afirmou o reciclador.
Conforme explica Tom, o trabalho de Educação Preventiva em
áreas de APPs é constante. “Nessa
região (Algodoal) verificamos a
presença de muitos recicladores
em situação aparente de insalubridade (presença de roedores, baratas e muitos criadouros de dengue). Por isso fizemos esta ação especial, falando sobre resíduos sólidos e reciclagem. Com os recicladores que visitamos, diagnosticamos
que eles acabam pegando material
das casas e empresas do próprio
bairro para revender a recicladores maiores. A partir deste e outros
diagnósticos, vamos traçar novas
metas de combate à dengue a região, bem como de orientação e
conscientização destas pessoas”.

Vereadora pede agilidade
em contratação de clínicas
Alessandra Bellucci participou de reunião com secretário de Saúde e destacou
necessidade de contratação de serviços veterinários. Pasta diz estudar consórcio
Em reunião na tarde desta
terça-feira (10) no gabinete do
secretário municipal de Saúde,
Filemon Silvano, a vereadora
Alessandra Bellucci (Republicanos) debateu programas e projetos voltados à melhoria da saúde
e bem-estar animal na cidade.
Durante a conversa, foi analisada a possibilidade de criação
de programa voltado à ampliação
da oferta de castrações de cães e
gatos por parte da Prefeitura, bem
como o estabelecimento de convênio com clínicas veterinárias
para atendimentos gratuitos.
A reunião também teve
participação do Assessor Especial em Gestão Pública do Núcleo de Bem-Estar Animal da
Sedema (Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente),
Matheus Ferreira dos Santos.
A vereadora expôs ao titular da Saúde a necessidade de
se pensar em um programa em
âmbito municipal capaz de dar
maior dinâmica e celeridade às
castrações gratuitas atualmente já feitas pelo Centro de Controle de Zoonoses, que compõe
o organograma da pasta.
Segundo Alessandra, já há
um programa em elaboração pela
Prefeitura, com apoio da parlamentar, que prevê ações e práticas
educacionais voltadas à conscien-

tização sobre a necessidade da castração dos animais, com o intuito
de reduzir, por exemplo, os núcleos de gatos abandonados em Piracicaba: “a cidade está infestada
de núcleos de gatos, porque os protetores vão lá, alimentam, e não
castram”, pontua Alessandra.
A parlamentar ainda frisou
que é imperativo maior celeridade
nos processos de contratação de
serviços veterinários gratuitos na
cidade, em especial voltados à fatia mais carente da sociedade:
“está tendo uma demora muito
grande, no entanto, isso não está
acontecendo por falta de vontade
de prefeito ou secretaria, e sim por
questões administrativas e burocráticas”, destacou a parlamentar.
Durante o encontro, Filemon
Silvano informou que a pasta estuda a possibilidade de adesão a
um consórcio, o que permitiria ao
município contratar serviços voltados à assistência veterinária, auxiliando nos serviços já prestados
diretamente pela Administração.
Alessandra também defendeu junto ao secretário a abertura de procedimento licitatório
para que clínicas particulares sejam contratadas ou conveniadas junto à prefeitura e possam,
assim, atender à demanda por
serviços mais complexos, como
as cirurgias, por exemplo.

Guilherme Leite

A vereadora expôs a necessidade de se pensar em
um programa em âmbito municipal capaz de dar maior
dinâmica e celeridade às castrações gratuitas

“Todos esses processos de
contratação, por mais morosos
que possam parecer, ainda assim tendem a ser mais rápidos
do que a construção de um hospital veterinário, que demoraria muito mais para ficar pronto”, analisou a parlamentar.
A vereadora ainda destacou
que, atualmente, a secretaria municipal de Saúde atua em parceria com a Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, e parabenizou o trabalho realizado
pelo do Núcleo de Bem-Estar Animal, que oferece atendimento
pós-ambulatorial de socialização

aos animais de rua, tornandoos plenamente aptos à adoção.
“Eu, hoje, tenho muito orgulho do que está acontecendo.
Por mais que todos os processos sejam demorados, hoje a
gente vê uma secretaria do
Meio Ambiente empenhada em
promover o bem-estar animal e
uma secretaria da Saúde modificando a forma de lidar com
as ações que são feitas pelo
CCZ. Isso tudo é um avanço,
estamos modernizando a maneira de olhar para o animal e,
para mim, isso é muito importante”, concluiu Alessandra.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Fatec Piracicaba é homenageada pelos 14 anos de atuação na cidade

S OLENIDADE

Título de cidadão piracicabano
será entregue a advogado
O advogado previdenciário
Guilherme Aparecido de Jesus
Chiquini, natural da cidade de
Joanópolis (SP), receberá na noite
desta sexta-feira (13), em cerimônia no Salão Nobre "Helly de Campos Melges", o título de Cidadão
Piracicabano. A honraria é concedida a pessoas não nascidas na cidade mas que prestam relevantes
serviços à sociedade piracicabana.
Proposta por meio do projeto
de decreto legislativo 35/2021, de
autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), posteriormente convertida em decreto legislativo, a homenagem aprovada em plenário busca reconhecer a trajetória de Guilherme Chiquini que, além de atuar em seu escritório de advocacia,
atualmente é membro da Comissão
de Direito de Previdenciário da 8ª
Subseção da OAB - Piracicaba.
Chiquini, de acordo com a
propositura, nasceu, em 1983, em
uma família humilde: "Guilherme foi criado com certa dificuldade. Seu avô era gari e fazia a
limpeza urbana do município de
Joanópolis, com uma carroça puxada por uma mula", traz o texto.
O projeto de decreto legislativo também traz que ele, aos
14 anos, começou a trabalhar
como office boy em um escritório de contabilidade, "para ajudar nas despesas da casa".
Mais à frente, em 2003, tornou-se Guarda Noturno após ser
aprovado em concurso público e,
no ano seguinte, ingressou no curso de Licenciatura Plena em História na Fundação Municipal de
Ensino Superior na cidade de Bragança Paulista. "Nessa época, es-

V ETERINÁRIAS

tudava à noite e trabalhava de
madrugada", destaca o texto.
Guilherme Chiquini também exerceu funções administrativas na prefeitura de Joanópolis, foi professor na mesma
escola municipal em que estudara anos antes e exerceu, em
2007, a função de supervisor
censitário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
na cidade de Pedra Bela (SP).
Foi também em 2007 que o
homenageado começou sua segunda graduação, desta vez na
área de direito. "Em 2009, quando estava no terceiro ano do curso de Direito recebeu o convite
de um grande amigo de infância, o Dr. João Badari Zinsly Rodrigues – um joanopolense cujo
pai é piracicabano – para trabalhar em seu recém-inaugurado
escritório de advocacia, e que viria a ser um dos maiores do Brasil na área previdenciária".
Guilherme mudou-se para
Piracicaba em 2015 e, em 2021,
abriu seu próprio escritório de
advocacia. Hoje, ele "atua justamente na área previdenciária,
sobretudo com concessão e revisão de benefícios do INSS (aposentadorias, auxílios, pensão
por morte, BPC – LOAS etc.).
A solenidade de entrega do
Título de Cidadão Piracicabano terá início às 19h30 desta
sexta-feira (13) e será transmitida ao vivo pelos canais 11.3
da TV aberta, 4 da Net/Claro e
9 da Vivo. O evento também terá
transmissão simultânea pelo
Facebook da Casa e pelo canal
do Youtube da TV Câmara.

A Fatec "Deputado Roque Trevisan" - escola de tecnologia do Estado de São Paulo - localizada no
Parque Tecnológico do bairro Santa Rosa, recebeu na manhã de quinta-feira (12), voto de congratulações do vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL), pelos 14 anos no município. A honraria foi concedida ao
diretor José Alberto Florentino, na
sede da instituição, e contou com
a participação de coordenadores,
docentes, funcionários e alunos.
A unidade que emprega mais
de 50 profissionais, iniciou as atividades em 2008 com a implantação do curso superior tecnológico
em "Bioenergia Sucroalcooleira",
numa ação conjunta do governo
do Estado, Prefeitura e Câmara
Municipal. A inauguração se deu
dois anos depois, em 2010. Em
dezembro de 2011 foi publicada a
lei estadual 14.655, que denominou de "Deputado Roque Trevisan" a Fatec Piracicaba (SP).
Atualmente são oferecidos
cursos de nível superior na área
de Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnologia em Agroindús-
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"Quatorze anos de história que muda o destino das pessoas”, diz Laércio Trevisan Jr.

tria, Tecnologia de Alimentos e
Tecnologia em Biocombustíveis. A
Fatec conta com 670 alunos matriculados em cursos superiores e
120 no ensino médio técnico.
Trevisan reforça que a "educação de qualidade muda o destino das pessoas e dos lugares, e que

cabe ao Poder Legislativo, enquanto representante do povo piracicabano, incentivar como também
reconhecer, outorgar, congratular,
as instituições e seus dirigentes de
ensino que proporcionam conhecimento, melhorando a vida dos
alunos e a sociedade em um todo".

A equipe gestora da escola
de tecnologia é composta pelo
diretor José Alberto Florentino
Rodrigues Filho e pelas coordenadoras de cursos Ana Lúcia
Piedade Sodero Martins, Angela de Fátima Kanesaki Correia
e Vanessa de Cillos Silva.
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58 mil refeições/dia são fornecidas a 36 mil alunos
Cardápio balanceado nas 124 unidades escolares inclui carnes, hortaliças e frutas, dentre outros insumos
Para atender cerca de 36 mil
alunos, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e sua
Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN), trabalha intensamente para oferecer refeições de qualidade e em conformidade com
as legislações vigentes. Por dia
são ofertadas nas 124 unidades
escolares da Rede Municipal
uma média de 58 mil refeições,
com cardápio variado, contendo carnes, hortaliças, estocáveis,
como feijão, arroz, macarrão, e
frutas, bem como demais insumos que garantem uma alimentação saudável, balanceada e de
qualidade aos estudantes.
A merenda escolar de Piracicaba é realizada por meio de atendimento misto, sendo parte das
unidades abastecidas pelo sistema de autogestão e o restante fornecido pela empresa terceirizada
Starbene Refeições Industriais
Ltda. Nos dois tipos de atendimento são distribuídos desjejum,
almoço, lanche da tarde e jantar.
No sistema de autogestão,
são servidas 38 mil refeições por
dia às EMEI’s (Escolas Municipais de Ensino Infantil) e aos berçários das EMEIF’s (Escola Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental). Já através do contrato com a terceirizada, são ofertadas 20 mil refeições
diárias aos alunos de EMEF’s
(Escola Municipal de Ensino
Fundamental) e maternais, jardins e fundamental das EMEIF’s.
BALANCEADA - O trabalho no município cumpre rigorosamente as regras impostas pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por
meio do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), Resolução nº 06/2020, posteriormente alterada e complementada pela Resolução nº 20/2020.
“A nova legislação foi sancionada pelo Governo Federal, constituindo a necessidade de prevenção e controle da obesidade e sobrepeso, e foi pensada e instituída
para criar ambientes favoráveis à
alimentação adequada e saudável
e na perspectiva da promoção de
práticas saudáveis de vida e da
segurança alimentar e nutricional
dos nossos alunos”, frisa Maria-

na de Campos Chaves, nutricionista responsável técnica pela alimentação escolar em Piracicaba.
O programa desenvolvido
pelo Governo Federal dispõe de
regras que determinam como
deve ser feita a composição do
cardápio, assim como os parâmetros energéticos e nutricionais, método de aquisição de gêneros, uso dos recursos repassados, dentre outras questões.
Mariana destaca ainda que
diversas cidades da Região Metropolitana utilizam o cardápio,
a logística e o planejamento técnico implementados em Piracicaba como referência para a execução e adequação à nova legislação. É, também, por meio do
FNDE que o município recebe o
repasse dos valores financeiros
que são utilizados no processo
de aquisição de alimentos e insumos para 200 dias letivos.
DA DISTRIBUIÇÃO AO
PRATO - Até o alimento pronto e
servido aos alunos da Rede Municipal de Educação, a logística é
extensa, envolvendo centenas de
profissionais e fornecedores. Após
a perícia da qualidade dos produtos realizada por profissionais da
DAN, os mesmos seguem para a
entrega nas unidades escolares,
sendo armazenados atendendo às
medidas sanitárias e novamente
checado pelas merendeiras.
Observada a rotina de cada
unidade, a execução do cardápio
confeccionado pelas equipes de nutricionistas da SME começa cedo,
com os preparativos do desjejum,
seguindo, posteriormente com almoço, lanche da tarde e jantar.
A merendeira Vanessa Cristina Alves Sampaio, que atua na EM
Professora Diva de Araújo Lemos,
informa que todos os cuidados
são tomados para entregar um
alimento de qualidade e gostoso
aos alunos. “Fazemos o preparo
como se estivéssemos cozinhando para os nossos filhos. Quando
a gente faz com prazer e com amor
sai bem feito e os alunos elogiam.
É muito gratificante receber essa
troca das crianças”, comemora.
Além da dieta comum, a merenda escolar de Piracicaba se atenta e cumpre cardápios específicos
para alunos que possuem restrições alimentares, como alergias,

intolerâncias e diabetes. “Recebemos os cardápios especificando o grau da alergia, qual o tipo
de alimento que a criança não
possa consumir e preparamos
em panelas separadas, cumprindo os protocolos para garantir
a segurança na alimentação desse aluno”, completa Vanessa.
ENTENDA O CARDÁPIO - O cardápio formulado pela
equipe de nutricionistas da DAN
segue os parâmetros constantes
nas resoluções federais nº 06 e
20/2020 e deve, obrigatoriamente, limitar a oferta de biscoitos,
bolachas, pães ou bolo a, no máximo, três vezes por semana
quando ofertada duas refeições
ou mais, em período parcial; e a,
no máximo, sete vezes por semana quando ofertada três refeições
ou mais, em período integral.
Além dos itens mencionados
está limitada, também, a oferta de
doces a uma vez por mês, considerando, inclusive todo alimento ou preparação que tenha adição de açúcar em sua composição. A regra impede que leite e
demais bebidas levem achocolatado ou insumos que contenham
açúcar em sua composição, devendo ser servidos apenas in natura.
As resoluções também disciplinam a obrigatoriedade da oferta de, no mínimo, 280g por semana de frutas, legumes e verduras,
aos alunos que frequentem a unidade em período parcial e de, no
mínimo, 520g por semana daqueles que estão em período integral.
Ainda assim, as refeições ofertadas pela alimentação escolar devem atender, no mínimo, 30% das
necessidades nutricionais dos alunos de período parcial, quando
ofertadas 2 refeições, e, no mínimo, 70% das necessidades nutricionais em período integral.
“É importante ressaltar que
estamos seguindo rigidamente
toda a legislação que nos é imposta pelo Governo Federal. Nossas
crianças estão recebendo, dentro
do cardápio possível, alimentos de
excelente qualidade e que suprem
as suas necessidades nutricionais.
A SME não tem medido esforços
para entregar o melhor para os alunos matriculados na Rede Municipal”, reforça o secretário municipal de Educação, Bruno Roza.

Divulgação

São ofertadas nas 124 unidades escolares uma média de 58 mil refeições

Programa municipal conta com
prevenção à obesidade infantil
Por meio do Programa Piracicaba com Saúde, realizado pela parceria entre a SME
e a Secretaria Municipal de
Saúde, antecipando a legislação federal, há vários anos é
feito um levantamento com
dados dos alunos da Rede
Municipal de Educação, sendo
possível observar o crescente
aumento de sobrepeso e obesidade entre os escolares.
Em 2016, a porcentagem
de excesso de peso em crianças menores de cinco anos
era de 9,61% e em 2018, era
de 11,7%. Já entre as crianças maiores de cinco anos as
porcentagens
eram
de
34,66% e 37,06%, em 2016 e
2018, respectivamente.
No intervalo de dois anos
é possível observar um aumento expressivo e com tendência de continuidade desse
aumento. É importante ressal-

Estreias de peso para enfrentar "Doutor Estranho"
O aclamado "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura''
continua lotando as salas de cinema da cidade. Mas vai enfrentar
concorrentes de peso que chegam
às telas neste final de semana,
como o drama de ação "O Homem
do Norte" e principalmente o muito elogiado "O Peso do Talento",
que traz Nicolas Cage vivendo
uma versão fictícia de si mesmo.
Mas se não bastasse, tem ainda o
suspense "Crocodilos - A Morte
Te Espera" e a pré-estreia de "A
Médium", um terror tailandês
com uma história assustadora.
O PESO DO TALENTO é
uma divertida comédia de ação
que chega aos cinemas carregada de ótimos elogios da crítica internacional. O filme é uma espécie de viagem ao passado do ator
Nicolas Cage, que interpreta ele
mesmo na história, um ator que
perdeu seu dinheiro e precisa recuperar-se financeiramente. Para
isso ele recebe 1 milhão de dólares para comparecer ao aniversário de um super fã. O que ele não
esperava é que está sendo recrutado pela CIA, forçado a canalizar seus personagens mais icônicos das telas para salvar a si mesmo e aqueles que ama. Nessa jornada, vários de seus filmes e papéis marcantes são citados ou
surgem na tela e se ajustam perfeitamente à história, como "Con
Air", "A Lenda do Tesouro Perdido", "Motoqueiro Fantasma",
entre outros. Há um Nicolas Cage
para cada faixa etária de fãs. Além
de interpretar uma versão de si,
Cage também vive "Little Nick",
uma versão mais jovem de si mesmo, criado por uma equipe de efeitos especiais que rejuvenesceu o
ator. Belíssimo filme dirigido por
Tom Gormican, que traz também
no elenco Pedro Pascal, Tiffany
Haddish e Neil Patrick Harris.

O HOMEM DO NORTE é
um épico cheio de açãosituado na
Islândia na virada do século X
contando a trajetória de vingança
e loucura de um jovem príncipe
nódico que presenciou o assassinato de seu pai pelas mãos de seu
tio, e cresce determinado a fazer
justiça. O enredo segue a mesma
história da tragédia de Hamlet,
de Shakespeare. O nome do protagonista, Amleth, é um anagrama
de Hamlet. O filme vem sendo ovacionado pela crítica internacional.
Segundo o consenso geral, o filme
é "uma obra-prima visual de tirar
o fôlego e um épico de vingança
sangrento". O ótimo elenco traz
Alexander Skarsgard. Nicole Kidman, Ethan Hawke. Willem Dafoe
e a influente cantora islandesa
Bjork no papel de uma vidente. Este
é o terceiro longa dirigido por Robert Eggers. Os anteriores foram "A
Bruxa" (2015) e o ótimo e aqui
nunca exibido "O Farol" (2019).
CROCODILOS - A MORTE TE ESPERA mescla terror e
suspense e é uma sequência do
longa australiano "Medo Profundo" (Black Water), lançado
no Brasil direto em vídeo em
2007, Na trama, cinco amigos
decidem embarcar em uma aventura para explorar cavernas no
remoto norte da Austrália. O que
eles não esperavam era que a
aventura se tornaria uma missão de sobrevivência quando são
ameaçados por um bando de
crocodilos famintos e mortais. O
produtor do filme, Mike Runagall, disse que esta sequência
manteve o mesmo espírito que o
original, evitando efeitos computadorizados e mostrando filmagens de crocodilos reais. A direção é de Andrew Traucky, tão
desconhecido quanto seu elenco
A MÉDIUM é um filme de
terror produzido na Tailândia que

Fotos: Divulgação

Cage interpreta ele mesmo em O Peso do Talento, onde vários de
seus filmes e papéis marcantes são citados ou surgem na tela

O Homem do Norte, com Alexander Skarsgard,, é um épico viking
contando a história de vingança e loucura de um príncipe nordico

será lançado nos cinemas brasileiros no próximo dia 19. Mas antes
terá uma pré-estreia, hoje e amanhã, com sessão única às 21h45
na sala 2 do Cine Shopping. Anunciado em seu trailer como "o filme
mais apavorante da década", narra a aterrorizante história da herança de um xamã na região de
Isan, na Tailândia. Uma importante médium chamada Nim percebe comportamentos sinistros em

sua sobrinha Mink. Ela suspeita
que a jovem foi possuída por uma
entidade maligna ancestral. O que
elas acabam descobrindo é uma
maldição muito pior do que imaginavam. As protagonistas são Sawanee Utoomma (Nim) e Narilya
Golmongkolpech (Mink), tão desconhecidas quanto seu diretor
Banjong Pisanthanakun, que dirigiu o aclamado "Espíritos: A
Morte Está ao Seu Lado" (2004).

tar que a coleta de dados é realizada a cada dois anos. A coleta
não foi realizada no ano de 2020
devido a pandemia da Covid-19.
“Considerando esse cenário, o cardápio ofertado nas unidades escolares prevê uma alimentação balanceada e variada, em quantidade adequada
como promoção de saúde e
hábitos saudáveis, baseada
em frutas, verduras e legumes.
Com início da execução desse
novo cardápio em 2021, sentiremos os reflexos brevemente
nos hábitos alimentares dos
alunos da nossa rede”, destaca a nutricionista responsável
técnica Mariana Chaves.
PARCERIA - A Prefeitura
de Piracicaba também cumpre o determinado nas resoluções federais nº 06/2020 e
21/2021, com o que diz respeito à aquisição de produtos
vindos da agricultura familiar.

Do total dos recursos financeiros repassados pelo
FNDE, no âmbito do PNAE,
no mínimo 30% são utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente das cooperativas, auxiliando na subsistência dessas famílias que vivem das
suas produções no campo.
A Cooperativa Piracicabana de Horticultores (Coopihort) é uma das que vende
produtos para as escolas do
município. Segundo o presidente Vanderlei Sanches Baesteiro, são 43 produtores vinculados à Cooperativa, que
entregam diretamente para a
merenda escolar. “Os produtos saem da roça, passam
por todo o cuidado de higienização e vêm direto para a
merenda. São de 8 a 10 toneladas de produtos entregues mensalmente”, frisa.
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Uma história centenária
Olá alvinegros apostólicos
romanos, obrigado por fazerem
parte deste nosso espaço semanal, sempre democrático e livre,
o preço da liberdade é alto, mas
vale cada segundo desta paz de
espírito e consciência limpa.
Aqui todas as opiniões são bem
vindas e nunca monetizaremos
as palavras aqui escritas e faladas na rádio Difusora AM
650 diariamente e agora também as segundas feiras as
22h00min na TV ATIVA canais
26 UHF, 21 NET e 19 VIVO Fibra.
A família “Passe de Letra”
está presente hoje em todos os
principais veículos de comunicação de Piracicaba e região, JORNAL A TRIBUNA PIRACICABANA, RÁDIO DIFUSORA, TV
ATIVA e REDES SOCIAIS e nas
transmissões dos jogos do XV de
Piracicaba. Acredito ser esse o
único grupo voltado ao jornalismo esportivo figurando em todas essas frentes, parabéns a
cada um dos integrantes desse
projeto que já é realidade.
O XV de Piracicaba tem uma
história centenária escrita com
muitas alegrias, vitórias emocionantes, glórias, acessos, conquistas, feitos marcantes que fizeram com que seu torcedor sempre fosse um apaixonado e com
um sentimento de posse sobre o
clube e seu manto sagrado. Não
foram poucas às vezes em que
após vitórias magníficas e ao encontrar torcedores na rua, em
locais antes sagrados ao bom bate
papo sobre os feitos heroicos do
Nhô-Quim estes nos abordassem
com a seguinte frase: “e o nosso
XV, tá voando né?”. Ou então
após derrotas doídas e difíceis de
creditar como em 1976 na derrota para o Palmeiras de Jorge
Mendonça, os mesmos apaixonados se transformassem em
pura raiva e a frase muda seu
indicativo: “Esse SEU XV hein?”.
São tantas as passagens de
alegria e outras tantas de pura
“réiva”, que nosso historiador
João Luís Almeida, a memória
viva mais completa sobre a trajetória do Nhô-Quim poderia até
escrever um livro bem ao estilo
“caipiracicabano” com todas essas informações. O torcedor iria
entender que o XV é do povo,
da cidade, do Brasil e do mundo, e coloca-lo sob a tutela de
um “dono” esse vinculo se perderia ao longo do tempo. Como
citado no trecho acima, as mudanças de comportamento do

torcedor outrora já não são as
mesmas, após muitos fiascos por
mais de sete anos, o que antes
era folclore virou desdenho e
balançar de ombros, os mesmos
apaixonados de antes hoje se limitam ao nos encontrar pelos
pontos de bate papo de Piracity,
simplesmente dizem: “perdeu de
novo né?”. Que tristeza ver toda
a magia que envolve a ligação
do verdadeiro torcedor com o
clube escorrer em incompetência, negociatas e briga de egos.
O último cartucho para dar
o tiro certeiro tentando reavivar esse elo entre o torcedor e o
clube foi atirado, Douglas Pimenta, Cléber Gaúcho e Ronaldo Guiaro, que tem uma verdadeira história de conquistas
dentro e fora do campo com a
camisa do clube e em suas carreiras como “profissionais da
bola”, e que não chegaram a
ocupar nenhum cargo somente
por ser “torcedor” e com um “QI
(quem indica) muito forte”, vão
buscar reatar essa paixão e colocar o clube mais uma vez em alta.
Só espero e torço para que de
tempo, pois em tempo recorde o
estatuto foi alterado, suas mudanças aprovadas e já se inicia a
venda do clube para quem pagar
mais, pois agora o tal do “SAF” é
real e já pode ser colocado em
prática. É lógico que para muitos
essas mudanças parecem normais, e que são coisas da modernidade, e que podem trazer
estabilidade financeira tão batalhada há anos, e com passagens vergonhosas de dívidas do
passado, mas não é bem assim.
Quando então for anunciado o “novo dono” do clube pode
buscar este texto nos arquivos
da “A TRIBUNA”, e lembraramse do que aqui foi escrito: “Não
se vence um jogador com cartas
marcadas”. A mudança do estatuto em tempo recorde e a
aprovação principalmente do
que se diz respeito a “SAF” vão
doer ainda no peito de muitos
quando os nomes forem anunciados. Empresários empreendedores de pouco sucesso, mas
com nome na cidade, e pessoas
com passagens pelo clube também sem sucesso algum aparecerá, ai só teremos a confirmação que a última rodada do carteado já estava combinada.
Força NHÔ-QUIM, as
pessoas passam, e sempre
vão passar, mas você velho
senhor “É IMORTAL”.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

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

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

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

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

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

Vendo Terreno, com 1.400 m² no bairro Paud'alho. Loteamento das Palmeiras, valor R$ 100 mil aceito contra-proposta. Fone (19) 9.97310226, Cidinha.

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

SRA. ROSANGELA MARIA FERREIRA MERCHES faleceu anteontem, nesta cidade, contava
64 anos, filha dos finados Sr.
Dario Ferreira Merches e da
Sra. Dirce Gongo Ferreira Merches, era viúva do Sr. Jose Ailton; deixa os filhos: Daniela Fisher e Guilherme Fisher. Deixa o neto Thiago, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFª NEOB HENRIQUE DE
CARVALHO FERREIRA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 89
anos, filha dos finados Sr. Augusto Henrique de Carvalho Filho e da Sra. Maria dos Santos
Carvalho, era viúva do Sr. David
Arantes Ferreira; deixa os filhos:
Vania de Carvalho Ferreira; Tania de Carvalho Ferreira Zampieri; David Arantes de Carvalho Ferreira e Maria Helena de
Carvalho Ferreira Bussamra,
casada com o Sr. Afonso. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição
sala “B”, para o Crematório
Unidas - Bom Jesus, na cidade de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

cidade de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PAULO DE LUCCA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 69
anos, filho dos finados Sr. Vicente de Lucca e da Sra. Nancyl Campos de Lucca, era casado com a Sra. Solange Magalhães Oliveira Bastos de
Lucca; deixa os irmãos: Celso
de Lucca; Flavio de Lucca; Vicente de Lucca Filho; Renato de
Lucca; Sandra de Lucca; Marisa de Lucca e Adriana de Lucca
Fazanaro. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 12h00
da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ MOREIRA DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho
dos finados Sr. Miguel Moreira da Silva e da Sra. Benedicta Candida de Miranda,
era casado com a Sra. Norma Carnielli da Silva. Deixa
filhos, genros, noras, netos,
bisnetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje saindo o
féretro às 11h30 do Velório do
Cemitério Parque dos Girassois, na cidade de Parelheiros
– SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APPARECIDA PEREIRA JOIA faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Olympio Antonio Pereira e da Sra. Carolina
Kobal Pereira, era viúva do Sr.
Alcebiades Joia; deixa os filhos:
Marcos Antonio Joia, casado
com a Sra. Marlu Gomes Joia;
Sergio Luiz Joia, casado com
a Sra. Luciane; Paulo Roberto
Joia, casado com a Sra. Angela e Luiz Alberto Aparecido Joia.
Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído
o féretro às 17h00 do Velório
do Cemitério São João Batista, na cidade de Bebedouro –
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LOURDES FURLAN COLLETTI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Silvio Furlan e da Sra. Maria Furlan, era
viúva do Sr. Tarcisio Colletti;
deixa os filhos: Jose Roberto
Colletti, casado com a Sra. Susete Terezinha Ferreira Colletti; Maria de Fatima Colletti Pacheco, casada com o Sr. Antonio Pacheco Filho e Sandra
Aparecida Colletti Dafara, casada com o Sr. João Carlos
Negri Dafara. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h30 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE PAULO SCANNAPIECO faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos
finados Sr. João Henrique Scannapieco e da Sra. Antonia Miguel
Scannapieco, era casado com
a Sra. Sueli Braga Scannapieco, deixa as filhas: Dra. Erika
Francine Scannapieco Fernandes, casada com o Dr. Gilberto
Carlos Fernandes Junior e Cristiane Scannapieco de Lucena,
casada com o Sr. Marcio Morais
de Lucena. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação será realizada hoje às 09h00 no Crematório Unidas – Bom Jesus na

SR. JOSE GERALDO PIZZINATTO faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos
finados Sr. Jose Salvador e da
Sra. Jesuina Camilli Pizzinatto, deixa os filhos: Wilson Fernando Pizzinatto, casado com
a Sra. Suzana da Silva Lima
Pizzinatto e Vanessa Aparecida Pizzinatto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h00
da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. MARIA DE LOURDES BARBOSA CELESTINO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era
viúva do Sr. Paulo Celestino.
Era filha do Sr. Bento Barbosa
e da Sra. Petronilha Maria de
Jesus, ambos falecidos. Deixa os filhos: João Batista Celestino casado com Eliane
Cristina dos Anjos Celestino,
Vera Lucia Celestino, Maria
Lucia dos Santos Celestino,
Valdice Celestino e Erivan Celestino. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se ontem as 13:30hs, saindo a urna
mortuária do velório Municipal
de Vila Rezende sala 03, seguindo para a referida necrópole onde foi inumada em jazigo perpétuo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. ANA ISABEL CHIQUITO
VENTURINI faleceu anteontem
na cidade de Saltinho, aos 73
anos de idade e era casada
com o Sr. Geraldo Venturini. Era
filha do Sr. Angelo Chiquito e da
Sra. Santina Caetano Chiquito,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Ana Carolina Venturini
Paschoal casada com Alex Rogerio Paschoal e Geraldo Felipe Venturini casado com Alessandra Dala Antonia Venturini.
Deixa ainda 2 netas e demais
parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do cemitério Parque da
Ressurreição sala Standard,
seguindo para a referida necrópole onde foi inumada em jazigo perpétuo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. LUIZ JOSÉ DE SOUZA
GUERRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 69
anos de idade, casado com
Maria Cicera Pereira. Era filho
do Sr. Mauro de Souza Guerra, falecido, e Sra. Catharina
Hessel Guerra. Deixa os fi-

lhos: Rogério de Souza Guerra, casado com Camila Martins dos Santos Guerra e Simone Sarne Guerra, casada
com Carlos Eduardo Andrade.
Deixa ainda, 4 netos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem ás
16:30hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade
sala 07, seguindo para o Cemitério Municipal da Vila Rezende, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. FRANKLIN DE OLIVEIRA
FERREIRA faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 89
anos de idade, casado com
Sra. Maria de Fátima Marques
Melo. Filho do Sr. Manuel Ferreira e da Sra. Maria Conceição Oliveira Ferreira, ambos
falecidos. Deixa a filha: Lourdes Aparecida Marques Ferreira. Deixa parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a
cidade de São Pedro onde o
seu sepultamento deu-se ontem as 16:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus, seguindo
para o Cemitério Municipal
São Pedro, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. HELENA GRILLO CORTINOVE faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 78 anos de
idade, casada com Sr. José
Carlos Cortivone. Filha do Sr.
Antonio Grillo e Sra Maria Belon
Grillo, ambos falecidos. Deixa
os filhos José Carlos Cortinove
Filho, falecido e Antonio Flávio
Cortivone, falecido. Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a hoje 15:30, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Saltinho, seguindo para cemitério Municipal de Saltinho, onde foi inumado em jazigo da família. ( GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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